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Groepsleiding 

Beste ouders, leden, broers, zussen, … 

Wanneer jullie dit lezen zijn we net terug van ons tweejaarlijks 

groepsweekend. Hopelijk heeft iedereen er even hard van genoten als 

wij. Nu hebben we allemaal even tijd om te bekomen en binnen twee 

weken is het alweer tijd voor de feestavond in het Wilgenhof. We 

schotelen jullie naar goede gewoonte een heerlijk pastabuffet à volonté 

voor. Daarnaast kunnen jullie natuurlijk ook genieten van de prachtige 

actjes van zowel de leden als de leiding. Zeker komen is dus de 

boodschap. 

De dag na de feestavond mogen de kapoenen kennis maken met de 

kapoenen van de andere scoutsen uit Merksem. En ook de welpen hebben 

op dezelfde dag hun welpendag met alle welpen uit het district. Meer 

info hierover volgt nog in een brief. 

In april is onze planning een beetje aangepast. We beginnen de maand 

niet met een familiezondag, maar met een ontbijt. Daarna is het een 

hele maand gewoon scouts. Behalve op 20 april, want dan is iedereen 

overal paaseitjes aan het rapen! ☺ De laatste zondag van april willen we 

alle leden nog eens bedanken voor de fantastische speculaasverkoop dit 

jaar. Wat we gaan doen, is uiteraard nog een verrassing, maar we kunnen 

jullie nu al verklappen dat het zeker de moeite wordt. 

En drie dagen later mag iedereen de beentjes insmeren, want dan 

trekken we samen met de andere scoutsen en chiro naar 

Scherpenheuvel. Er zijn tochten van 10 km, 20 km, 30 km, 40 km en 65 

km. Dus voor ieder wat wils. Ook hierover zullen jullie nog meer info 

krijgen via een brief.  

Hopelijk tot op een (of meerdere) van onze activiteiten! 

Cato en Wannes 
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Kapoenen  

 

Zondag 3 maart: Familiedag 

Vandaag is het geen scouts, maar familiedag! 

Jullie kunnen vandaag eens lekker uitslapen.  

Tot volgende week! ☺  

 

 

Vrijdag 8 – 10 maart: Groepsweekend 

Vandaag vertrekken we op groepsweekend. 

Joepieeee!!!! We vertrekken vrijdagavond en 

spelen voor 2 dagen bangelijke spellen. Zeker 

komen dus. Neem zeker veel knuffeltjes mee. Tot 

dan!  

 

 

Zondag 17 maart: Kapoenen got talent (14h-17h) 

Kan jij goed dansen en heb je veel talent? Zeker 

komen dan. We gaan vandaag oefenen op ons actje 

voor de feestavond. De kapoenen gaan sowieso 

winnen, dus we gaan ons beste beentje voor 

zetten.  

Neem zeker jullie beste dancemoves mee! Wij hebben er al veel zin in. 

Zie jullie dan!  
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Zaterdag 23 maart: Feestavond  

Jullie zijn  allemaal welkom lekker te eten op onze jaarlijkse 

feestavond. Jullie kunnen daar leuke actjes zien van alle takken! De 

brief is gestuurd, dus zeker inschrijven!  

 

 

 

Zondag 24 maart: Kapoenendag (10h- 17h)  

Vandaag is het kapoenendag. We gaan met alle 

kapoenen van Merksem samen spelen. Zeker de 

moeite dus. Wij hebben er al veel zin in, jullie 

ook?  

 

 

 

Zondag 31 maart: Bake off kapoenen (14h-17h)  

Hebben jullie eens bake off op tv gezien? Daar 

strijden mensen om de beste hobbykok te worden. 

Wij willen dat ook. 

We gaan allemaal lekker bakken en koken samen, dat 

wordt zeker smullen. Deze dag mag je dus best niet 

missen!  
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Zondag 7 april: Stripheldenvergadering (9h-17h)  

Kennen jullie superman, batman, spiderman 

of wonderwoman? Het zijn allemaal 

superhelden. Vandaag kruipen we in de 

kleren van onze lievelingssuperheld en gaan 

we de wereld verdedigen tegen schurken. 

Willen jullie ons helpen??  

Vandaag is het ook ontbijt, dus allemaal welkom om 9 uur om lekkere 

boterhammen te eten op de scouts.  

Zie jullie zondag!  

 

 

Zondag 14 april: Maffiavergadering (14h-17h)  

Vandaag is het maffiavergadering. Doe jullie smokings maar 

aan, want het wordt serieus.  

