Voorwoord
Beste leden, ouders en sympathisanten,
Het najaar is weer voorbij gevlogen. Je begint vol goede moed aan het
nieuwe scoutsjaar en plots zijn de feestdagen daar en dit jaar was dat
niet anders. Na gesmuld te hebben van een bord heerlijke spaghetti
à la De 25 presenteren wij jullie bij deze de klopstok van december en
januari. In december zijn er een aantal dingen te vieren: de Sint komt
op bezoek en het is ook onze jaarlijkse kerstmarkt (die vorig jaar niet
is kunnen doorgaan :( ). Daarna gunnen we jullie eventjes twee weken
rust om de draad in januari terug op te pikken. Die maand ziet er
anders uit dan normale maanden omdat de leiding dan examens
heeft. Let dus goed op de uren, want af en toe zal de vergadering ‘s
avonds doorgaan.
Bij deze alvast prettige feestdagen en een gezond 2022 (en wat ons
nog rest van 2021)!
Een stevige linker
De groepsleiding

Belangrijke data
Wanneer
5 december
12 december
17 december
18 december
9 januari
19 februari
20 maart
1-3 april
23 april
18-19 juni
2 juli
20-31 juli
24-31 juli

Activiteit
Sintvergadering
Truffels straatverkoop
Truffelverkoop Beerschot
Kerstmarkt + afhaal truffels
Groepsspel +
Nieuwjaarsdrink
Cinema
Brunch
Groepsweekend
Givercafé
Wafelverkoop
BBQ + afhaal wafels
Groepskamp
Groepskamp

Wie?
Iedereen
Iedereen
Givers
Iedereen
Iedereen
Jogivers
Kapoenen & Welpen
Iedereen
Givers
Jogivers & Givers
Iedereen
Jogivers & Givers
Kapoenen & Welpen

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.
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. 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.

Kapoenen en welpen
December
Brrrrr, het is al koud buiten, dat betekent dat er veel feestjes gaan zijn. Sinterklaas, Kerstmis
en Nieuwjaar. De winter is nu echt begonnen en dat kunnen we al voelen. Bij de winter horen
verschillende tradities binnen de scouts. Zo komt de Sint langs, is het kerstmarkt en bouwen
we een feestje om het nieuwe jaar te vieren.

Zondag 5 december - 10:00 tot 12:30 - Sinterklaas
“Daar wordt aan de deur geklopt zacht geklopt, hard geklopt,
daar word aan de deur geklopt wie zou dat zijn?”
“Zie gindt komt de stoomboot uit spanje weer aan, hij brent ins Sint
Nicolas ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn paardje het dek op een neer,
hoe waaien de we wimpels al heen en al weer …”
De Sint hoort heel graag liedjes, dus ik zou maar beginnen met de tofste,
grappigste en mooiste liedjes te leren, want dat gaat nog van pas komen
als Sinterklaas langskomt.

Zondag 12 december - 10:00 tot 12:30 - Truffelverkoop
Een traditie die al mee gaat zolang de leiding zich kan bedenken, de
truffelverkoop! Jullie mogen je verkoopkunsten nog eens
bovenhalen. We gaan truffels verkopen. Dit doen we niet in een
winkel, maar aan de deur bij de mensen in de buurt. Hiervoor moet
je wel iets meenemen: je schattigste gezichtje, liefste lach en een
perfect uniform.

Zaterdag 18 december - 10:00 tot 12:30 - Soep maken
We hebben gemerkt dat jullie graag koken en dit gaan we deze
vergadering dan ook doen. We gaan soep maken, niet zomaar
soep, maar soep die we daarna gaan verkopen op de kerstmarkt.
Het mag dus geen gewone soep zijn, maar de lekkerste,
gezondste en vooral de beste soep ooit! Bereid jullie al maar voor,
want we gaan veel groentjes snijden. Pas op! Het is op
zaterdagochtend! Die avond is vanaf 19u kerstmarkt en daarbij zijn
jullie en jullie oudedrs van harte welkom.

Zondag 26 december - GEEN VERGADERING
De vakantie is begonnen en dat hebben jullie verdiend. Het is geen vergadering, dus tijd om
lekker lang uit te slapen en zot te doen. Geniet van jullie vakantie!

