Maart
–
April
2019

Voorwoord
Beste scoutslid, ouder en sympathisant

Maart zat stampvol leukigheden: de heerlijke welpenbrunch, de gezellige
wandeling, een welgekomen krokusvakantie en een knaller van een ouderspel!
We houden dit toptempo nog even vol om de maand april in te zetten. Van
vrijdagavond tot zondagnamiddag gaan we Anzegem onveilig maken! Het
groepsweekend is de uitgelezen gelegenheid om elkaar nog beter te leren
kennen, want het kamp komt steeds dichterbij... Het thema van het
groepsweekend is dit jaar De Scoulympische Spelen, dus trek je sportschoenen
maar al aan, want we gaan niet stil blijven zitten. Meer details vind je in de
brief.
Gelukkig volgt er op het groepsweekend een paasvakantie, zodat we allemaal
even kunnen bekomen. Geniet er met volle teugen van! De leiding gaat
ondertussen nog eens wat teambuilding doen, en misschien ook eens een
lentekuis van het lokaal.
We sluiten deze maand af in stijl, want 26 april is het ons Peace & Love Café,
waar iedereen zijn dansbenen kan loslaten, zijn maag kan vullen of zijn babbel
kwijt kan. Kortom: geen reden om niet in grote aantallen aanwezig te zijn.
Meer info vind je in de brief en op het facebookevenement.

Afsluiten doen we met enkele kleine herinneringen: vergeet u niet in te
schrijven voor het ouderspel, vergeet niet te laten weten wanneer uw kind niet
naar de vergadering kan komen en aarzel vooral niet om iemand van de tak- of
groepsleiding aan te spreken wanneer u vragen heeft.

En zoals steeds
Een stevige linker
De (opkomende) groepsleiding

Belangrijke data:
Wanneer?

Wat?

Wie?

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

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

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

Kapoenen en welpen
Maart
Lieve kapoenen, welpen en ouders,
Maart...de laatste wintermaand, wat wil zeggen dat de lente alweer in zicht is en dat het dus
weer wat warmer gaat worden. Het kan nog koud worden deze maand, dus zeker nog warm
genoeg aankleden, maar dat heeft ons nog nooit tegengehouden om op onze welgeliefde
locatie in het Kielpark onze super scoutastische spellen te spelen!
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 maart – Geen scouts
Helaas pindakaas, het is vandaag geen scouts. Slaap vandaag maar
eens goed uit en geniet van jullie vakantie! Niet getreurd volgende
week staan we er weer, in piekfijn uniform en met een dosis goed
humeur en nog veel meer.

Zondag 10 maart – 10u00 tot 12u30 – Wintertocht XXS
Jaja wij doen dit jaar ook mee, we gaan op wintertocht. We gaan in de koude
stappen en hopelijk genieten van de sneeuw. Wij hebben al aan de weermannen
sneeuw besteld, nu nog hopen dat het echt gaat sneeuwen.
+ Kleed je zeker goed warm aan met goede stapschoenen.

Vrijdag 15 maart – kinderfuif
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 maart – 9u00 tot 15u00 – Brunch +
kapoenenactiviteit (gesplitste vergadering)
Vandaag hebben de brunch van de welpen. We hopen dat er
geen glazen of borden gaan vallen, dus oefen maar al goed. Het
is zeer belangrijk dat je een correct uniform aan hebt. Om in te schrijven, zie
bijgevoegde brief. We voorzien middageten voor de welpen.

De kapoenen hebben een eigen planning, zij gaan niet helpen bij de brunch, maar niet
getreurd, voor jullie staat er een grote verrassing te wachten, er komen misschien wel oude
bekende gezichten tevoorschijn vandaag. De kapoenen moeten een lunchpakket
meenemen!

Zondag 24 maart – 10u00 tot 12u30 – Meelballengevecht
Een oude bekende komt weer uit de doos van op zolder, vandaag
gaan we een meelballengevecht doen. Met de jaren ervaring dat de
leiding heeft gaan we jullie alle tips en tricks geven voor de perfecte
meelbal en dan komt de grote aanval.
+ Neem reservekleren mee en kleed je maar warm aan.

