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2022



Voorwoord

Beste ouders en leden,

Ondertussen ligt het kamp al twee maanden achter ons, is het nieuwe schooljaar al
begonnen en is de overgang gebeurd. Dit allemaal wil dan ook zeggen dat het nieuwe
scoutsjaar van start gaat!

In oktober starten we alvast met een drukke maand. Het ouderspel komt eraan, dit wil
zeggen dat ook de ouders uitgenodigd zijn om eens een voormiddagje mee te doen met de
scouts.
Ook is het weer tijd voor de takweekenden van 28 tot 30 oktober! Voor meer informatie
kunnen jullie terecht bij de brief. Die wordt na een vergadering met alle leden op papier
meegegeven én zal ook in uw mailbox verschijnen.
November zal in het algemeen een rustigere maand worden, maar dat betekent zeker niet
minder plezier! De leiding kijkt er al zeker naar uit en hopelijk jullie ook!

Ook zullen er vanaf dit jaar weer schouwingen zijn. Dit wil zeggen dat in de eerste zondag
van de maand, de uniformen gecheckt zullen worden en ook zal de kennis van de wet
gecheckt worden, deze zijn per tak steeds terug te vinden onder het deeltje “wet”. Als je in
oktober nog niet de kans hebt gehad om het uniform in orde te brengen is dit geen
probleem.

Voor algemene problemen kan je nog steeds terecht bij de groepsleiding. Dit kan door een
mailtje te sturen naar groepsleiding@de25.be. Voor meer takgerichte vragen kan je terecht
bij de takleiding door een mailtje te sturen naar kapoenenwelpen@de25.be,
jogivers@de25.be of givers@de25.be.  

Een stevige linker,

De groepsleiding

Nummers groepsleiding:
Anaïs: +32 468 17 54 16
Alix: +32 472 40 59 11

mailto:givers@de25.be


Belangrijke data

Wanneer Activiteit Wie

9 oktober Ouderspel Iedereen

28 tot 30 oktober Takweekend Iedereen

19 november Spaghettiavond Jogivers en givers

21 tot 27 november Leefweek Givers

4 december Sinterklaas Iedereen

11 december Truffelverkoop Iedereen

17 december Kerstmarkt en ophalen van
truffels

Iedereen

26 februari Vriendjesdag Iedereen

19 maart Brunch Kapwelpen

31 maart tot 2 april Groepsweekend Iedereen

6 mei Quizavond Jogivers en givers

14 mei Verkoop wafels Jogivers en giver

4 juni Afhalen wafels Iedereen

1 juli BBQ Iedereen

19 juli tot 30 juli Tentenkamp Jogivers en givers

23 juli tot 30 juli Kamp Kapwelpen

31 juli Tentenkuis Jogivers en givers

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 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 leiding 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 uniformvoorschriften:

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

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

kort zijn en moet niet van de hopper-winkel komen. 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 of bruine 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. 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 das schildje en het groepslintje zijn enkel

verkrijgbaar bij de groepsleiding.

Vrijblijvend: takkenteken (wel verkrijgbaar), patrouillelint of nest driehoek (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 welpenbelofte teken moet u zich dus richten tot de

welpenleiding en/of groepsleiding). Dit welpenbelofte kenteken 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
Oktober

Een nieuw schooljaar betekent ook een nieuw scoutsjaar, met nieuwe leiding natuurlijk! En
deze leiding kan niet wachten tot de eerste vergadering daar is! Je ziet dat we ook al meteen
een weekend gepland hebben, maar daarover later meer. Als jullie nog vragen hebben,
kunnen jullie steeds terecht bij: kapoenenwelpen@de25.be.

2 oktober - 10u00 tot 12u30 - Viva montanya!

Welke hoge bergen kunnen we allemaal opnoemen? De
Alpen, de Pyreneeën, het Himalayagebergte… Vandaag
ontdekken we ze allemaal! Leg je klimspullen dus al maar
klaar want iedereen gaat zijn beste klim skills mogen tonen.
Mensen met hoogtevrees blijven misschien beter thuis… maar
niet heus! (Gelukkig heeft België geen echte bergen, oef! 😉)

9 oktober - 10u00 tot 12u30 - Ouderspel

Deze week nemen we onze mama’s en papa’s allemaal mee naar de scouts! Heel de groep
komt samen om een kei leuk spel te spelen en de ouders zijn daarbij welkom. We zullen
eens laten zien hoe het er bij ons aan toe gaat. Laat de mama’s en papa’s maar eens
bewijzen hoe ze een goede scout moeten zijn!

