November-December
2018

Beste leden, ouders, vrienden, sympathisanten

We zijn weer een maand verder, dus het is tijd voor een nieuwe klopstok. Zoals
u zult zien, staat er in deze klopstok een herinnering van wat er te gebeuren
staat in november en ook het vooruitzicht voor december.
De takweekends zijn voorbij en daar is november. Een maand vol snoep van de
Jins en pasta van de jogivers en de givers. Daarna komt de feestmaand
december met het bezoek van de Sint, een kerstmarkt en kerstfeestjes. Onze
truffels en marsepein zijn ook opnieuw van de partij. In december doen de
jogivers en de givers een aantal keren een avondvergadering omdat de leden
examens hebben en zo hebben ze een hele zondag om te leren, joepie!
Neem zeker de belangrijke data door, want in november en december staan er
al een aantal dingen te gebeuren. De ouders die ouderactiviteiten organiseren
hebben ook niet stil gezeten, daarover meer in de loop van deze klopstok.
Verder werden nog een aantal weetjes toegevoegd aan de klopstok, helemaal
achteraan.

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 zijn beschikbaar
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.

‘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.

Belangrijke data
Wanneer?
1 December
17 December
6 Januari
23 Februari
17 Maart
30 Maart
31 Maart
5 – 7 April
26 April
28 April
5 Mei
29 Juni

Wat?
Sint- & Kerstmarkt
Lippenbalsem-verkoop
Groepsmis & Receptie
Cinema
Brunch
Earth Hour om 20u30
Ouderspel
Groepsweekend
Café De 25
Bestellingen binnen van de
wafels
Groepsdag
BBQ & Kampavond

Wie?
IEDEREEN
Kapoenen
Alle takken
Jogivers
Welpen
IEDEREEN
Alle takken + Ouders
Alle takken
Ouders
Jogivers & Givers
Alle takken
IEDEREEN

Kapoenen en welpen
November
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!

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.

Kapoenen en welpen
December
Lieve kapoenen, welpen en ouders,

Deze maand gaan de kapoenen hun verkoopstalent bovenhalen, want we gaan
lippenbalsems verkopen! Ook is het weer tijd voor onze super gezellige kerstmarkt, waarop
alle ouders uitgenodigd zijn. En ja, de Sint moet ook nog eens langskomen, zeker? Om te zien
of alle kapoenen en welpen wel flink zijn geweest dit jaar, wat zeker en vast wel het geval zal
zijn. Geef ook zeker altijd een seintje, wanneer uw kapoen of welp niet kan komen naar de
scouts. En wees steeds op tijd, want we zouden graag stipt op het uur, dat in de klopstok
staat, willen starten!

Zaterdag 1 december – 18u30 tot ... –
Sintmarkt

Jaja, het is weer die tijd van het jaar! De Sint komt
weer langs en heeft waarschijnlijk wat lekkers bij.
De kapoenen worden verwacht om 18u30 en de
welpen om 19u00. Daarna kan er nog gezellig
bijgekletst worden op onze kerstmarkt, met soep,
warme chocomelk en nog veel meer!

Zaterdag 8 december – 18u00 – 20u00
- Kerstfeestje

Kerstmis is weer in zicht! Dus tijd om hier een
feestje van te maken. Het is wat vroeger
gepland dit jaar, omdat we volgende week
zondag lippenbalsems gaan verkopen met de
kapoenen (en nog wat behulpzame welpen).
Zeker komen!

Zondag 16 december – 10u tot 12u30 – Lippenbalsem-verkoop

Winter.... Koud.... Lippen die wat ‘kapot’ zijn. Wij hebben daar de beste remedie voor!
Namelijk lippenbalsem! De kapoenen gaan dit
vandaag met een grote glimlach op hun
gezicht in de buurt verkopen, maar de welpen
zijn zeker ook welkom, zodat we met een
grotere groep zijn. Ook wordt hiervoor een
voorverkoop gedaan. Normaal gezien hebben
jullie hiervoor een brief gekregen.

Zondag 23 december – Geen scouts

Het is kerstvakantie, jeej! Vandaag is er geen vergadering. Geniet super veel van jullie
vakantie, rust goed uit, zodat we er in januari weer goed kunnen invliegen. Want daar
hebben we al heel wat leuks voor jullie gepland!

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 gsm-nummers.

Kapoenenwet:
MINDER IS MEER

Welpenwet:
WIJ ZIJN WELPEN
DIE GRAAG HELPEN
MET DE NATUUR ZIJN WIJ 1
EN WE SPELEN MET IEDEREEN

Jogivers
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.

Zondag 11/11 –
Verrassingsspel!

10u00

tot

12u30

–

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.

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.

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!

Jogivers
December
Het is weer die tijd van het jaar, de heerlijke feestdagen. Feest vieren met de familie, lekker
eten en natuurlijk vééééél cadeautjes 😊. Jammer genoeg is december ook een maand van
examens ☹, maar niet getreurd! Wij hebben de vergaderingen wat aangepast, zodat jullie
zeker kunnen komen. Natuurlijk gaat school voor, dus als je niet kan komen laat ons dan
eventjes iets weten. Ook deze maand moet je ervoor zorgen dat je elke vergadering in
perfect uniform bent en de wet vanbuiten kent.
We zetten december direct al in met een bezoek van de Sint en eindigen met een super
gezellig kerstfeest.