Zondag 31 maart – 14u tot 17u tot ... – Ouderspel
Vandaag worden de ouders ook uitgenodigd, we spelen met de hele
scouts één groot spel. Wat het zal worden is nog een verrassing, maar
het wordt zeker en vast al een hele leuke dag, aja want de mama’s en
papa’s zijn er. Hierna wordt iedereen ook uitgenodigd om mee te eten.
Vergeet zeker niet in te schrijven!

Kapoenen en welpen
April
Lieve kapoenen, welpen en ouders,
Deze maand zitten we in de maand april. Je weet wel, die maand als in 1 april. Niet dat alles
hieronder allemaal een dikke grap is. Nee nee, alles behalve! We trappen deze maand af met
het groepsweekend, dat weer super tof gaat worden. Daarna wel wat lege, saaie dagen,
want we zitten met de Paasvakantie. Maar niet getreurd, we eindigen met een fantastische
scoutsvergadering, zoals alleen mogelijk is bij de kapoenen en welpen!!!
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.

Vrijdag 5 april 18u00 – Zondag 7 april 17u00: GROEPSWEEKEND
Het jaarlijkse groepsweekend is altijd leuk! We
gaan niet alleen als tak op weekend, maar we
sleuren de andere takken ook ineens mee, super!
Gelieve op vrijdag ZEKER op tijd (zie ook de brief)
te komen, zodat de nodige administratie ook
weer in orde kan worden gebracht en zie ook
zeker dat je je goed humeur weer meebrengt ☺.

Zondag 14 en zondag 21 april: GEEN SCOUTS
Het is Paasvakantie, dus dat wil zeggen dat het
jammer genoeg geen scouts is. Rust lekker uit en zie
dat je na deze 2 weken weer paraat staat voor de
volgende scoutsvergadering!

Zaterdag 27 april 18u00 – 20u00: HET SPEL VOL UITDAGINGEN
Morgen is het marathon, waarbij de
leiding aan de gedehydrateerde
lopers water gaat uitdelen, dus doen we deze week
vergadering op zaterdagavond. Wat vooral niet wil zeggen
dat er minder volk mag zijn! We spelen een spel vanavond! En het
gaat weer mega cool worden! Een echte uitdaging.

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

Klopstok Jogivers
Maart
Woehoeww het is al maart… wat gaat de tijd snel! Maart
wordt een maand vol leut en spel, dus jullie energie en
goede humeur is zeker een must. We beginnen de maand
met een eerder ongewone vergadering, want de Jins zullen
deze voorbereiden, spannend!!

Zondag 3/3 – 10u tot 12.30u – Jinspel
Vandaag gaan de Jins voor ons een spel in elkaar steken,
het blijft dus een verrassing, zowel voor jullie als voor ons,
maar wat we zeker weten is dat het reuze fijn zal worden!

Zondag 10/3
Doordat het krokusvakantie is, is er deze week geen vergadering.
Dus slaap allemaal maar goed uit want volgende week vliegen we
er weer in 😉.

Vrijdag 15/03 – 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 17/3 – 10u tot 17u – Stadsspel
Zijn jullie klaar om avonturen te
beleven in Antwerpen? Heb je zin
om een kaart boven te halen in
plaats van een gps? Dan is dit het geschikte
moment, want vandaag doen we een stadsspel!
Kom allemaal met de fiets een neem een lunchpakket
mee, want het is een hele dag vandaag.

Zondag 24/3 – 10u tot 12.30 – 1 tegen allen
Tijdens deze voormiddag zullen jullie de gekste en meest nutteloze
opdrachten moeten volbrengen, maar als jullie er in slagen om dit te
doen, krijgen jullie een leuke beloning. Dus komen is de boodschap!

Zondag 31/3 – 14u tot 17u tot ... – Ouderspel
Vandaag gaan we een spel spelen met heel
de scouts, van alle leeftijden van klein naar
groot en met alle leiding en jullie ouders,
mis het niet! Wat het concreet wordt,
gaan we nog niet aan jullie neuzekes
hangen se en vanaf 17u kunnen jullie
samen met jullie ouders gezellig eten dus
zeker inschrijven!!

Klopstok Jogivers
April
En plots was het al april. Deze maand is ietsje rustiger
dan maart, want door de paasvakantie vallen er twee
vergaderingen weg. Om ervoor te zorgen dat jullie toch
jullie wekelijkse dosis scouting binnenkrijgen, zetten we
de maand in met een groepsweekend!

