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Groepsleiding 
Beste ouders, leden, broers, zussen, … 

Wanneer jullie dit lezen zijn we alweer begonnen aan een nieuw 
scoutsjaar vol avonturen en leuke vergaderingen. We verwelkomen 
nieuwe leden en onze nieuwe leiding terwijl we afscheid nemen van 
leiding en ze bedanken voor hun jarenlange inzet. 

Het voorbije scoutsjaar is met de kampen goed afgesloten en ons 
nieuwe jaar starten we traditioneel op de eerste zaterdag van 
september met onze overgang. Laatstejaars gaan vol goede moed via 
het hindernissenparcours over naar hun nieuwe tak waar ze nieuwe 
vriendjes kunnen maken en de nieuwe leidingsploegen worden aan jullie 
voorgesteld. 

De eerste echte scoutsdag gaat door op 15 september en voor de 
weken die volgen behouden we onze gewone planning: de welpen, 
jonggivers en givers hebben telkens scouts van 10u tot 17u en de 
kapoenen amuseren zich van 14u tot 17u. Op 13 oktober is het dan de 
eerste uitzondering omdat dan onze eerste groepsdag plaatsvindt. 
Iedereen wordt verwacht om 9u om samen te ontbijten en in de 
voormiddag allemaal samen spelletjes te spelen. 

Als laatste doen we een oproep aan jullie allemaal. In de scouts volgen 
we ook het spreekwoord ‘hoe meer zielen, hoe meer vreugd’ en vragen 
dus om komende weken veel vriendjes, vriendinnetjes, neven en 
nichten mee te nemen om samen te spelen. 

Verder wensen we iedereen een super scoutsjaar! 

 

Cato en Tomas 
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Info nieuwe leden 
 

We heten de nieuwe leden van harte welkom in onze familie en omdat 
we weten dat ergens nieuw binnenkomen niet altijd even gemakkelijk 
is lijsten we hieronder wat praktische info voor u op. 

 

Locatie:  

Speelplaats van Sint-Eduardus Secundair, Broeder Frederikstraat 3, 
2170 Merksem 

 

Uren: 

Normaal gezien volgen we de normale planning maar het kan altijd zijn 
dat er wat uitzonderingen komen. 

Elke eerste zondag is het familiezondag en is het geen scouts. 
Elke tweede zondag is het voor iedereen scouts van 9u tot 17u met 
groepsontbijt en om de maand groepsspelletjes. 
De andere zondagen in de maand is het voor de kapoenen scouts van 
14u tot 17u en voor de welpen, jonggivers en givers van 10u tot 17. 

 

Algemene afspraken: 

Al de leden komen steeds in perfect uniform (zie verder in onze 
paradob). 

Vanaf de jonggivers komen alle leden élke zondag met de fiets naar de 
scouts om ook eens op verplaatsing te kunnen gaan. 
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Kapoenen 
 

 

Zondag 15 september: Kennismakingsdag (14h-17h) 

Vandaag is een speciale dag voor enkele onder jullie: 
de eerste dag scouts. De anderen die hebben er al 
een jaartje op zitten en weten al hoe leuk scouts is. 
Aangezien we een aantal nieuwe gezichten gaan 
hebben en de leiding voor jullie ook nieuw is, lijkt 
het ons een goed idee om kennis te maken met 
elkaar via spelletjes. We gaan er een supertoffe eerste vergadering 
van maken! Vergeet geen drinken en 4-uurtje om de middag door te 
komen. 

 

Zondag 22 september: DE scoutsdag (14h-17h) 

Vorige week hebben we elkaar al wat beter leren 
kennen, dus vanaf vandaag kunnen we er echt 
invliegen. We zitten bij de scouts en daar horen 
bepaalde spelletjes bij. Zeker allemaal komen en 
dan maken we er samen een echte scoutsdag van. 
Vergeet je drinken en 4-uurtje niet. 
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Zondag 29 september: Piratenvergadering (14h-17h) 

Wie wil er graag piraat zijn? De leiding alvast 
wel. Deze zondag gaan we ons onderdompelen in 
het leven van een echte piraat en op zoek naar 
de kapoenenschat. Zie jij het zitten om samen 
met de leiding als echte piraten op pad te gaan? 
Kom dan zeker en vergeet geen drinken en 4-
uurtje. 