Zaterdag 1/12 –19.30u- .... – Sinterklaas en Kerstmarkt
De Sint en zijn roetpiet zijn er weer dit jaar! Hopelijk zijn
jullie allemaal braaf geweest, anders in de zak! 😉 Neem
allemaal jullie ouders mee, zij kunnen ondertussen gezellig
iets drinken en wat bijkletsen. Ook nadat jullie bij de Sint
zijn geweest, kunnen jullie en jullie ouders nog even blijven
hangen op onze kerstmarkt.

Zondag 9/12 – 10u00 tot 12u30 – Sport en
spel
Vandaag gaan we de opkomende examenstress van ons
afschudden. We doen nog eens een traditionele sport en spel
om de hoofdjes even te legen en de spieren wat los te gooien.

Zondag 16/12 – 10u00 tot 12u30 –
Verrassingsfeestje
Wat we vandaag gaan doen blijft nog even een verrassing.
Wat zeker is, het is spannend.

Vrijdag 21/12 – 19u tot 21u30 – Kerstfeestje
Vandaag is het ons mega fantastisch leuk kerstfeestje! We gaan er een lap op geven
vanavond. Neem allemaal een cadeautje mee van +/-5 euro en eet zeker niet te veel want er
gaat veel lekkers zijn waar jullie ongegeneerd van kunnen snoepen.

Contact: jogivers@de25.be (of eventueel via sms)
Giraf (Maxine): 04 91 22 88 79

Grijsbokje (Sam): 04 92 82 30 65

Franse Bulldog (Amélie): 04 98 29 99 73

Mo (Mohamed): 04 94 13 56 42

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

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 financiële activiteit staat al
voor de deur! We noemen het de
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.

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.

December
Zaterdag 1 december 20u00- ……
Sint en kerstmarkt
Daar wordt aan de deur geklopt, hard
geklopt, zacht geklopt, wie zou dit nu zijn?
Jaja, hopelijk zijn jullie allemaal flink
geweest, want het is weer zover, onze lieve
Sint en piet komen weer helemaal uit
Spanje, speciaal om eens te zien hoe flink
jullie zijn geweest dit jaar.
Ik hoop iedereen of anders verdwijn je in
de zak van zwarte piet! De givers worden om 20u verwacht bij de Sint, maar allen zijn
hiervoor al welkom op onze fantastische kerstmarkt!

Zondag 9 december 10u00-14u00
Kookvergadering
Vandaag gaan we eens lekker kokkerellen, 5gangen-menu heeft niks tegen
onze kookkunsten, eten wordt voorzien haja
anders is het geen
kookvergadering he, wat mag je vooral niet
vergeten: een goed humeur natuurlijk, maar dat
zal er niet aan mankeren bij
onze givertjes!

Zaterdag 15 december 19u00-23u00
Filmavond
Vandaag gaan we eens lekker niks doen en
eens gewoon een goeie film op zetten,
waarvan we allemaal een traantje moeten
laten (ik pak bambi mee), andere films mogen
ook, dus neem allemaal een paar films mee
zodat we kunnen kiezen. Met een handje
lekkere popcorn en nog veel meer, dus
knabbeltjes zijn er genoeg aanwezig.

Vrijdag 21 december 19u00-22u00
Kerstfeestje
Het is weer bibberend koud, want het is weer
winter. Om het toch nog gezellig te maken,
gaan we lekker knus op de zolder cadeautjes
uitwisselen. Zorg ervoor dat je een cadeautje
hebt voor een jongen of meisje, je moet geen
nieuwe iPhone X kopen voor olifant of
ouakari, maar een cadeautje van 10 euro!

Zondag 30 december
Geen vergadering
Vandaag is het geen vergadering, want het is VAKANTIE,
dus je mag eens lekker genieten van de welverdiende
vakantie en even bij komen van het begin van het
schooljaar.

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

AANDACHT!!
Hierbij nog eens de giver wet. Leer hem vanbuiten want je moet
hem volledig kunnen opzeggen tijdens de schouwing!

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 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!

Wist je dat …
de nieuwe T-shirts er zijn?
Polen een Europese Jamboree organiseert? Wij als België mogen natuurlijk ook mee,
vanaf dat we giver zijn in 2020. Meer informatie vind je op www.ej2020.org
de Hopper-site voor de winkel en de jeugdverblijven in 2019 vernieuwd wordt?
Earth Hour op 30 maart 2019 valt? Wij als Scouts en Gidsen moeten het goede
voorbeeld geven, dus gidsen we in het donker. (Onderstaande afbeelding is nog niet
gepubliceerd, bij deze, de internetpagina die erbij hoort is zelfs nog niet actief)
Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw een nieuwe voorzitter heeft? En hij komt nog uit
District1 Hollebeek ook.

Vragen of opmerkingen over ecologie in scouting? Mail naar ecologie@gouwantwerpen.be

1

Districten zijn bouwstenen binnen de organisatie van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw. Een District bundelt
een aantal groepen. De Districten worden gebundeld in Gouwen en de Gouwen vallen samen onder het
Verbond. Op die manier kan elke groep zijn zegje doen, en bereikt een opmerking van een leidster of leider en
zelfs van leden en ouders (normaal gezien) de oren van de Verbondsraad.

