April-Mei
2022

Voorwoord
Beste ouders en leden
De cinema en de brunch zijn achter de rug. Maart zat voor de leden goed
volgepland, maar april is altijd iets rustiger vanwege de paasvakantie. Waar we
allemaal naar uitkijken is het groepsweekend! Dat vindt plaats van 1 april tot en met 3
april. Voor meer info daarover, check zeker de brief die werd doorgestuurd via mail
en werd afgegeven na de scoutsvergadering. De leiding heeft er super veel zin in,
hopelijk jullie ook! Wat ook positief is aan april en mei is dat het buiten weer wat
warmer wordt. Dus geen excuus om niet naar de scouts te komen op zondag.
De givers organiseren dit jaar het Givercafé! Hopelijk kunnen we jullie daar met grote
aantallen verwachten. Het wordt zoals altijd weer een knaller van een evenement!
Zeker komen dus.
In mei is het ook weer groepsdag. Dit is de perfecte gelegenheid voor alle takken om
nog eens samen te spelen en plezier te maken met elkaar.
Voor algemene problemen kan je nog steeds terecht bij de groepsleiding. Dit kan
door een mailtje te sturen naar groepsleiding@de25.be. Voor meer takgerichte
vragen kan je terecht bij de takleiding door een mailtje te sturen naar
kapoenenwelpen@de25.be, jogivers@de25.be of givers@de25.be.

Een stevige linker
De groepsleiding

Belangrijke data

Wanneer
20 maart
1-3 april
23 april
18-19 juni
2 juli
20-31 juli
24-31 juli

Activiteit
Brunch
Groepsweekend
Givercafé
Wafelverkoop
BBQ + afhaal wafels
Groepskamp
Groepskamp

Wie?
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
April
1 tot 3 april - IKEA groepsweekend
Bouwen en klussen, strop jullie mouwen maar al op want we gaan op
weekend. De keuken-, slaap- of restaurantafdeling? Jullie zullen onze
scouts IKEA helemaal kunnen ontdekken dit weekend. Deze keer gaan we weg met heel de
scouts. Meer informatie vinden jullie in de extra brief en mail over het IKEA-weekend. We
gaan met de auto, dus als er ouders kunnen rijden, gelieve ons dan een seintje te geven. We
zijn jullie nu al dankbaar!

Paasvakantie - geen vergaderingen
Jippie vakantie! Lekker uitslapen, naar de speeltuin gaan,
paaseitjes rapen en eten, knutselen, … doe het maar
allemaal. De leiding gaat dat ook doen waardoor het tijdens
de paasvakantie geen scouts is.

Zondag 24 april - 10u00 tot 12u30 - Bakken
Zoet, zoeter, zoetst! Deze vergadering gaan we bakken.
Haal jullie versierkunsten maar boven want we willen veel
mooie cupcakes zien! En er later ook van smullen
natuurlijk ;)

Kapoenen en welpen
Mei
Zondag 1 mei - 10u00 tot 12u30 Hoe vettiger, hoe prettiger
Alarm, alarm, vuiligheid verzekerd! Deze vergadering is
het het doel om er als vuilste scout uit te komen.
Plakken, vuiligheid en gek doen is het thema van deze
week dus vergeet zeker geen slechte kleren aan te
doen.

Zondag 8 mei - 10u00 tot 12u30 Gezelschapspelletjes XL
Heb je je ooit al eens zo klein willen voelen net zoals
kabouter Plop en zijn vrienden? Wel deze vergadering is
je kans want we gaan niet zomaar grote spelletjes
spelen, maar XL spelletjes. Als jij leiding was, welke zou
jij bedenken?

Zondag 15 mei - 10u00 tot 12u30 - Leger
Deze week starten we eindelijk jullie militaire
opleiding. Jullie hebben lang genoeg moeten
wachten, na het slechte weer van vorige keer.
Knal jij onze tegenstanders neer, of leer je
misschien wel de hele groep je beste
sluiptechnieken aan? In het leger draagt
iedereen zijn steentje bij!

Zondag 22 mei - 10u00 tot 12u30 - Knutselen
We hebben doorheen het scoutsjaar al gezien wat
voor kunstenaars jullie zijn. Deze week kan dat
talent nog eens van pas komen want we gaan
knutselen!

Zondag 29 mei - 10u00 tot 12u30 - Technieken met de Givers

Trek jullie dassen maar al recht want deze vergadering gaan
jullie technieken leren van ervaren scouts. Met al die hulp
kunnen we misschien wel een speeltuin, een vliegtuig of een
kasteel bouwen!

