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Groepsleiding 
 

Beste ouders, leden, broers, zussen,… 

Het scoutsjaar is ondertussen al twee maanden ver! Elke tak heeft al 
enkele leuke vergaderingen achter de rug en ook ons eerste 
groepsontbijt was een succes. We durven al wel eens te zeggen dat de 
tijd vliegt als je je amuseert!  

Voor de komende maanden hebben we natuurlijk nog veel meer spel en 
plezier op de agenda staan. Wat voor leuks er allemaal gepland staat 
kan je terugvinden in deze paradob. We starten de maand november 
met een familiezondag maar zien jullie graag terug  zondag 10 november 
op ons tweede groepsontbijt. De maand november staat verder ook 
bekend voor onze speculaasverkoop. We trekken er samen op uit om 
iedereen te voorzien van onze lekkere speculaas, gebakken door de 
Obama-bakker. Hierover volgt nog meer info! 

In december is het dan weer tijd voor iets helemaal anders! Vrijdag 29 
november beginnen de vrijdagavondvergaderingen voor de jonggivers en 
de givers. De kapoenen en welpen worden zondag 1 december nog 
verwacht op de scouts voor een super leuke vergadering! Vrijdag 6 
december krijgen we bezoek van Sinterklaas en Zwarte Piet, als we 
braaf geweest zijn natuurlijk ! De week erna vieren we met zijn allen 
de goede afloop van de speculaasverkoop met een film voor jong en oud. 
Ook de beste verkopers zullen dan in de bloemetjes gezet worden. Het 
jaar sluiten we af op vrijdag 20 december. Daarna is het tijd voor een 
hele boel familiefeesten en  zien we jullie allemaal graag terug in januari 
voor meer scoutsvergadering!  

 

Een stevige linker! 

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. 

  



5 
 

KAPOENEN 

 

3 november: familiezondag 

Na drie vermoeiende zondagen vol spelen is het vandaag spijtig genoeg 
geen scouts. Geniet dus van deze kans om even uit te rusten en tijd 
door te brengen met je mama, papa en de rest van je gezin zodat je 
klaar bent om er terug in te vliegen! 

 

 

10 november: Ontbijt + Eerste dag speculaasverkoop (9-17h) 

Vandaag is de eerste dag van de speculaasverkoop! 
Maar eerst genieten we van een lekker ontbijt, 
verzorgd door de leiding. Daarna halen we onze 
liefste glimlach boven en gaan we op pad om onze 
overheerlijke speculaas te verkopen. Als je genoeg 
speculazen hebt verkocht mag je mee op de 
beloningsvergadering dus wees er zeker bij! Vergeet zeker je lunch, 
drinken en 4-uurtje niet! 

 

 

17 november: Speculaasverkoop (14-17h) 

 

Deze zondag gaan we er nog eens op uit om 
speculaas te verkopen. We gaan natuurlijk proberen 
om zoveel mogelijk te verkopen zodat we die prijs 
kunnen winnen! Vergeet dus zeker niet je goed 
humeur, drinken en 4-uurtje mee te nemen! 
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Zondag 24 november: Laatste dag speculaasverkoop (14-17h) 

Na 2 weken hard verkopen is het einde in 
zicht en gaan we nog een laatste keer op 
pad om onze lekkere speculaas te 
verkopen. Net zoals de andere weken 
gaan we natuurlijk ons uiterste best doen 
om zoveel mogelijk speculazen te 
verkopen. Na de scouts is het nog het 
speculaascafé waar je kan genieten van 
een speculaas, een lekker drankje en een 
gezellige babbel. Vergeet je goed humeur, 4-uurtje en drinken niet! 

 

 

Zondag 1 december: Levend Stratego (14-17h) 

Op de laatste zondag van het jaar 2019 gaan we een 
super spannend, typisch scoutsspel spelen! Jullie 
kennen misschien wel het bordspel Stratego, maar 
vandaag brengen we het bordspel tot leven! Het 
wordt een super spannende maar toffe vergadering 
die je niet zal willen missen. We hopen dat jullie er 
allemaal zullen kunnen bij zijn! Vergeet zeker je 4-
uurtje en drinken niet! 
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Vrijdag 6 december: Sinterklaasvergadering 
(19-21h) 

Vanavond is het de eerste 
vrijdagavondvergadering en we hebben meteen 
een speciale gast: Sinterklaas en zijn pieten 
komen onze scouts een bezoekje brengen! De 

Sint zal in zijn grote boek kijken wie van jullie braaf en wie van jullie 
stout is geweest en wie weet krijg je misschien nog een klein 
cadeautje! De Sint en pieten kijken uit naar jullie bezoek dus wees er 
zeker bij! 

