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Groepsleiding 
 

Beste ouders, leden, broers, zussen,… 

Na de speculaasverkoop en de vrijdagavondvergaderingen in december 
is het intussen al 2020! 

De speculaasverkoop was met 2500 verkochte pakjes een groot succes. 
Op het traditionele speculaasfeest werden de winnende tak en de 3 
beste individuele verkopers in de bloemetjes gezet. De prijs voor best 
verkopende tak ging na vorig jaar ook dit jaar weer naar de givers. 
Proficiat! 

Ondertussen is de Sint ook langs geweest op onze scouts. De leden 
hadden mooie tekeningen gemaakt en kregen hiervoor heel wat lekkers 
van de goede lieve man en zijn pieten. 

In het nieuwe jaar staat er ook weer heel wat gepland. Te beginnen met 
de eerste groepsdag van het jaar op 12 januari. In februari gaan de 
derdejaars jonggivers en de givers samen et hun leeftijdgenoten van 
heel Merksem en Schoten op weekend. Zo leren ze elkaar al beter 
kennen met het oog op later. 

Op de schrikkeldag van het jaar, 29 februari, houden we dan onze 
jaarlijkse feestavond in Het Wilgenhof in Merksem. Lekker eten, mooie 
actjes van de verschillende takken en een unieke sfeer staan hier op de 
planning maar daarover krijgen jullie tijdig nog een brief met meer 
informatie. Dan is het alweer maart en wat we daar allemaal gaan doen 
is nog een verrassing! 

 

Stevige Linker 

Cato & 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 5 januari: Familiezondag 

Hopelijk hebben jullie hele fijne feestdagen 
gehad deze vakantie.  

We zijn er dan ook van overtuigd dat jullie 
nog wat rust kunnen gebruiken om te 
bekomen. Daarom is het deze zondag geen 
scouts en mag je gezellig eens thuis spelen of 
een film kijken om uit te rusten. Wij kunnen niet wachten om jullie 
volgende week terug te zien! 

 

 

Zondag 12 januari: Groepsontbijt en bosspel (9-17h) 

 

Jippie! Eindelijk is het terug scouts. Vandaag 
vliegen we er dan ook meteen weeg goed in. ’s 
Morgens ontbijten we lekker samen, zodat we veel 
energie hebben voor de rest van de dag. Daarna 
gaan we het bos van Bouckenborgh trotseren en 

ons rot amuseren. Kleed je lekker warm aan en vergeet je lunch, 
vieruurtje en drankje niet, want van al dat spelen, gaan we veel honger 
en dorst krijgen.  
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Zondag 19 januari: Alles op wieltjes (14-17h) 

Vandaag gaan we ons op een speciale manier 
verplaatsen: op wieltjes.  

Neem vandaag dus iets mee met wieltjes: skates, 
skateboard, fiets, step… Dan kunnen we vandaag allerlei 
gekke dingen doen, zoals een parcour afleggen. Vergeet 
je vieruurtje en drankje niet! 

 

 

Zondag 26 januari: jongens tegen meisjes (14-17h) 

Wie is het snelst, wie is het slimst, wie is sterkst…? 
Vandaag is de dag dat we voor eens en voor altijd gaan 
bepalen wie het beste is in alles: de jongens of de 
meisjes. Ga zaterdag op tijd slapen, zodat je volledig 
uitgerust bent zondag om ten strijde te trekken tegen 
de anderen. Neem ook deze week een vieruurtje en 
drankje mee. 

 

 

Zondag 2 februari: Familiezondag 

 

Jammer, maar helaas. De eerste maand van het jaar zit 
er weer op.  