16 oktober - 10u00 tot 12u30 - Ganzenbord XXL

Dit klassiek gezelschapsspel spelen wij deze week in
reuzenformaat. Verwacht een gigantisch speelbord, grote
pionnen en mega veel plezier. Je hoeft geen schrik te
hebben voor reuze ganzen, die blijven lekker thuis. Wel
komen de grote dobbelstenen dag zeggen. Wie weet er als
eerste de finish te bereiken? Wie heeft pech en moet terug
naar start? We komen het zondag allemaal te weten.



23 oktober - 13u00 tot 17u00 - Lapdag

Kijken, zingen, dansen en bewegen: we doen het
vandaag allemaal op de LAPdag in de Nova. We
gaan een hele namiddag cultuur opsnuiven tijdens
deze interactieve voorstellingen. Samen zullen we
ontdekken wat deze namiddag spelend theater inhoud,
maar tof is het gegarandeerd!

Opgelet, deze uren vallen dus anders dan andere weken!

28 tot 30 oktober -  reis-door-de-tijdweekend

Neanderthalers, romeinen, farao’s en ridders
zijn dit weekend geen geschiedenis voor
ons. Samen nemen we onze teletijdmachine
en brengen we een bezoekje aan de
belangrijkste mensen en periodes uit het
verleden. We gaan in het oude Egypte eens
kijken bij de mummies en zwaardvechten,
doen we samen met de prinsen en
prinsessen in de middeleeuwen.

De precieze uren en verdere info vindt u in de weekendbrief (volgt nog).



Kapoenen en Welpen
Oktober

6 november - Geen vergadering

Na het superleuke weekend van vorige week is het tijd voor een beetje welverdiende rust.
Slaap maar lekker uit om jullie batterij helemaal op te laden voor volgende week. Tot dan!

13 november - 10u00 tot 12u30 - Vlaamse kermis

Altijd prijs! Altijd gewonnen! Waag jullie kans bij blikken gooien,
eendjes vangen, zaklopen, badmintonnen en nog veel meer leuke
spelletjes. De Vlaamse kermis is terug en is klaar voor jullie vermaak.
Sinksenfoor wie?

20 november - 10u00 tot 12u30 - Knutselvergadering

Haal die handige handjes en grote creativiteit al maar boven
vandaag, want we gaan knutselen! Wat we precies in elkaar
zullen steken blijft nog even een geheim, maar het is zeker de
moeite waard! Eén tip kunnen we wel al geven: naar het
aquarium moet je vandaag niet meer gaan. Wil je ontdekken wat
we maken? kom dan zeker af!

27 november van 10u00 tot 12u30 - Leidingswissel

Vandaag is het leidingswissel. Dat wil zeggen dat voor één dag
alle leiding van tak wisselt. Benieuwd wie jullie leiding zal zijn en
welk spel ze voor jullie in petto hebben? Wij hopen vooral dat
jullie na vandaag geen nieuwe favoriete leiding hebben!

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.



De wet

Kapoenenwet
Das goesting!

Welpenwet
Wij zijn welpen
Die graag helpen
Met de natuur zijn wij 1
En we spelen met iedereen

De leiding

Pebbles (Tavi): +32 472 61 33 90

Kaat (Bagheera): +32 468 30 72 02

Stien (Mao): +32 490 39 49 05



Jogivers
Oktober

Een nieuw scoutsjaar betekent een nieuwe groep en nieuwe leiding, maar vooral nieuwe
activiteiten! Deze maand starten we het jaar goed met een paar leuke vergaderingen! Jullie
zien het goed, de laatste week van de maand is het al takweekend. Hierover vinden jullie
extra informatie in de weekendbrief die jullie nog bezorgd krijgen.
In november hebben we natuurlijk ook fantastisch, leuke activiteiten gepland. En niet te
vergeten, onze jaarlijkse spaghettiavond!! Als er vragen of opmerking zijn kan je ons altijd
contacteren via jogivers@de25.be

2 oktober - 10u tot 12u30 - Parlementsvergadering

Zet je hersenen al maar aan, want de  patrouille quiz
komt er aan! Vandaag is de dag dat jullie er achter
komen in welke patrouilles jullie zitten! Ook is dit hét
moment om input te geven voor het komende
scoutsjaar.
Voor de ouders is er een info-/ontmoetingsmoment
gepland om 13u na de vergadering.

