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SCOUTS en GIDSEN VLAANDEREN
e

25 St. – Joris

Voorwoord
Beste leden, ouders en sympathisanten,
Een nieuw jaar is weer begonnen. De nieuwe leiding heeft z’n intrede gedaan,
een paar takken zien oude gezichten opnieuw, maar zien ook hier en daar kleine
wijzigingen in de takleiding.
Ook dit jaar zullen we werken met 2 maanden in elke klopstok, maar krijg je hem
nog steeds maandelijks toegestuurd. In deze klopstok vinden jullie de planning
van oktober en november.
Dan hebben we uiteraard nog de nieuwe leden en hun ouders: een zeer warm
welkom. Uiteraard voor alle anderen ook een groots welkom. De leiding zal zich
volledig geven om uw zoon of dochter, de wereld van de scouts te doen
ontdekken.
Het nieuwe jaarthema, gekozen door Scouts en Gidsen
Vlaanderen, luidt: ‘Minder is meer’. Wat bedoelen ze hier nu
eigenlijk mee? ‘Wij geloven dat het anders kan. Door minder
voedsel weg te gooien, minder energie te verspillen, minder
afval te veroorzaken. En vooral met veel meer bewustzijn,
meer liefde en meer respect voor de natuur.’
De groepsleiding heeft weer wilde plannen, die hier en daar
meer op de achtergrond gebeuren. Samen met onze
volledige
leidingsploeg
gaan
we
er
tegenaan.
Vragen mag je ons steeds per mail stellen, maar ook na de
vergaderingen kan je bij ons terecht. Voor meer takgerichte
vragen, richt je je best tot de leiding van de tak.
Neem zeker de belangrijke data al eens door, want in oktober staan er al een
aantal dingen te gebeuren. De eerste takweekends zullen namelijk al
plaatsvinden, waarover meer informatie in de brief kan worden gevonden.
Ondertussen zijn de overgang en het groepsspel ook weer voorbij. De overgang
was zoals elk jaar een succes, mede dankzij iedereen die aanwezig was.
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.
Nieuwe T-shirts 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 hieronder 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 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 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.
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.
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Belangrijke data:
Wanneer?
26 – 28 Oktober
26 – 28 Oktober
2 – 4 November
17 November
18 November
1 December

Wat?
Takweekend
Takweekend
Takweekend
Spaghettiavond
Bestellingen binnen van de truffels
Sint- & Kerstmarkt

17 December

Lippenbalsem-verkoop

Wie?
Kapoenen – Welpen
Givers
Jogivers
Jogivers & Givers
Heel de wereld!
Alle takken + Ouders +
Stam
Kapoenen

6 Januari
23 Februari
17 Maart
31 Maart
5 – 7 April
26 April
28 April
5 Mei
29 Juni

Groepsmis & Receptie
Cinema
Brunch
Ouderspel
Groepsweekend
Café De 25
Bestellingen binnen van de wafels
Groepsdag
BBQ & Kampavond

Alle takken
Jogivers
Welpen
Alle takken + Ouders
Alle takken
Ouders
Jogivers & Givers
Alle takken
Alle
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Lieve kapoenen, welpen en ouders,
De tweede maand van het nieuwe schooljaar is weer aangebroken. Het begint al wat
frisser te worden. Jullie zijn alweer goed ingelijfd in het nieuwe schooljaar en we
hebben weer heel wat leuks voor jullie in petto. Vergeet jullie uniform niet aan te trekken
elke vergadering, niet te laat te zijn en vergeet zeker en vast jullie enthousiaste gezichtjes
niet!
Ook als je niet kan komen, geef je best een seintje (nummers zijn onderaan terug te vinden).

Zondag 30 september 10u00-12u30 - Groepsspel
We gaan dit jaar weer van start met het groepsspel.
We verwachten jullie dus massaal, want voor een
groepsspel is er een groep nodig. Op deze manier
maken we kennis met alle leiding en leden van de
25. Dit gaat zoals elk jaar weer een knaller worden!
Komen is de boodschap!

Zondag 7 oktober 10.00u-12.30u - Knutselen
Weten jullie wat het thema dit jaar is?
MEER IS MINDER!
Daarrond gaan wij vandaag zelf iets maken.
Hmmm… Wat zou dat kunnen zijn? Daarvoor moet
je vandaag naar de scouts komen!
VOOR DE OUDERS:
Vandaag na de vergadering doen we ook een klein
infomomentje. Hierbij komen jullie de praktische
zaken van dit scoutsjaar al te weten. Denk zeker al
eens na over vragen, die de leiding dan uitgebreid
kan beantwoorden voor jullie.
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Zondag 14 oktober
10.00u-12.30u – Sport en
spel rond de wereld
Vandaag gaan we eens wat meer van de wereld
verkennen. Welke landen zou jij graag wat beter
leren kennen? Frankrijk, Chili, Japan of misschien wel
China. Ook kunnen jullie vandaag eens allemaal jullie
spierballen tonen en de leiding nog maar eens doen
verliezen 😉, of wie weet heeft de leiding zich deze keer
goed voorbereid…. Zeker komen dus!