Dit betekent ook dat het weer tijd is om een zondagje 
thuis te blijven. Wie wil kan op bezoek gaan bij oma, opa, 
bomma, bompa, tante, nonkel… of gezellig thuis blijven 
met mama, papa, broer, zus… Niet getreurd, want 
volgende week krijg je een dubbele portie scouts. 
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Zaterdag 8 februari en zondag 9 februari: Kapoenenweekend 

 

 

Het is eindelijk zo ver! We gaan dit weekend op weekend met 
de kapoenen. We vertrekken zaterdagmorgen en zondagmiddag 
sluiten we ons weekend af. Jouw ouder(s) krijgen binnenkort 
meer informatie via een brief. Wij hebben er al zin in! 

 

 

Zondag 16 februari: Levend ganzenbord (14-17h) 

 

Kennen jullie het spelletje ganzenbord al? 
Hebben jullie dat als eens een keertje 
gespeeld? Zo nee, dan ga je dat deze zondag 
leren kennen. Zo ja, dan ga je vandaag 
ontdekken dat wij er een speciale versie van 
hebben gemaakt. Kom zeker en dan gaan we ons 
samen goed amuseren deze zondag. Neem ook 
een vieruurtje en drankje mee.  
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Zondag 23 februari: Sportdag (14-17h) 

 

 

Wat is jullie favoriete sport? Wat denken jullie 
ervan om vandaag een aantal sporten uit te 
proberen. Afsluiten doen we met dansen. 
Aangezien het volgende week feestavond is en 
elke tak zijn danskunsten daar moet laten zien, 
willen wij goed geoefend hebben. Vergeet geen 
vieruurtje en drankje, want van sporten krijgen 

we honger en dorst. Neem zeker ook je dansbenen mee.  

 

 

 

Zaterdag 29 februari: feestavond 

 

Vanavond is het zo ver. We gaan 
onze danskunsten laten zien aan 
iedereen. Daarnaast kunnen jullie 
ook genieten van heerlijke pasta 
gemaakt door de leiding. Extra info 
volgt nog.  
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Phao     Gigi    Mysa  
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WELPEN 
 
 
Zondag 5 januari: Familiezondag (10u-17u) 

 

Na een heel leuke maar drukke periode met veel 
feestjes is het tijd om nog eens lang uit te slapen en 
het is dus geen scouts vandaag  .! We zien jullie graag 
volgende week terug om leuke spelletjes te spelen    

PS: Als jullie ons te hard missen, mogen jullie altijd een 
tekening maken voor ons! 

 

 

Zondag 12 januari: Groepsdag en De slimste welp ter wereld (9u-
17u) 
 

Het is vandaag de eerste groepsdag in 2019 
dus beginnen we de dag met een heerlijk 
ontbijtje gemaakt door de leiding en 
groepsspelletjes. In de namiddag gaan we 
uitzoeken wie de van de welpen ‘De Slimste 
Welp Ter Wereld’ is! Neem dus zeker jullie 
verstand en goed humeur mee  Vergeet 
zeker jullie boterhammetjes, 4-uurtje en drinken niet!  
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Zondag 19 januari: Legervergadering (10u-17u) 

Vandaag kruipen we in de huid van echte 
soldaten en gaan we ontdekken hoe echte 
soldaten sluipen, lopen, schieten, …                                   
Je mag je vandaag verkleden als echte soldaat 
en samen met ons op missie gaan! Een echte 
soldaat is voorbereid dus vergeet zeker jullie 
middageten, 4-uurtje en drinken niet.     

 

 

Zondag 26 januari: Alles op wieltjes (10u-17u) 

We hebben de afgelopen weken al zo goed gespeeld dat 
het tijd wordt om onze spelletjes up te graden. We 
gaan spelletjes spelen op wieltjes. Je mag dus alles wat 
wieltjes heeft meenemen naar de scouts (Skateboard, 
step, rollerblades…). Wij zijn alvast benieuwd wat jullie 
gaan meenemen. Vergeet zeker je boterhammen, 
drinken en 4-uurtje niet. 