Kapoenen en welpen
Januari

Zondag 2 januari - VAKANTIE
Een heel fijn Nieuwjaar!
Het is nog steeds vakantie en geniet daar maar van.
Deze zondag is het geen scouts.
Zondag 9 januari - 10:00 tot 12:30 – Groepsspel + Nieuwjaarsdrink
Om het nieuwe jaar te vieren, gaan we met de hele scouts een groot spel
spelen. Wat zou het worden? Gaan we allemaal samen iets
onderzoeken? Of een race tegen de jogivers en givers? Wie weet het, we
gaan het vandaag ontdekken! De ouders kunnen tijdens de vergadering
komen voor een hapje en een drankje in het polyvalent lokaal.
Zaterdag 15 januari - 18:00 tot 20:00 Kerstfeestje
Het is kerst geweest, maar dit hebben we nog niet gevierd met de
scouts. We gaan er vandaag een mega fantastisch, te geweldig feest
van maken. Voor vandaag mogen jullie een keertje je uniform in de
kast laten hangen en je mooiste feestkleren aandoen. Wij kijken er nu
al naar uit.

Zondag 23 januari - 10:00 tot 12:30 - Giverspel
De givers staan dit jaar te springen om met jullie een spel te spelen. Ze
hebben zich goed voorbereid en maken er een te gekke vergadering van.
Benieuwd hoe het spel gaat zijn? Zeker komen is dan de boodschap!

Zaterdag 29 januari – 18:00 tot 20:00 - Casino
Een Casino? Is dat niet voor grote mensen? Vandaag niet!
We brengen het naar de scouts! Het wordt het coolste en
zotste casino ooit!

Kapoenenwet:
DROMENLAND IN ZICHT
Welpenwet:
WIJ ZIJN WELPEN
DIE GRAAG HELPEN
MET DE NATUUR ZIJN WIJ 1
EN WE SPELEN MET IEDEREEN
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 berichtje te sturen naar een van onze gsmnummers.

Ikki (Babs): 0471 21 39 10

Sofie (Marala): 0477 75 11 91

Pebbles (Tavi): 0472 61 33 90

Jenthe (Baloe): 0471 21 27 89

Klopstok Jogivers
December
Heey, heey! Na een korte pauze vliegen we er weer in met knallers van
vergaderingen. Het wordt wel weer wat kouder, dus zie dat je je warm
aankleedt deze maand. Want een beetje vrieskou en regen houdt ons
zeker niet tegen om volop buiten te spelen!

Zondag 5 december – 10u00 tot 12u30 – TECHNIEKEN MET DE SINT
Jaja, het is weer tijd voor het jaarlijkse bezoekje van de Sint! Jullie gaan
zeker wat lekkers meekrijgen, maar zouden we niet iets terug doen voor de
Sint? Misschien kunnen we iets heel cool bouwen, wat de Sint van zijn
sokken zal blazen.

Zondag 12 december – 10u00 tot 12u30 TRUFFELVERKOOP
Chocolade… Moeten we hierbij nog veel meer zeggen? Vandaag gaan we truffels
verkopen in de buurt. Breng zeker jullie goed humeur mee en haal de verkoper in
jullie naar boven. Zie zeker dat jullie in tiptop uniform komen!

Zaterdag 18 december – 19u00 tot ….KERSTMARKT
Breng jullie ouders zeker mee naar onze super
gezellige kerstmarkt! Er gaat vanalles te
verkrijgen zijn zoals: soep, chocomelk, warme
wafels, glühwein…

Zondag 19 december – 10u00 tot 12u30 – KERSTFEESTJE
Cadeautjestijd! Kerst is toch de leukste periode
van het jaar. Dat gaat niet anders zijn op de
scouts. We gaan er een heel gezellig feestje van
maken. Dus komen is de boodschap. Vandaag
staan sfeer en gezelligheid centraal.

Vrijdag 26 december en 2 januari – KERSTVAKANTIE
Het is kerstvakantie! Geniet van jullie 2 weken vakantie. We doen geen vergadering deze weken.

