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Groepsleiding 
Beste ouders en leden 

De eeste twee maanden van het scoutsjaar zijn alweer voorbij 

gevlogen. Na de overgang heeft iedereen de tijd gehad om zijn nieuwe 

tak weer wat beter te leren kennen. Er werden al veel nieuwe vrienden 

gemaakt, gekke verhalen beleefd,… De jonggivers en givers gingen 

zelfs al op weekend. Je kan dus wel zeggen dat het een geslaagde 

start was van het nieuwe scoutsjaar.  

In november starten we met onze speculaasverkoop. We trekken drie 

zondagen op pad om iedereen van onze overheerlijke speculaas te 

voorzien. Hou je zeker niet in om thuis ook speculaas te verkopen. We 

hopen dat jullie allemaal met veel zin ons komen helpen want we 

kunnen de centjes goed gebruiken. Wij hebben de speculaas al 

geproefd en misschien is hij zelfs nog lekkerder dan vorig jaar!  

Na de speculaasverkoop wachten er weer twee leuke zondagen. Vanaf 

december zal de planning dan weer wat wijzigen. Kijk dus goed in de 

paradob wanneer de vergaderingen gepland staan. Op vrijdag 7 

december krijgen we hoogbezoek van Sinterklaas en Zwarte Piet. Ze 

komen een bezoekje brengen aan al die brave kinderen van de 26. De 

week erna vieren we samen met heel de scouts samen het einde van de 

speculaasverkoop. Dit doen we naar goede gewoonte met een film in de 

theaterzaal van de school en een prijsuitreiking voor de beste 

verkopers natuurlijk. 

Het weekend voor Kerstmis is het laatste scoutsweekend van 2018. 

Daarna zien we jullie graag terug om er samen een fantastisch nieuw 

scoutsjaar van te maken.  

Geniet van de feestdagen en tot in 2019! 

Wannes en Cato 

 



4 
 

Kapoenen 

 

Zondag 4 november: groepsontbijt + speculaasverkoop (9u-17u) 

Goedemorgen mevrouw/ meneer, wij zijn van de 26 Sint-

Eduardusscouts uit Merksem en verkopen speculaas… De tweedejaars 

kapoenen zullen zich deze tekst zeker en vast herinneren! Samen met 

de nieuwe kapoenen zullen we dit nog even oefenen zodat we er samen 

op uit kunnen trekken om iedereen van onze lekker speculaas te 

voorzien. Om genoeg krachten op te doen zullen we samen nog eerst 

ontbijten op de scouts. Neem zeker je lunch, 4-uurtje en drinken mee!  

 

 

Zondag 11 november: speculaasverkoop (14u-17u) 

Wie zal er deze week de topverkoper van de 

kapoenen worden? Wil je meestrijden voor 

deze titel? Kom dan zeker met jullie leiding 

samen onze overheerlijke speculaas 

verkopen! Vergeet geen lekker 4-uurtje en 

een drankje. Tot dan!  

 

 

Zondag 18 november: speculaasverkoop (14u-17u) 

We hebben ongetwijfeld de vorige twee weken al super goed 

verkocht! Vandaag trekken we er voor de laatste keer op uit om onze 

speculazen te verkopen. Komen jullie ons ook deze week nog een 

keertje helpen? Neem zeker een 4-uurtje, drankje en jullie beste 

verkoopskills mee!  
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Zondag 25 november: vriendjesdag (14-17u) 

Na al dat verkopen is het tijd om terug eens wat 

nieuwe vrienden te maken. Nodig allemaal jullie 

vrienden en vriendinnen uit om er samen met ons 

een echt kapoenenfeest van te maken. Wat houdt 

dit in? Superveel leuke spelletjes, grappige mopjes 

van Apodemus,…  

 

 

Zondag 2 december: bosspel (14u-17u) 

Als we aan scouts denken, denken we meteen 

aan een bosspel! Vandaag zullen we naar het 

bos trekken om de coolste kampen te bouwen 

en een superleuk bosspel te spelen. Komen 

jullie samen met ons het bos onveilig maken? 

Een 4-uurtje en een drankje zal je goed 

kunnen gebruiken van al dat spelen.  

 

Vrijdag 7 december: Sinterklaas komt op bezoek (19u-21u) 

 

Vandaag krijgen we wel een heel speciaal 

bezoek. De Sint komt nog even langs op de 

scouts alvorens hij terug naar Spanje vertrekt. 

