
 

 

 

 

Februari - Maart  

2023 

 

 
  



 

Voorwoord  

 
 
Beste ouders en leden, 

 

In februari en maart hebben we uiteraard weer een tal van leuke activiteiten voorzien voor 

jullie speelse kapoenen en welpen, gezellige jogivers en toffe givers!  

 

Namens heel de leidingsploeg willen we jullie bedanken om naar onze kerstmarkt te komen, 

en zo massaal truffels en marsepein te kopen!! Hierdoor hebben we al een groot deel van het 

geld verzameld dat nodig is om alle takken een zo leuk mogelijk kamp te bezorgen deze 

zomer. Wie zijn/haar/hun truffels nog niet heeft opgehaald, gelieve dit zo snel mogelijk te doen. 

Dat kan altijd net na de vergaderingen. We vragen wel om dit voor 12 februari in orde te 

maken. 

 

Op zondag 19 maart zal de jaarlijkse welpenbrunch plaatsvinden! De welpen en leiding steken 

opnieuw een gezellige en smakelijke brunch in elkaar, en jullie kunnen er allemaal van 

genieten. Je zal meer info hierover binnenkort zien verschijnen in je mailbox en op onze 

sociale media: Scouts de 25 Sint-Joris op Facebook en @de25_sintjoris op Instagram. 

 

Van vrijdag 31 maart tot en met zondag 2 april gaan we op groepsweekend! Het thema dit 

jaar is Detectives, dus de leden zullen hun beste speurwerk moeten bovenhalen. De locatie 

en uren worden later nog gecommuniceerd via mail en een brief. Ook gaan we weer zoals 

gewoonlijk werken met een carpoolregeling om alle leden ter plekke te krijgen en ze zondag 

terug naar de scouts te krijgen. Als jullie nog vragen hebben hierover, kunnen jullie altijd de 

takleiding of groepsleiding contacteren. Meer info volgt dus nog, maar wij kijken er alvast 

superhard naar uit! 

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 groepleiding 

 

 

 

 

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 

19 maart  Brunch kapwelpen 

26 maart vriendjesdag Iedereen 

31 maart tot 2 april Groepsweekend Iedereen 

6 mei Quizavond Jogivers en givers 

14 mei  Verkoop wafels Jogivers en givers 

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 

Februari 
 

 

Is het nu alweer februari? Schrijven jullie de datum ondertussen juist? Al goed dat er geen 

jaartallen in deze klopstok moeten, want Tavi alleszins niet hoor. De feestdagen mogen dan 

achter de rug zijn, op de scouts is het elke dag een feestje! We hebben weer twee maanden 

vol plezier gepland. Soms enkel met de kapoenen en welpen, en soms zelfs nóg meer plezier 

met de oudere takken of onze vriendjes. In februari en maart gaan we weer meer buiten 

spelen, dus kleed jullie zeker warm aan. Benieuwd wat we juist gaan doen? Lees dan zeker 

verder! 

 

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

 

Zondag 5 februari - 10u00 tot 12u30 – Piratenspel 

 

Schip ahoy, kameraadjes! Zijn jullie ook altijd zo onder de indruk van 

de avonturen van Piet Piraat, Stien Struis, Berend Brokkenpap en 

Steven Stil? Oefen jullie piratenkreten en haal die spierballen al maar 

boven, want vandaag gaan we aan boord van ons eigen piratenschip. 

Klaar om het ruime sop te kiezen? 

 

 

 

Zondag 12 februari - 10u00 tot 12u30 – Valentijn 

 

Wisten jullie dat er elk jaar zo’n 145 miljoen valentijnskaartjes 

worden verstuurd? Of dat één op vijf mensen met een huisdier een 

valentijnscadeau koopt voor dat dier? Jullie hebben het al wel door, 

vandaag spelen we een valentijnsspel. Aan liefde dus geen gebrek 

deze vergadering! Wie verschijnt er met de meest liefdevolle 

glimlach op de scouts?  

