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Voorwoord
Beste leden, ouders, vrienden, sympathisanten
2018 Is aangebroken, de groepsmis is gepasseerd. Bedankt aan iedereen die er was.
Zij die er waren hebben reeds vernomen dat Bernard geen misvieringen meer zal
voorgaan, omdat hij zich voor minstens een jaar in het klooster heeft teruggetrokken.
Daarnaast stopt Mo ook met leiding geven, al zien we hem misschien nu en dan nog
wel eens verschijnen.
We willen vanuit de leiding ook iedereen het beste wensen voor het nieuwe jaar. We
schieten opnieuw uit de startblokken nu februari er aan komt en de dagen beginnen
te lengen.
Op 4 februari is er een uitstap voorzien voor geïnteresseerde ouders om naar de
stadsbrouwerij van De Koninck te gaan. Meer info vindt u in de brief onder
Ouderactiviteiten.
Met vragen kan u steeds terecht bij tak- of groepsleiding, contactinformatie vindt u
achter-/onderaan de klopstok.
Een stevige linker en scouteske groet,
De groeps
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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.
*De kleinste maten van T-shirt zijn op dit moment uitverkocht, de grote
maten bijna. Nieuwe T-shirts zijn nog in ontwerp en mogen binnenkort
eindelijk verwacht worden.
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 op de volgende pagina
een aantal kentekens worden aangebracht. De scoutstrui is niet verplicht.
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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 wordt er van de dubbele
beloftetekens. Wij gebruiken dus geen kabouters of halve beloftetekens.
Voor wie dit op zijn of haar hemd heeft hangen: dit is zeker niet erg.
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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.
De das van de groep wordt rond de nek gedragen of om de rechterarm
geschoven en onder de rechter schouder-lus vastgemaakt. Andere dassen,
afkomstig van jin-kampen, nationale of internationale evenementen
worden om de linker arm geschoven en onder de linker schouder-lus
vastgemaakt.
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Belangrijke data
Wanneer?
4 februari
24 februari
9 maart
18 maart
18 maart
24 maart
30 maart- 1 april
22 april
29 april
6 mei
6 mei
13 mei
15 juni
23 juni
29 juli-5 augustus
1 - 12 augustus
14 augustus

Wat?
Bezoek aan De Koninck
Bal
Turbulence (fuif)
Brunch
Wandeling op ‘t Kiel
Carwash
Groepsweekend
Ten Miles
Ouderspel
Groepsdag
Verdronken Land van
Saeftinghe
Wafels
Buurtbar in de Nova
Barbecue en kampavond
Kamp
Kamp
Kuisdag

Wie?
Ouders
Ouders + Stammers
…
Welpen
Ouders
Jogivers en Givers
Alle takken
Jogivers en Givers
Alle takken + ouders
Alle takken
Ouders
Jogivers en Givers
Iedereen
Iedereen
Kapoenen-welpen
Jogivers en Givers
Jogivers en Givers

Zet deze data maar alvast in jullie agenda, er kunnen nog steeds kleine
wijzigingen zijn.
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Ouderactiviteiten
Beste scoutsouder,

Op zondag 4 februari a.s. willen we met de scoutsouders een bezoek brengen aan de
Stadsbrouwerij De Koninck.
Je vindt de Stadsbrouwerij op het volgende adres: Mechelsesteenweg 291, 2018
Antwerpen. Tram 7 en tram 15 stoppen hier; stopplaatsen De Merode of Harmonie
zijn immers vlakbij.
Hier wordt sinds 1833 het iconisch Bolleke gebrouwen. Na de renovatiewerken die
een paar jaar geleden werden beëindigd, werd in de oorspronkelijke gebouwen een
interactieve brouwerijtour opgezet. Deze laat je toe om volop te ontdekken, te
proeven en te genieten. Het is een uniek avontuur voor groepen en wordt afgesloten
met een heerlijke degustatie.
Na het bezoek kan je ook een kijkje nemen in de shop waar je leuke hebbedingetjes
vindt voor jezelf of om cadeau te doen. Je vindt er allerlei zaken uit de leefwereld van
het merk: bierglazen, openers, magneten, bierflesjes, ... .
De welpen- en kapoenenleiding heeft in haar planning met onze geplande uitstap
rekening gehouden en organiseert deze keer haar activiteit van 13.30u tot 16.30u.
Wij danken hen voor hun flexibiliteit.
De geïnteresseerde deelnemers blazen verzamelen om 14u aan de Stadsbrouwerij.
Het einde van onze activiteit is voorzien om 16u zodat u tijdig terug aan de
scoutslokalen kan zijn om uw kroost op te halen.
Voor logistieke redenen, en om de tickets op voorhand te kunnen bestellen, hadden
we graag geweten wie zal meegaan. Gelieve daarom zo snel mogelijk (vóór 3 februari)
een mailtje te sturen naar Christel (cwouter1@its.jnj.com) of je aan te melden bij
Helga (mama Tino en Lize) voor of na een scoutsvergadering. Wij verwelkomen u
graag.
Vriendelijke groeten en hopelijk tot dan,
Helga, Erik, Nina, Hilde, Inge, Marc en Christel
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Kapoenen en welpen
Januari
Lieve kapoenen, welpen en ouders,
Het nieuwe jaar is begonnen en wij vliegen er na de kerstvakantie weer lekker in. Omdat
de leiding examens heeft zijn er deze maand veel avondvergaderingen, die maken we
lekker gezellig. Ook dit jaar hebben we heleboel spetterende vergaderingen klaarstaan,
en we verwachten jullie dus weer met veel enthousiasme.
Als je er toch niet kan zijn, laat dan zeker iets weten!
Groetjes, de kapoenen en welpenleiding.

