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Groepsleiding 
Beste ouders en leden 

Om te beginnen willen jullie allemaal een fantastisch nieuwjaar wensen. 

Dat 2019 even goed (of zelfs beter) mag worden dan 2018. Want 2018 

was wel degelijk een fantastisch jaar. Een spetterende fuif, een 

overheerlijke feestavond, een gezellige bieravond, superweer op alle 

kampen, nieuwe gezichten op de overgang en last but not least een 

fantastische speculaasverkoop. Voor het eerst in de geschiedenis van 

de speculaasverkoop zijn we nieuwe speculazen moeten gaan bestellen, 

omdat werkelijk elke speculaas de deur uit was. Nogmaals bedankt 

hiervoor aan jullie allemaal.  

Het nieuwe scoutsjaar begint dit jaar op 13 januari met het 

groepsontbijt. Voor de rest van januari staat er niets speciaal op de 

planning. Kijk zeker goed in de paradop wanneer jullie op de scouts 

verwacht worden, want door de examens van de leiding kunnen er kleine 

wijzigingen zijn in de kalender.  

Na de examens is het tijd voor onze 2670 fuif in Bobo op 1 februari. 

Ideaal om na alle nieuwjaarsfeesten en –recepties de beentjes eens te 

komen losgooien. De muziek zal onder andere verzorgd worden door 

onze eigen huis-DJ’s Channel 26.  

Verder in de maand gaan de givers op giversweekend en de derdejaars 

jonggivers op duodagen. Tijdens deze weekends zullen ze kennis kunnen 

maken met de andere givers en jonggivers van het district en hen laten 

zien dat de 26 wel degelijk de beste scouts is van het noordelijk en het 

zuidelijk halfrond.  

Geniet allemaal nog van de laatste dagen vakantie en dan zie we jullie 

heel graag terug op 13 januari. 

 

Cato en Wannes 
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KAPOENEN 
 

Zondag 6 januari: Familiezondag 

Na al de festiviteiten van de voorbije weken krijgen jullie nog éen 

zondag om uit te rusten voor we er weer helemaal invliegen! 

 

Zondag 13 januari: Groepsdag en spelletjesvergadering 9u-17u 

Vandaag gaan we testen wat het allerleukste scoutsspel is. Jullie 

kennen er vast al veel van op de andere vergaderingen, maar misschien 

zijn er nog wel spelletjes die jullie niet kennen… 

Zeker komen om de leukste spelletjes ooit te spelen! 

Vergeet geen middageten en 4-uurtje, ontbijt krijg je van ons. 

 

Vrijdag 18 januari: Fakkeltocht 18u-20u 

Vanavond gaan we op fakkeltocht. Trek dus zeker je 

stapschoenen en kleren aan die warm genoeg zijn. We 

maken er samen en gezellige, warme avond van na weer zo’n 

lange schoolweek! 

 

Zondag 27 januari: Verrassingsvergadering 14u-17u 

Wat er vandaag op het programma staat is nog even een 

verrassing, maar wees maar gerust dat het weer 

ontzettend leuk zal zijn! Wil je weten wat de leiding 

voor jullie heeft voorbereid? Zeker komen dan! 
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Zondag 3 februari: Familiezondag 

Vandaag is het weer een keertje geen scouts. Rust dus maar goed uit 

voor weer een weekje school ;) 

 

Zondag 10 februari: Groepsdag en speeltuinentocht 9u-17u 

De speeltuin in Bouckenborg kennen jullie ondertussen wel, maar er 

zijn nog veel meer speeltuinen te ontdekken, elk met hun eigen leuke 

kantjes. En die gaan wij verkennen. Kom dus zeker af voor een dag vol 

speelplezier! 

Vergeet geen middageten en 4-uurtje, ontbijt krijg je van ons. 

 

Zaterdag en zondag 16 en 17 januari: Weekend! 

We gaan op weekend!! Een nachtje samen 

slapen, dat brengt ons nog dichter bij elkaar. 

De locatie, het thema en de activiteiten 

blijven nog eventjes een verrassing. Meer info 

volgt in de brief.  

 

Zondag 24 januari: Speurneuzenvergadering 14u-17u 

Vandaag gaan we als echte Sherlock Holmes’ 

mysteries ontrafelen. Sporen vinden en verdachten 

ondervragen, dat hoort er allemaal bij. Haal dus je 

vergrootglas en notitieblokje maar uit de kast en kom 

ons helpen de schuldigen te pakken! 
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Veel kusjes, 

Jullie allerliefste leiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Nala        Kerrie                Zazoe             Apodemus 
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Welpen 
Zondag 6 januari: familiezondag 

Spijtig genoeg is het vandaag geen scouts! Rust deze week maar goed 

uit zodat jullie goed zijn uitgerust voor volgende week! 

 

Zondag 13 januari: groepsdag + alles op wieltjes (9-17u) 

Deze zondag komen we wat vroeger naar de 

scouts om te genieten van het heerlijke ontbijt! 