 

 
 

Zondag 19 februari - 10u00 tot 12u30 – Groepsspel 

 
 

De jogivers en de givers, wie zijn dat eigenlijk? Tijd om het 

te ontdekken! Vandaag spelen we een groepsspel. Het 

ideale moment om die oudere leden te laten zien wat wij 

allemaal kunnen dus. Laat ze maar denken dat ze stoer zijn, 

wij zijn nog veel stoerder! Kom zeker af vandaag, dan 

kunnen we het met z’n allen tonen. 

 



 

 

 

 

 

Zondag 26 februari - GEEN VERGADERING 

We hebben goed nieuws en slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat het vandaag geen 

scouts is. Het goede nieuws is dat jullie voor één keer geen wekker hoeven te zetten op 

zondagochtend. Geniet van de krokusvakantie en tot volgende week! 

 

 

 

 

 

 

  



 

Kapoenen en Welpen 

Maart 

 

Zondag 5 maart - 10u00 tot 12u30 – Knutselen 

 

Over twee weken is het brunch, jippieeee! Of wacht, de zaal is nog 

helemaal leeg. Gelukkig brengen we daar vandaag verandering in. 

We gaan namelijk samen versiering maken. Papieren bloemen? Een 

welkomstbord? Kom met je gekste ideeën en samen zorgen we voor 

een gezellige brunch. 

 

 

Zondag 12 maart - GEEN VERGADERING 

Vandaag leert de leiding hoe ze nog betere leiding kunnen worden (als 

dat zelfs mogelijk is    ). Helaas wil dat ook zeggen dat het deze week 

geen scouts is. Ja, ja, geef maar toe, jullie gaan ons even hard missen 

als dit tijgertje. Gelukkig zijn we er volgende week al terug! 

 

 

 

Zondag 19 maart - 9u15 tot 13u00 (welpen) - Brunch 

Kijken jullie net als ons al uit naar het kamp? Het wordt weer fantastisch, maar daarvoor 

moeten we wel nog centjes verdienen. En dat is precies wat we vandaag gaan doen met onze 

brunch! De welpen verwachten we wat vroeger en blijven ook wat langer, zij zijn namelijk onze 

obers van dienst. Kapoenen, voor jullie is de speciale rol weggelegd om samen met jullie 

mama’s en papa’s, broers en zussen, oma’s en opa’s, vrienden, en iedereen die je kent te 

komen smullen. Welpen, ook jullie mogen uiteraard zo veel volk uitnodigen als jullie willen. 

Hoe meer gevulde maagjes, hoe meer centjes om er een geweldig kamp van te maken. Het 

inschrijfformulier voor de brunch volgt later, maar noteer alvast de datum in jullie agenda. 

 

 
 

 



 

Zondag 26 maart - 10u00 tot 12u30 - Vriendjesdag 

Dat de scouts leuk is, dat weten we allemaal. Maar weten 

jullie vrienden dat ook? Neem ze vandaag allemaal mee 

naar de scouts, want het is vriendjesdag. Tijd dus om alle 

klasgenootjes, buren, neven en nichten te laten zien wat 

wij allemaal doen op zondagvoormiddag. Hoe meer zielen, hoe 

meer vreugd! 

  

Vrijdag 31 maart tot zondag 2 april – Groepsweekend 

 

Tijdens het groepsspel leerden we de jogivers en givers al beter kennen, dus we zijn 

helemaal klaar om samen op weekend te gaan. Win jij elk potje Cluedo? Of merk je het 

meteen als je mama weer eens in je kamer is geweest? Die goede speurneus zal zeker van 

pas komen dit weekend, want het thema is detective. Meer info volgt later in de 

weekendbrief. Kun je niet wachten? Zoek dan alvast als een echte detective elk woord in de 

woordzoeker. 