Zondag 21 oktober 13.30u-16.30u – Openspeeldag
Het zijn wat vreemde uren vandaag. Dus opgelet! De
vergadering is in de namiddag!
Allemaal nieuwe gezichtjes vandaag, want het is openspeeldag!
Wat is dat, openspeeldag? Wel, er komen deze dag wat nieuwe
curieuzeneuze mosterdpotten eens een dagje naar de scouts.
Als je nog andere vriendjes, vriendinnen, neven, nichten, broers,
zussen…. kent mag je die ook zeker meenemen. Het wordt dus
een extra leuke dag!
Vrijdag 26 oktober 19.00u-zondag 28 oktober 14.00u – Takweekend
Woehoew, de tijd is weer aangebroken voor het weekend! Ook dit
jaar is er natuurlijk weer een cool thema en dat is…. (tromgeroffel)
Dat zeggen we jullie nog niet! Maar het wordt een superleuk en
spannend weekend! Lees zeker de brief nog eens, en vergeet jullie
glimlach niet mee te nemen 😊 .
Wat moet je allemaal meenemen:




Inschrijvingsgeld: €30 (cash te betalen op de vertrekdag!)

Identiteitskaart/Kids-Id/Sis-kaart

Weekendtoelating (als u meerdere kinderen heeft, moet dit voor elk
kind apart worden ingevuld)
Bagage:
o Kledij: broeken, truien, t-shirts, ondergoed, kousen
o Slaapzak, kussen, pyjama
o Regenkledij en een beetje reservekledij
o Eventueel regenlaarzen (handig om geen natte voeten te hebben, is NIET verplicht)
o Verkleedkledij (thema volgt nog)
o Wasgerief: washandje, handdoek, tandenborstel, tandpasta en bekertje, zeep, ...
o Zaklamp
o 1 keukenhanddoek
o medicatie: af te geven aan de leiding voor het vertrek (met uitleg van toediening)
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Lieve kapoenen, welpen en ouders,
“November telt dertig dagen, maar het dubbele aan wind en regenvlagen.” Gelukkig is
er nog de scouts om van november toch een superleuke maand te maken 😊. De leiding
heeft al heel veel zin in deze maand en hopelijk jullie ook!
Laat zeker iets weten als je niet kan komen!

Zondag 4 november 10.00u-12.30u – Slaapzakken quiz
Wie heeft er van jullie de grootste hersenen? Of
zit er alleen wat zaagsel in jullie hoofdjes? Nee?
Dan moet je dat vandaag nog maar eens bewijzen
aan ons! De hersenen worden gekraakt vandaag.
Nee hoor... niet echt, maar wij gaan jullie wel wat
leuke en soms moeilijke vragen stellen. Vergeet
zeker je slaapzak niet!

Zondag 11 november 10.00u-12.30u – Kamp
bouwen
Wat is er allemaal superleuk? Spelletjes spelen, de
scouts natuurlijk en kampen bouwen! Het gaat dus
een suuuuper toffe dag worden, want vandaag
gaan we ze alle drie doen. Laat eens zien hoe goed
jullie kunnen bouwen, wie weet schuilt er wel een
echte architect in jullie.

Zondag 18 november 10.00u-12.30u –
Kookvergadering
We hebben toch wel een hongerke vandaag.
Het wordt nog eens hoog tijd om te koken. Dat
is dan ook wat we gaan doen op deze
kookvergadering! We moeten wel opletten dat
er niets aanbrandt, dus we hebben jullie
volledige aandacht nodig, maar natuurlijk ook
jullie volle goesting en enthousiasme, zoals
altijd!
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Zondag 25 november 10.00u-12.30u – Truffelverkoop
Laat die goede verkoop skills nog maar eens naar boven
komen! Vandaag trekken we door ons geliefde Kiel om
super lekkere truffels te verkopen. Zie dat je in piekfijn
uniform naar de scouts komt. Hoe meer kapoenen en
welpen er aanwezig zijn, hoe meer truffels de deur uit zullen
vliegen. Er is ook mogelijkheid tot bestellen, zie de brief.

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 emailadres of de gsm-nummers.