We gaan vandaag veel geld verdienen dus zeker komen is de 

oplossing!  

 

 

Zondag 21 april: Pasen  

Vandaag zal de Paashaas zijn langsgekomen en zal je veel 

paaseieren moeten oprapen. Jullie zullen dus wel veel 

werk hebben en geen tijd hebben om naar de scouts te 

komen. Daarom is het vandaag geen scouts! Veel plezier 

en tot volgende week!  
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Zondag 28 april: beloning (10h-17h) 

Jullie zullen meer info krijgen via een brief, maar vandaag belonen we 

jullie voor al jullie harde verkoopwerk. Zeker niet te missen!! 

 

 

 

Dikke kussen  

 

 

 

 Kerri                   Zazoe                  Apodemus                 Nala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Welpen 

 
Zondag 3 maart: familiezondag 

Vandaag moeten jullie niet komen, het is nog eens een rustdag. 

Misschien zijn jullie nog een beetje moe na ons weekend, maar binnen 

een week zijn we weeral weg natuurlijk!  

 

8-9-10maart: Groepsweekend 

Het 2de weekend van het jaar. Normaal hebben jullie alles via een 

brief gekregen, dus hoeven we er niet meer teveel woorden aan vuil te 

maken! Hopelijk zien we jullie allemaal voor ons 2de weekend op rij. 

 

Zondag 17 maart: Verrassing (10h-17h) 

Jullie staan waarschijnlijk al te springen, maar we gaan 

vandaag niet zomaar verklappen. Jullie moeten niks 

speciaals meebrengen, jullie mogen zelfs jullie 4-uurtje 

thuislaten. Breng wel jullie beste humeur mee! 

 

 

Zaterdag 23 maart: Feestavond  

Allemaal welkom om te genieten van een lekkere pasta en toffe actjes! 

De brief hebben jullie al! 
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Zondag 24 maart: Welpendag!!! (10h-17h) 

Deze zondag is iets anders. Vandaag is het de jaarlijkse welpendag. 

We gaan alle welpen van het hele district ontmoeten en hun wat beter 

leren kennen. Meer info krijgen jullie via een brief! 

 

 

Zondag 31 maart: Fort dag (10h-17h) 

Hopelijk kennen jullie allemaal het fort van 

Merksem. Vandaag gaan we dat eens verkennen, en 

spelen we er natuurlijk enkele spelletjes in thema. 

Ook een ideale kans om onze nieuwe kar eens uit 

te testen! 

 

 

Zondag 7 april: Pokemon! (9h-17h) 

Eerst boterhammen en groepsspelletjes, nadien 

gaan we op zoek naar pokémons. Hopelijk kennen 

jullie deze rare diertjes al, anders leren we ze heel 

goed kennen vandaag. Vergeet zeker je 

middagmaal, 4uurtje en drinken niet! 
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Zondag 14 april: Harry Potter vergadering (10h-17h) 

Natuurlijk kennen jullie Harry Potter, maar hoe goed 

kunnen jullie toveren? Vandaag komen we dat te 

weten. Jullie mogen jullie verkleden, maar denk er wel 

aan dat we misschien wel zwerkbal kunnen spelen… 

Zeker niet te missen! 

 

 

Zondag 21 april: Pasen  

Vandaag kunnen jullie paaseieren gaan rapen, want het is geen 

scouts. Rust goed uit, want volgende week moeten jullie wel 

zeker en vast komen! 

 

 

Zondag 28 april: beloning (10h-17h) 

Jullie zullen meer info krijgen via een brief, maar vandaag belonen we 

jullie voor het harde werk. We gaan iets leuks doen, omdat jullie ons 

zo goed hebben geholpen met de speculaasverkoop! Zeker komen dus! 

 

 

 

 

    

 

 

 

   

    Phao   Baloe  Akela 
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TROMMELKORPS 

Probeer deze laatste zondagen voor 1 mei zeker te komen, zodat we 

met een gerust hart naar Scherpenheuvel kunnen trekken! Tot snel 

Zondag 3 maart: Geen trommelen 

 

Zondag 10 maart: Geen trommelen 

 

Zondag 17 maart: 17u-18u 

 

Zondag 24 maart: 17u-18u 

 

Zondag 31 maart: 17u-18u 

 

Zondag 7 april: 17u-18u 

 

Zondag 14 april: 17u-18u 

 

Zondag 21 april: Geen trommelen 

 

Zondag 28 april: Geen trommelen 
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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 3 maart: Familiezondag 

Balen, de eerste zondag van deze maand is het 

jammer genoeg geen scouts. De ideale dag dus 

om even lekker uit te rusten of op 

familiebezoek te gaan. Te spelen, te leren, te 

feesten… doe wat je wilt! Maak je vooral klaar 

voor de volgende fantastische zondagen die jullie te wachten staan!  

