December - Januari
2018 - 2019

SCOUTS en GIDSEN VLAANDEREN
e

25 St. – Joris

Voorwoord
Beste leden, ouders en sympathisanten,
Wat gaat de tijd toch snel, januari en daarbij een nieuw jaar is aangebroken.
2018 Vloog voorbij, het leek wel gisteren dat we nog een groepsmis hadden
met bijhorende nieuwjaarsreceptie. Dit is dit jaar ook het geval op 6 januari is
het weer zover. We hopen dat iedereen klaar is voor 2019, wat het jaar ook
moge brengen, het zal er ook zo weer opzitten. Wij vullen het alvast met heel
wat scoutsactiviteiten. Op het einde van de reeks sluiten we dit jaar af met een
groepskamp, maar meer kunnen we nu nog niet verklappen.

Wij wensen iedereen alvast een gezond, gelukkig en duurzaam 2019.
Iedereen heeft zich waarschijnlijk wel kunnen volproppen met lekkernijen,
onder andere onze truffeltjes en gelukkig maar dat de kapoenen-welpen
lippenbalsem hebben verkocht, want dan blijven onze lippen heel met deze
koude. Bekijk voor andere activiteiten zeker de kalender met belangrijke data
op de volgende pagina nog een keer.
In januari zijn er omwille van de examens van de leiding, vaak
avondvergaderingen. Hiervoor onze verontschuldigingen. Als groepsleiding
willen we de studerende leiding ook nog een hart onder de riem steken.
Voldoende eten, voldoende slapen, blijven ademen en vooral genoeg studeren,
maar niet te veel, met overschot ben je niets ;) al mag je niet vergeten dat je de
pijl hoog moet mikken, omdat hij zakt in de vlucht.

Een stevige linker en scouteske groet,
De groeps
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Belangrijke data:
Wanneer?

Wat?

6 Januari
23 Februari
17 Maart
30 Maart
31 Maart
5 – 7 April
26 April
28 April

Groepsmis & Receptie
Cinema
Brunch
Earth Hour om 20u30
Ouderspel
Groepsweekend
Café De 25
Bestellingen binnen van de
wafels
Groepsdag
BBQ & Kampavond

5 Mei
29 Juni

Wie?
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Alle takken
Jogivers
Welpen
IEDEREEN
Alle takken + Ouders
Alle takken
Ouders
Jogivers & Givers
Alle takken
Alle
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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. 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.
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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!
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Kapoenen en welpen
Januari

Dag kapoenen, welpen en ouders,
Het nieuwe jaar staat weer voor de deur en ,oh ja, in dit nieuwe jaar hebben we weer een
heleboel leuke activiteiten voor jullie klaar staan. Het wordt nog een tikkeltje kouder, maar
gelukkig staat je leiding ook deze maand weer met een warme glimlach voor jullie klaar.
Komende 31 dagen zijn er wat meer avondvergaderingen, maar dit is omdat de studentjes
onder de leiding in de dag volop bezig zijn met studeren.
Ook deze maand kan je ons best een seintje geven als je niet kan komen 😊 .

Zondag 06/01 9u30-12.30u - Groepsmis
De groepsmis staat weer voor de deur. Zoals elk jaar is dit een gezellig moment om samen
te zijn. Als je ouders liever niet naar de mis komen, geen zorgen, ze kunnen daarna nog
steeds naar de receptie komen. Hierbij zullen er zoals elk jaar lekkere hapjes voor jullie
klaarstaan. Na de groepsmis is het schouwing, hierbij moet iedereen dus in perfect uniform
staan en moet de wet gekend zijn! (De kapoenenwet en de welpenwet vinden jullie
onderaan)

Zaterdag 12/01 18.00-20.00u – Fakkeltje doof
Wie kan er het best sluipen? Dat zullen we vanavond ontdekken! Er is
een mysterieuze vlam opgedoken op de scouts, maar wie o wie kan
deze uitdoen zonder dat iemand hier iets van merkt? Hiervoor moet
je een meester sluiper (of sluipster natuurlijk) zijn, wie dat is, zullen
we vanavond te weten komen. Het wordt een superleuke
vergadering, zeker komen dus!

Zaterdag 19/01 18.00-20.00u – filmavond
Deze avond wordt een extra leuke avond want wij gaan gezellig samen
een filmpje zien. Welke film dat zal zijn zullen jullie nog wel zien. Ook
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hierbij zullen weer wat versnaperingen aanwezig zijn! Wat
hebben jullie toch fantastische leiding!

