
December - Januari
2022



Voorwoord

Beste ouders en leden,

Afgelopen weekend vond onze jaarlijkse spaghetti avond plaats in cultuurcentrum De Nova.
Met groot plezier kunnen we zeggen dat het dit jaar weer een geweldig succes was!!
Daarom een dikke merci aan iedereen die is komen eten, takeaway heeft besteld of reclame
heeft gemaakt. Alle opbrengst wordt integraal in de activiteiten en het kamp van de givers en
jogivers gestoken. Van een goed doel gesproken…😉

Ook het volgende evenement laat niet lang meer op zich wachten! Op zaterdag 17
december kan je komen genieten van onze kerstmarkt op de lokalen. Jaja, kampvuurtjes,
jenevertjes en warme chocomelk, we hebben het allemaal om jullie alvast in die gezellige
kerstsfeer te brengen.

Tot slot willen we ook nog even aankondigen dat de truffelverkoop binnenkort weer begint.
Jullie zullen nog een mail krijgen met meer info en het bestelformulier, zodat jullie onze
lekkere truffeltjes zeker niet kunnen missen� Deze zullen dan ineens ook op de kerstmarkt
kunnen worden afgehaald!

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



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
December

Als jullie nog vragen hebben, kunnen jullie steeds terecht bij: kapoenenwelpen@de25.be.

Zondag 4 december - 10u00 tot 12u30 - Sinterklaas

Vandaag komt de sint langs, spannend! Hopelijk zijn jullie allemaal super
brave kindjes geweest. We gaan ook op pietentraining zodat jullie
volgende jaar misschien zelf sinterklaas kunnen helpen met cadeautjes
en mandarijntjes uitdelen!

Zondag 11 december - 10u00 tot 12u30 - Truffelverkoop

Deze week gaan we de overheerlijke truffeltjes verkopen. Haal zeker je muts en sjaal maar
boven, want wij gaan buiten zijn zodat jullie niet doodvriezen van de koud!

Zaterdag 17 december - 10u00 tot 12u30 -
Gezelschapsspelletjes

Deze week is het geen gewone vergadering want het is op
zaterdagochtend. We gaan gezelschapsspelletjes spelen.
Lekker gezellig! In de avond is het ook kerstmarkt, dus dan
mag je ook gezellig bij komen zitten.

Zondag 25 december – GEEN VERGADERING

Vandaag mogen jullie genieten van jullie welverdiende vakantie en kerstmis!
Fijne feestdagen en tot na de vakantie.



Kapoenen en Welpen
Januari

Zondag 1 januari - GEEN VERGADERING

Vandaag is het de allereerste dag van 2023, gelukkig nieuwjaar!! Slaap ook vandaag maar
goed uit, want dat gaan wij ook doen.

Zaterdag 7 januari - 18u00 tot 20u00 - Kerstfeestje

Kerstfeestje = cadeautjes, maar niet bang zijn dat je een cadeautje moet
gaan halen, want we gaan deze week cadeautjes maken voor elkaar.
Bedenk al maar vast iets leuk dat dat je kan maken en waar je zelf ook blij
met zou zijn.

Zondag 15 januari - 10u00 tot 12u30 - Slaapzakken Quiz

Weet jij jouw slaapzak nog liggen van op weekend? Ja? Dat
is goed want die ga je deze week mogen gebruiken met de
slaapzakken quiz!
Let maar goed op in de les, want je gaat goed mogen
nadenken tijdens de quiz.

Zaterdag 21 januari - 18u00 tot 20u00 – Filmavond

Deze week is de vergadering op zaterdag avond, dus niet zoals normaal op
zondagvoormiddag, maar dat betekent niet dat het minder leuk gaat zijn. Deze week gaan
wij het wel iets rustiger aandoen, want we gaan film zien!

Zondag 29 januari - 10u00 tot 12u30 - Kookvergadering

Wie vindt koken ook zo leuk? Hopelijk iedereen, want we gaan
vandaag iets lekkers klaarmaken! Het is nog wel een verassing
wat we gaan maken. Je mag altijd al nadenken wat het zou
kunnen zijn natuurlijk….