 

Zondag 6 oktober: Familiezondag  

Jammer, maar helaas. Na de eerste drie geweldige 
weken, is het tijd om weer eens een zondag met de 
mama en de papa door te brengen. Geniet van de 
rust, want volgende week vliegen we er weer in. 

 

Zondag 13 oktober: Speeltuinentocht (9h-17h) 

Nu we allemaal een weekje goed hebben kunnen uitrusten, is het tijd 
om weer te beginnen. Vandaag trekken we er 
samen op uit naar de leukste speeltuinen van 
Merksem en omstreken. Voor deze dag 
hebben we veel energie nodig en daarom 
beginnen we eerst met een stevig ontbijt, 
gemaakt met veel liefde door de leiding. 
Vergeet vandaag zeker geen lunch en neem 
natuurlijk ook drinken en een 4-uurtje mee. 
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Zondag 20 oktober: Lollyspel (14h-17h) 

 

We horen het jullie al denken: een vergadering met 
snoepjes? Ja hoor, maar wat gaan we nu net doen met 
al die lolly’s? Maar 1 manier om het te ondtdekken en 
die is: komen! Vergeet geen drinken en 4-uurtje. 

 

 

Zondag 27 oktober: Frozen (14h-17h) 

Het is al een tijdje geleden dat deze geweldige film is 
uitgekomen, maar de leiding heeft gehoord dat er 
binnenkort een tweede gaat uitkomen. Dit leek ons dan 
het perfecte moment om de avonturen van Anna, Elsa, 
Olaf en Kristoff zelf eens te beleven. Kom jij mee op 
avontuur met ons? Vergeet geen drinken en 4-uurtje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Phao                    Gig              Mysa 
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Welpen 
 

 

Zondag 15 september: Kennismakingsdag (10h-17h) 

Joepieeeee, de scouts is weer begonnen! Wij kijken 
er alvast naar uit om iedereen terug te zien. 
Natuurlijk gaan er nieuwe leden zijn en hebben jullie 
allemaal nieuwe leiding. Dus we gaan met elkaar 
kennismaken. Na vandaag gaan jullie allemaal super 
dikke vriendjes zijn! Vergeet zeker je middageten, 
4-uurtje en drinken niet!  

 

Zondag 22 september: bosspelletjes (10h-17h) 

Nu iedereen elkaar al goed kent door vorige 
week trekken we vandaag het bos in. We 
gaan heel de dag lang bosspelletjes spelen.  
Hopelijk zijn jullie goed uitgerust, want het 
belooft een actieve dag te worden. Zie 
maar dat jullie genoeg drinken en eten 
(middag en 4-uurtje) meenemen, want je 
zult het nodig hebben.  
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Zondag 29 september: speeltuinentocht (10h-17h) 

Omdat wij weten dat jullie houden van spelen 
in een speeltuin, gaan wij vandaag op 
speeltuinentocht. Dit wilt zeggen dat wij alle 
speeltuinen in de buurt eens gaan testen. Op 
het einde van de dag weten we dus welke 
speeltuin onze favoriet is. Omdat wandelen 
en spelen veel energie vraagt, mag je zeker 
je middageten, drinken en 4-uurtje niet 
vergeten.  

 

 

Zondag 6 oktober: Familiezondag  

Door de vorige 3 zondagen zo actief te spelen, is iedereen wel toe aan 
een rustdag. Vandaag mag je dus wat langer slapen en eens op bezoek 
gaan bij je familie.  