 

 

8-9-10 maart: Groepsweekend  

Stip deze dagen aan in jullie agenda want dit weekend 

gebeurd maar eens in de 2 jaar! We gaan op weekend 

met alle takken en leiding. Zo kunnen jullie ook eens 

met jullie vrienden en vriendinnen uit de andere 

takken op avontuur. We weten dat julie staan te 

popelen om jullie zakken te pakken. Dus volgt spoedig de brief met alle 

informatie over dit onvergetelijk weekend! 
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Zondag 17 maart: Bosspel (10h-17h) 

Neem en goed ontbijt vandaag want we 

spelen een SUPER bosspel. 

Verstoppen, sluipen, lopen, vallen, … het 

hoort er allemaal bij, en het belooft leuk 

te worden. Een avontuur wordt het 

zeker! Jullie spel-inzicht en strategie zal 

op de proef worden gesteld met een 

keicool bloedstollend bosspel. Neem ook zeker fiets,middageten, 

drinken en 4-uurtje mee op deze intense dag. 

 

 

 

Zaterdag 23 maart: Feestavond 

Doe je mooiste kleren aan en smeer die 

dansbenen maar in want het is de jaarlijkse 

feestavond! Neem zo veel mogenlijk familie en 

vrienden mee, want hoe meer zielen hoe meer 

vreugd. We genieten op deze avond van een 

OVERHEERLIJK menu en worden geëntertaind door onze eigen actjes. 

Deze avond wil je niet missen! Verdere informatie omtrent 

inschrijvingen volgt. 

 

 

Zondag 24 maart: 1-tegen-allen (10h-17h) 

Na de toffe feestavond gaan we vandaag het 1-tegen-

allen spel spelen. Jullie zullen de leukste en zotste 

opdrachtjes doen. De bedoeling is dat jullie zo veel 

mogenlijk opdrachtjes afwerken binnen de tijd! Neem 

zeker mee vandaag: je creativiteit, fiets, lunch, drinken en 4-uurtje! 
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Zondag 31 maart: Speeltuinentocht (10h-17h) 

Hou je vast want vandaag gaan we speeltuinen, 

pleinen, parken en bossen onveilig maken in 

merksem en omstreken want het is 

speeltuinentocht! Op avontuur naar de snelste 

glijbaan, hoogste schommel, grootste wip, of 

leukste klimboom. Vandaag doen we het! 

Vergeet geen fiets, middagmaal, drinken en 4-uurtje. 

 

 

Zondag 7 april: Alles op wieltjes (9h-17h) 

Na een goed ontbijt op de scouts hebben 

jullie genoeg energie om de coolste “360-

’s”, vetste “fakie”, stoerste “ollie”,... te 

showen. Wij kunnen niet wachten om te 

zien welke tricks jullie allen kunnen op 

wieltjes. Vergeet geen fiets, skateboard, 

go-cart, éénwieler,… om er enkele op te 

noemen. Hoe zotter hoe beter! 
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Zondag 14 april: Kookvergadering (10h-17h) 

Neem vandaag je keukenschort mee want we gaan 

kokkerellen.  

Wat we maken is nog een verrassing maar het 

gaat SUPER lekker zijn. Dat staat vast. Jullie 

zullen leren vuur maken, leren koken en heerlijk 

eten vandaag. Onthou goed wat we vandaag doen want jullie gaan het 

nodig hebben op kamp! Vandaag is het dus niet nodig middageten mee 

te nemen. Vergeet wel geen drinken en 4-uurtje. 

 

 

Zondag 21 april: Familiezondag 

Weeral balen. Vandaag is het geen scouts, maar 

vandaag kunnen jullie uitrusten van de toffe maand 

die gepasseerd is. Vergeet niet dat het vandaag 

Pasen is. Dit betekent eitjes zoeken, veel chocolade 

eten en Pasen vieren! Geniet van deze feestdag. 
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Zondag 28 april: Beloning (10h-17h) 

Het is alweer de laatste zondag van deze paradob. 

