
SCOUTS en GIDSEN VLAANDEREN

25e St. - Joris

Brief September 2022

Beste leden, ouders en sympathisanten,

Op groepskamp, zomer ’22, thema is TV … Jullie kennen ongetwijfeld ons fantastisch kamplied nog!

Zoals het einde van ons lied al voorspelde, was er achteraf veel heimwee (een maand zonder

kampvuur! Een maand zonder scoutsvrienden!). Niet getreurd, een nieuw scoutsjaar gaat weer van

start. Daar horen uiteraard weer onze wekelijkse activiteiten bij, die je hieronder terugvindt. Het is

een speciale maand, want we nemen afscheid van stoppende leiding en van leden die naar een

andere tak gaan. Gelukkig verwelkomen we ook nieuwe leiding én leden!

Weekend van 2-4 september - Geen vergadering
De leiding gaat het nieuwe jaar plannen en is dit weekend niet van de partij.

Zaterdag 10 september - Afscheidsfeestjes
Vandaag nemen we afscheid, en nee niet van Sien en Thomas als ketnetwrapper, ook niet van Harry

die op de Hogwarts Express stapt en zelfs niet van Yannick die met een grote 2 in zijn handen net

naast de titel van Homo Universalis greep. Van wie dan wel? Van de leden die overgaan naar een

oudere tak! En ook een beetje van de leiding, want het is niet zeker of zij komend jaar nog aan

dezelfde tak leiding zullen geven.

Kapoenen & welpen: 16u00 tot 18u

Jogivers: 18u tot 20u

Givers: 19u tot 21u30

Laatste vergadering in de

takken van vorig jaar!

Jogivers krijgen eten op de
scouts, andere takken eten

thuis 😋

Zondag 18 september - 10u tot 12u30 - Open Speeldag
Ken je iemand die scouts wel plezant zou vinden of wil je gewoon eens laten zien wat je op een

zondag doet? Die persoon is vandaag extra welkom, want het is open speeldag! Het perfecte moment

dus om elkaars vriendjes en de nieuwe leden te leren kennen. Bij alle drie de takken staat er een leuk

kennismakingsspel op het programma. Een leuk extraatje voor de leden die overgaan: jullie spelen

vandaag al mee met jullie nieuwe tak!

Zondag 25 september - 14u00 tot alles is opgeruimd (± 17u00) - Overgang
Jullie hebben vorige week al een dag kunnen meespelen in jullie nieuwe tak, maar vandaag is het

voor echt! We heten nieuwe leden officieel welkom en ook leden die overgaan moeten zich eerst nog

bewijzen. Hetzelfde geldt voor de leiding, dus kom zeker af als je je favoriete leiding altijd al eens vol

ketchup hebt willen zien. Zij die overgaan kunnen best slechte kleren (die vuil mogen worden)

aandoen en reservekledij (bv. uniform voor wie dit heeft) meenemen.

De Klopstok van oktober-november zal u in uw mailbox krijgen of op de site kunnen vinden. Bij vragen

kan u steeds terecht bij de groepsleiding via mail naar groepsleiding@de25.be of mondeling tijdens

de overgang of voor of na een vergadering.

Een stevige linker,

De leiding

25e Sint-Joris Scouts, Sint-Catharinaplein 1a, 2020 Antwerpen

mailto:groepsleiding@de25.be

