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Groepsleiding 
 

Beste ouders en leden,  

 

We mogen jullie met trots onze laatste paradop van alweer een 

fantastisch scoutsjaar voorstellen. Time flies when you’re having fun! 

Na toch wel een aantal leuke activiteiten en nog leukere zondagen 

komen we aan bij onze twee laatste maanden scouts met daarna het 

hoogtepunt van het jaar: de kampen! 

In mei en juni zal het iets rustiger zijn. De voorbije maanden waren 

dan ook goed gevuld. We startten maart met ons tweejaarlijks 

groepsweekend met als thema ‘Dodentocht’. De eerste avond trokken 

we er met zijn allen op uit voor een ouderwetse fakkeltocht. Gelukkig 

moest er niet enkel gewandeld worden maar was er daarna ook genoeg 

tijd voor een aantal leuke spelletjes met heel de groep. Twee 

weekends later was het onze feestavond. De actjes waren geweldig, 

het eten lekker en de sfeer zat goed. Dit zetten we natuurlijk de 

komende jaren verder! Uiteindelijk sloten we april af met de beloning. 

De speculaasverkoop was dit jaar een groot succes dus was het wel 

eens tijd om al onze verkopers in de bloemmetjes te zetten.  

Mei kenmerkt zicht vooral door enkele tradities. Zo trokken we 1 mei 

met alle scoutsen uit Merksem naar Scherpenheuvel. Voor sommige 

begon de tocht al in Merksem, andere sloten later aan. Maar we willen 

iedereen proficiat wensen met de gewandelde afstand.  

Een andere traditie is onze Bieravond. Op 4 mei zijn jullie dan ook 

allemaal welkom om één van onze 26 bieren te komen proeven aan een 

gezellig kampvuur.  

We sluiten mei af met onze laatst vergadering waarover binnenkort 

meer informatie volgt. Daarna starten de vrijdavondvergaderingen 

wegens examens van de leiding.  

Een stevige linker 

  

Wannes en Cato 
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Kapoenen  
 

 

Woensdag 1 mei: Scherpenheuvel   

Doe je wandelschoenen maar aan, want vandaag stappen 

we 10km richting Scherpenheuvel. Er is veel sfeer en 

hopelijk goed weer, dus zeker komen! Neem zeker en 

vast voldoende drinken mee en bescherming tegen de 

zon. (Ook regenjas, maar daar hopen we niet op) ;)  

 

 

 

Zondag 5 mei: Familiedag 

Ooooh, vandaag geen scouts! Vandaag gaan we 

allemaal de oma en opa bezoeken. Die hebben al 

lang geen bezoek meer gehad door al dat spelen 

op de scouts. Vertel maar alle leuke verhalen 

die je al hebt meegemaakt. Ze zullen blij zijn!  

  

 

Zondag 12 mei: Legervergadering (9h-17h) 

Voorwaarts! Mars! Vandaag gaan we sluipen, lopen, 

schieten… We gaan ons lekker vuil maken in de 

bossen. Je mag altijd legerkleding aandoen. Niet 

vergeten dat wij een lekker ontbijtje voor jullie 

gaan voorzien. Al die lekkere boterhammen zijn 

liefdevol gesmeerd door jullie leiding. We zien 

jullie allemaal daar!  
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Zondag 19 mei: Vaianavergadering (14h- 17h)  

 

‘Zo lang als ik mij ook kan herinneren, staar ik steeds 

naar het water en weet maar niet waarom’ (gezongen 

in een prachtige stem). Kennen jullie dit lied? Of 

beter de disneyfilm ‘Vaiana’? We gaan het vandaag 

leren kennen. Pas maar op het heeft iets met de zee 

te maken en de kans om nat te worden, is groot. Genoeg water en een 

4uurtje niet vergeten. Tot dan!  