Maar het wordt ook een super vergadering. Wat we 

precies gaan doen is nog een verrassing, maar wat 

vast staat is dat jullie beloond worden voor het 

uitstekende werk als speculaas verkopers. Omdat 

jullie goed verkocht hebben gaan we iets leuk doen. Wat we gaan doen 

en waar we dat doen zal later bekent worden gemaakt. Jullie moeten 

dus zeker komen! 

 

 

 

Laure Jens 
 
 

 

 

 

 

Ruben 

Quinten 

 

 

 

Lien 
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Givers 

 

Zondag 3 maart: familiezondag 

Vandaag is het familiezondag, dit wil zeggen dat het eens geen scouts 

is. Niet getreurd, volgend weekend is er weer een scoutsweekend om 

deze ‘verloren’ zondag weer in te halen. Rust dus goed uit, ga eens 

langs bij de bomma & bompa, geniet van het mooie winter(?)weer en 

stay hydrated. 

 

 

8-9-10maart: groepsweekend 

Daar het vorige week geen scouts was, is 

het nu groepsweekend om het goed te 

maken. Het belooft lit te worden dus 

zeker komen. De brief volgt nog (of je 

hebt die al ontvangen).  

 

 

Zondag 17 maart: sportdag (10h-17h) 

Omdat Vinnie de 100 kilogram niet heeft gehaald zou 

hij graag de overtollige kilo’s eraf sporten. Gelukkig 

is hij een sociale jongeheer en sport hij alleen met 

zijn matsko’s erbij. Daarom gaan we deze zondag 

Vinnie helpen om af te vallen :). Je mag sportkleren/-

schoenen meenemen, maar je komt in uniform naar de scouts.  
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Zaterdag 23 maart: FEESTAVOND (18h-…h) 

Vanavond is het feestavond, jullie worden allen om 18u verwacht om te 

genieten van een heerlijk pasta- en dessertenbuffet. En ergens 

tijdens de avond moeten jullie nog even schitteren op het podium. 

 

 

Zondag 24 maart: VERRASSING!!! (14h-17h) 

Gisteren hebben jullie allemaal een knalprestatie geleverd op onze 

feestavond, waardoor jullie pittig moe zijn. Gelukkig denkt de leiding 

aan jullie slaaprust en gunnen wij jullie wat extra slaap. Jullie worden 

dan wel weer om 14u op de scouts verwacht, maar wat we gaan doen 

blijft een verrassing. 

 

 

Zondag 31 maart: techniekendag (10h-17h) 

Het kamp komt alsmaar dichterbij dus moeten wij jullie 

technieken nog eens bijschaven. Denk thuis maar al 

eens goed na over een coole constructie die jullie 

zouden willen maken. We hebben namelijk heel de dag 

de tijd om Bob de Bouwer te spelen. 
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Zondag 7 april: groepsdag + stadsspel (9h-17h) 

Jullie worden om 9u op de scouts verwacht voor een overheerlijk 

ontbijtje. We zijn al een tijdje niet meer in onze nabijgelegen 

metropool geweest. Daarom trekken we er vandaag op uit in 

Antwerpen. We gaan daar een fantastisch spel spelen. Vergeet je 

middageten, drinken en vieruurtje niet! 

 

 

Zondag 14 april: Survivalvergadering (10h-17h) 

Volgens bepaalde geruchten is Bear 

Grylls Scouts Ambassador in het VK. 

Omdat wij goede connecties hebben, 

heeft Bear Grylls voor jullie een 

vergadering in elkaar gestoken. Hij 

vertelde ons wel dat jullie wat moeten 

meenemen: gasvuurtje, gamel, bestek & 

eten uit blik (bv. Ravioli ). 

 

 

Zondag 21 april: Pasen  

Omdat Pasen een feestdag is, kan de leiding er niet zijn. Wij hebben 

allemaal lit familiefeesten gepland. Hopelijk jullie ook :). Jullie worden 

volgende week weer met zijn allen op de scouts verwacht.  
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Zondag 28 april: beloning (10h-17h) 

Jullie hebben allemaal flink al onze speculaas verkocht. Dit verdient 

natuurlijk een beloning. Wat we gaan doen blijft nog even een 

verrassing. Jullie krijgen binnenkort nog wel een brief. Be There or Be 

Square.  

 

 

Groetjes, 

 

 

            Lien                               Pieter                        Tomas/Vinnie 
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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 