 

Vrijdag 13 december: Speculaasfeest (19-21h) 

Deze vrijdag vindt ons langverwachte 
speculaasfeest plaats! Na drie weken hard verkopen 
komen we eindelijk te weten welke tak het meeste 
speculaas heeft verkocht. Ook worden de drie 
beste verkopers van de scouts eventjes in de 
bloemetjes gezet. Om iedereen te belonen gaan we 
dan allemaal samen een leuke film kijken. Hopelijk 
tot dan! 

 

Vrijdag 20 december: Slaapzakkenvergadering (19-21h) 

De winter is er bijna en het is al heel koud, 
dus vanavond kruipen we allemaal in onze 
warme slaapzak en gaan we enkele gezellige 
en leuke spelletjes spelen. Dit is de laatste 
vergadering voor de kerstvakantie dus 
hopelijk kunnen we jullie allemaal nog eens 
zien voor het nieuwe jaar begint. Vergeet 

dus zeker niet een slaapzak mee te nemen! 
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                         Mysa                      Gigi                       Phao 
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WELPEN 
 
 
Zondag 3 november: Familiezondag 

 

Jammer genoeg is het vandaag geen scouts. Je mag 
vandaag zo lang uitslapen als je wil. Als jullie ons echt 
heel hard missen, mogen jullie altijd een tekening voor 
ons maken  . Natuurlijk zijn we ook blij als jullie 
volgende week komen zonder tekening. 

 
 
Zondag 10 november: Groepsdag en speculaasverkoop (9u-17u) 
 

Vandaag is het scouts om 9u, dit wil zeggen dat de leiding weer 
lekkere boterhammen voor jullie heeft gesmeerd. Hopelijk zien we 
jullie allemaal uitgeslapen en op tijd verschijnen. Nadien gaan we 
beginnen aan onze jaarlijkse speculaasverkoop. Oefen alvast jullie 
verkooppraatjes voor de spiegel. 

 

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

 
Vandaag gaan we verder waar we vorige week 
geëindigd zijn. We gaan weer speculaas verkopen. 
Natuurlijk zal dit minstens even leuk worden als 
vorige week, maar dat zal je alleen maar weten als 
je komt. Vergeet je eten, drinken en je 4-uurtje 
niet! 
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Zondag 23 november: Speculaasverkoop (10u-17u) 
 
Na deze zondag zijn we er vanaf… Dan hoeven we geen speculazen 
meer te verkopen. Daarom gaan we vandaag nog 1x superhard ons best 
doen. Zo winnen we misschien de trofee van de best verkopende tak. 
Vergeet jullie eten, drinken en 4-uurtje niet. 
 

 

Zondag 1 december: bosspel (10u-17u) 
 

Het is de laatste zondagvergadering van 2019, 
daarom gaan we nog een keer het bos in om een 
superleuk spel te spelen. Hopelijk hebben jullie er 
zin in, want wij hebben er nu al superveel zin in! 
Omdat het december is, moet je je zeker warm 
genoeg aankleden, want het kan wel eens koud 
worden. 

 
Vrijdag 6 december: Sinterklaasvergadering (19u-21u) 
 
Joeeepieeee! 6 december, de Sint is jarig. Hij 
komt speciaal voor zijn verjaardag naar onze 
scouts om dat met jullie te vieren. Hopelijk zijn 
jullie allemaal heel flink geweest, want anders 
moeten jullie de zak in. Oefen al de 
sinterklaasliedjes die je kent maar al, want we 
zullen moeten zingen voor de sint.  
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Vrijdag 13 december: Speculaasfeest (19u-21u) 
 
Vandaag weten we eindelijk welke tak de meeste speculazen heeft 
verkocht. Nadat we dit weten, zakken we rustig onderuit in onze 
stoel, nemen we een chipje, een drankje en dan zijn we klaar om te 
genieten van een leuke film. 

