Mei
–
Juni
2019

Voorwoord
Beste leden, ouders, vrienden en sympathisanten

Op 29 juni vindt onze jaarlijkse barbecue plaats. Zeer belangrijk die avond is de
kampavond. Wanneer u niet naar de kampavond kan komen, laat de takleiding
dan iets weten. Het is uiteraard niet verplicht om naar de barbecue te gaan, u
kunt ook enkel naar de kampavond. Gaan uw kinderen niet mee op kamp?
Geef de takleiding dan ook even een seintje.

Zoals jullie al zullen hebben gemerkt zijn ze (eindelijk) begonnen aan de werken
op het plein. Dit wil zeggen dat er voor even geen parkeermogelijkheid is. Eens
de werken gedaan zijn gaat er ook minder parkeerplaats zijn. Wat voor
problemen dit meebrengt, spreekt voor zichzelf. Niet dat we ons daar veel van
aantrekken aangezien we bijna allen met de fiets komen, maar bij deze is
iedereen op de hoogte.

Dit is de laatste klopstok van dit scoutsjaar, dus het einde van het jaar zit er aan
te komen. Maar niet getreurd we hebben het kamp nog! En hopelijk tot op de
barbecue! Tot dan!

Een stevige linker en scouteske groet,
De groepsleiding

Belangrijke data:
Wanneer?

Wat?

Wie?

5 Mei
29 Juni
31 Juli – 11 Augustus
4 – 11 Augustus

Groepsdag
BBQ & Kampavond
Kamp
Kamp

Alle takken
Alle takken, Oudertjes
Jogivers & Givers
Kapoenen & Welpen

In mei staan er vier heel erg verschillende
activiteiten op het programma, dus voor ieder wat
wils. Aan avontuur geen tekort, maar er zal ook
relaxed worden. We hopen jullie daarom allemaal
elke week te zien! Als je dan toch niet kan komen
vergeet dan zeker niet om ons een mailtje of smsje
te sturen!

Zondag 5 mei – 9u45 tot 17u – groepsdag
Vandaag gaan we samen met de andere takken naar de Kalmthoutse heide op groepsdag. We
nemen de trein en gaan daar een supertoffe speelwandeling maken. Op onze route liggen de
beste klimbomen, een grote vijver en de boswachterstoren. Check op voorhand zeker het
weerbericht en zorg
voor gepaste kledij.
Zwemgerief is niet
nodig, want de vijver is
niet erg diep, maar een
handdoek kan wel
handig zijn. Ten slotte
neem je ook een
lunchpakket en genoeg
water mee.

Zondag 12 mei – 10u tot 12u30 – ontspanningsdag
Een schoolweek kan al gauw voor heel wat stress zorgen. We gaan
daarom onszelf eens goed in de watten leggen. Beginnen doen we
met een sessie yoga, dus neem zeker een matje mee als je dat hebt.
Nu we helemaal tot rust gekomen zijn is het tijd voor een
zelfgemaakt gezichtsmasker. Om af te sluiten gaan we zelf zeepjes
maken, zodat jullie de ontspannen sfeer gewoon mee naar huis
kunnen nemen.

Zondag 19 mei – 13u30 tot 16.30u –
woonzorgcentrum
Deze week is het tijd voor een wel heel bijzondere activiteit, waar we misschien zelfs een
traditie van hopen te maken. We gaan in het GZA Woonzorgcampus Hollebeek spelletjes
spelen met de bewoners van het woonzorgcentrum. Voor deze buitengewone vergadering
zouden we heel graag hebben dat jullie voltallig aanwezig zijn. Zorg ook dat je zeker op tijd op
het juiste adres staat (Turnersstraat 38, 2020 Antwerpen).

Om alles wat in goede banen te leiden vragen we ook aan
de ouders die zin/tijd hebben, om vandaag mee te
helpen. Zo kunnen we garanderen dat het voor alle
partijen een positieve ervaring is. Als u mee wilt helpen,
gelieve op voorhand een mailtje of een berichtje naar de
leiding te sturen. Het animatorenteam en de leiding
hebben er alvast superveel zin in!

Zondag 26 mei – 10u tot 12u30 – Sport en Spel
“Doenk” ”wooeeshhh” “plof” “vangbal, wisseleeeeeeeennn”. Herkennen jullie ook de
honkbalgeluiden? Deze week kan je je competitiebeest nog eens naar buiten laten. De kegels
staan al klaar, het veld is afgebakend, we wachten alleen nog op jullie en dan kan het
fluitsignaal luiden en de match van start gaan.

