
 

 



 

Voorwoord 

Beste leden, ouders en sympathisanten,  

Het jaar is weer voorbijgevlogen alsof het niets was. Hopelijk vonden jullie het 
even plezant als de leiding. De leiding en een groot deel van de leden zitten deze 
maand wel vast in de examenperiode, maar vergeet niet dat de 
scoutsvergadering op zaterdag of zondag een goede ontspanning kan zijn voor 
tussen het blokken door. Als je niet kan komen naar de scouts, laat dit dan zeker 
weten aan je leiding via sms of de Whatsapp-groep.  

De wafelverkoop mag niet vergeten worden. Er kan op voorhand besteld worden 
en deze bestellingen kunnen afgehaald worden op de BBQ. Ook doen we dit jaar 
opnieuw een straatverkoop op zaterdag 18 juni en zondag 19 juni. 

De BBQ gaat dit jaar opnieuw door. Dit is op zaterdag 2 juli. We hebben er al heel 
veel zin in! Hopelijk jullie ook. 

Bij algemene vragen of problemen aarzel niet om de groepsleiding te contacteren 
via groepsleiding@de25.be. Voor meer takgerelateerde zaken contacteer je de 
takleiding via kapoenenwelpen@de25.be, jogivers@de25.be of givers@de25.be. 

 

Een stevige linker 

De groepsleiding 
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Belangrijke data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Wanneer Activiteit Wie? 

18-19 juni Wafelverkoop Jogivers & Givers 

2 juli BBQ + afhaal wafels Iedereen 

20-31 juli Groepskamp Jogivers & Givers 

24-31 juli Groepskamp Kapoenen & Welpen 



 

UniFORM-atie  
Eerst en vooral willen we, zij die in uniform komen, bedanken. Zo vormen we een hechte groep, 

die als één naar buiten komt. Is jouw uniform de eerste maand(en) nog niet volledig in orde, dan 

maken we daar zeker geen probleem van. Een nieuw uniform is een grote kost, dat weten we 

allemaal.  

Voor de aankoop van delen van het uniform, kan je bij de groepsleiding terecht, ná de vergadering. 

Er is een kleinschalige tweedehandsverkoop van uniformstukken. Wie nog een hemd, T-shirt* of 

broek te veel heeft, die alleen maar in de kast ligt te vergaan, mag deze altijd aan de leiding afgeven. 

Wij en de toekomstige eigenaar zullen u dankbaar zijn.  

Wij hanteren volgende uniform-voorschriften:  

De kapoenen en welpen dragen een groene broek, een paars T-shirt van onze scouts en een das 

(bestaande uit een beige das en dasschildje) van onze scouts. De broek mag zowel lang als kort zijn 

en moet niet van de hopper-winkel komen, maar moet wel groen zijn. Andere uniformstukken zoals 

een scoutstrui en een scoutshemd zijn niet verplicht, noch het petje voor de welpen.  

Jogivers, givers, jins en leiding dragen een groene broek, een paars T-shirt van onze scouts en een 

das (bestaande uit een beige das en dasschildje) van onze scouts. De broek mag zowel lang als kort 

zijn en moet niet van de hopper-winkel komen, maar moet wel groen zijn. Vanaf de jogivers is ook 

een hemd verplicht. Hierop moeten volgens de foto hieronder een aantal kentekens worden 

aangebracht. De scoutstrui is niet verplicht. 

 

Verplicht zijn: jaarkenteken, groepslintje, lintje België en Europa, de Vlaamse Leeuw, het Provincie 

schild en het Internationaal kenteken. Deze zijn allemaal te verkrijgen bij de groepsleiding voor 

dezelfde prijs als in  



 

de hopper-winkel, of in de hopper-winkel zelf. Het dasschildje en het groepslintje zijn enkel 

verkrijgbaar bij de groepsleiding.  

Vrijblijvend: takkenteken (wel verkrijgbaar), patrouillelint of nestdriehoek (wordt door de 

takleiding aangeboden)  

Apart geval: het groen-geel belofteteken zoals op de afbeelding, wordt uitgereikt aan de jogivers, 

givers, jins of leiding die hun belofte afleggen. Bij de welpen wordt normaal ook een belofte afgelegd, 

afhankelijk van de takleiding (voor een welpenbelofteteken moet u zich dus richten tot de 

welpenleiding en/of groepsleiding). Dit welpenbeloftekenteken is voor de jongere welpen een oranje 

wolfje en voor de oudste een grijs.  