Neem gerust tekeningen, brieven, 

knutselwerkjes,… mee die jullie graag willen 

afgeven aan de Sint en oefen nog eens jullie 

lievelingsliedjes zodat we de Sint een hartelijk 

ontvangst kunnen geven!  
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Vrijdag 14 december: Speculaasfeest (19u-21u) 

 

Nu de verkoop al enkele weken achter ons ligt en al de speculazen 

geteld zijn, is het tijd om de topverkopers van de scouts even in de 

verf te zetten. Zullen de kapoenen dit jaar de trofee mee naar huis 

mogen nemen? Na deze uitrijking zullen we samen nog een knotsgekke 

film zien! We verwachten jullie om 19u op de speelplaats. Tot dan! 

 

 

Vrijdag 21 december: Reuze gezelschapspelletjes (19u-21u) 

 

De laatste vergadering van 2018 

sluiten we af met een reuze groot 

gezelschapsspel. Welk spel we zullen 

spelen is voorlopig nog een verassing, 

je zal dus moeten komen om 

erachter te komen welk gezelschap 

we zullen spelen!  
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Het jaar is weer voorbijgevlogen! We zien jullie graag terug in januari 

om er samen met ons een super leuk 2019 van te maken. Geniet van de 

feestdagen, familiefeestjes, cadeau’tjes, lekker eten,…  

 

Groetjes,  

 

   Nala       Apodemus     Zazoe    Kerri  
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Welpen 
 

Zondag 4 november: Speculaasverkoop (9u-17u) 

De verkoop gaat van start! We weten dat het allemaal 

niet zo leuk is, maar we zullen ons best doen om het 

wat aangenamer te maken voor jullie! Eerst gaan we 

ontbijten, en daarna vliegen we erin. Vergeet zeker 

jullie eten en drinken niet! 

 

 

Zondag 11 november: Speculaasverkoop (10u-17u) 

Dag 2 van de verkoop. Normaal hebben we al heel 

wat verkocht, dus we kunnen vandaag onze postieve 

lijn doortrekken. Na vandaag zijn we al bij de 

laatste keer, het einde is al in zicht! 

 

 

Zondag 18 november: Speculaasverkoop (10u-17u) 

De laatste keer! Misschien kunnen we vandaag wel wat vroeger 

stoppen, als we de voorbije 2 weken ons best hebben gedaan. We 

zullen zien wat de verkoop brengt. Vergeet jullie 

middagmaal, 4 uurtje en drinken zeker niet! 
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Zondag 25 november: Sportdag (10u-17u) 

Na de lange verkoopmaand gaan we eens wat 

uitblazen en ons volledig laten gaan. We gaan 

uitzoeken wie het grootste competitiebeest is, en 

natuurlijk wie het beste functioneert in een team! 

Jullie mogen sportkleren en sportschoenen 

meebrengen. Vergeet zeker niet genoeg eten en drinken! 

 

Zondag 2 december: Levende gezelschapsspelletjes (10u-17u) 

Ganzenbord, monopoly, schaken, lach je rijk,… 

Jullie kennen ze allemaal wel, maar hoe speel je ze 

in het echt? Dat gaan we vandaag uitzoeken! 

Vergeet jullie voedsel niet. 

 

 

Vrijdag 7 december: Sinterklaas!!(19u-21u) 

Vandaag komt de Sint langs op de scouts! Hopelijk zijn 

jullie braaf geweest, want de Sint weet alles van 

iedereen. Alle snoepjes kunnen voor jullie zijn, zeker 

komen! 

 

Vrijdag 14 december: Speculaasfeest (19u–21u) 

Vanavond gaan we kijken wie er gewonnen is met de 

speculaasverkoop (Hopelijk de welpen). Dan gaan we de 

top 3 verkopers bekend maken, en daarna bedanken 

we jullie voor al jullie inzet! 
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Vrijdag 21 december: Kerstfeest (19u–21u) 

De laatste vergadering van het jaar! Hopelijk 

komen jullie allemaal af, want we gaan er iets 

leuks van maken. Tot dan! 