 

 

Zondag 13 oktober: groepsontbijt + kampen bouwen (9h-17h) 

Vandaag is het de eerste groepsdag van het jaar, 
dus beginnen we de dag met een heerlijk ontbijtje 
en groepsspelletjes. In de namiddag gaan we 
kampen bouwen. Wij gaan jullie een paar tips geven 
en dan doen we een wedstrijdje op ter beste een 
kamp bouwen. Hopelijk hebben jullie er even veel 
zin in als wij! Vergeet jullie middageten, 4-uurtje 
en drinken niet! 
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Zondag 20 oktober: vriendjesdag (10h-17h) 

Hebben jullie nog veel vriendjes en vriendinnetjes 
die nog geen scouts doen? Dan mogen jullie die 
vandaag eens meenemen om samen met ons 
spelletjes te spelen. Hopelijk nemen jullie veel 
vriendjes mee! Vergeet zeker jullie middageten, 4-
uurtje en drinken niet. 

 

Zondag 27 oktober: sportdag (10h-17h) 

Wij hebben natuurlijk al lang gemerkt dat jullie 
allemaal heel sportief zijn, daarom is het 
vandaag sportdag. We gaan allerlei sporten doen 
en ons heel hard amuseren. Je moet wel in 
uniform naar de scouts komen, maar je mag sportkleren meenemen. 
Neem zeker genoeg drinken mee, want je zult het nodig hebben. 
Vergeet ook je middageten en 4-uurtje niet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Kusjes,    Chil             Akela                 Mor                 Hathi      
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TROMMELKORPS 
 

Met het trommelkorps van de 26 komen we op 
zondagen na de scouts samen om de 
trommelmarsen te oefenen en te leren marcheren 
met als hoogtepunt van het jaar de stoet naar 
Scherpenheuvel op 1 mei met het trommelkorps 
aan kop. Alsook nog enkele kleinere gelegenheden 
doorheen het jaar.  

Ben je 2de jaar welp of ouder? Kom dan zeker 
eens proberen na de vergadering! 

 

Zondag 15 september: Eerste vergadering 17u00-18u00 

Het is weer zo ver; een nieuw trommeljaar! Vandaag verwelkomen we 
de nieuwe trommelaars en zorgen we voor trommels. 
 
Zondag 22 september: 17u00-18u00 
 
Zondag 29 september: 17u00-18u00 
 
Zondag 6 oktober: Familiezondag 

Vandaag houden we even een pauze en is het ook geen trommelen. 
 
Zondag 13 oktober: 17u00-18u00 
 
Zondag 20 oktober: 17u00-18u00 
 
Zondag 27 oktober: 17u00-18u00 
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Adressenlijst 
 
 
 
Kapoenen           Kapoenen@scouts26.be 
Lien Philips   0492/99.96.60             lien.philips@gmail.com 
Sarah Lallemand  0472/49.78.49        sarahlallemand@hotmail.com 
Joppe De Hert                 0468/13.27.14              joppedehert121@gmail.com 
 
Welpen           Welpen@scouts26.be 
Pieter Gysemans  0489/51.66.61        pietergysemans@gmail.com 
Lien de Pauw   0479/22.09.50        lien.de.pauw@hotmail.com 
Sam Keustermans  0478/11.46.07              sam.keustermans@telenet.be                
Simme Festen                  0494/21.84.86              simme.festen@gmail.com 
 
Jonggivers           Jonggivers@scouts26.be 
Jarne Fokker  0470/37.31.59        jarne.fokker@gmail.com 
Nils Mertens  0468/10.91.22        nils.mertens@telenet.be 
Xanthe Philibert               0478/11.37.21              xanthe.philibert@gmail.com 
 
Givers            Givers@scouts26.be 
Kaat Robberechts  0470/58.99.25        robberechts-kaat@hotmail.com 
Tomas Mertens  0468/10.35.99        tomas.mertens@telenet.be 
 
Groepsleiding          Groepsleiding@scouts26.be 
Cato Philips            0493/62.31.07              cato.philips@gmail.com  
Tomas Mertens  0468/10.35.99        tomas.mertens@telenet.be 
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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 
Ward van Hassel  0497/38.78.04        wardvanhassel@gmail.com 

 

Trommelkorps 
Nils Mertens  0468/10.91.22        nils.mertens@telenet.be 
 
 
Paradob 
Pieter Gysemans  0489/51.66.61        pietergysemans@gmail.com 
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JONGGIVERS 
 