Aangezien we een gemengde groep zijn gebruiken wij de dubbele beloftetekens. Dus geen kabouters 

of halve beloftetekens. Voor wie dit op zijn of haar hemd heeft hangen: dit is zeker niet erg. 

De das van de groep wordt rond de nek gedragen of om de rechterarm geschoven. Andere dassen, 

afkomstig van jin-kampen, nationale of internationale evenementen worden om de linker arm 

geschoven en onder de linker schouder-lus vastgemaakt. 

De jaarkentekens van de voorbije jaren mogen op de rug van het hemd bevestigd worden.  

Voor de leiding zijn er nog speciale tekens met de karakters uit het junglebook (welpen) en de steen 

van Nowan (kapoenen). Deze worden op de rechtermouw onder het takkenteken gehangen.  

 

 

 

 

  



 

Kapoenen en welpen 

Juni 
 
Het wordt warmer, mensen lopen met slippers over straat en Tavi verschijnt steeds vaker knalrood 

op de scouts, dat kan maar één ding betekenen… Het is juni! De laatste maand van het scoutsjaar is 

alweer aangebroken. Terwijl jullie leiding in hun examens vliegt, vliegen we samen ook in een laatste 

fantastische maand. Kijk zeker goed de uren na, want omwille van de examens kunnen die al eens 

afwijken. 

 

Zondag 5 juni- 10u tot 12u30 - Circus 

Dames en heren, appelen en peren, de show gaat beginnen! 

Vandaag spelen we een spel in thema circus, zeker komen dus. 

Sterker nog, we hopen jullie allemaal verkleed te zien verschijnen. 

Blaas jij ons als lenige acrobaat van onze sokken, of ben je toch 

eerder een grappige clown of geheimzinnige goochelaar? 

 

 

Zaterdag 11 juni- 18u tot 20u - Kampvuur 

Wat is er beter dan een knus avondje rond het kampvuur met 

lekkere snacks? Juist ja, je scoutsvrienden erbij! Vanavond maken 

we het gezellig aan een warm kampvuurtje in de tuin, roosteren we 

ons eigen eten en dromen we samen over de zomer. Jullie krijgen 

eten (en misschien zelfs een dessertje), dus je hoeft nog geen 

avondeten te eten voor je naar de scouts komt. 

   

 



 

Zondag 19 juni - 10u tot 12u30 - 

Waterspelletjes 

Opgewarmd zijn we door de vergadering van 

vorige week al genoeg, vandaag is het tijd om 

terug af te koelen. Ontwijk jij alle sponzen en 

waterpistolen, of eindig je de vergadering nog 

natter dan Nemo? Tip: neem extra kleren en een handdoek mee, zo kun je zeker droog naar huis. 

 

 

 Zondag 26 juni - 10u tot 12u30 - Het Grote Kampthema Spel 

+ Kampinfo om 12u 

Het is alweer de laatste vergadering, gek hoe snel zo’n jaar gedaan is he? Maar niet getreurd, want 

eind juli staat er nog een fantastisch kamp op de planning. 

Vandaag komen jullie eindelijk te weten wat het thema van dat 

geweldig fantastisch spetterend fenomenaal kamp is. Kan jij het al 

raden?  

Voor de ouders: Om 12u zullen we jullie de praktische informatie 

geven over het kamp en jullie vragen beantwoorden. Dit zal 

ongeveer tot 12u30 duren. 

Zaterdag 2 juli – 17u00 tot … - BBQ 

Jullie weten het misschien niet, maar voor er sprake was van 

bubbels, anderhalve meter afstand en mondmaskers, hadden 

we de goede gewoonte om het jaar af te sluiten met een BBQ. 

Eindelijk is het weer zo ver! De kapoenen en welpen zijn samen 

met vrienden en familie welkom om hier te komen smullen en 

bij te praten met andere leden, ouders en natuurlijk de leiding. 

Geloof de leiding maar op hun woord, als ze zeggen dat dat 

altijd een hele fijne avond was! Meer info vinden jullie in de 

brief, die jullie in de loop van juni ontvangen. Wij vragen overdag ook jullie hulp voor de 

voorbereidingen tot een goed einde te brengen, maar hierover later meer. 



 

Kapoenenwet: 
DROMENLAND IN ZICHT 
 
Welpenwet: 
WIJ ZIJN WELPEN 
DIE GRAAG HELPEN 
MET DE NATUUR ZIJN WIJ 1 
EN WE SPELEN MET IEDEREEN  
 
Als je niet naar de scouts kan komen, laat het dan weten! Dit kan door een mailtje te sturen 
naar kapoenenwelpen@de25.be of een berichtje te sturen naar een van onze gsm-
nummers. 
 