Klopstok Jogivers
Januari
Happy new year

Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don’t we might as well lay down and die
You and I

Zondag 9 januari – Groepsspel + Nieuwjaarsdrink
Vandaag spelen we een spel. Niet zomaar een spel, maar het
groepsspel. Dat wil zeggen dat alle takken samen gaan
spelen. Hoe leuk is dat?! Voor de ouders is er een
Nieuwjaarsdrink tijdens het spel. We hopen jullie ouders
met zoveel mogelijk te ontvangen in het polyvalent lokaal.
Na het spel zullen we zeker nog wel iets over houden voor
jullie hoor!

Vrijdag 14 januari – 18u30 tot 22u00 - DISCOSCHAATSEN
We gaan schaatsen bij schaatsbaan Antarctica in Wilrijk.
Breng allemaal zeker jullie handschoenen, identiteitskaart
en jullie fiets mee. Voor diegenen die niet met de fiets
kunnen komen, meld dit even aan de leiding en er zal een
oplossing worden voorzien. We hebben er alvast super veel
zin in!

Zaterdag 22 januari – 19u00 tot 21u00 KNUTSELVERGADERING
Haal die creativiteit maar weer boven. Vandaag kan je je
kunsten met papier en andere handige zaken laten zien. We
gaan er iets heel mooi van maken, zodat je het na de
vergadering zeker mee naar huis kan nemen.

Zaterdag 29 januari – 19u00 tot 21u00 - SLUIPSPEL
Pas op! Kijk uit! Zorg ervoor dat ze je niet zien! Om
ongemerkt voorbij de leiding te geraken, moet je vandaag je
beste sluipskills boven halen. Niets leuker dan een sluipspel op
een mooie zaterdagavond, dus komen is de boodschap!

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

Als je niet naar de scouts kan komen, laat het dan weten! Dit kan door een mailtje te sturen naar
jogivers@de25.be of een berichtje te sturen naar een van onze gsm-nummers.

GSM nummers
Laura (Labrador): 0473 51 86 20

Alix (Gazelle): 0472 40 59 11

Anaïs (Jaguaroundi): 0468 17 54 16

Kida: 0474 07 08 26

Klopstok Givers
December
Als we alle Netflix specials moeten geloven, is
december de meest magische maand van het jaar!
Voor ons zit die magie dan vooral in veel feestjes,
veel cadeaus en heel veel lekker eten!!! En ahja, ook het gezellig
samenzijn met vrienden en familie. De goede voornemens kunnen
nog even wachten tot in januari. Deze maand laten we ons nog even
in de watten leggen door de Sint en kunnen we ook nog even zonder
schaamte een pak truffels leeg eten (of twee (en ook marsepein (en
dan ook nog snacks op het kerstfeestje (en speculaas van de Sint (en
chocolade!!!! (veel chocolade!!))))))

Zondag 5/12 - 10u tot 12u30: Sinterklaasfeestje
Hij komt, hij komt!
Jullie weten al hoe laat het is, vandaag komt de Sint ons
vertellen hoe braaf jullie het afgelopen jaar zijn geweest.
Kom en maak kans op veel lekkers (en een top tier tekstje
over jezelf 😉)!!

Zondag 12/12 - 10u tot 12u30: Kerstcadeautjes maken
Zoals Darren Hardy het zo mooi verwoordde: “Giving to others is the
greatest gift you can give yourself”. Dus vandaag maken we voor elkaar
kerstcadeautjes!! Breng al jullie creativiteit, fantasie en liefde mee om voor
één van je medeleden een super geweldig kerstcadeau in elkaar te steken!!

Vrijdag 17/12 - 19u tot 22u00: Kerstfeestje
Tijd voor een feestje!! Voor de laatste vergadering van
het jaar gaan we nog eens lekker uit de bol! De kerst afspeellijst staat al klaar en de cadeautjes die we vorige
week maakten liggen al onder de kerstboom, breng
jullie goed humeur mee en wij brengen de snacks!
(PS.: breng ook jullie verkoopskills mee, want voor de
pret kan beginnen, gaan we eerst nog truffels verkopen
aan Beerschot supporters, doe zeker jullie paarse Tshirt over je trui aan!)