 

 

Dikke kussen  

 

  Baloe    Akela    Phao  
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TROMMELKORPS 

 

Zondag 4 november: 17u15-18u00 

 

Zondag 11 november: 17u15-18u00 

 

Zondag 18 november: 17u15-18u00 

 

Zondag 25 november: 17u15-18u00 

 

Zondag 2 december: 17u15-18u15 

 

De rest van de maand zijn het vrijdagavondvergaderingen, dus is het 

geen trommelen. Wij zien jullie graag volgend jaar terug! 
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Adressenlijst 
 

 

 

Kapoenen           Kapoenen@scouts26.be 

Cato Philips            0493/62.31.07              cato.philips@gmail.com  

Charlotte Goovaerts         0471/71.99.28        goovaerts.charlotte@gmail.com 

Nils Mertens  0468/10.91.22        nils.mertens@telenet.be 

Kaat Robberechts  0470/58.99.25        robberechts-kaat@hotmail.com 

Welpen           Welpen@scouts26.be 

Maxim Mandeville  0478/59.83.24             mandeville.maxim@gmail.com 

Sarah Lallemand  0472/49.78.49        sarahlallemand@hotmail.com 

Jarne Fokker  0470/37.31.59        jarne.fokker@gmail.com 

 

Jonggivers           Jonggivers@scouts26.be 

Laure Meutermans  0474/08.81.93        laure.meutermans@gmail.com 

Jens de Hert  0471/08.30.52              jensdehert@gmail.com 

Ruben Bastiaens  0470/51.31.08        rubenbastaens2000@gmail.com 

Quinten Philibert  0472/31.59.94        quinten.philibert@gmail.com 

Lien de Pauw   0479/22.09.50        lien.de.pauw@hotmail.com 

 

Givers            Givers@scouts26.be 

Tomas Mertens  0468/10.35.99        tomas.mertens@telenet.be 

Lien Philips   0492/99.96.60             lien.philips@gmail.com 

Pieter Gysemans  0489/51.66.61        pietergysemans@gmail.com 

 

Groepsleiding          Groepsleiding@scouts26.be 

Cato Philips            0493/62.31.07              cato.philips@gmail.com  

Wannes Philips  0487/29.35.08        wannes.philips@gmail.com 
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Voorzitter 

Jeroen Lambrechts 0486/71.80.26       jeroenlambrechts@hotmail.com 

  

Penningmeester 

Cedric Mandeville  0478/59.83.21        cedricmandeville@hotmail.com 

 

Secretaris 

Jan Dumon    0495/51.01.33         jan.dumon@telenet.be 

 

Materiaalploeg 

Jasper van Hassel  0494/71.16.66        jap_v.h@hotmail.com 

 

Trommelkorps 

Ward van Hassel  0497/38.78.04        wardvanhassel@gmail.com 

 

Paradob 

Maxim Mandeville           0478/59.83.24             Mandeville.maxim@gmail.com 
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Jonggivers 
 

 

Zondag 4 november: Groepsontbijt + Speculaasverkoop (9u-17u) 

 

We starten onze zondag met een gezellig 

ontbijtje waarop iedereen is uitgenodigd. 

Daarna gaan we beginnen aan onze jaarlijkse 

speculaas verkoop. Oefen zeker nog eens op 

jullie beste verkooppraatjes en kom zeker met 

de fiets. Vergeet geen eten, drinken en 

vieruurtje. 

 

 

Zondag 11 November: Speculaasverkoop (10u-17u) 

 

Deze zondag halen we onze beste 

verkooptrucs nog eens boven, om er voor te 

zorgen dat de speculaastrofee ook dit jaar van 

de jonggivers wordt. Bijt nog even op jullie 

tanden want we zijn al halverwege de verkoop. 

Vergeet geen fiets, eten en vieruurtje. 

 

 

Zondag 18 november: Speculaasverkoop (10u-17u)  

 

De laatste zondag dat we gaan verkopen. Nog even allemaal jullie best 

doen en dan zijn we weer van deze periode af voor een heel jaar. Zet 

je nog één zondag goed, en haal die laatste verkooptrucs boven. Neem 

zeker je fiets, eten en vieruurtje mee. 
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Zondag 25 november: Stadsspel (10u-17u)   

 

Vorige maand hebben we ons vooral in Merksem 

vertoefd. Nu wordt het eens tijd om naar het 

stad te trekken en het allemaal grootser aan te 

pakken. Als je wilt weten hoe groot we het gaan 

aanpakken dan moet je zeker komen. Kom dus 

zeker met de fiets en vergeet geen eten en vieruurtje. 

 

 

Vrijdag 30 november: Bosspel (19u-21u) 

 

Zoals jullie kunnen lezen zijn het vanaf nu 

vrijdagavond vergaderingen voor ons. Maar dat 

weerhoudt ons er niet van om een leuk bosspel te 

spelen. Er is maar één manier om er achter te 

komen wat we 2 uur lang in het bos gaan spelen en 

dat kan alleen als jullie talrijk aanwezig zijn. 