 
 
 
Ikki (Babs): 0471 21 39 10  
 
 
  
 
 
 
Pebbles (Tavi): 0472 61 33 90  
 
 
 
 
 
 
Jenthe (Baloe): 0471 21 27 89 
 
 
 
    
 

Alix (Shere Khan): 0472 40 59 11 
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Klopstok Jogivers 
Juni 
Het is weer juni. De tijd gaat snel, man! Het wordt wel weer warmer en dat 

betekent veel buitenactiviteiten, waar we dol op zijn. Hopelijk kunnen we 

wat meer aanwezigheid verwachten dan tijdens de rest van het jaar en het 

scoutsjaar super plezant afsluiten deze maand. 

 

 

Zaterdag 4 juni – 18u00 tot 20u00– Kampvuur 

Vanavond zitten we met z’n allen gezellig samen 

rond het kampvuur. We mogen in principe tot en 

met 22u luid zijn, dus gaan we degelijk luid 

zingen tijdens de hele vergadering. Smeer die 

stembanden dus maar al in. En wie weet kan je 

nog wat lekkere marshmallows verwachten. 

 

 

Zaterdag 11 juni – 18u00 tot 20u00 - Koken 

Deze avond gaan we iets lekkers koken. Wat dat gaat zijn, is nog een “big 

surprise”. Dus jullie hoeven nog niet te hebben gegeten voor de 

vergadering, zodat er zeker genoeg plaats is voor jullie lekker bereide eten. 

Zeker komen dus! 

 

 

Zaterdag 18 juni – 17u00 tot 19u30-WAFELVERKOOP 

Haal vandaag jullie beste verkopersskills maar al naar boven. We gaan deur 

aan deur tot alle wafels verkocht zijn. Neenee, grapje, tot zoveel mogelijk 

wafels verkocht zijn. Zeker nog een belangrijke hierbij: piekfijn uniform! 

Extra motivatie dit jaar: de bestverkopende tak krijgt pannenkoeken op 

kamp en het bestverkopende lid krijgt een badge voor op het hemd. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zondag 26 juni – 10u00 tot 13u00 – KAMPTHEMA-spel + kampmoment ouders 

Vandaag komen jullie te weten wat het kampthema gaat zijn. Wauwie, spanneeennnnd!!! Dus 

zeker komen, want het gaat weer super plezant zijn. Na de vergadering (om half 1) wordt ook ineens 

het kampmomentje voor de ouders georganiseerd. Dus nodig hen zeker uit voor na de vergadering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 2 juli – 17u00 tot … - BBQ 

Kom naar onze gezellige BBQ. Het is weer even 

geleden dat dit mocht doorgaan. Neem al je familie, 

vrienden en misschien wel vage kennissen mee. Op 

het einde doen we zoals altijd ook weer een groot 

kampvuur. Meer info ga je vinden in de brief, die er 

nog aan komt.  

  

 

 

 
De jogiverwet 

Wij zijn Jogivers, wij wagen het avontuur 
Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar 
Wij willen samen werken en beslissen 
Ik zeg mijn mening en luister naar die van anderen 
Zelf zet ik al eens de eerste stap, ik help graag waar ik kan 
Ik wil winnen maar kan verliezen, ik heb respect 
voor de mens de natuur en het materiaal 
Jezus’ voorbeeld zal ons hierbij helpen 
 



 

 

Als je niet naar de scouts kan komen, laat het dan weten! Dit kan door een mailtje te sturen naar 

jogivers@de25.be of een berichtje te sturen naar een van onze gsm-nummers. 

 

GSM nummers 

 

Laura (Labrador): 0473 51 86 20 

 

 

 

 

 

Anaïs (Jaguaroundi): 0468 17 54 16 

 

 

 

       

 

      Kida: 0474 07 08 26 
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Klopstok Givers  
Juni 

 

 

Kampvuur - zaterdag 4 juni - 19u tot 21u30 

Mis je dat moment wanneer je opstaat en je nog naar 

kampvuur ruikt van de avond ervoor? Nee? Ok! Bij deze jullie 

kans om een gerookt aroma op te doen, want we gaan de 

zwoele zomeravond verwarmen met een kampvuurtje. Onze 

zangboekjes liggen al klaar en de marshmallows staan chaud 

om geroosterd te worden. Knetter knetter, y'all.  