Daarna spelen we met heel de scouts leuke 

groepsspelletjes. En in de namiddag is het alles 

op wieltjes-vergadering! Neem dus zeker een fiets, step, skateboard… 

mee en vergeet natuurlijk niet je eten en drinken! 

 

Zondag 20 januari: boeren- en boerinnendag (10-17u) 

Vandaag kruipen we in de huid van echte boeren en 

boerinnen! Koeien melken, een stal uitmesten,… wie 

weet wat we vandaag allemaal gaan doen? Je moet 

zeker komen als je het wilt weten! Vergeet 

natuurlijk niet je eten en drinken!  

 

Zondag 27 januari: Bosspel (10-17u) 

Deze zondag keren we terug naar het bos om 

een echt bosspel te spelen! Bereid je voor om 

als een echte scout coole kampen te bouwen en 

rond te kruipen in de bossen! Allemaal dus zeker 

komen en vergeet zeker je eten en drinken niet!  
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Zondag 3 februari: familiezondag 

Spijtig genoeg is het deze zondag geen scouts. Geniet dus zeker van 

het gezelschap van je familie en we zien jullie heel graag volgende 

week!  

 

Zondag 10 februari: groepsdag + legervergadering (9-17u) 

We beginnen onze zondag met een heerlijk 

groepsontbijt, verzorgd door de leiding. Na 

het ontbijt kruipen we in de huid van echte 

soldaten en spelen we leuke spelletjes! Kom 

dus zeker en vergeet je eten en drinken niet! 

 

Zondag 17 februari: welpenmobiel (10-17u) 

Vandaag gaan we net zoals een echte superheld 

een echte, super coole welpenmobiel maken! 

Benieuwd hoe deze welpenmobiel eruit gaat zien? 

Zeker komen! Vergeet natuurlijk je eten en 

drinken niet!! 

 

 

Vrijdag 22 tot zondag 24 februari: Welpenweekend 

Dit weekend is het ons langverwachte welpenweekend! 

Er komt meer info via een brief dus hou zeker je mail 

in de gaten! 
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     Dikke kussen 

  Phao   Akela  Baloe 
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TROMMELKORPS 
 

 

 

Zondag 6 januari t.e.m. zondag 3 februari: Geen trommelen 

Naar jaarlijkse gewoonte houden we in januari een winterstop met het 

trommelkorps. In februari vliegen we er weer in! 

 

Zondag 10 februari: 17u-18u 

 

Zondag 17 februari: 17u-18u 

 

Zondag 24 februari: 17u-18u 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Schrijf alvast 20 april 2019 in jullie agenda, 

want dan is het onze jaarlijkse ribbekesavond 

met de lekkerste ribbekes van België en 

omstreken! Brief volgt. 
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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.be 

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 13 januari: Laddercompetitie (9u-17u) 

Het is de eerste scoutszondag van 2019, Hoera! Ook dit jaar 

vliegen we erin met een stevig ontbijtje op de scouts. Na het 

heerlijke ontbijt zetten we ons jaar in met een kleine 

competitie. Wie van jullie is de sterkste en zal deze 

laddercompetitie winnen? Wat we nog gaan doen deze zondag zal 

je dan te weten komen! Vergeet geen eten, vier-uurtje en 

drinken. 

 

 

Zondag 20 januari: Bosspel (10u-17u) 

Vandaag gaan we de bossen van Merksem onveilig 

maken met onze spelletjes. We gaan vandaag oefenen 

op jullie snelheid, taktiek en richtingsgevoel. Wil je 

weten wat we vandaag gaan doen? Dan moet je zeker 

komen! Vergeet voor deze avonturendag zeker geen 

fiets, eten, drinken en vier-uurtje. 

 

 

Zondag 27 januari: Techniekendag (10u-17u) 

Deze zondag is het weer eens tijd om jullie technieken bij 

te schaven. Het scoutskamp komt toch weer een stapje 

dichter en we willen zien hoeveel jullie van de vorige 

techniekendag hebben onthouden. Voor deze 

techniekendag moet je eigen boterhammetjes, vier-uurtje 

en drinken meenemen. 
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Zondag 3 februari: Familiezondag 

Helaas, het is weer zover! Na drie weken plezier is het tijd 

voor een dagje recup. Botinnen poetsen of je hemd up-to-

date brengen zijn de ideale bezigheidstherapie. Geniet 

ervan en tot volgende week! 

 

 

Zondag 10 februari: MXM, be prepared! (9u-17u) 

Na een gezellig ontbijtje maken we vandaag 

onze geliefde thuishaven Merksem onveilig 

maken. Wat we juist gaan doen blijft nog even 

een verassing maar het belooft een 

topvergadering te worden. Vergeet zeker geen 

lunchpakket en 4-uurtje! 