9 oktober - 10u tot 12u30 - Ouderspel

We sturen de mama's en papa's allemaal weer naar de
scouts toe! Vandaag mogen jullie jullie ouders
meenemen voor een giga leuk extravagant spel! Dus
neem allemaal je goed humeur mee voor ons ouderspel
:))

16 oktober - 10u tot 12u30 - Koken

Lekker smikkelen en smakkelen! Vandaag gaan we iets lekkers
koken! Wat dat is blijft nog een verrassing dus kom af en neem je
beste kookskills mee!



23 oktober - 10u tot 12u30 - Kampen bouwen

Verdedig jezelf! Vandaag gaan we kampen bouwen en een kampen spel spelen. Dus
zorg ervoor dat jouw kamp mooier en sterker is dan die van de andere! Wie o wie zal er
winnen??

28-30 oktober - 10u tot 12u30 - “Alice in Wonderland”
weekend

Ja het is zover, ons jaarlijks takweekend is er weer. Dit
weekend vertrekken we naar Wonderland! Wees dus maar
voorbereid op psychedelische activiteiten!
Alle informatie over het takweekend vind je in onze weekendbrief.



Jogivers
November

6 november - 10u tot 12u30 - Geen scouts

Zzzzzzz. Ja ons niet bellen hoor, wij zullen er niet zijn
vandaag wij liggen nog te slapen. Vandaag mogen jullie
lekker uitslapen want het is geen vergadering. Tot volgende
week!

13 november - 10u tot 12u30 - Omgekeerde dag

!gad edreekegmo teh si gaadnav
Ja je leest het goed, vandaag is alles omgekeerd.
Vandaag spelen we een spel met omgekeerde regels.
Zorg dus dat je gefocust bent want het kan vandaag wat
verwarrend worden.

19 november - 10u tot 22u - Spaghetti-avond

Food fight!!! Nee dat gaan we niet doen, maar we gaan wel
lekkere spaghetti maken! Ja het is weer die tijd, vandaag is
het de jaarlijkse spaghetti avond van de jogivers en givers.
Nodig je ouders, familie, vrienden en buren maar uit om de
lekkerste spaghetti van het land te komen eten! Meer
informatie over de spaghetti avond vindt je in de brief en op
het evenement op facebook.

27 november - 10u tot 12u30 - leidingswissel

Zeg maar hallo tegen je nieuwe leiding! Wel maar voor 1 dag
natuurlijk want je kan ons niet te lang missen. Vandaag is het
leidingswissel en krijgen jullie een vergadering van andere
gezichten. Benieuwd? Kom dan zeker af en breng je goed
humeur mee :))

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.

mailto:kapoenenwelpen@de25.be


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

De Leiding

Evelien (Kangoeroe): +32 485 26 39 85

Senne: +32 468 13 59 11

Marlon: +32 472 40 74 36

Jenthe: +32 471 21 27 89



Givers
Oktober

Het nieuwe scoutsjaar staat voor de deur. Nu jullie jullie nieuwe leden en leiding kennen, is
het weer helemaal tijd om er in te vliegen! Wij hebben voor jullie weer heel wat zondagen
met leuke activiteiten gepland. Zoals takweekend, de fameuze spaghetti-avond, een
leefweek én nog veeeeeel meer! Extra informatie kunnen jullie natuurlijk hieronder vinden en
verdere informatie over de spaghetti-avond en het takweekend zullen jullie nog zeker krijgen
met een brief.
Hopelijk zijn jullie er klaar voor, want wij zien het nieuwe jaar al helemaal zitten!
Als er vragen of opmerkingen zijn, kan je ons altijd contacteren via givers@de25.be

2 oktober - 10u tot 12u30 - Parlementsvergadering

Ook dit jaar zitten jullie weer in een patrouille!! Zorg al
maar vast dat jullie er klaar voor zijn om dit jaar met een
knaller te starten!
Jullie krijgen vandaag ook de kans om de leiding te
vertellen wat jullie nog graag zouden willen doen het
komende jaar, dus brainstorm al zeker wat op voorhand.