Zaterdag 13 januari: 18u tot 20u - Filmavond
Buiten is het misschien koud, maar op de scouts
maken wij het lekker warm. Haal jullie warme
dekentjes vandaag maar boven want we gaan
samen gezellig film kijken. De leiding zal voor toffe
films zorgen, dus je moet alleen jezelf en een goed humeur
meenemen en een slaapzak voor de gezelligheid.
Zaterdag 20 januari: 18u tot 20u - Sluipspel
Vanavond gaan we een spannend sluipspel spelen. Haal jullie
nachtkijkers maar boven en kleed jullie zeker warm genoeg aan
want we blijven buiten.

Zaterdag 27 januari: 18u tot 20u
Zorg dat je vandaag je hoofdje mee hebt want we gaan
samen gezellig gezelschapsspelletjes spelen. Als je thuis
nog leuke spelletjes hebt mag je die ook zeker meenemen!
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Februari
Lieve kapoenen, welpen en ouders,
De kortste maand van het jaar gaat beginnen, februari! Wat gaan we allemaal doen? De
maan ontdekken? Jaa, maar dat is niet het enigste… dit is de laatste maand dat Kaa er
gaat zijn, daarna vertrekt ze op groot avontuur naar München! Dus wees allemaal jullie
schattige lieve zelfjes ( of juist niet ;) ).
Laat ook weten wanneer je niet naar de scouts kan komen!
Groetjes, De kapoenen- en welpen leiding

4 februari – 13u30 tot 16u30 – DISNEY - CLUEDO
De welpen hebben hun super speurtochtkunsten al
bovengehaald. Maar vandaag mogen de kapoenen zich ook
bewijzen. Er is een groot drama gebeurt in Disneyland en ze
hebben gevraagd of wij dit kunnen oplossen. Natuurlijk kunnen
wij dat oplossen.

11 februari –10u tot 12u30 – MAANSPEL
Nu geen we eens de maan ontdekken, hoe zou die eruit zien? Hoe
voelt de maan? Is het daar koud of warm? Als we hier verkouden
worden, is dat daar dan ook? Op al je vragen kom je vandaag een
antwoord te weten!
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18 februari – 10u tot 12u30 – MÜNCHEN
Dit is de laatste vergadering dat Kaa er nog gaat zijn.
We gaan heel goed afscheid nemen van haar want ze vertrekt
voor een paar maanden naar München om daar te studeren.
Natuurlijk moeten we zelf zeker zijn dat München wel een leuke
plek is om te wonen, daarom spelen we een super groot spel om
München te ontdekken.

25 februari – GEEN SCOUTS
Doordat we gisteren de mama’s en papa’s hebben laten genieten
van het grote BAL VAN DE 25, moet de leiding vandaag een beetje
uitrusten. Volgende week staan we er weer helemaal klaar voor!

Kapoenenwet:
ALLEMAAL ABNORMAAL
Welpenwet:
WIJ ZIJN WELPEN
DIE GRAAG HELPEN
MET DE NATUUR ZIJN WIJ 1
EN WE SPELEN MET IEDEREEN
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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 sms’je
naar onderstaande nummers te sturen. Als er vragen zijn, mag je ze zeker stellen via het
e-mailadres of de gsmnummers.