 

 

 

 
 

Cluedo 

codetaal 

diefstal 

inspecteur 

moord 

Pikachu 

politie 

Sherlock 

speurhond 

verdachten 

vergrootglas 

vingerafdruk 

 

  

 

 

 



 

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  

Februari 
 

 

 

Ook deze maand zit weer boordevol leuke activiteiten! Schaatsen, chaosquiz, groepsspel…. 

Je gaat je zeker niet vervelen 😉. Ook ons groepsweekend zit er weer aan te komen, 

whoehoe! 

Als er vragen of opmerking zijn kan je ons altijd contacteren via jogivers@de25.be. 

 

Vrijdag 3 februari - 18u30 tot 22u - Discoschaatsen 

 

Deze avond ruilen we onze dansschoenen in voor ijsschaatsen en 

gaan we volledig los op de piste. Zorg er dus zeker voor dat je 

olympische schaats-vaardigheden zijn aangescherpt en dat je benen 

ingesteld zijn op dansmodus voor het discoschaatsen! 

 

Zorg dat jullie met de fiets zijn en dat deze uitgerust is met lichtjes! 

 

Zondag 12 februari - 10u tot 12u30 – Koken 

 

Vandaag mogen jullie jullie bakskills bovenhalen. We gaan allerlei lekkernijen bakken! En 

daarna opsmikkelen natuurlijk!      

 

Zondag 19 februari - 10u tot 12u30 - Groepsspel 

 

Als jogivers gaan we vandaag de rest van de scouts laten zien wie de beste is. Samen met 

alle andere leden van de Scouts 25 doen we een groepsspel. Zelfs als het niet om te winnen 

is, moeten en zullen we winnen. 

 

Zondag 26 februari – GEEN VERGADERING 

 

Spijtig genoeg is het geen scouts vandaag. Geen zorgen, een weekje zonder scouts zullen 

jullie wel overleven hoor… Geniet van jullie vakantie! 

 

mailto:jogivers@de25.be


 

 

 

 

 

 

 

 

Jogivers  

Maart 
 

 

 

Zondag 5 maart - 10u tot 12u30 – Escape room 

 

Jullie mogen jullie innerlijke Houdini bovenhalen want vandaag gaan we jullie opsluiten! Als 

groep moeten jullie zien te ontsnappen uit onze spannende escape room! 

 

 

Zondag 12 maart – GEEN VERGADERING 

 

Deze zondag is jullie geweldige leiding druk bezig met verschillende workshops om nog beter 

leiding te kunnen geven. Helaas is het daardoor geen scouts vandaag, maaaaar… jullie 

kunnen uitslapen!! Geniet ervan      

 

 

Zondag 19 maart - 10u tot 12u30 – Stadsspel 

 

Je hebt al gehoord van stad en je hebt ook al gehoord 

van spel maar heb je al gehoord van stadsspel? Zo niet 

is het vandaag jouw geluksdag! 

 

 

Zondag 26 maart - 10u tot 12u30 - Vriendjesdag 

 

Nu dat het eindelijk lente is mogen jullie allemaal jullie vriendjes en vriendinnetjes ronselen 

om naar de scouts te komen, het is namelijk vriendjesdag! 

 

 

 

 



 

31 maart tot en met 2 april - Groepsweekend 

 

Deze vrijdag vertrekken we op groepsweekend! Met de hele Scouts 25 vertrekken we 

om een weekend lang ons te amuseren en toffe herinneringen op te doen. Neem jullie 

vergrootglas en lange jas er maar bij want dit weekend is het thema detectives! 

 

Meer informatie volgt later nog met de brief.  

 

 

  



 

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 

Februari 

 
 

 

We zitten alweer een maand diep in het nieuwe jaar en ondanks het koude weer, staan wij 
ook weer komende maand elke zondag voor jullie klaar! De koude van februari houdt ons 
niet tegen om weer leuke vergaderingen te organiseren. Zo staat bijvoorbeeld het 
discoschaatsen en het groepsspel weer voor de deur.  
Ook in maart staan er leuke dingen op de agenda. Zoals het groepsspel en het jaarlijkse 
groepsweekend! Wij staan alvast te popelen!  
 