Kapoenenwet:
MINDER IS MEER

Welpenwet:
WIJ ZIJN WELPEN
DIE GRAAG HELPEN
MET DE NATUUR ZIJN WIJ 1
EN WE SPELEN MET IEDEREEN
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Klopstok Jogivers
Oktober
Tijdens de overgang kwamen jullie te weten wie jullie nieuwe leiding is. Hoog tijd om
elkaar wat beter te leren kennen! Deze maand hebben we tal van leuke activiteiten voor
jullie voorbereid en we hopen dat jullie er even veel zin in hebben als wij! We gaan debatteren,
samenzweren, maar ons vooral goed amuseren!
Zorg dat je elke vergadering in perfect uniform bent en leer de wet flink vanbuiten. En aan wie
vragen heeft: aarzel niet om ze stellen. Als je erin bent geslaagd om iets te vinden dat
belangrijker is dan scouts, laat het ons graag even op voorhand weten via mail, sms of gewoon
op de voorgaande vergadering.

Zondag 30 september 10u00 – 12u30 - Groepsspel
We gaan dit jaar weer van start met het groepsspel. We verwachten jullie dus massaal, want
voor een groepsspel is er een groep nodig. Op deze manier maken we kennis met alle leiding
en leden van de 25.

Zondag 7/10 – 10u00 tot 12u30 – Parlement
Vandaag kan je jouw wensen, verlangens, dingen die je wel
of niet wil doen tijdens dit scoutsjaar… met ons delen. We
gaan over onze ideeën overleggen, zodat we er het best
mogelijke scoutsjaar van kunnen maken. Jullie komen te
weten met wie je in de patrouille zit, en kiezen ook een
takkreet om de rest van het jaar in het vierkant mee te
brullen.

Zondag 14/10
Vriendjesdag

–

10u00

tot

12u30

–

Deze zondag spelen we een megacool spel; we hebben zowel
ons hoofd als ons lichaam nodig, maar… samen staan we
sterker! Breng dus zeker zoveel mogelijk vrienden en
vriendinnen, neven en nichten, vage kennissen en
sympathisanten mee.
Hopelijk zijn we met genoeg, want de tijd tikt…

Zondag 21/10 – 13u30 tot 17u00 – Techniekenvergadering
Hebben jullie die knotsgekke constructie op de overgang gezien? Vandaag gaan we jullie de
basistechnieken aanleren, maar niet in de vorm van een stoel, bank of tafel, maar in de vorm
van een supertoffe speeltuin. Dit wordt alleszins geen saaie techniekenvergadering, zeker
komen dus!
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Vrijdag 26/10 – 19u00 tot 22u00 – Halloween
Het is weer tijd om lekker te griezelen!! We gaan nog niet te veel loslaten
over de vergadering, maar kleed je zeker warm aan. Het wordt een
knisperende avond, vol warmte en gezelligheid (en veel
lekkers mmmmmmmmmmm).

This Photo by Unknown Author is
licensed under CC BY

November

Vrijdag 2/11 – 19u00 tot zondag 4/11 – 16u00 –
RRRRrrrrrr….takweekend
Dit weekend wordt reuzeleuk, riskant, raadselachtig, raar,
razendsnel, record-breaking, revolutionair. Je raadt het misschien al…
het weekendthema is de letter R! Alle realistische en residuele details
kan u vinden op onze weekendbrief.
This Photo by Unknown
Author is licensed under CC
BY-SA-NC

Zondag 11/11 – 10u00 tot 12u30 –
Verrassingsspel!
Vandaag spelen we het grote verrassingsspel. Teamwerk,
kracht, behendigheid en een vleugje gezond verstand zijn stuk
voor stuk essentieel. Kleed je warm aan, want het is buiten te
doen.
This Photo by Unknown Author is
licensed under CC BY-SA

Zaterdag 17/11 – 10u00 tot ± 22u00 –
Spaghetti avond
“Slurp slurp”. Je herkent het geluid vast wel: het geluid van
mensen, die van een fantastisch bord hete spaghetti aan het
genieten zijn. Deze spaghetti maakt zichzelf niet klaar, dus om
onze heerlijke verse saus te bereiden, verzamelen we om 10
uur aan het lokaal. Mamma mia, ik heb al honger! Eten wordt
voorzien onder de middag en ’s avonds.
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Zaterdag 24/11 – 18u00 tot 21u00 – Truffelverkoop
Smullen en likkebaarden, dat is waar onze lekkere truffels bekend om
staan op het Kiel. We spreken ’s avonds af om onze heerlijke
versnaperingen te verspreiden. Vergeet
zeker niet om zelf ook al truffels te
bestellen!