Chil (Laura): 0473 51 86 20

Marala (Sofie): 0477 75 11 91

Tabaqui (Sam): 0492 82 30 65

Bagheera (Sarah): 0492 88 83 20

Raksha (Ines): 0471 89 58 97

Kaa (Kathy): 0498 28 54 66 (beschikbaar tot 1 maart)
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Jogivers
Januari & Februari
Dag allemaal,
Na januari zijn we weer met een nieuwe maand vol met spannende activiteiten. Het is
misschien dan wel het midden van de winter , maar we gaan ons niet laten stoppen
door de koude temperaturen. In Februari gaan we veel verschillende dingen doen,
gaande van lange tochten maken tot een avond op ons gat zitten. Spijtig genoeg gaat
Mo ons niet meer versterken als leider, misschien zien we hem zo nu en dan nog eens
opduiken. Hopelijk zien we jullie allemaal op vrijdag, zaterdag of zondag. Tot dan.
De jogiverleiding.

Vrijdag 12 januari 19u00- 22u00
Discoschaatsen
Haal jullie beste dancemoves maar
boven en jullie gevoel voor ritme (en
jullie evenwicht) want we gaan
discoschaatsen op de schaatsbaan
Antarctica. Vergeet ook niet met de
fiets te komen, want we gaan met de
fiets naar de schaatsbaan.

Zondag 21 januari 10u00-14u00
Vuurvergadering
Het is weer tijd om wat survival skills bij
te werken, maar natuurlijk op een leuke
manier. Een vuurtje maken en het
natuurlijk ook gebruiken om lekkere
croque monsieurs mee te maken 😉
hmmm hmmm, maar wat is een maaltijd
zonder dessertje… jaja je kan het al
raden MARSHMALLOWSSSS!!
Dus een lunchpakker zal zeker niet nodig zijn.
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Zaterdag 27 januari 19u00-22u00
Spelletjesavond
Neem jullie favoriete gezelschapspelletjes mee want we gaan ons eens goed
amuseren met jungle speed, weerwolven, ganzenbord, …. noem maar op. Of
voor de echte slimmeriken onder ons is een potje schaken ook altijd een optie 😊 en
moge de beste winnen muhahaha.

Zondag 04 februari 13u30-16u30
1 tegen allen
Een voor allen en allen voor een, zo was de slogan bij de musketiers. Vandaag is het
jullie kans om te bewijzen dat deze slogan ook bij jullie past . Het is tijd voor een grote 1
tegen allen. Misschien staat er een tegenprestatie te wachten als jullie alle opdrachten
tot een goed einde brengen.
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Zaterdag 10 februari 7u00-20u00
Wintertocht
Zoals jullie zien is het vandaag een beetje
vroeger dan normaal. Dit is omdat het weer
tijd is voor onze jaarlijkse wintertocht.
Vergeet zeker niet om een groot lunchpakket
mee te nemen. Doe zeker stevige
stapschoenen aan en neem ook best
regenkledij mee. Kom zeker op tijd zodat we
onze trein niet missen. Het eind uur is een
schatting. Dit zal afhangen van de treinuren
bij de terugkomst. En jullie staptempo ;)

Zaterdag 17 februari : filmavond 19u00-22u00
Na onze vermoeiende tocht van vorige week is het tijd
om ons eens goed te ontspannen. We gaan dit doen
door te genieten van een leuke film. Wie wil mag zijn
slaapzak meenemen. Als je thuis leuke films hebt liggen
mag je deze altijd meenemen.

Zondag 25 februari : geen vergadering
Deze week is het geen vergadering want de leiding
moet uitrusten na het harde werk op het bal. Volgende
week staan we er terug met weer een spetterde
activiteit dus geniet maar van deze week rust.

Zondag 04 maart: verrassingsactiviteit 10u00-12u30
Deze week wordt het een mega super feest of misschien ook
niet. Ik kan je wel verzekeren dat het een echte knaller gaat
worden. Als je wilt weten wat er gaat gebeuren moet je dus
zeker komen.
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De Jogiverwet
Wij zijn jogivers.
Wij wagen het avontuur.
Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar.
Wij willen samenwerken en beslissen.
Wij zeggen onze mening en luisteren naar die van anderen.
Zelf zet ik al eens de eerste stap.
Ik help graag waar ik kan.
Ik wil winnen en kan verliezen.
Ik respecteer wat waardevol is: de mens, de natuur en het materiaal.
Jezus' voorbeeld zal ons hierbij helpen.
Indien je niet kan komen, laat dan zeker iets weten aan een van de
Jogiverleiding!
Via mail: jogivers@de25.be
Per uitzondering via sms of telefonisch: zie volgende bladzijde
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De Jogiverleiding
Wever
Christophe De Maeyer
0499 73 25 21

