Januari - Februari
2019

Voorwoord
Beste leden, ouders, vrienden, sympathisanten
De eerste maand van het jaar is al ingegaan, wat betekent dat al het feesten achter de rug is
en dat we er weer stevig in kunnen vliegen. De groepsmis is al gepasseerd en we willen
iedereen bedanken die aanwezig was.

We wensen vanuit de leiding ook iedereen het beste voor het nieuwe jaar. Eens de examens
van de leiding gedaan zijn, kunnen we ons weer voor 120% geven in februari, wanneer de
dagen weer beginnen te lengen.

Op 17 februari is er een uitstap voorzien voor geïnteresseerde ouders om naar de DossinKazerne te gaan. Meer info vindt u in de brief rond de uitstap.

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

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 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?

Wat?

Wie?

23 Februari
17 Maart
30 Maart
31 Maart
5 – 7 April
26 April
28 April
5 Mei
29 Juni
31 Juli – 11 Augustus
4 – 11 Augustus

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

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

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 10u-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 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.

Kapoenen en welpen
Januari
Lieve kapoenen, welpen en ouders,
Februari, jaja het is koud buiten, maar dat houdt ons niet tegen! We gaan veel buiten spelen
deze maand, maar ook gezellig binnen zitten en onze fantasie boven halen. En deze maand
kunnen jullie laten zien hoe goed jullie in groep kunnen werken.
Vergeet jullie uniform zeker niet, want die is nog altijd zeer belangrijk!! 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! Liever
een paar minuutjes te vroeg dan te laat.

Zondag 3 februari – 10u00 tot 12u30 – Sport en spel
Jaja, vandaag gaan we nog eens goed sporten en vooral bewegen.
De bal zal van hier naar daar vliegen, maar we gaan jullie ook in groep van
de ene kant van het veld naar de andere kant zien lopen. Zo te horen gaan
we het wel warm krijgen door al dat sporten.

Zondag 10 februari – 10u00 tot 12u30 – Winterspel
Brrr wat is het koud buiten. Zo te zien aan de datum is het winter dus
gaan we het groot winterspel spelen, zorg maar dat je zeker goed warm
bent aangekleed, zodat we de winter tegen kunnen gaan.

Zondag 17 februari – 10u00 tot 13u30 – Knutselen
Vandaag reizen we naar knutselland, “wat is dat?”, hoor ik jullie
denken, dat is het land waar alles kan en alles tot leven kan
komen vanaf dat je het op je blad schildert of tekent.

Zondag 24 februari – 10u00 tot 12u30 – Klopjacht op …
Dit klinkt allemaal een beetje eng, maar vandaag gaan we opzoek
naar iets groots, iets gevaarlijk, iets super mega eng, net zoals in de
films. Denk maar al eens na over hoe het monster eruit kan zien,
maar misschien ziet hij er wet zo uit........

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.

Chil (Laura): 0473 51 86 20

Marala (Sofie): 0477 75 11 91

Raksha (Ines): 0471 89 58 97

Kapoenenwet:
MINDER IS MEER

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

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.

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!

Februari
De tweede maand van 2019 is al weer aangebroken.
Nu ook de leiding klaar is met de examens, kunnen
we er dubbel en dik invliegen. Deze maand voorzien
we warme, vurige vergaderingen waar jullie
denkvermogen en tactieken zeker van pas zullen
komen!
Eind deze maand organiseren we ook een cinema,
vergeet dus zeker niet al je vrienden en
vriendinnetjes, familieleden en kennissen uit te
nodigen, iedereen is welkom!

Zondag 03/02 – 10.00u tot 14.00 – vuurvergadering
Een paar maanden geleden hebben we jullie
sjortechnieken al bij geschaafd, nu is het tijd voor een
andere techniek, die zeker van pas komt op kamp:
vuur maken. Zeker komen, want het belooft een
vurige vergadering te worden! 🔥🔥

Zondag 10/02 – 10.00u tot 12.30u – Slaapzakkenquiz
Breng vandaag je slaapzak zeker mee! Nee,
we gaan niet slapen, we gaan een kei leuke
mega coole slaapzakkenquiz doen, lees dus
wikipedia nog maar eens goed na! Misschien
kunnen die weetjes wel eens van pas
komen!!

Vrijdag 15/02 – Fuif
Waar is da feestje? In de nova kan je je
vanavond uitleven op een super toffe fuif,
georganiseerd door onze eigen party-planners Lize en Linn.
Het is geen vergadering dus de leiding zal niet aanwezig zijn,
voor meer info kan je ons wel altijd aanspreken.

Zondag 17/02 – 7.00u tot 20.00u -wintertocht
Trek jullie stapschoenen maar aan en haal jullie dikste
winterkleren maar uit de kast, want vandaag gaan we op
wintertocht! We zoeken de mooiste natuurplekjes op en
jullie oefenen ondertussen ook nog eens jullie
kaartleestechnieken: een win-win situatie dus! Het is een
hele dag, dus vergeet ook niet voldoende eten en drinken
mee te nemen.

Vrijdag 23/02 – 19.00u tot 22.00u – Cinema
Dit jaar proberen we eens iets anders, we
organiseren onze eigen cinema! Nodig dus al je
vrienden en vriendinnen, familieleden en vage
kennissen uit om voor een zacht prijsje een
filmpje te komen kijken. Meer info volgt in de
brief en op onze Facebookpagina!

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

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

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.

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.

Februari

Zaterdag 02/02/19
10u-17 uur
Vandaag is het wintertocht, kleed jullie goed aan
en doe de dikste sokken aan die je hebt.
Zie ook dat je stevige stapschoenen aan hebt,
want er gaan wat kilometertjes gestapt worden.
Wat is nog een must? Genoeg eten en drinken
meebrengen!

Zaterdag en zondag 09-10/02/19
14u-12u30
Vandaag gaan we onze ski’s nog eens
bijschaven, want bij sommige is het wel nog
eens nodig. Het is een weekend van zaterdag
op zondag, dus pak een matje mee en uw
slaapzak.
Eten wordt voorzien door de leiding, pak
vooral ook uw enthousiasme mee, zodat we
er 2 leuke dagen van kunnen maken!

Zondag 17/02/19
10u-17 uur
Vandaag gaan we onze mooie stad nog eens
trotseren, zoals jullie misschien al kunnen
raden is het stadsspel. Wat heb je nodig? Een
fiets, een lunchpakket en wat drinken.
Zie dat je nog steeds wel goed aangekleed
bent, want het is nog maar februari en we zijn
van plan om de hele dag buiten rond te lopen.

Zaterdag 23/02/19
10u-00 uur
Vandaag hebben we een primeur gepland, de
eerste openluchtcinema van de 25. Promoot al
goed bij de vrienden/familie, want we hebben heel
wat in de aanbieding, zeker voor elk wat wils.
Het is een hele lange dag, dat weten we, maar zie
dat je er staat met de grootste glimlach die je hebt
en help ons hier een knalevenement van te maken.
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!

Contactgegevens:
Aanspreking:
Chill
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