 

 

 

Zondag 26 mei: laatste vergadering (10h-17h)  

Het is zo ver! De laatste zondag vergadering, wat 

gaat het allemaal zo snel. We gaan natuurlijk iets 

heel leuk doen, dus zeker komen. De brief volgt 

nog. Neem zeker voldoende water en 

bescherming tegen de zon mee. Een 4uurtje mag 

je zeker ook niet vergeten. We gaan nog eens goed genieten van de 

laatste zondag. Tot dan!  
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Vrijdag 31 mei: camouflagevergadering (19h-21h)  

Hey kapoenen! Weten jullie wat camouflage 

is? Ik zal het even opzoeken op Google voor 

jullie: Camouflage is het zodanig toepassen 

van kleur, tekening en vorm dat een 

normalerwijs zichtbaar object tegen zijn 

achtergrond verdwijnt of moeilijker wordt 

herkent. Oei, precies wat ingewikkeld. Kom 

dan zeker deze vrijdag en zoek het met ons 

uit! ☺   

 

 

Vrijdag 7 juni: Casinovergadering (19h-21h)  

Poker, roulette, hoger/lager… we gaan het 

allemaal vandaag spelen. We proberen zoveel 

mogelijk geld te verzamelen. Wil jij eens testen 

hoeveel geluk je hebt in het spel? Dan moet je 

zeker en vast deze vrijdagvergadering komen. 

Wij zijn er alvast zeker, tot dan!  

 

 

Vrijdag 14 juni: Filmvergadering (19h-21h)  

Van al dat spelen word je toch moe? Vandaag 

gaan we het dan eens rustig en gezellig 

maken door een filmavond. Gezellig dekentje, 

lekkere snacks… en natuurlijk niet te 

vergeten een goede film. Neem als je wilt je 

liefste film mee en dan kunnen we daaruit kiezen.  

Tot dan!  



7 
 

Vrijdag 21 juni: Spelletjesvergadering (19h-21h)  

Wat is leuker dan een avond 

gezelschapspelletjes spelen? … Niets! Dus 

daarom organiseren wij voor jullie vandaag 

een spelletjesvergadering. Neem maar 

allemaal leuke gezelschapspellen mee die we 

kunnen gebruiken. Het gaat een leuke avond worden, dus zeker en vast 

komen!  

 

Vrijdag 28 juni: Afscheidsfeestje (19h-21h)   

Ohneee!!! Het is onze allerlaatste 

vergadering!!!! In de plaats van droevig te zijn, 

gaan wij de laatste zondag vieren. (Niet dat 

wij jullie beu zijn hoor, neeee! We zien elkaar 

ook terug op Kamp! Yeeeyyyyy!) Oefen alvast 

jullie coolste dancemoves, want we willen ze 

allemaal leren. Zeker komen als jullie van een feestje houden.  

 

 

Dikke kussen  

 

 

 

  

 

 

 

Kerri                   Zazoe                  Apodemus                 Nala 
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Welpen 

Woensdag 1 Mei: Scherpenheuvel  

Trek die stapschoentjes maar weer aan want het 

is Scherpenheuvel. We gaan samen gezellig 20 

Km stappen. Neem maar zeker een stevig 

lunchpakketje mee want het zal goed van pas kunnen komen. Hebben 

jullie er al zin in? Wij alvast wel.  

 

Zaterdag 4 Mei: Bieravond  

Vanavond is het weer zover. Onze jaarlijks 

bieravond! Je ouders kunnen hier van meer dan 26 

verschillende soorten bier proeven. Jammer genoeg 

is het deze zondag geen scouts maar de week erna 

zijn we weer van de partij. 

 

Zondag 5 Mei: Familiezondag 

Spijtig welpjes, maar vandaag mogen jullie je zondag 

spenderen bij mama, papa, broer, zus, oma, opa… Wij 

zullen jullie even hard missen als jullie ons hoor! Vanaf 

volgende week staan wij weer klaar met allerlei leuke, 

spannende en grappige spelletjes.  