Oh nee, het is al de laatste maand van dit scoutsjaar?! Niet getreurd jongens en meisjes
dat wil dan wel zeggen dat het kamp dichter in de buurt komt!! Na vorige maand weer
een actieve maar ook relaxerende maand achter de rug te vliegen gaan we er deze maand ook
nog eens een lap op geven en er nog een knaller van maken. We beginnen rustig met een
gezellige filmavond en eindigen met onze befaamde BBQ! We hopen jullie allemaal in groten
getale te zien 😉

Zaterdag 1 juni – 18.00 tot 20.00u - filmavond
Neem jullie slaapzak mee, jullie beste kussen
en misschien zelfs jullie pyjama want
vandaag doen we een FILMAVOND!! Lekker
knus en natuurlijk niet te vergeten lekkere
snackies! Vergeet dus zeker niet je favoriete
film mee te nemen!

Zaterdag 8 juni – 18.00-20.00u – kookvergadering
Hmm… Het is weer tijd om onze
kookkunsten naar boven te halen en
wat lekkers te kokkerellen. Wat we
precies gaan koken, is nog een
geheimpje maar het zal reuze smullen
worden dus zeker thuis nog niet te
veel
eten.
Voor
de
echte
professionals, die nemen best een
keukenschort mee.

Zondag 16 juni – 10u tot 12.30u – wereld
badjassenvergadering

Neem jullie stoerste, grappigste, zachtste, mooiste, … badjas maar
mee want die zal vandaag van pas komen! We houden het graag nog
wat mysterieus dus gaan nog niet direct vertellen wat we gaan doen,
daarvoor zal je moeten komen (hihi) 😉

Zaterdag 22 juni - 18u tot 20u – hippievergadering
We nemen jullie terug naar de jaren 60; de heerlijke tijden van Woodstock,
geen zorgen, blote voeten en bloemetjes in de haren. Het is van uiterst
belang dat iedereen zijn goed humeur meeneemt voor deze vredige
vergadering. Verkleden mag ook altijd zo kunnen jullie je beter inleven 😉

Zaterdag 29 juni – 17u tot … - BBQ + info kamp
Het is weer tijd voor onze jaarlijkse BBQ! Heerlijke vleesjes en groentjes
op de barbecue, heerlijk smullen. Vergeet jullie allemaal niet in te
schrijven via het formulier dat je terugvindt in de mail of op onze
Facebook pagina.
Om 17u nodigen we jullie graag uit voor de kampbespreking, hier zullen
we alle details uitleggen die nodig zijn om het kamp in goede banen te
leiden. Na deze bespreking van u genieten van onze heerlijke BBQ.
Graag tot dan!

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
Mei
In mei leggen alle vogels een ei,
maar wij gaan gewoon weer heel
veel plezier maken! Op het menu
deze maand: we houden ons bezig met bloem en water in verschillende vormen, op smaak
gebracht met wat creativiteit en afgewerkt met heide kruiden, smullen dus 😉.
Als je toch niet kan komen, laat ons dan zeker op voorhand iets weten per mail of sms!

Zondag 5/05 – 9u45 tot 18u00 – Groepsdag
Over een paar maanden vertrekken we met z’n allen op groepskamp, maar wie zijn die andere
takken van onze scouts eigenlijk? Om het groepsgevoel alvast te versterken trekken we er
vandaag met z’n allen op uit naar de Kalmthoutse heide. Het is een volledige dag dus vergeet
zeker niet voldoende eten en drinken mee te brengen!

Zondag 12/05 – 10u00 tot 12u30 – Wafelverkoop
Mhhm, ruiken jullie ze ook al? Onze overheerlijke wafeltjes zijn er
weer! Vandaag trekken we de straten in om er zo veel mogelijk te
verkopen. Kom dus zeker want hoe meer zielen hoe meer…
wafeltjes we kunnen verkopen!! (vergeet ze ook zeker niet aan al
jullie vrienden en familie te verkopen!)

Zondag 19/05 – 10u00 tot 12u30 – Knutselvergadering
Het is nog eens hoog tijd voor creativiteit! En vandaag gaan we net iets
meer doen dan enkel knippen, plakken en kliederen met verf, we gaan
fakkels maken! De fakkels zullen goed van pas komen op kamp! zeker
komen dus!

Zondag 24/05 – 10u00 tot 12u30 – Meelballen Gevecht
Bloem, water en wc-papier, nee dit zijn niet de ingrediënten voor
een experimenteel koekjesrecept maar elementen van de
perfecte meelbal! Bereidt je voor op een vuile strijd waar
niemand proper uitkomt! Wij hebben er alvast super veel zin in!!

Klopstok Jogivers
Juni
Het einde van het schooljaar komt stilaan in zicht en dat
betekent jammer genoeg ook dat dit scoutsjaar er bijna opzit 😢.
Gelukkig staat er ons nog een mega tof kamp te wachten in
augustus! Maar voor het zover is hebben we voor jullie nog een
hele maand boordevol toffe activiteiten in petto!!
Ook voor deze laatste maand weten we graag of jullie komen of
niet. Als je er niet bij kan zijn vergeet ons dan zeker niet te mailen
of te sms’en.