Vrijdag 5/4 18u00 tot 7/4 17u00 – Groepsweekend
Het groepsweekend is een perfect moment om nog hechter te
worden als groep. Dolle pret gegarandeerd! We maken ook van de
gelegenheid gebruik om de andere takken wat beter te leren kennen.
Over het thema gaan we nog niet te veel loslaten, maar we zeggen
alvast dat je je op voorhand niet mag vergeten opwarmen.
De uren en verdere info zullen in de brief staan.

Zondag 14/4 en Zondag 21/4
Twee weken zouden ruim voldoende moeten zijn om van ons mega toffe weekend te
bekomen. Geniet van jullie vakantie en we zien jullie daarna helemaal opgeladen terug.

Zondag 28/4 – Speelzwemmen 13.30-16.30u
Vandaag gaat de leiding ’s ochtends water uitdelen op de
marathon van de Antwerp Ten Miles voor centjes te verdienen,
zodat we veel leuke dingen kunnen doen op kamp. Normaal
gingen we daarna met de leden hetzelfde op de Ten Miles
doen, maar sinds vorig jaar moeten alle helpers 16+ zijn, dus
valt deze activiteit dit jaar weg.

Om geen drie scoutsloze weken na elkaar te hebben, gaan we in
de namiddag zwemmen in zwembad Sorghvliedt. Kom dus zeker
met de fiets deze middag, en neem ook je zwemgerief mee. Geen
schrik voor al wie zich niet als een vis in het water voelt: we gaan
niet om baantjes te zwemmen, want zondagnamiddagen is het
speelzwemmen en ligt er dus vanalles op het water om ons mee
te amuseren!

Voor de ouders is er dit weekend ook wat leuks te doen: Café de 25. Meer info volgt nog via
Facebook en email.

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

Maart
Zondag 03/03/19
10u-12u30
Volgens wikipedia: “Carnaval is van oorsprong een gekerstend heidens volksfeest. Het
valt binnen de christelijke traditie op de zondag, maandag en dinsdag direct
voorafgaand aan de vastentijd van 40 dagen.
Carnaval is bij uitstek het feest van zotheid, spot
en uitbundigheid.” Da laatste zinnetje past wel
goed bij ons! Dus da zullen we dan is extra goed
doen!

Zondag 10/03/19
Krokusvakantie!!
Deze week zijn jullie allemaal aan het genieten van
wintersport of van gewoonweg niks doen aka luieren. En
dat kan je dit weekend gewoon rustig verder zetten. De
leiding doet hetzelfde!

Zondag 17/03/19
10u-12u30
Heb je je vrienden of vriendinnen al eens willen laten
kennismaken met de scouts? Vandaag is de perfecte
dag! We gaan eens laten zijn waar wij de 25 voor staan
en hopen dat je vrienden dit dan ook leuk vinden en
ineens nog wat weekjes blijven. Hoe meer zielen, hoe
meer vreugd!

Zondag 24/03/19
13u-16u
Vandaag zijn het eens andere uren dan normaal, maar dat
is omdat we iets anders gaan doen dan normaal. Zie zeker
dat je comfortabele kleren aanhebt, dus we zullen er niets
op zeggen als je je groene broek niet aanhebt.

Zondag 31/03/19
14u-17u-... - Ouderspel
De ouders moeten jullie altijd missen als jullie naar de
scouts komen. Dus vandaag neem je ze maar eens
lekker mee. Het Ouderspel is er weer! Sleur je ouders
maar uit hun bed en laat ze maar eens goed ravotten.
Nadien kunnen we genieten van vol-au-vent met
frietjes!

April

05-07 April: Vrijdag 18u00 tot zondag 17u00

Dit weekend wordt weer een fantastisch weekend. We gaan met
zen allen op weekend. Dat belooft! Al de nodige info volgt nog in
de brief, die jullie binnenkort nog mee krijgen van de leiding. Wees
massaal aanwezig, zodat we er weer een knaller van een weekend
van kunnen maken.

14/21 April
Deze zondagen zijn er geen scoutsvergaderingen,
want het is paasvakantie, dus ga eens leuk met de
ouders op vakantie of blijf lekker thuis. De leiding
zal ook van de welverdiende vakantie genieten.

Zondag 28 April 14u00 tot 17u00
Vandaag is het weer een verrassing. Wie houdt er nu
niet van verrassingen? Wij alleszins wel! Kom zeker
allemaal af. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde!

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!

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