 

Zondag 12 Mei: Ontbijt + Fotozoektocht (9h-17h) 

 We gaan vandaag zoals echte detectives op 

fotozoektocht. Wie weet vinden we wel een schat? Dus 

schuilt er een echte speurder in je, kom dan zeker zondag 

af. Vergeet ook je eten, drankje en je 4- uurtje niet 
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Zondag 19 Mei: water en verf spelletjes (10h-17h) 

 Vandaag is het zover de eerste vergadering van 

het jaar met waterspelletjes. Wie een 

waterpistool heeft mag die natuurlijk meepakken. 

Vergeet ook je eten, drankje en je 4- uurtje niet. 

 

 

Zondag 26 Mei: laatste vergadering (10h-17h) 

Het is spijtig genoeg al weer zover, de laatste 

vergadering van het jaar Ohhhn ☹. Maar niet 

getreurd, we gaan ons zeker amuseren op deze 

spannende dag. De brief met verdere uitleg volgt 

nog.  

 

 

Vrijdag 31 Mei: gezelschapselletjes (19 – 21 u) 

We spelen een spel vanavond! Ben jij ook verzot op 

gezelschapselletjes, kom dan zeker deze avond mee 

spelen met ons. 

 

 

 

Vrijdag 7 juni: Filmavond + infoavond (19 – 21 u) 

Voor de eerste keer dit jaar kijken we een 

film. Welke film het is, blijft nog een geheim! 

Het zal zeker de moeite zijn, dus allemaal 

komen. 
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Vrijdag 14 juni: Geluksavond (19 – 21 u) 

Voel jij dat je altijd geluk hebt of ben je 

gewoon de beste in alles? Wie weet ben je 

vanavond dan wel de winnaar. Doe jullie 

casinokleren maar al aan! 

 

Vrijdag 21 juni: Bosspel (19 – 21 u) 

Ook zoveel zin om eens ‘s avonds in het bos een 

spel te spelen? Het wordt super leuk en 

spannend dus kom zeker naar de scouts, want 

dan is het vanavond je avond.  

 

Vrijdag 28 juni: Afscheidsfeestje  (19 – 21 u) 

Ooh wat jammer het jaar zit er weer op. Maar niet 

getreurd voor we op een supertof kamp vertrekken 

gaan we nog eerst alles geven op deze laatste 

vergadering. Zeker komen is de boodschap!  

Dikke kussen  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Akela   Baloe   Phao 
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TROMMELKORPS 
 

 

Woensdag 1 mei: Scherpenheuvel! 

 

Eindelijk is het zover; we trekken naar Scherpenheuvel! Hopelijk 

kunnen we op jullie allemaal rekenen en trommelen we met z’n allen 

Scherpenheuvel binnen. Dit wil je echt niet missen! 

 

Zondag 5 mei: Familiezondag 

 

Zondag 12 mei: 17u-18u 

 

Nog één keertje komen we samen om het trommeljaar in stijl af te 

sluiten; met een traditioneel trommelfeestje. Zeker komen! We zien 

jullie uiteraard volgend jaar graag 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.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 
Woensdag 1 mei: Scherpenheuvel 

Hopelijk zijn jullie wandelbenen goed ingesmeerd 

want vandaag stappen we naar de basiliek van 

Scherpenheuvel! Interessant feitje; het gebouw is 

de oudste koepelkerk in de Lage Landen. Dat is iets 

om over na te denken tijdens die 30km.  

 

Zaterdag 4 mei: Bieravond 

Naar jaarlijkse gewoonten is het de eerste zaterdag na 1 mei weer 

onze bieravond! Spijtig genoeg mogen jullie nog niet proeven van onze 

lekkere biertjes maar gelukkig is er ook cola. 

Zoals altijd vindt het plaats aan onze lokalen. 

Kom zeker langs om gezellig rond het kampvuur 

nog eens na te praten over Scherpenheuvel, het 

afgelopen jaar of de verwachtingen voor ons 

kamp!  

 

Zondag 5 mei : familiezondag  

 

Helaas pindakaas, vandaag geen scoutsvergadering. 