 

Meelballengevecht + ploggen - zondag 12 juni - 10u tot 12u30 

Een klassieker van een vergadering, die geen introductie meer behoeft. You 

know it, you love it! Omdat een van de scouts principes luidt "leave no trace" 

(wat wel eerder van toepassing is in echte natuur, en niet in dat hoopje bomen 

naast dat bedrijventerrein waar wij naartoe gaan, maar we gaan ons er toch aan 

houden), nemen we voor ons eigen afval een afvalzak mee, en vullen we hem 

daarna volledig met afval dat we daar vinden. 

 

Wafelverkoop – zaterdag 18 juni – 17u00 tot 19u30 

Onze laatste financiële activiteit van het jaar (de BBQ is gewoon voor de 

gezelligheid, daar halen we geen winst uit en dat is ook niet de bedoeling) 

is de wafelverkoop! Jullie hebben inmiddels zelf allemaal besteld, maar we 

moeten de Kielenaren nog de kans geven om van de zoete lekkernijen mee 

te genieten, dus doen we ook een straatverkoop. Het is even geleden, dus 

ik hoop dat jullie nog weten hoe het moet :) "Hallo, wij zijn van scouts de 25 

van het Kiel en wij...". Extra motivatie dit jaar: de bestverkopende tak krijgt 

pannenkoeken op kamp en het bestverkopende lid krijgt een badge voor op 

het hemd. 

 

 

 

 

 



 

Reuzegalgje - zondag 26 juni - 10u tot 12u30 

---- ------------- 

Kunnen jullie het kampthema al raden, met dit galgje? Waarschijnlijk is dat nogal moeilijk van 

thuis, wanneer we niet kunnen antwoorden. Daarom doen we een raad-je-eigen-kampthema-

vergadering. Ik zal jullie al een tip geven: de Q en de X zitten er niet in ;). Voor de ouders: Om 12u15 

gaan we het kampthema toelichten, jullie de brochure met praktische info geven en al jullie vragen 

beantwoorden. 

 

Tijd voor nog een morbide wist-je-datje: een strop of een beulsknoop is een must voor een echte 

technieker-fanaat want deze kan zeker van pas komen bij constructies (disclaimer: NIET om 

medeleden of leiding mee op te hangen). Lees hieronder hoe je hem maakt! 

 

 



 

BBQ - zaterdag 2 juli - 14u tot 15u30 ofzo 

Vandaag organiseren we naar jaarlijkse goede gewoonte 

onze BBQ. Het is voor ons ook even geleden, dus we 

kunnen wel wat helpende handen gebruiken. Als jullie (en 

jullie ouders!) gedurende de loop van de namiddag even 

mee een tafel kunnen opzetten, een paprika komen 

snijden, of een snoer lichtjes ophangen, dan zijn we jullie 

eeuwig dankbaar! De BBQ zelf begint vanaf 17u, maar 

meer info kunnen jullie verwachten in de brief. 

 

GIVERWET 

ALS GIVER WIL IK LEVEN. 

IK WIL MEZELF OP EEN NIEUWE MANIER ONTDEKKEN, IN WAT IK WIL EN WAT IK KAN 

IK WIL SAMEN MET MIJN GROEP SPELEN, PRATEN, LACHEN EN STILZIJN 

IK NEEM INITIATIEF EN ZELFS RISICO’S, IK WEET DAT IK HIERIN NIET ALLEEN STA 

IK BEN GEEN EENZAAT, MAAR EEN STUKJE GROEP, EEN GROEP WAARIN IK MEE BESLIS 

IK BEN MEE VERANTWOORDELIJK 

HIERVOOR ZET IK MIJ IN, MORGEN EN OOK VANDAAG! 

 

Als je niet naar de scouts kan komen, laat het dan weten! Dit kan door een mailtje te sturen naar 

givers@de25.be of een berichtje te sturen naar een van onze gsm-nummers. 

GSM nummers 

 

     

 Grijs Bokje (Sam): 0492 82 30 65 
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Jakhals (Ines ): 0471 89 58 97 

 

  



 

Nog eens opgesomd 

Aanspreking Naam GSM-nummer 

Ikki Babs 0471 21 39 10 

Tavi Pebbles 0472 61 33 90 

Baloe Jenthe 0471 21 27 89 

Shere Khan Alix 0472 40 59 11 

Labrador Laura 0473 51 86 20 

Jaguaroundi Anaïs 0468 17 54 16 

Kida Kida 0474 07 08 26 

Grijs Bokje Sam 0492 82 30 65 

Jakhals Ines 0471 89 58 97 

 