 
Zondag 15 september: Kennismaking en vriendjesdag (10h-17h) 
 
Nu we het scoutsjaar weer starten is het tijd 
om elkaar weer wat beter te leren kennen. Ook 
dit jaar zijn er heel wat welpjes overgekomen 
naar de jonggivers, jullie gaan kennismaken 
zodat we allemaal dikke vrienden kunnen 
worden. Maar vrienden kunnen we niet genoeg 
hebben, dus jullie mogen allemaal zo veel mogelijk vriendjes en 
vriendinnetjes meenemen. Wij kunnen hen dan leren kennen en zij 
kunnen te weten komen hoe leuk scouts is! Vergeet geen lunch, drank 
en vieruurtje.  
 
 
Zondag 22 september: 24h Extreme Makeover Scouts Edition 
(10h-17h) 
 

Nu dat we elkaar allemaal beter hebben leren 
kennen is het tijd om ons lokaal te versieren. 
Het lokaal is nog een beetje leeg en saai dus 
breng van alles mee voor het lokaal aan te 

kleden. Bv. posters, affiches, slingers, … alles wat je thuis hebt liggen 
dat ons lokaal iets gezelliger kan maken mag je meenemen. 
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Zondag 29 september: Stadsspel  (10h-17h)  
 
Door de straten van Antwerpen lopen en de 
boel op stelten zetten, dat is wat we 
vandaag gaan doen want wij gaan een 
stadsspel spelen! Welk spel het is, is nog 
een verrassing maar zeker komen is de 
boodschap. Vergeet ook zeker jullie fiets, 
eten, drinken en 4-uurtje niet. 
 
 
Zondag 6 oktober: Familiezondag 
 

Spijtig Jogi’s, maar vandaag mogen jullie je zondag 
spenderen bij jullie 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 13 oktober: Bosspel + Groepsontbijt (9h-17h) 
 
Door de bossen sluipen, schieten met 
klakkebuizen of in de bomen klimmen als een 
aapje? Je hebt het goed gezien het is 
bosspelvergadering dus we gaan avontuurlijke 
spelletjes spelen in de bossen want wie houdt 
hier nu niet van ? 
Het is vandaag ook het eerste groepsontbijt 
van het jaar en dit wil zeggen dat jullie een uurtje vroeger worden 
verwacht en dat jullie op de scouts ontbijt krijgen. Vergeet ook zeker 
niet uw fiets, eten, drinken en 4-uurtje. 
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Zondag 20 oktober: Tocht (10h-17h) 
 
Niets is beter dan een wandeling met vrienden en 
vriendinnen. Het zal niet zomaar een tocht zijn… 
Ben je benieuwd wat er zo speciaal is aan onze 
wandeling? Kom dan zeker af! 
Vergeet geen drankje, middageten en een 4-
uurtje.  
 

 
 
Zondag 27 oktober: Techniekendag (10h-17h) 
 
Zo jongens, laat we eens kijken wat we nog 
weten van het afgelopen kamp. We gaan al 
onze skills verbeteren in sjorren, vuur maken, 
kaart en kompas, enz… Dus ben je benieuwd of 
je dit nog kan of wil je graag alles leren of 
verbeteren, kom dan zeker zondag naar de 
scouts. Vergeet ook zeker geen drankje, 
middageten en 4-uurtje. 
 
 
 
Stevige linker, 

 Xanthe    Jarne    Nils  
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Givers  
 
 

Zaterdag 7 september: Overgang 

Het is weer zo ver, de dag waar we de hele zomer op hebben gewacht. 
De overgang!! De 3de jaars van de jonggivers zullen een parcour 
moeten afleggen voordat ze echte givers worden. Daarna wordt jullie 
SUPER leuke/nieuwe leiding bekend gemaakt! Tot slot kan je je buikje 
rond eten met lekkere frietjes. Iedereen is welkom van 15:30 tot 
23:30. Tot dan! 