 

 

Zondag 17 februari: Fort (10u-17u) 

Er zijn nog heel wat forten te ontdekken in het 

Antwerpse, wij kiezen er de beste uit en nemen jullie er 

naartoe om de vetste spelletjes te spelen. Een stevig 

lunchpakket, een fiets en 4-uurtje zijn onmisbaar! 
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22-23-24 februari: Duodagen 

Dit is het weekend waarop de derdejaars jonggivers 

samen met die van andere Merksemse scoutsen op 

weekend gaan. Verdere info volgt nog maar we kunnen 

alvast verklappen dat dit een onvergetelijk weekend 

wordt! Eerste- en tweedejaars, jullie hebben helaas 

geen scouts dit weekend maar geen nood want komende 

jaren is het jullie beurt!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien  Laure  Jens         Quinten          Ruben   
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Givers 
 

Vrijdag 11 januari (19u – 21u): schaatsen 

Welkom in 2019! De dagen van thuis zitten 

en lekker niks doen en de feestdagen zijn 

geteld en jullie kunnen jullie alvast klaar 

maken voor nog een jaar leuke 

scoutsherinneringen bij de 26. Jullie 

examens zijn al een tijdje achter de rug, 

maar de onze zijn nog maar net begonnen 

en daarom doen we deze keer nog een 

laatste vrijdagavond-vergadering. Om nog even in de winterstemming 

te blijven gaan we schaatsen! We spreken af op de scouts om vanaf 

daar naar de schaatsbaan in Deurne te fietsen. Schaatsen is jammer 

genoeg niet gratis en daarom vragen we om 4 euro cash mee te nemen. 

Vergeet zeker je handschoenen niet? Anders kom je het ijs niet op! 

 

Zondag 20 januari (10u – 17u): ‘welpendag’ 

 

De leiding is nog steeds druk bezig met teksten, 

cijfers en formules van buiten te leren en kunnen 

daarom jammer genoeg geen leiding komen geven. 

Maar we hebben een oplossing gevonden! Voor één 

dag mogen jullie meedoen met de welpen! Word 

voor één dag nog eens kind of scherp jullie leiding 

skills alvast aan. Afspraak om 10u op de scouts. 

Vergeet geen middageten en 4-uurtje. 
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Zondag 27 januari (10u – 17u): pimp het lokaal 

De leiding is terug! Van twee van de drie van 

jullie leiding zitten de examens er al op en in 

afwachting van onze (hopelijk) goede punten 

komen we ons weer met jullie bezig houden op 

zondag. Jullie mogen allemaal posters en foto’s 

meenemen want we nemen ons lokaal is goed 

onder handen. We gaan voor een proper en 

volledig nieuw interieur voor ons lokaal. Vergeet geen middageten en 

4-uurtje. 

 

Vrijdag 1 februari: Fuif 2670 

Het is weer februari en dat betekent 

dat onze jaarlijkse fuif er weer zit aan 

te komen. Voor één avond verhuist al de 

leiding naar JC Bouckenborgh om er een 

fuif te geven om de kas een beetje te 

spijzen. Zowel jullie als al jullie familie en vrienden zijn hiervoor 

uitgenodigd. Meer informatie vind je op het Facebook-evenement. 

 

 

Zondag 3 februari: familiezondag 

Het is de eerste zondag van de maand en dat 

betekent dat jullie kunnen uitslapen en een 

bezoekje kunnen brengen aan de oma en de opa 

voor een centje en een snoepje. We zien jullie 

volgende week graag terug. 
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Zondag 10 februari (9u – 17u): groepsdag 

Jullie hebben er lang op moeten wachten maar 

hier is hij dan: de eerste groepsdag voor de 

givers. De andere takken hebben er al een gehad 

in januari maar omdat wij toen met examens 

zaten hebben wij onze vergadering naar vrijdag 

verplaatst. We spreken af om 9u op de scouts om 

samen boterhammen te eten voor we dag verder zetten. Denk eraan: 

het is groepsdag dus dat betekent dat de giverwet gekend moet zijn! 

De wet staat op de site. Vergeet geen middageten en 4-uurtje. 

 

 

Zondag 17 februari (10u – 17u): verrassing 

Wat we exact gaan doen kunnen we jullie jammer 

genoeg nog niet vertellen. Wat wel van cruciaal 

belang is is dat jullie een banaan en een krant 

moeten bijhebben. Wat we daarmee gaan doen 

zullen jullie dan wel zien. Vergeet geen middageten 

en 4-uurtje. 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 23 tot zondag 25 februari: giverweekend 
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We gaan weer op weekend! Deze keer gaan we niet alleen, maar samen 

met de rest van de givers van de andere scoutsen in Merksem. 

Specifieke informatie zullen jullie in een brief terugvinden die aan 

jullie ouders bezorgt zal worden. We hebben natuurlijk graag dat 

jullie allemaal meegaan maar als dat niet zou lukken, lat het dan op 

tijd weten zodat we dat kunnen doorgeven aan de organisatie. 

 

 

 

         

Pieter  Lien   Tomas 

 

 

 

 

 

 

Uniform 
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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 