Contact:
jogivers@de25.be (of eventueel via sms)
Giraf (Maxine)

tijdelijk niet
bereikbaar

Grijsbokje (Sam)

04 92 82 30 65

Franse Bulldog
(Amélie)

04 98 29 99 73

Mo (Mohamed)

04 94 13 56 42
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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
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
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Oktober
Het school is een maand bezig en de scouts begint ook stillekes op gang te geraken. De
leiding heeft zeker niet stilgezeten en hoopt dat jullie hebben genoten van de overgang en
de start van het nieuwe scoutsjaar.
Zondag 30 september 10u00 – 12u30
Groepsspel

We gaan dit jaar weer van start met het groepsspel. We verwachten jullie dus massaal, want
voor een groepsspel is er een groep nodig. Op deze manier maken we kennis met alle leiding
en leden van de 25.
Zondag 07 oktober 10u00 - 12u30
Parlement

Tijdens het planningsweekend heeft de leiding
snode plannen gesmeed. Maar als oudste leden is
het natuurlijk ook nodig dat wij onze eigen snode
plannen smeden. Dit gaan we dan ook doen op het
parlement. Wees zeker aanwezig om je mening te
laten horen.
Zondag 14 oktober 10u00 – 12u30
Sport en spel

Wat is de scouts zonder sport en spel? We gaan er een stevige lap opgeven tijdens deze
vergadering.
Wie weet spelen we wel één van de snode plannen, die we vorige week hebben gesmeed.
^^ Aanwezig zijn is de boodschap!
Zaterdag 20 oktober 19u00 – 22u00
Halloween

We zijn er wat vroeg bij dit jaar, maar we hebben volgende
week dan ook takweekend. Daarom gaan we vandaag al wat
griezelen! Trek je tofste griezelkleren aan en vergezel ons op
deze griezelige vergadering.
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Vrijdag 26 oktober 18u00 – Zondag 28 oktober 17u00.
Takweekend

Dit weekend gaan we op weekend met de Givers! Het thema wordt nog meegedeeld in
de brief alsnog alle overige info. Indien er nog vragen zijn kan je steeds sturen naar een
van de leiding.

November
Zondag 04 november
Geen Vergadering

Het was een zwaar en vermoeiend, maar zeker
ook super plezant weekend! We hebben deze
rustdag zeker en vast verdiend. Het is dan ook
herfstvakantie. UITSLAPEN!!! EUHJ! Allez voor
sommigen toch. Ouakari is aan het voorbereiden
voor zijn examens.
Zondag 11 november 10u00-12u30.
Vriendjesdag

Na een weekje goed uitgerust te hebben, vliegen we er weer stevig in. Dit gaan we vandaag
niet enkel doen met de givers, maar ook met jullie vrienden en vriendinnen! Ken je iemand,
die scouts wel plezant zou vinden of wil je gewoon eens laten zien wat je op een zondag
doet? Neem hem/haar maar eens mee!

Zaterdag 17 november 10u00-…
Spaghettiavond

Onze eerste financiele activiteit
staat al voor de deur! Het heet
spaghettiavond, maar eigenlijk zijn
we heel de dag bezig. We gaan dan
ook onze eigen bolognaise saus
maken voor op die lekkere pasta!
Hoe meer zielen, hoe meer vreugde,
maar ook hoe sneller alles klaar
staat en gemaakt is! Eten wordt
voorzien onder de middag en ’s
avonds.
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Zaterdag 24 november 18u00-21u00.
Truffel-straatverkoop

De feesten zijn niet meer veraf en wat is er beter dan een lekkere truffel bij de koffie
tijdens de feesten? Wij gaan vandaag al de mensen in de buurt voorzien van deze heerlijke
truffels. Neem je mooiste glimlach mee en je beste humeur, zodat we veel kunnen verkopen.

AANDACHT!!
Hierbij nog eens de Giverwet. Leer hem vanbuiten want je moet hem
volledig kunnen opzeggen tijdens de schouwing!
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 een keer niet kan komen, laat het ons dan weten via FB of een berichtje naar de leiding.

Opofferingsgezinde Olifant

Benjamin

0491 74 23 97

Standvastige Ouakari

Bram

0470 20 11 60

Facebook

De Givergroep
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Contactgegevens:
Aanspreking:
Chill
Marala
Raksha
Giraf
Grijsbokje
Franse Bulldog
Mo
Olifant
Ouakari

Naam:
Laura
Sofie
Ines
Maxine
Sam
Amélie
Mohammed
Benjamin
Bram

Telefoonnummer:
04 73 51 86 20
04 77 75 11 91
04 71 89 58 97
tijdelijk niet bereikbaar
04 92 82 30 65
04 98 29 99 73
04 94 13 56 42
04 91 74 23 97
04 70 20 11 60
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