Bedachtzame Secretarisvogel
Aline De Meyer
0493 18 91 68

Opofferingsgezinde Olifant
Benjamin Struyf
0491 74 23 97

Eminente Giraf
Maxine Henneuse
0491 22 88 79
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Givers
Goh, da gaat hier wel snel, we zijn al half januari voorbij. Voor we
het weten is het krokus- en paasvakantie. En dan is het al niet meer zo lang
naar de zomervakantie. Misschien lopen we hier wat ver vooruit op de
feiten en doet de koude ons wat te veel aan de komende warmte denken.
Februari is de maand van de liefde <3 en van de zottigheden :p. Terwijl dat
de rest van de mensen rustig uit hun winterslaap zijn aan het komen, zijn
wij bezig met sneeuwmannen maken uit de nieuwe sneeuw. Kortom wij
gaan het kot weer op stelten zetten.
Zondag 21 januari van 10u tot 14u
Kookvergadering
Vorige week hebben we vuur leren maken. Vandaag
gaan we koken, maar dan niet op een houtvuur. Wat
we juist gaan maken blijft nog even een verrassing.
Moest je een leuk idee hebben laat het weten!

Zondag 28 januari van 10u tot 12u30
Fotozoektocht
Een fotozoektocht? Jawel, we gaan op tocht
aan de hand van foto’s. Of we zoeken de
foto’s aan de hand van de tocht. We gaan
niet al te ver wandelen, het is anders wel een
mooi opwarmertje voor volgende weken.
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Zondag 04 februari van 10u tot 12u30
Sport & spel
Het is nog steeds super koud, maar daar brengen wij verandering
in! We gaan nog eens goed sporten en spelen, want daar krijg je
het lekker warm van! Wil je
graag ook nog iemand
voorstellen aan de scouts? Dan
is dit het perfecte moment!
Neem maar gerust mee, want
hoe meer zielen, hoe meer
vreugd!

Zondag 11 februari van 8u30 tot 18u of
later
Wintertocht
De winter kan soms nogal koud en donker
overkomen. Maar de winter kan ook een
zekere schoonheid geven. Denk hierbij
aan het witte sneeuwlaken op de grond, de bomen versiert door talloze
bevroren druppeltjes en de vogels die je nu makkelijk te zien krijgt.
Wij gaan ook dit jaar weer op stap om deze pracht en glorie te aanschouwen
die de natuur ons biedt. Wat je zeker moet meebrengen: uitgebreid
lunchpakket met voldoende drinken, handschoenen, regenjas, misschien
extra sokken, … . Vergeet ook geen schoenen aan te doen waarmee je
gemakkelijk stapt!
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Zondag 18 februari van 10u00 tot 12u30
Weerwolven met extra cupido
14 februari is voorbij en iedereen weet wat 14 februari betekent: Valentijn!!!
En jawel we spelen een van de favoriete spelletjes waarbij we niet al te actief
moeten zijn, maar dan met een kleine twist. Aangezien valentijn staat voor
liefde, gaan er deze keer vele meer koppeltjes aanwezig zijn in Wakkerdam!

Vrijdag 23 februari van 19u00 tot 22u
Disco-Schaatsen
Zoals jullie al kunnen zien gaan we nog eens schaatsen! En niet zomaar
schaatsen, maar discoschaatsen! Schaatsen, dansen en sjansen en veel
lichtjes, DE perfecte combinatie! Zeker komen dus! Het is op een vrijdag en
vergeet niet handschoenen en je identiteitskaart mee te nemen! We gaan
met de fiets dus die ook zeker niet vergeten!
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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 zelf 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 kan komen, gelieve dan een seintje te geven aan de leiding via
givers@de25.be, via Feestboek of via onderstaande nummers:

Doornsnavel (Iori):

0496 70 80 68

Ouakari (Bram): 0470 20 11 60
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Contactgegevens

Kapoenen en welpen
Chil

(Laura):

0473 51 86 20

Baghera

(Sarah):

0492 88 83 29

Marala

(Sofie):

0477 75 11 91

Tabaqui

(Sam):

0492 82 30 65

Raksha

(Ines):

0471 89 58 97

Kaa

(Kathy):

0498 28 54 66

kapoenenwelpen@de25.be

Jogivers
Wever

(Christophe):

0499 73 25 21

Secretarisvogel

(Aline):

0493 18 91 68

Olifant

(Benjamin):

0491 74 23 97

Giraf

(Maxine):

0491 22 88 79

jogivers@de25.be

Givers
Ouakari

(Bram):

0470 20 11 60

Doornsnavel

(Iori):

0496 70 80 68

givers@de25.be

Groepsleiding
Ouakari

(Bram):

0470 20 11 60

Doornsnavel

(Iori):

0496 70 80 68

groepsleiding@de25.be
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