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

Pebbles (Tavi): 0472 61 33 90

Jenthe (Baloe): 0471 21 27 89

Alix (Shere Khan): 0472 40 59 11

Klopstok Jogivers
April
Deze maand staan er weer enkele leuke activiteiten op de planning.
We hebben weer een groepsweekend met alle takken, dus kunnen
we hen nog beter leren kennen. En wie houdt nu niet van de
paasvakantie? 2 weken rust & heerlijke paaseitjes ☺
Vrijdag 1 april t.e.m. 3 april – GROEPSWEEKEND

We zijn eindelijk nog eens weg op weekend!!
Het thema van dit weekend is de blauw
-gele IKEA. Laat jullie fantasie maar werken
maar denk aan een weekend waar het lekker
doe-het-zelf is. Kijk zeker in de brief voor
meer info.
Zondag 10 april & zondag 17 april –
PAASVAKANTIE
Het is paasvakantie! Geniet dus maar zeker
van deze 2 weken rust, want er staan geen
vergaderingen gepland. Wij gaan jullie alvast
missen!

Zondag 24 april – 10u tot 12u30 FILMONTBIJT
Rustig wakker worden met een film en
een ontbijtje, wie heeft daar nu geen zin
in? Deze zondag is het zover dan gaan we
samen een film kijken en samen
ontbijten.

Klopstok jogivers Mei

Zondag 1 mei – 10u tot 12u30 –
SPEL

VETTIG

Doe deze zondag niet te mooie kleren aan want we
gaan een vettig spel spelen. Was zeker je haar nog
niet de dag ervoor, want dat ga je zeker mogen doen
na deze vergadering.
Zondag 8 mei – 10u tot 12u30 – SPEL
Deze week gaan we een spel spelen, het thema van
het spel houden we nog eventjes geheim. Dat zal later
nog bekend gemaakt worden, of wie weet dat jullie
het moeten raden. Wie zal het zeggen? Fun sowieso
gegarandeerd!

Zondag 15 mei – 10u tot 12u30 – TECHNIEKEN
Het is weer tijd om de technieken op te frissen! Die opfrissing
kunnen we altijd opnieuw weer gebruiken. Dus zeker komen,
want de technieken gaan we sowieso nodig hebben op kamp!
Zondag 22 mei – 10u tot 12u30 – MEELBALLEN
Deze week gaan we lekker een meelballen gevecht houden. Train maar alvast voor jullie
hand-oog coördinatie, want om te kunnen winnen ga je dat zeker nodig hebben! Wij zijn er
al helemaal klaar voor!

Zaterdag 28 mei – 10u tot 12u30 – SCAVENGER HUNT
Deze week gaat onze vergadering niet door op zondag maar op
zaterdag. We hebben een scavenger hunt, bij deze speurtocht gaan
jullie opzoek moeten gaan naar bepaalde objecten. Dus zeker jullie
speurneus mee!!!

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

Anaïs (Jaguaroundi): 0468 17 54 16

Kida: 0474 07 08 26

Klopstok givers april
April wordt afgetrapt met een scoutsweekend, maar gelukkig valt er daarna een periode met
wat rust: de paasvakantie. Die kunnen we goed gebruiken, want in de tweede helft van de
maand staan er ons nog twee speciallekes te wachten. Op aanvraag van jullie, trekken we erop
uit en gaan we een vergadering doen met een andere scoutsgroep. Dat wordt best spannend, voor
jullie (maar zeker ook voor ons). Daarna gaan we nog eens een financiële activiteit doen, maar wel
een hele leuke, zodat we er zelf ook nog wat aan hebben. Een win-winsituatie, als je het mij vraagt!
Muziektip van de maand: Schoolin’ life – Beyoncé (Schoolin' Life - YouTube) om te vieren dat het
even geen school is
.

Vrijdag 1/4 – Zondag 3/4 – Groepsweekend
Alle concrete info kunnen jullie in de brief vinden. We kunnen
wel alvast zeggen dat de Jins (aka jullie besties van vorig jaar)
er terug zullen bij zijn en dat ze er ook mega veel zin in
hebben! Uiteraard heeft ook de leiding er zin in, maar dat
spreekt voor zich
. Ook het thema is echt “out of box”,
hopelijk met handleiding?
Zondag 10/4 – Rust
ZZZZZZZZZZZZZ...
Zondag 17/4 – 10u tot 12u30 – Collab met een andere
givergroep
U vraagt, wij draaien! Zoals door jullie verzocht in het begin van het jaar, en zoals ons beloofd (ook in
het begin van het jaar), gaan we eens een vergadering doen met een andere givergroep. We hebben
er even op moeten wachten, maar eindelijk is hij daar. We gaan nog niet verklappen wat we gaan
doen, maaar het wordt vast en zeker dolle pret. We zijn al met niet zo veel, dus we verwachten jullie
zeker voltallig aanwezig. Neem zeker je fiets mee!