 

 

Zondag 2 februari: Familiezondag 

Jammer maar helaas welpjes, Vandaag is het 
geen scouts. In plaats van de spelen kunnen 
jullie vandaag een beetje rusten een bezoekje 
aan de oma en de opa brengen   Wij zien jullie 
volgende week graag terug! 
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Zondag 9 februari: groepsdag + Valentijnvergadering (9u-17u) 

Deze zondag komen we wat vroeger naar 
de scouts om te genieten van het heerlijke 
ontbijt! Daarna spelen we met heel de 
scouts weer leuke groepsspelletjes. In de 
namiddag vieren we de dag van de liefde. 
Zoek de romanticus in jezelf op en neem 
deze net zoals je boterhammetjes, drinken 
en 4-uurtje zeker mee. 

 

 

14-15-16 februari: Welpenweekend 

 

Feest! Het is weer tijd voor ons 
geweldig welpenweekend. De locatie en 
het thema blijven nog even geheim 
voor jullie. Wij kijken er al naar uit en 
meer info volgt in de brief. 

 

 

 

Zondag 23 februari: Star Wars vergadering (10u-17u) 

May the force be with you! Vandaag gaan 
we op avontuur in een sterrenstelsel hier 
ver vandaag. Kom vandaag samen met ons 
ontdekken of je aan de light of de dark 
side staat. Vergeet zeker jullie 
lunchpakket, 4-uurtje en drinken niet!  
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Zaterdag 29 februari: feestavond 

Zoals elk jaar organiseren wij ook dit jaar weer een gezellige 
feestavond. Alle takken (en ook de leiding) zullen een actje 
voorbrengen. Meer informatie zal nog volgen, zowel via een brief als 
op facebook.   

 

 

Groetjes van de welpenleiding, 

 
            Akela       Mor        Chil       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! 

 

In januari en februari is het geen trommelen, wegens examens van de 
leiding, onaangename temperaturen en andere activiteiten zoals 
weekends etc. In maart vliegen we er terug vollenbak in en zetten we 
de laatste rechte lijn in richting 1 mei, wanneer naar jaarlijkse 
gewoonte Scherpenheuvel binnenwandelen met het trommelkorps op 
kop! 
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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 12 Januari: Groepsdag + Atletenvergadering (9h-17h) 

Vandaag gaan we zien wie de beste atleet 
is van de jonggivers. Kom ‘s morgens goed 
ontbijten zodat je er zeker heel de dag 
ertegenaan kan. Vergeet ook geen 
middageten, drinken en een 4-uurtje.  

 

 

Zondag 19 Januari: Alles op wieltjes (10h-17h) 

Rollerblades, steps, fietsen, winkelkarren, … hebben 
allemaal iets gemeenschappelijk. Wieltjes! Vandaag 
gaan we ons amuseren met alles wat rolt en rijdt. 
Vergeet geen eten, drinken en een 4-uurtje mee te 
nemen.  

 

 

Zondag 26 Januari: Guinness World Recordsvergadering (10h-17h) 

We gaan vandaag de gekste dingen 
doen die sommige mensen niet konden. 
We gaan records verbreken.  

Dus kom met een uitgeslapen hoofd 
naar de scouts want je focus zal je 
nodig hebben. Vergeet geen eten, 
drinken en een 4-uurtje mee te nemen. 

 



18 
 

Zondag 9 Februari: Familliezondag 

 Jammer genoeg is het vandaag geen scouts maar 
niet getreurd want volgende week zijn we er weer 
(met meer weer  .) 

 

 

 

 

14 tot en met 16 Januari: Duodagen 

Deze vrijdag vertrekken de 3de jaars van alle 
scoutsgroepen van Merksem gezamenlijk op 
weekend. 

Zeker komen want het zal een spannend 
weekend worden. 

De brief met verdere info volgt nog. 

 

 

 

 Zondag 16 Februari: Epic Meal Time (10h-17h) 

Voor de 1ste en 2de jaars is het gewoon zondag 
scouts. Vandaag gaan we ETEN met ETEN maken. 
Wil jij weten hoe tof dit gaat worden?  