 

Zondag 15 september: Kennismaking 

Wat is jouw naam nu alweer? Oei, was hij jarig vandaag? Huh, heb jij 
een zus? Na vadaag zullen we deze vragen niet meer horen. Iedereen 
zal elkaar beter leren kennen. Van je lievelingseten tot de namen van 
je huisdier. Wij hebben er alvast veel zin in!  Vergeet geen drinken en 
4-uurtje. 

 

Zondag 22 september: Bosspel 

Deze zondag spelen we in het bos. Maar PAS OP, 
het bos kan heel gevaarlijk zijn, 
het leven daar is niet alleen rozengeur en 
manenschijn. Kijk maar goed uit je doppen 
want er loopt misschien een vijand rond waarvoor 
je je zult moeten verstoppen. Vergeet geen 
drinken en 4-uurtje. 
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Zondag 29 september: Stadsspel 

Aaaah ons mooie Antwerpen.  
De pleinen, de winkeltjes, de entertainers, 
de gezellige straatjes, de kathedraal, de 
marktjes, de zondagsmensen, …  
We zullen dat allemaal nog eens 
tegenkomen tijdens een groot stadsspel! 

De boodschap is dus: zeker je fiets niet vergeten! Vergeet ook geen 
drinken en 4-uurtje. 

 

Zondag 6 oktober: Familiezondag 

Na een drukke maar superleuke maand van de scouts krijgen jullie een 
dagje om uit te rusten. Maak nog snel die taak af tegen maandag, 
bezoek je oma, opa, nichtjes en neefjes. Of blijf eens lekker lang in je 
bed liggen en doe voor de rest van de dag helemaal niets! Laad je 
batterijen maar goed op want volgende week vliegen we er weer in!  

 

 

Zondag 13 oktober: Alles op wieltjes 

Die bekende scoutsspelletjes worden wel een beetje 
saai als giver. Je hebt ze al zoooo veel gespeeld. 
Daarom maken we het spannender door die spelletjes 
op wieltjes te spelen. Alles dat wieltjes heeft mag je 
mee nemen: een skateboard, rollerblades, 
winkelkarretje, je bureaustoel, een step,… Wij zijn 
alvast benieuwd wat jullie gaan mee nemen. Vergeet 
geen drinken en 4-uurtje. 
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Zondag 13 oktober: Patrouilletocht 

Ti ti ti ti ti Dora, Dora Dora Dora klik op 
DORAAAA, *klik*. 
Vandaag zullen jullie net als Dora op pad 
gaan. Net als haar krijgen jullie een rugzak 
en een kaart mee. Daarop zal een route 
uitgestippeld staan die jullie met je 

patrouille moet afleggen. Let maar goed op dat Swiper niets komt 
stelen… 
Let er ook op dat het vandaag om 9u begint en het ontbijt is, gevolgd 
door een paar groepsspelletjes. Vergeet geen drinken en 4-uurtje. 

 

 

 

 

Zondag 27 oktober: Techniekendag 

Je bent pas een echte scout als je kan 
sjorren en je eigen bed kan weven. 
Vandaag zal de leiding jullie alle 
trucjes van het vak leren. Jullie zullen 
hout doorzagen en dat gebruiken voor 
een vuur te maken. Jullie zullen je 
eigen eten koken en veel meer. Zie 
maar dat je het op het einde van de dag allemaal kan, want op kamp zal 
je dan slapen als een roos eten als een koning en kunnen we de coolste 
constructies maken! Vergeet geen drinken en 4-uurtje. 
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     Tomas               & Kaat 
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Uniform 
 

Als scouts zijn wij natuurlijk trots op ons uniform. Daarom wensen we 
dat de leden in perfect uniform naar de scouts komen. Dit oogt niet 
alleen mooier, maar zorgt ook voor herkenning.  

Voor kapoenen en welpen ziet het uniform er als volgt uit: botinnen, 
scoutsbroek (kort), scoutst-shirt, onze scoutstrui en de scoutsdas. 

Vanaf de jonggivers dragen we op de scouts een hemd. Hieronder 
vinden jullie wat er allemaal op zo een hemd thuishoort. Buiten het 
hemd dragen (jong)givers ook botinnen, een scoutsbroek, scoutst-
shirt en de scoutsdas. 
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Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen 