 
 
Vrijdag 20 december: gezelschapsspelletjes (19u-21u) 
 

Wow, het is al weer de laatste vergadering van dit 
jaar. Omdat we zoveel van jullie gezelschap 
houden, gaan we gezelschapsspelletjes spelen met 
z’n allen. Als je een spelletje hebt dat je graag 
speelt, mag je dat zeker meenemen.  

 
Kusjes van de welpenleiding: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Mor      Akela       Hathi        Chil 
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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 3 november: Familiezondag: geen trommelen 
 
Zondag 10 november: 17u00-18u00 
 
Zondag 17 november: 17u00-18u00 
 
Zondag 24 november: 17u00-18u00 

 

Vanaf december houden we de jaarlijkse winterstop en is het tijdelijk 
geen trommelen. Dit is dus het moment om thuis veel te oefenen 
zodat we er in 2020 vlot terug aan kunnen beginnen ;) 
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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 
Ruben Bastiaens  0470/51.31.08        rubenbastiaens2000@gmail.com 
 
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 3 november: Familiezondag 
 
Vandaag is het geen scouts en hebben jullie de tijd om nog eens langs 
te gaan bij de familie of te genieten van nog een laatste dagje 
vakantie voor jullie terug naar school mogen/moeten. 
 
 
Zondag 10 november: Groepsdag en speculaasverkoop 9u-17u 
 
Vandaag gaan we weer van start met onze jaarlijkse speculaasverkoop! 
Neem dus zeker je goed humeur en beste 
verkooppraatjes mee en samen bezorgen we 
Merksem de beste speculaas die er is! Vanaf 
vandaag kan je ook speculazen mee naar huis 
nemen om aan vrienden of familie te verkopen. 
Vergeet geen middageten en 4-uurtje, ontbijt 
krijg je van ons. 
 
 
Zondag 17 november: Speculaasverkoop 10u-17u 
 
Vandaag de tweede verkoopdag. Komen is de boodschap, zeker als je 
nog niet aan de vereiste hoeveelheid voor de beloning zit! Vergeet 
zeker geen middageten, 4-uurtje en genoeg drinken, want van deur tot 
deur gaan vergt veel energie. 
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Zondag 23 november: Speculaasverkoop 10u-17u 
 
Nog een laatste keer verkopen vandaag. Zeker komen om eventueel 
nog speculazen mee naar huis te nemen en samen winnen we de titel 
van meest verkochte speculazen! 
 
 
Vrijdag 29 november: Casinoavond 19u-21u 

 
Vanavond toveren we ons om tot echte 
geldmachines en wagen we ons aan de 
kansspelen. Trek je mooiste pak uit de kast 
en kom grof geld verdienen in het beste 
casino van het land! 
 

 
Vrijdag 6 december: Sinterklaasvergadering 19u-21u 
 
6 december, we weten allemaal wat dat betekent; 
Sinterklaas! Wij hebben gesproken met de 
Sinterklaas himself en hij heeft ons beloofd dat 
hij vanavond nog een plaatsje vrij had in zijn 
agenda om bij ons langs te komen. Zeker komen 
dus met jullie tekeningen en brieven voor de Sint 
en zijn pieten!  
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                  Xanthe           Jarne             Nils 

Vrijdag 13 december: Speculaasfeest 19u-21u 
 
Omdat jullie afgelopen maand zo goed jullie best 
hebben gedaan op de verkoopdagen vieren we vandaag 
feest en worden de prijzen voor beste verkopers en 
tak uitgereikt. Allemaal zeker komen om de takprijs 
samen in de wacht te slepen ;)  

 
 
Vrijdag 20 december: Kampvuuravond 19u-21u 
 
Niets beter op een koude winteravond dan samen 
lekker knus bij elkaar te kruipen rond een lekker 
warm kampvuurtje toch? Wel, vanavond doen we 
juist dat! Trek je leukste kersttrui uit de kast en 
kom er gezellig bij!  