Om 13u houden wij ook een infomoment voor de ouders
indien zij graag meer info wensen over het komende
scoutsjaar, de regels en de leiding.

9 oktober - 10u tot 12u30 - Ouderspel

Trek jullie mama en papa vandaag maar op tijd uit bed, want
deze zondag mogen ook zij zich even als lid gedragen! Jaja,
deze zondag is het ouderspel. Zorg dus maar zeker dat
iedereen deze week zijn goed humeur bij heeft!



16 oktober - 10u tot 12u30 - De chaosquiz

Vandaag gaan we lekker quizzen en niet zomaar een
quiz, de chaosquiz! Wat is het hoogste punt van
België? Wie schilderde de Mona Lisa? Welke zanger
bracht de wereldhit ‘baby’ uit? Zoveel vragen en zoveel
thema’s, zorg maar dat jullie hersenen hier klaar voor zijn,
want concentratie is vereist en chaos zal er zijn.

23 oktober - 10u tot 12u30 - Kampen bouwen

Deze week zitten we eens samen met de jogivers om
kampen te bouwen. Jullie gaan hen mogen leren hoe zij
dat het best doen en als afsluiter zullen we de twee
kampen tot het uiterste testen.
Haal jullie beste architect in jullie al maar naar boven!

28 tot 30 oktober - Takweekend

Dit weekend zijn we met de givergroep weg! Het thema, locatie en al
de rest zal allemaal nog naar jullie en jullie ouders gecommuniceerd
worden. Wat we wel al kunnen verklappen, is dat het sowieso een
top weekend gaat worden!
Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig!



Givers
November

6 november - Geen Scouts

Deze week mogen jullie na 2 maanden nog eens uitslapen op
zondag, want jammer genoeg is het geen scouts. Ons vandaag
niet bellen hoor!

13 november - 10u tot 12u30 - Sport en Spel

Zorg maar dat je met het goede been uit bed stapt, en warm je
ook al maar op voordat je naar de scouts komt, want vandaag
zal jullie conditie op de proef worden gesteld! Wij hebben er
alvast zin in, hopelijk jullie ook!

19 november - 10u tot alles opgeruimd is - Spaghettiavond

Het is weer tijd voor onze befaamde spaghetti-avond! Nodig dus al maar
al jullie vrienden, familie, buren, kennissen en al de rest uit, want het
wordt zeker smikkelen en smakkelen! Meer informatie over de
spaghetti-avond gaat nog zeker jullie kant uitkomen!

21 tot 27 november - Leefweek

Deze week is het zover! Een hele week op de scouts leven! Hoe
we deze week zullen vullen, zullen jullie dan wel zien, maar we
kunnen wel al garanderen dat het belachelijk plezant wordt!
Hopelijk hebben jullie er al evenveel zin in als ons! Hoe we deze
week zullen vullen, zullen jullie dan wel zien en er wordt sowieso
nog meer naar jullie gecommuniceerd over hoe deze week zal
verkopen!



27 november - 10u tot 12u30 - Leidingswissel

Deze zondag krijgen jullie een dagje rust van ons, want het is
leidingswissel! Wie jullie leiding wordt, kunnen we jammer genoeg nog
niet verklappen! Wat we al wel kunnen verklappen, is dat wij sowieso
leuker zijn!

Als je niet naar de scouts kan komen, laat het dan zeker weten! Dit kan door een mailtje te
sturen naar givers@de25.be of een berichtje te sturen naar een van onze GSM-nummers.

mailto:givers@de25.be


De 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 stil zijn
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 mijn in, morgen en ook vandaag

De Leiding

Anaïs (Jaguarundi): +32 468 17 54 16

Amélie (Franse Bulldog): +32 498 29 99 73