Als er vragen of opmerkingen zijn, kan je ons altijd contacteren via givers@de25.be 
 

 

Vrijdag 3 februari – 18u30 tot 22u - Discoschaatsen 
 

Het is weer tijd om onze schoenen in te wisselen voor schaatsen, en dit op 
een funky beat, want we gaan discoschaatsen! Haal de olympische 
schaatser en danser in jullie al maar naar boven, want we gaan volledig los 
op de piste!  
 
Zorg dat jullie met de fiets komen en dat deze uitgerust is met lichtjes! 

 

 

Zondag 12 februari - 10u tot 12u30 - Giga-gezelschapsspellen 
 

Vandaag is het nog eens tijd om gezelschapsspellen te spelen, maar dan 
met een grote twist. De spellen zullen een maatje groter zijn dan normaal. 
Wij hebben er alvast zin in, hopelijk zien we jullie dan! 
 

 

Zondag 19 februari - 10u tot 12u30 - Groepsspel 
 

Het is nog eens tijd om met de hele groep samen te zitten, want het is groepsspel. Wat het 
spel inhoudt, houden we nog eventjes voor ons zelf, maar het zal wel gegarandeerd weer 
een leuk spel zijn. Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig.  
 
 

Zondag 26 februari - Geen vergadering 
 

Vandaag mogen jullie nog eens lekker uitslapen, want het is geen 
vergadering deze zondag. Maar volgende week staan wij weer klaar 
voor jullie. Geniet van jullie vakantie! 
 

 

 

mailto:givers@de25.be


 

 

Givers 

Maart 

 

 

 

 

 
Zondag 5 maart - 10u tot 12u30 - Bake off 

 
Vandaag is het weer tijd om te koken. Maar dit keer in een 
competitief jasje gestoken, want jullie zullen jullie bak skills tegen 
elkaar moeten gebruiken. Dus haal de Gordon Ramsey in jullie 
al maar naar boven. May the best baker win! 

 

Zondag 12 maart - Geen scouts 

 
Ook deze week kunnen jullie weer een dagje uitslapen, want jullie leiding is zelf op vorming. 
Zo kunnen voor de rest van het jaar een nog betere leiding worden voor jullie. Maar wees 
gerust, volgende week staan we er weer hoor.  
 
Zondag 19 maart - 10u tot 17u - Stadsspel 

 
Het is weer tijd voor een stadsspel, maar dit jaar gaan 
we niet naar Antwerpen. Naar waar gaan we wel? Hoor 
ik jullie al vragen. Dat blijft nog eventjes een verrassing, 
maar we kunnen wel al zeggen dat het sowieso kei leuk 
wordt!  
 
Deze vergadering hebben de welpen weer hun jaarlijkse brunch, dus jullie kunnen daar een 
lunchpakket kopen voor vandaag! Zo hebben jullie lekker eten in de middag en sponsoren 
jullie ook ineens de kapoenen en welpen. Dit is een win-win situatie.  
 

 
Zondag 26 maart - 10u tot 12u30 - Vriendjesdag 

 
Vandaag mogen jullie jullie vriendjes en vriendinnetjes ronselen om 
eens mee te komen naar de scouts. Natuurlijk mag dit elke week, 
maar vandaag hebben we er speciaal een vergadering voor. 
 



 

 

 
31/03 tot 02/04 - groepssweekend 
 
Het is weer zover! Groepsweekend staat voor de deur! Haal jullie 
Sherlock Holmes almaar in jullie zelf naar boven, want wij gaan op 
detective-weekend! Dit weekend draait allemaal om details te zien en 
zaken op te lossen. Wij hebben er alvast zin in!  
 
Meer informatie volgt later nog via mail.  

 

 
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 één 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 

 