Maar niet getreurd volgende week staan we weer 

klaar om jullie met open armen te ontvangen. Wij 

kijken er al naar uit, hopelijk jullie ook! 
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Zondag 12 mei: Stadsspel (9u-17u) 

Ahum Ahum aan allen die er vandaag om 9u 

zijn voor het ontbijt, proficiat! Aan allen die 

er om 10u waren, zet dat toch eens in de 

agena maar ook proficiat! Na ons ontbijtje 

verplaatsen we ons naar’t Stad. Eens kijken 

wat onze meneer de burgemeester Bart De 

Wever daar allemaal uitspookt! Vergeet dus 

zeker niet met je tiptop in orde fiets te 

komen! Wat we exact gaan doen vertellen 

we jullie zondag maar het wordt een vergadering die Antwerpen op zijn 

kop gaat zetten! Wat mag je niet vergeten; fiets, middageten, 

vieruurtje en voldoende drinken. Reminder: de laatste die aankomt 

doet de jonggiverwet oefen hem thuis zodat je hem zondag zeker kan. 

 

 

Zondag 19 mei: Bosspel (10u-17u) 

Zoek voor vandaag maar eens goed naar 

je inner Tarzan of Jane want we 

zonderen ons vandaag af in het 

oerwoud. Wat we daar allemaal zien kan 

je niet geloven. Je moet het met je 

eigen ogen zien, zeker komen is dus de 

boodschap! Oefen thuis al maar op het 

slingeren aan lianen en het vangen van wilde dieren, je weet nooit of 

het van pas komt. Vergeet zeker geen fiets, middageten, vieruurtje en 

drinken mee te nemen. 
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Zondag 26 mei : Laatste vergadering (10u-17u) 

Joepie vandaag gaan we weer met de hele 

scouts op pad!! Een brief met extra info volgt 

nog maar houd deze dag maar zeker vrij! Zoals 

altijd: vergeet geen middageten, vieruurtje en 

drinken mee te nemen! 

 

 

 

 

Vrijdag 31 mei: Filmavond + infomoment kamp (19u-21u) 

Vanavond lichten we een tipje van de sluier over 

wat ons kampthema nu is. Dit doen we aan de 

hand van een film. Spannend!! De mama’s en 

papa’s worden om 20u 30 verwacht, we doen dan 

voor hen een infomoment over het kamp. Vergeet 

geen hapjes en drankjes voor bij de film mee te 

nemen!! 

 

Vrijdag 7 juni: Arts en Crafts (19u-21u) 

Voor deze avond mag je jezelf al eens 

verdiepen in de wereld van de DIY’s. Wat we 

precies gaan maken kom je vanavond pas te 

weten. Vergeet geen drankje.  
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Vrijdag 14 juni: Sluipspel (19u-22u)  

Haal die donkere kledij al maar 

boven want vanavond spelen we een 

sluipspel! Doe kleren aan die 

vuil/kapot mogen worden.  

 

 

Vrijdag 21 juni: Kampvuuravond (19u-22u) 

 

“Omg vanavond gaan we lit, omg vanavond wordt 

echt lit.” Om het in de woorden van een wijze 

Famke Louise te zeggen. Vanavond maken we een 

kampvuurtje. Denk al maar eens na over je 

favoriete herinneringen van het jaar en ook over 

naar wat je uitkijkt.  

 

Vrijdag 28 juni: Casino (19u-22u)  

Oefen de lyrics van Poker-face van Lady Gaga al 

maar vast want vanavond is het casino avond. Je 

hoeft geen echt geld mee te nemen, we gaan niet 

naar Oostende maar blijven lekker in ons 

vertrouwde lokaal. Kijk al maar een YouTube 

tutorial om je voor te bereiden en we zien jullie 

dan!! 
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                                      Laure                               Lien        Ruben  

 

                                                                Quinten           Jens  
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Givers 

 

Woensdag 1 mei: Scherpenheuvel 

Jawel, het is weer zover. We wandelen 

vandaag naar ‘Sharphill’ (voor de polyglotten 

onder ons). Smeer jullie beentjes maar goed 

in want 60km is niet zomaar af te leggen.  