Zaterdag 26/01 18.00-20.00 - gezelschapspelletjes
Monopoly, Hondopoly, UNO, galgje, levensweg… Het kan allemaal, want vanavond is onze
befaamde gezelschapsspelletjesavond. Als je thuis een gezelschapsspelletje hebt liggen, dat
absoluut je favoriete spel is en dat je aan iedereen wilt tonen, mag je dit natuurlijk
meenemen.
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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
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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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.
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Vrijdag 14/12 – 10u00 tot 12u30 –
verrassingsvergadering
Wat we vandaag gaan doen blijft nog even een verrassing.
Wat zeker is, het is spannend.

Vrijdag 21/12 - 19u - 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.
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Jogivers
Januari
Hopelijk hebben jullie allemaal genoten van een
heerlijke kerstvakantie. En ongetwijfeld heeft 2019
nog meer mooie dingen te bieden dan 2018. De
leiding
kijkt er al met volle teugen naar uit!
(Net iets minder kijken we uit naar de examens, die voor de leiding in januari
zijn, dat is ook de reden voor de vele avondactiviteiten, waarvoor onze
excuses.)

Zondag 6/01 – 9.30u tot 12.30u – Groepsmis
Het is weer zo ver, het nieuwe jaar is begonnen en dat betekent… groepsmis!
We spreken vandaag een half uurtje vroeger af, dus zie dat je op tijd bent,
zodat we tijdig kunnen starten. Zorg dat je zeker in perfect uniform komt. Na
de mis kunnen jullie nog genieten van een hapje en een drankje op de receptie!
Het is natuurlijk ook weer eens tijd voor een schouwing!

Vrijdag 11/01 – 18.30u tot 21.30u – Discoschaatsen
We gaan de schaatsbaan van
Antarctica onveilig maken, dus neem
allemaal jullie ID/kids – ID mee,
handschoenen en misschien ook extra
sokken mee. We spreken af aan het
lokaal met de fiets.
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Vrijdag 18/01 – 19.30u tot 22.00uGezelschapsspelletjesavond
Zet jullie schrap om nieuwe spelletjes te
leren, nieuwe strategieën te ontdekken
en hopelijk veel te winnen! Je mag
natuurlijk ook zelf spelletjes meenemen
om vandaag te spelen.

Vrijdag 25/01 – 19.00u tot 22.00u Filmavond
Neem jullie slaapzak mee, jullie beste
kussen, en misschien zelfs jullie pyjama
mee, want vandaag doen we een
FILMAVOND!! Lekker knus en natuurlijk
niet te vergeten lekkere snackies 😉.
Vergeet dus zeker niet je favo film mee
te nemen!

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 heb 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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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
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December
Zaterdag 1 december 20u00- ……
Sint en kerstmarkt
Daar wordt aan de deur geklopt, hard
geklopt, zacht geklopt, wie zou dit zijn?
Jaja, hopelijk zijn jullie allemaal flink
geweest, want het is weer zover, onze lieve
Sint en piet komen weer helemaal vanuit
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!
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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.
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Januari
Zondag 6 januari 9u30- ….
Groepsmis
Vandaag is het groepsmis, zorg dat je perfect in
uniform bent, want zoals jullie wel weten, is het
na de groepsmis schouwing. Zorg ook dat je de
giverwet uit je hoofd kent, want als er niemand
vrijwillig de wet wil opzeggen, zal er iemand
uitgepikt worden.

Vrijdag 11 januari 19u00-22u00
Discoschaatsen
Vandaag gaan we eens zot doen, doe je enkelkousen
maar al aan, want we gaan discoschaatsen. We
verplaatsen ons ook met de fiets, dus zie dat je fiets in
orde is. Als je geen deftige fiets hebt, laat dit dan ook
even weten, zodat wij misschien nog een ander
alternatief kunnen vinden.

Zondag 20 januari 10u00-12u30
Meelballen
Vandaag gaan we ons eens lekker vuil maken? Zoals jullie
al kunnen lezen, is het vandaag
Meelballengevecht. Zie dat alle tactieken zijn besproken,
want ze gaan van pas komen. Die kunnen je alleen maar
properder houden.
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Zondag 27 januari 10u00-12u30
Verrassing
Vandaag is het de belangrijkste dag van het jaar.
Olifant is jarig, dus gaan we iets doen voor zijn
verjaardag, maar dit blijft nog een verassing voor
jullie. Cadeautjes zijn altijd welkom natuurlijk.

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!
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Contactgegevens:
Aanspreking:
Chil
Marala
Raksha
Giraf
Grijsbokje
Franse Bulldog
Mo
Olifant
Ouakari
Doornsnavel
Stekelvarken
Spitsvogel

Naam:
Laura
Sofie
Ines
Maxine
Sam
Amélie
Mohammed
Benjamin
Bram
Iori
Pieter
Jente

Telefoonnummer:
04 73 51 86 20
04 77 75 11 91
04 71 89 58 97
04 91 22 88 79
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
04 96 70 80 68
04 94 65 70 39
04 98 56 98 15
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