Zondag 26/12 tot Zondag 2/1 : Kerstvakantie
It’s a wrap, het einde van het jaar is alweer aangebroken. Geniet allemaal van jullie
welverdiende kerstvakantie. We wensen jullie allemaal een vrolijk kerstfeest en een
geweldig Nieuwjaar!! Tot in Januari! (Muziektip: All I Want For Christmas - Mariah Carrey
https://www.youtube.com/watch?v=aAkMkVFwAoo)

Klopstok Givers
Januari
Het nieuwe jaar is aangebroken!! We hebben jullie twee
weken gemist, maar die halen we meteen in door alle leuke
dingen die we deze maand gepland hebben. De rode draad?:
Groepsgevoel en groeimomenten (die goede voornemens over
zelfontwikkeling en verdraagzaamheid moeten toch een beetje
nageleefd worden voor ze in februari terug worden vergeten).
Dus hopelijk hebben jullie genoten van de vakantie en zijn jullie
klaar om er weer volledig in te vliegen, wij alleszins wel!! Ook
deze maand krijgen jullie er gratis muzikaal advies bij om deze
koude maand door te komen: Resolutions - JAKOMO
(https://www.youtube.com/watch?v=dtJ9kd2HLaY)

Zondag 9/01 – 10u tot 12u30: Groepsspel en
Nieuwjaarsdrink
Met het hele “new year, new me” gedoe zou je bijna vergeten
wie er allemaal in onze scouts zit, daarom zetten we het
nieuwe jaar meteen in met een super leuk groepsspel! Bundel
jullie krachten met de kapoenen, welpen en jogivers en breng
samen het spel tot een goed einde!
Breng zeker ook jullie ouders mee, want terwijl jullie gezellig
spelen, kunnen zij genieten van wat lekkers en luisteren naar
onze prachtige Nieuwjaarsspeech. En ja, we zullen iets voor
jullie bewaren om na het spel op te eten 😉 Tot dan!!

Zondag 16/01 – 10u tot 12u30 : DIY spel
Welkom bij “leiding: behind the scenes”. Vandaag gaan
jullie de kneepjes van het vak leren en zelf een spel in
elkaar steken! Omdat een spel maken voor elkaar ons
niet uitdagend genoeg leek gaan jullie een spel voor de
kapoenen en welpen in elkaar steken! Breng dus zeker
jullie fantasie en creativiteit mee, zodat jullie samen
een spel kunnen maken om U tegen te zeggen!

Zondag 23/01 – 10u tot 12u30: DIY spel spelen
Vorige week staken jullie een (hopelijk kei leuk!!) spel in
elkaar en een spel is er natuurlijk om gespeeld te worden!
Daarom dienen de kapoenen en welpen vandaag als
strenge (maar hopelijk rechtvaardige?) jury om jullie spel te
testen. Hoe goed is jullie spel? Is het foolproof en
entertaining genoeg voor onze jongste leden? Dat komen
we vandaag te weten in deze aflevering van “De givers
hebben een spel gemaakt”!!

Vrijdag 29/01 – 19u tot 22u: Schaatsen
Vandaag gaan we schaatsen!! Zoals jullie misschien al
weten kiezen we steeds het beste moment uit want
vrijdag is discoschaatsdag en schaatsen + muziek = pure
fun!! Haal jullie glij-kunsten én jullie beste dance moves
dus maar naar boven. Vergeet ook zeker niet je
handschoenen, identiteitskaart en fiets mee te brengen,
tot dan!!

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!

Als je niet naar de scouts kan komen, laat het dan weten! Dit kan door een mailtje te sturen naar
givers@de25.be of een berichtje te sturen naar een van onze gsm-nummers.

GSM nummers

Franse Bulldog (Amélie): 0498 29 99 73

Grijs Bokje (Sam): 0492 82 30 65

Jakhals (Ines ): 0471 89 58 97

Nog eens opgesomd (nog aan te vullen)
Aanspreking

Naam

GSM-nummer

Ikki

Babs

0471 21 39 10

Tavi

Pebbles

0472 61 33 90

Marala

Sofie

0477 75 11 91

Baloe

Jenthe

0471 21 27 89

Labrador

Laura

0473 51 86 20

Gazelle

Alix

0472 40 59 11

Jaguaroundi

Anaïs

0468 17 54 16

Kida

Kida

0474 07 08 26

Franse Bulldog

Amélie

0498 29 99 73

Grijs Bokje

Sam

0492 82 30 65

Jakhals

Ines

0471 89 58 97