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
December

Deze maand staan er ook leuke activiteiten op de planning. We nemen het wat kalmer aan,
want de sint komt eraan, dus maak jullie al maar klaar om het lekkere snoepgoed op te eten.
De jaarlijkse straatverkoop is er ook weer. In januari gaan we het gezellig maken wat wel
past bij het koude weer en maken we het lekker warm. Als er vragen of opmerking zijn kan
je ons altijd contacteren via jogivers@de25.be.

Zondag 4 december - 10u00 tot 12u30 – Sinterklaas

Zijn jullie allemaal braaf geweest? Want anders gaan jullie in de zak! Het
is zover. De sint en zijn roetpiet komen eraan en ze hebben waarschijnlijk
wat lekkers mee.

Zondag 11 december - 10u tot 12u30 - Truffelverkoop

Verkopen maar! Hopelijk kunnen jullie goed verkopen, dat zal vandaag goed van pas
komen. We gaan van huis naar huis truffels verkopen, want wie wilt er nu niet zo een lekkere
truffel tijdens de feestdagen.

Zaterdag 17 december - 10u tot 12u30 - Kerstfeestje

PARTY!!! We gaan samen gezelschapsspelletjes spelen en er
een leuke dag van maken met wat knabbels en drankjes.
PS: spring deze avond zeker binnen op onze jaarlijkse kerstmarkt
voor een goeie warme chocomelk en een kampvuurtje.

Zondag 25 december – GEEN VERGADERING

Happy christmas! Ons zul je vandaag niet op de scouts zien, wij zitten aan een warme open
haard kerst te vieren. Geniet van de feestdagen en tot in het nieuwe jaar!



Jogivers
Januari

Zondag 1 januari - GEEN VERGADERING

Gelukkig nieuwjaar!! Slaap ook vandaag maar goed uit, want dat gaan wij ook doen.

Zaterdag 7 januari - 18u00 tot 20u30 – Kampvuur

Vandaag wordt het gezellig! We gaan ons allemaal samen verwarmen aan het kampvuur
met lekkere hotdogs om onze magen te vullen.

Zondag 15 januari - 10u tot 12u30 - Jenga

Hoe stabiel zijn jouw handen. Ik hoop dat je niet te veel trilt, want anders valt heel de toren
om! Heb je het al geraden? Ja, vandaag spelen we jenga met een twist. Bereid je dus al
maar voor op een spannende voormiddag!

Zondag 22 januari - 10u tot 12u30 - Filmontbijt

Ontbijten en een film kijken? Dat doen we deze vergadering gewoon op
de scouts! Ja hoor, vandaag maken we een lekker ontbijtje en warm
drankje voor bij de film!

Zondag 29 januari - 10u tot 12u30 - Klakkebuizen

Hopelijk hebben jullie grote longen want die zullen vandaag zeker van pas komen. We gaan
klakkebuizen gevecht doen! Ja, voor één keer mag je met papieren pijlen elkaar bekogelen,
dus warm die longen maar goed op want je kan ze gebruiken.

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.



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
December

It’s beginning to look a lot like christmas!! We zijn
ondertussen alweer december, en hoewel we in België niet
echt moeten hopen op een witte kerst, zijn er natuurlijk wel
de feesten om naar uit te kijken!! De gezellige sfeer, de
geur van dennennaalden, de lichtjes in de straten doen
ons vergeten dat het eigenlijk gewoon heel nat en koud is.
Kijken jullie ook al uit naar het lekkere eten, de pakjes en
natuurlijk het gezellig samen zijn? Op ons kerstmenu deze
maand staat een bezoekje van de Sint, de verkoop van
heerlijke truffels en natuurlijk een banger van een
kerstfeestje. Klinkt niet slecht toch? Jingles all the way!!!
Als er vragen of opmerkingen zijn, kan je ons altijd contacteren via givers@de25.be

Zondag 4 december - 10u00 tot 12u30 – Sinterklaas
Staat jullie schoentje al klaar? Vandaag hebben we het voorrecht
de Sint in levenden lijve te mogen ontvangen! Ik hoop dat jullie
het voorbije jaar braaf zijn geweest, want anders lopen jullie een
heerlijke zak snoep mis. Een geweldig, inzichtvol en doordacht
tekstje over jezelf krijg je er natuurlijk altijd bij ;)