 

 

4 mei: Bieravond (20h-…) 

Voor de leden die al 16 zijn is het eindelijk zover: onze jaarlijkse 

bieravond. Kom maar boiten met je boys en poulékes want het belooft 

een gezellige avond te worden. Ook de leden die geen 16 zijn, zijn 

welkom. Maar zij mogen logischerwijs geen alcohol nuttigen.   

 

Zondag 5 mei: Familiezondag 

Na onze helse tocht naar Scherpenheuvel en de gezellige bieravond is 

het vandaag geen scouts. Deze familiezondag is ideaal om even uit te 

rusten, de laatste paaseitjes op te chappen en jullie favoriete leiding 

te missen. 
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Zondag 12 mei: groepsontbijt + Super Mario Bros Vergadering 

(9h-17h) 

Het is weer van dat, het 

maandelijks 

groepsontbijt. Leer de 

wet, kom op tijd en in 

perfect uniform en je 

bent safe. Na dat we 

alles bo’kes hebben 

opgechapt gaan we op pad als Mario & zijn matties. Het belooft een 

leuke dag te worden, dus zeker komen is de boodschap.  

 

Zondag 19 mei: Urban Golf Giver Edition (10h-17h) 

Nu het wat beter weer wordt en de 

conditie toeneemt is het tijd om nog eens 

te sporten. Niet zomaar een sport, het is 

Urban Golf. Neem jullie mooiste golfstick 

mee en oefen nog maar wat op de Wii. Er 

gaan geruchten rond dat Tiger Woods 

misschien zou meedoen, dus wees voorbereid om hem in te maken.  

 

 

 

Zondag 26 mei: laatste vergadering (10h-17h) 

Jammer, maar helaas is het vandaag de laatste zondagvergadering van 

dit scoutsjaar. Maar wees niet getreurd, want zoals elk jaar wordt dit 

een van de tofste dagen. De brief met meer informatie volgt nog.  
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Vrijdag 31 mei: casino (19h-21h) 

Het is niet omdat we geen vergaderingen meer op 

zondag hebben dat het niet lit gaat zijn. Vandaag 

wanen we ons in het Casino Del 26 en doen we 

alsof we genoeg geld hebben om er loco mee te 

gaan. Oefen jullie beste pokerface en eventueel 

een leuke kaarttruc.  

 

Vrijdag 7 juni: Stickerspel (19h-21h) 

Het stickerspel, jullie denken nu ‘huh leiding, wat is dat?’. Geen erg, 

kom naar de scouts en je zal het zelf zien. Natuurlijk is het een leuk 

spel, want hebben jullie dit jaar al een stom spel gespeeld?  

 

Vrijdag 14 juni: Everything on Wheels (19h-21h) 

 

Hopelijk is jullie Engels goed genoeg om te weten 

welke vergadering het is. Tip: neem zeker jullie 

fiets, step, skateboard, segway, longboard, 

rolschaatsen etc. mee. (Geen stress jongens, 

Pieter gaat geen fiets vernielen deze keer.) 

 

 

Vrijdag 21 juni: kampvoorbereiding (19h-21h) 

Aangezien het bijna juli is, is het ook bijna tijd om op kamp te gaan. 

Hopelijk zijn jullie razend benieuwd wat het thema is van het kamp. 

Vanavond zal het allemaal duidelijk worden. Dus als je al niet kan 

wachten, moet je zeker komen.  
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Vrijdag 28 juni: kampvuuravond (19h-21h) 

Om het scoutsjaar leuk en gezellig af te sluiten 

doen we een kampvuuravond. Aangezien Vinnie gitaar 

kan spelen, kan trommelen en 24/7 muziek pompt 

door zijn oortjes zal hij waarschijnlijk wel een 

concertje gunnen.  

             

 

 

 

Groetjes van jullie favoriete leiding 

 

                               Lien          Tomas        Pieter 
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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 