 
 

Stevige linker, 

De jonggiverleiding 
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Givers 
 
Zondag 3 november: Familiezondag 
De eerste zondag van de maand is er weer en 
dat betekent lang uitslapen, voor school 
werken, de bomma een bezoekje brengen en 
niet naar de scouts komen! Maar niet 
getreurd want vanaf volgende week gaan we 3 
weken lang heerlijke speculazen verkopen! Tot 
volgende week!  

 

Zondag 10 november: Speculaasverkoop Part I 9u-17u 

Het is weer november en dat betekent sinds enkele jaren weer 
speculazen verkopen! De givers hebben vorig 
jaar gewonnen en dat proberen we dit jaar 
weer te doen, zodat de leiding jullie ergens 
dit jaar kan verwennen! Hemd mooi gestreken, 
botinnen geknoopt, kousen opgetrokken en 
met een glimlach van deur tot deur gaan om 
die trofee weer binnen te slepen en wie weet 
mag je dan wel mee op de beloning! Kom zeker 

om 9u want het is ontbijt! Vergeet geen lunch en 4-uurtje!  
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Zondag 17 november: Speculaasverkoop Part II 10u-17u 

Vorige week zijn we goed begonnen om de titel te verdedigen en 
vandaag hebben we maar één missie: de streak 
verder zetten en weer vele tientallen 
sepculazen verkopen! Vraag intussen ook aan al 
je schoolvrienden en familie of ze 
geïnteresseerd zijn in 2 of meer overheerlijke 
speculazen met ons eigen logo erop! Vergeet 
geen lunch en 4-uurtje. 

 

Zondag 24 november: Speculaasverkoop Part III 10u-17u 

De laatste dag van de verkoop is inmiddels 
aangebroken en hopelijk hebben we al een 
comfortabele voorsprong opgebouwd in de 
strijd om de felbegeerde trofee. Omdat we 
toch het zekere voor het onzekere willen 
nemen, geven we vandaag nog eens alles om 
de laatste speculazen de deur uit te werken! 
Vergeet geen lunch en 4-uurtje. 
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Vrijdag 29 november: Bosspel 19u-21u  

Jullie examens komen er stilaan aan en omdat 
de leiding jullie drukke schema’s niet in de 
war wilt gooien door op zondag jullie naar de 
scouts te laten komen houden we vanaf nu 
vrijdagavond-vergaderingen. Het is nu donker 
’s avonds en Kerstmis komt eraan, de 
perfecte gelegenheid om een bosspel te 
spelen in het thema van Kaats favoriete 
periode: de kerstperiode. Allemaal op post om 19u! Om 21u laten we 
jullie terug achter jullie boeken kruipen.  

 

Vrijdag 6 december: Sinterklaasvergadering 19u-21u 

Zijn jullie wel braaf geweest het voorbije 
jaar? Zijn jullie niet bang van de zak van de 
pieten? Vanavond komen we erachter want de 
enige echte Sinterklaas komt speciaal voor 
jullie langs op onze scouts! Maak een mooie 
tekening, neem een wortel en suikerklontje 
mee en wie weet krijgen jullie wel wat 
lekkers van de goede man. Afspraak om 19u 
op de scouts. 
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Vrijdag 13 december: Speculaasfeest 19u-21 

In november zijn we druk bezig 
geweest met speculazen te verkopen 
met maar één doel: voor één jaar 
houders van de speculaastrofee te 
mogen zijn! Vanavond verzamelen we 
allemaal in de feestzaal van Sint-
Eduardus om erachter te komen 
welke tak de meeste pakjes heeft verkocht en de bijhorende trofee 
mee mag nemen naar hun lokaal! Erna kijken we samen een film om de 
avond mooi af te sluiten. Jullie worden om 19u op de scouts verwacht. 

 

Vrijdag 20 december: Kerstvergadering 19u-21u 

Nog 5 dagen en de meest magische dag van het jaar is er: Kerstmis! 
De geboorte van Kinneke Jezus, samen zijn met de familie, lekker 
eten, pakjes openen,… Omdat veel mensen hier een heel jaar naar 
uitkijken houden we een heuse kerstvergadering. Wat we exact gaan 
doen kom je maar ontdekken vanaf 19u op de scouts. Tot dan! 

 

 

 
 

 

 

 

                     

                        Ruben                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 