Zondag 11 december - 10u tot 12u30 - Truffelverkoop

Vandaag trekken we de straten weer op met onze
overheerlijke truffels! Oefen alvast jullie puppy-ogen en zoek
wat ‘schattig gezichtje’ tutorials op. Want hoewel jullie niet
meer even schattig zijn als de kapoenen en welpen, denk ik
toch dat jullie geweldige verkopers kunnen zijn! Al is het
maar omdat mensen medelijden hebben voor een groepje
jongeren dat staat de bibberen in het koude winterweer.
(PS: vergeet ook zelf niet te verkopen aan vrienden, familie,
kennissen, truffel-verslaafden...)



Zaterdag 17 december - 10u tot 12u30 - Filmontbijt

Vandaag houden we het een beetje rustig en maken
we het gezellig met een filmontbijt. Smullen van een
lekkere warme chocomelk en een croissantje of een
glas appelsiensap en een chocoladebroodje? Dé
ideale manier om het nieuwe jaar te beginnen!!
PS: spring deze avond ook zeker binnen op onze
kerstmarkt!! Het gaat gezellig worden.

Zondag 25 december & Zondag 1 januari – GEEN VERGADERING

En zo loopt dus het jaar 2022 op zijn einde en kunnen we volop uitkijken naar alle nieuwe
mogelijkheden in 2023! Geniet allemaal van jullie welverdiende kerstvakantie, we wensen
jullie allemaal een vrolijk kerstfeest en een geweldig nieuwjaar!! Tot in januari! (Muziektip:
Jingle Bells rock - Bobby Helms (Mean girls versie))
(https://www.youtube.com/watch?v=h81UOjlFmMs&ab_channel=XOXO)



Givers
Januari

2023 is een feit!! De twee weken zonder jullie heeft ons alleen
maar meer zin gegeven om er dit jaar weer een topjaar van te
maken! We hebben weer tal van leuke dingen voor jullie in petto,
en we kunnen niet wachten om er samen weer in te vliegen. We
beginnen het jaar rustig met wat film en knutselactiviteiten om de
gezelligheid van de kerstperiode nog een beetje vast te houden.
Geniet nog van de laatste dagen vakantie en dan zien we jullie op
zondag!

Zaterdag 7 januari - 19u00 tot 22u30 – Kerstfeestje

We beginnen het nieuwe jaar in stijl! Dit keer nemen we het
feestje mee tot buiten de muren van ons vertrouwde lokaal
en gaan we eens een kijkje nemen op de kerstmarkt. Want
hoe genieten we anders een laatste keer van die
kerststemming dan met een warme chocomelk,
smoutebollen een gezellig kampvuurtje en misschien
kunnen we ons zelfs op de schaatsbaan wagen! Eén ding is
zeker, dit wil je niet missen!!

Zondag 15 januari - 10u tot 12u30 - Crimibox

De mysteries stapelen zich op en het gevaar loert om te hoek!
Haal jullie beste detective skills en true crime kennis maar naar
boven want er is een moordenaar op de vlucht en wij gaan hem
ontmaskeren! Maar zelfs Sherlock Holmes kon niet op z’n eentje
een misdaad oplossen, zeker komen is dus de boodschap!

Zondag 22 januari - 10u tot 12u30 – Knutselen
Creativiteit is het key-woord vandaag!  Knippen, lijmen,
boetseren, schilderen…. Geen enkele uitdaging is te groot en
op het einde hebben jullie gewoon een eigen kunstwerkje om
mee naar huis te nemen!! Haal dus maar jullie beste craft
skills naar boven want het wordt vast weer superleuk!



Zondag 29 november - 10u tot 12u30 - Karaoke

Warm jullie stembanden maar al op en oefen jullie favoriete songteksten want vandaag
houden we onze eigen karaoke! Geen zorgen als je niet kan zingen, als we met z’n
allen vals zingen, valt het vast niet op! En als we er een theetje en een snackje bij
nemen, belooft het vast weer een gezellige voormiddag te worden! Wij hebben er alvast
mega veel zin in dus kom zeker af!

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