Zaterdag 1/06 – 18.00 tot 21.00 – Kookvergadering
Rol jullie mouwen maar al op want vandaag gaan we pizza’s bakken.
Margherita, pepperoni, hawaii... voor ieder wat wils, je kiest helemaal zelf
wat je op je pizza legt! Eet dus zeker nog niet te veel thuis want het wordt
vast smullen!😋

Zaterdag 8/06 – 19u00 tot 21u00 – Vuurvergadering
Nog even en dan is het weer zomer! En wat is er een beter manier om dat
te vieren dan ons nog eens gezellig rond een kampvuur te zetten. Rustig
spelletjes spelen, marshmallows braden en een warm vuurtje? Wat wil je
nog meer?

Zondag 16/06 – 10u00 tot 12u30 – Sport en Spel
1,2,3,4 Hup naar achter, hup naar voor. Gooi die benen maar los want vandaag doen we sport
en spel. Er is geen beter manier om de examenstress van je af te zetten dan je spieren is goed
los te schudden!

Zondag 23/06 – 10u00 tot 12u30 – Verrassingsspel
De laatste vergadering van het jaar is alweer aangebroken en om in
schoonheid af te sluiten hebben we voor jullie een super leuk
verrassingsspel in petto! Haal al jullie kennis en kunde maar uit de kast,
je zal het nodig hebben!

Zaterdag 29/06 – Barbecue
Het scoutsjaar zit er bijna op en het kamp komt stilaan dichterbij. Dat betekend dat het weer
tijd is voor onze jaarlijkse BBQ! Vleesjes en groentjes op de grill, gezellig praten rond het vuur
tot de zon ondergaat. Schrijf je zeker in via het formulier dat je terugvindt in de mail of op
onze Facebook pagina. Be there or be ⬛!
Voor de ouders: voor jullie aan het smulfestijn kunnen
beginnen nodigen we jullie nog even uit voor een
infomoment over het kamp! Tot dan!

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

Mei
Zondag 5 Mei 9u45-17u
Groepsdag
Vandaag is het groepsdag en we gaan naar de Kalmthoutseheide. Dit doen we met de trein
dus wees zeker op tijd!! Vergeet zeker volgende dingen niet mee te nemen:
•

•

•

Voor het goede weer:
o Zwemgerief (inclusief grote handdoek of
strandlaken)
o Zonnecrème, Pet, Zonnebril
Voor het slechte weer:
o Muts, handschoenen, handwarmers,
o Dikke trui(en)
o Regenjas
o Rubberen laarzen
Sowieso mee te brengen:
o Eten en drinken om de dag door te komen

Zondag 11 Mei 10u-12u30
Wafelverkoop
Nog eens een vergadering op een normaal uur. Allé,
toch voor zij die het
normaal vinden om voor de middag op te staan om
naar de scouts te komen. Allemaal
wakker en in piekfijn uniform om wafeltjes te
verkopen. Zo kunnen we er een extra tof kamp van
maken!

Zondag 19 Mei 10u-12u30
Zwemmen

Het is ondertussen al een pak warmer en wat beter dan een
goede verfrissing! We gaan vandaag zwemmen! Neem zeker
je fiets mee en je zwemkledij. Vergeet niet dat je geen losse
zwemshort mag aandoen!

Zondag 26 Mei 10u-12u30
Fotozoektocht
Vandaag gaan we kijken of jullie de buurt wel zo goed
kennen als jullie denken. Zijn jullie overal al geweest
en overal al eens goed rondgekeken? Wie weet kom je
wel nieuwe dingen te weten. Komen is de boodschap.

Juni
Zondag 02 Juni 10u-14u
Kookvergadering
Het kamp komt steeds dichterbij dus zullen we
onze kookskills nog eens bijschaven! Het duurt
iets langer dan een gewone vergadering zodat
we ook nog kunnen smullen van onze
lekkernijen. Wat we gaan maken is nog een
ver(r)assing!?

Vrijdag 07 Juni 19u-23u
Filmavond
De examens zijn bezig of komen er aan. Dus wat beter
dan even te ontspannen met een goed filmpje of 2. We
maken het weer lekker gezellig met een hapje en een
drankje. Neem zelf ook maar films mee als je er goede
hebt liggen, een slaapzak mag ook altijd om het lekker
knus en warm te maken.

Zondag 16 Juni 10u-12u30
Patrouillespel 1
We zijn super benieuwd naar het 1e spel dat
jullie zelf ineen hebben gestoken. Vergeet
niet op tijd je materiaal aan te vragen zoals
echte leiding in de toekomst.

Zondag 23 Juni 10u-12u30
Patrouillespel 2

Vandaag spelen we het 2e spel, gemaakt door de andere
patrouille, ook voor jullie: niet vergeten materiaal aan te
vragen!

Zaterdag 29 Juni 18u-...
BBQ
Het kamp komt steeds dichterbij dus zullen we onze
kookskills nog eens bijschaven! Het duurt iets langer dan
een gewone vergadering zodat we ook nog kunnen
smullen van onze lekkernijen. Wat we gaan maken is nog
een ver(r)assing!?

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