 

 

Vrijdag 7 december: Sinterklaasfeest (19u-21u) 

 

“Hoor wie klopt daar kinderen?” Het is 

Sinterklaas en Zwarte Piet die langs 

komen. Misschien hebben zij ook wel iets 

lekkers mee , maar daarvoor zullen jullie 

de Sint zelf moeten opwachten op de 

scouts. Kom dus zeker met z’n alle en 

weet dat “wie braaf is krijgt lekkers, wie stout is de roe”! 
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Vrijdag 14 december: Speculaasfeest (19u-21u)  

 

Nadat jullie weken speculaas verkocht hebben, is 

het eindelijk tijd om de winnaars bekend te maken. 

Wie heeft de meest speculaas verkocht? En welke 

groep mag de speculaastrofee meenemen? Kom 

het allemaal te weten deze vrijdag!  

 

 
 

Vrijdag 21 december: Casino night (19-21u)  

 

Deze vrijdagavond halen we de James Bond 

in ons naar boven en vullen we de avond met 

casinospelletjes. Haal dus maar je beste 

poker face boven en ga all in! Wie kroont 

zich de beste gokker en wie gaat blut naar 

huis?   

 

 

We wensen jullie alvast een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar! 

Groetjes  
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Givers 

 

Zondag 4 november: groepsdag + speculaasverkoop (9h-17h) 

Deze maand is het geen familiezondag, dit wil zeggen meer scouts, 

joepieeeeee! Het is het begin van de maand dus 

het is groepsdag. We gaan eerst met z’n allen 

ontbijten om daarna speculaas te gaan verkopen. 

Vergeet de wet niet te leren, want je wilt 

uiteraard niet die ene loser zijn die de wet niet 

kent & neem middageten en genoeg drinken mee. 

 

 

Zondag 11 november: speculaasverkoop (10h-17h) 

Het is vandaag misschien wel wapenstilstand, maar 

wij gaan strijden voor de speculaastrofee. Dus jullie 

worden allen verwacht om 10u op de scouts om weer 

tonnen speculaas te verkopen.  

Zondag 18 november: laatste keer speculaasverkoop (10h-17h) 

 

Omdat we dit jaar de meeste speculazen willen verkopen, gaan we 

deze week verder met verkopen. Hopelijk hebben jullie al veel 

verkocht aan familie of vrienden op school. Vergeet jullie middageten, 

4-uurtje en genoeg drinken niet.  
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Zondag 25 november: griezelbosspel (10h-17h) 

Halloween is al een tijdje geleden gepasseerd, 

maar wij vinden dat dat te vroeg in ’t jaar valt. 

Vandaar gaan we vandaag griezelen in de vorm van 

een lit bosspel.  

 

 

Vrijdag 30 november: (19h-21h) 

Yay! De eerste vrijdagavondvergadering van het 

jaar. We gaan beginnen met een ultieme 

klassieker. Oefen jullie pokerfaces en jullie 

gokvermogen maar, want we toveren het lokaal 

om tot een casino!  

 

 

Vrijdag 7 december: Sinterklaasvergadering (19h-21h) 

Omdat de Sint onze scouts zo leuk vindt, blijft hij 

speciaal een dagje langer in het land. Hopelijk zijn 

jullie allemaal zeer braaf geweest, want de Sint is 

een lieve man, maar kan wel eens straffen uitdelen 

😉 .  

 

Vrijdag 14 december: speculaasfeest (19h-21h) 

Heu heuj, feestjeeeeeuuhh! Vanavond gaan jullie te weten komen 

welke tak het best heeft verkocht (wij dus). Daarna gaan we een leuke 

film zien.  
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Vrijdag 21 december: De Slimste Mens ter Givers vergadering 

(19h-21h) 

Voor vanavond hebben we Erik Van Looy, 

Jeroom & Philippe Geubels uitgenodigd. We 

hadden namelijk nog een presentator en 

een jury nodig, want we spelen onze 

variatie op de Slimste Mens ter Wereld. 

(Tip: scroll een aantal uur op wikipedia, dit verhoogt de kans om te 

winnen met 99%)  

 

 

Groetjes van jullie megatoffe leiding, 

 

     Lien                            Tomas/Vinnie/Mertens          Pieter 

                                              (Western Spy) 
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Uniform 
 

Vanaf de jonggivers dragen we op de scouts een hemd. Hieronder 

vinden jullie wat er allemaal op zo een hemd thuishoort. 
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Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen 