Zaterdag 23/4 – 15u30 tot 23u – Givercafé
Vandaag gaan we nog eens ons best doen om mensen een leuke avond te bezorgen. Dat doen
we deze keer niet door heerlijke spaghetti te serveren, maar wel door een café te openen (voor
één avond). Hiermee proberen we ook wat geld op te brengen zodat we op kamp veel zotte
dingen kunnen doen. Jullie worden verwacht om half 4 en dan zetten we alles samen klaar (bv.
tent buiten, lichtjes ophangen, bar installere, enz.). Vanaf half 8 is iedereen welkom op het
evenement. Ouders kunnen dan gezellig iets komen drinken, maar we rekenen er zeker ook op dat
jullie al jullie vrienden optrommelen. We zullen een Facebook evenement maken en ook een mooie
uitnodiging (zie voorbeeld van drie jaar geleden onder dit tekstje) die jullie op Instagram en
WhatsApp kunnen delen. Samen gaan we nadenken over een leuke activiteit die de gasten de avond
zelf kunnen doen en kiezen we ook een thema, zodat we alles wat kunnen inkleden. Wij hebben er
echt al superveel zin in, en hopelijk jullie ook! Het is voor ons van 2019 geleden dat we zoiets gedaan
hebben, maar het was toen wel echt een succes
.

Klopstok givers mei
We vragen ons af wie van de givers de klopstok eigenlijk zelf leest. Als je dit leest, laat dit dan in
het geheim aan ons weten door wanneer je ons ziet de codezin “in mei leggen alle vogels een
ei” te komen zeggen. We zijn benieuwd! Als u dit als ouder leest, hoeft u ons geen codetaal te
komen vertellen, gewoon zeker laten weten wanneer uw kroost niet kan komen, is voldoende!
@Givers die dit lezen: je mag (lees: moet
) dat uiteraard ook zelf laten weten. Ik denk dat er
intussen genoeg gezeverd is en dat we kunnen over gaan op de planning van de komende maand,
maar niet vooraleer we eerst naar de:
Muziektip van de maand: The Suburbs – Arcade Fire (Arcade Fire - The Suburbs (Official Video) YouTube)
geluisterd hebben!
Zondag 1/5 – 10u tot 12u30 – Hoe vettiger, hoe prettiger
We vonden dat jullie huid er wat te ~glowing~ uit zag, en
jullie kleren wat te ~fresh~, dus we hebben de vuil-en-vettige
vergadering in het leven geroepen. Je moet vandaag je
uniform niet aan doen (liever niet zelfs), want het zal
wellicht, vermoedelijk, eventueel en hypothetisch vuil
worden. Duim allemaal mee voor mooi weer! Als jullie
etensresten hebben, of sauzen die over datum zijn, mag je
die zeker
meebrengen. Wij
doen hetzelfde (zowel thuis, als op het scoutslokaal), want
#foodwaste is
#nietoke.

Zondag 8/5 – 10u tot 12u30 – Treasure hunt
Vandaag zoeken we een schat. We zoeken niet zomaar een schat, nee nee, we zoeken een schat met
wellicht iets eetbaar erin, want zo gaat dat bij ons. We verlaten de platgetreden paden van het Kiel,
dus neem zeker jullie fiets mee. Onze landkaart zal ons
naar on-ontdekte oorden brengen, wat spannend!

Zondag 15/5 – 10u tot 13u – Kookvergadering
We hebben de vorige kookvergadering “een zoetje”
gemaakt, dus is het nu eens tijd voor “een zoutje”. Zo
kunnen we ineens onze skills nog eens aanscharpen, voor
we op kamp vertrokken zijn. In al onze jaren ervaring
hebben we nog nooit een kookvergadering op het juiste
uur weten aflopen, vandaar dat we alvast een half uur
langer in de klopstok zetten. Als je er aan denkt, neem da
zeker een brooddoos of potje mee van thuis, zodat we de
overschotjes van het gerecht of van de ingrediënten mee naar huis kunnen geven.

Zondag 22/5 – 10u tot 12u30 – Wetenschapsvergadering
Weteschap is leuk! Of dat vindt de leiding althans toch. Die passie willen ze met jullie graag
delen. Vandaag gaan we allerlei leuke experimenten doen, zoals een aardbeien-DNA cocktail
maken, een PET raket afschieten en rode kool van kleur doen veranderen. Het is totaal niet verplicht
om er iets van te onthouden, maar als je een beetje oplet, kan je met allerlei coole weetjes
huiswaarts keren.

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
Grijs Bokje (Sam): 0492 82 30 65

Jakhals (Ines ): 0471 89 58 97

Nog eens opgesomd
Aanspreking

Naam

GSM-nummer

Ikki

Babs

0471 21 39 10

Tavi

Pebbles

0472 61 33 90

Shere Khan

Alix

0472 40 59 11

Baloe

Jenthe

0471 21 27 89

Labrador

Laura

0473 51 86 20

Jaguaroundi

Anaïs

0468 17 54 16

Kida

Kida

0474 07 08 26

Grijs Bokje

Sam

0492 82 30 65

Jakhals

Ines

0471 89 58 97