Kom dan zeker af je hoeft geen middageten mee te 
nemen alleen drinken is voldoende. 
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zondag 23 Februari: Legervergadering (10h-17h) 

Schuilt er een echte paracommando in jou? 
Of ben je heel stil en weet je jezelf 
ongezien te verplaatsen? Laat deze zondag 
dan je beste skills zien. Vergeet ook zeker 
geen eten, drinken en een 4-uurtje mee te 
nemen. 

 

 

 

 

Zaterdag 29 Februari: Feestavond  

Naar jaarlijkse gewoonte is het deze 
zaterdag feestavond. Kom gezellig met je 
familie lekkere pasta eten en geniet van 
het desserten buffet. De brief volgt nog.  
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Veel groetjes, 

De jongiverleiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils    Jarne   Xanthe 
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Givers 
 
Zondag 5 januari: Familiezondag 

Het is weer zover, de eerste zondag van de maand. Ooooh, horen we 
velen al denken maar niet getreurd! Maak van de gelegenheid gebruik 
om je botinnen te poetsen of hemd up-to-date te houden en we zien 
jullie volgende week terug stralen in het nieuwe jaar. Tot dan!  

 

Zondag 12 januari: Ontbijt + bosspel (9u-17u) 

We trappen naar goede gewoonte het 
nieuwe jaar weer af met een stevig 
ontbijt en groepsspelletjes. Daarna 
trekken we het bos in om te sluipen, 
met klakkebuizen te schieten en door 
de bomen te klimmen. We spelen een 
bosspel vandaag en met een beetje 
geluk hebben we een special guest! 

Vergeet niet om een uurtje vroeger te komen voor het ontbijt en je 
fiets mee te brengen! 
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Vrijdag 17 januari: Schaatsen (19-21u)  

Wat is er leuker op een koude winteravond 
dan sierlijk over een vloer van ijs glijden, 
raden jullie het al? Inderdaad, vanavond gaan 
we met z’n allen schaatsen. Oefen jullie 
pirouettes alvast en we zien jullie vanavond 
voor twee uurtjes dolle pret. Vergeet ook 
zeker geen muts, handschoenen en een dikke 
jas mee te nemen om de avond warm door te 
komen! 

 

Vrijdag 24 januari: Dance moves night (19-21u)   

Met onze jaarlijkse feestavond in het vooruitzicht 
zetten we vanavond onze dance moves terug op 
scherp. We halen alles uit de kast om een 
fantastisch actje voor de feestavond te bedenken. 
Het is ook de laatste vrijdagavond-vergadering. Trek 
jullie dansschoenen maar aan en wees zeker aanwezig 
want we oefenen ons actje voor de feestavond! 
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Zondag 2 februari: Familiezondag  

 Spijtig givers, maar vandaag mogen jullie je 
zondag spenderen met de mama, papa, 
broer, zus, oma, opa, kat of goudvis. Wij 
zullen jullie even hard missen als jullie ons 
hoor! Geniet ervan en vanaf volgende week 
staan wij weer een hele reeks zondagen 
klaar met fantastische vergaderingen. Tot 
dan! 

 

Zondag 9 februari: Ontbijt + Fortentocht (9-17u) 

Deze zondag beginnen we om 9 uur 
met een goed ontbijt op de scouts. 
Daarna zakken we af naar allerlei 
forten in de omgeving. Er zijn nog 
heel wat forten te ontdekken in het 
Antwerpse, wij kiezen er de beste uit 
en nemen jullie er naartoe om de 
gekste spelletjes te spelen. Een 

stevig lunchpakket, 4-uurtje en fiets zijn onmisbaar op deze dag! 
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14-15-16 februari: Giverweekend 

Het is weer zover! Ons jaarlijks 
weekend waarop we er met alle 
scoutsen van het district op uit 
trekken om ons te amuseren. 
Voor de eerstejaars: anders dan 
duo-dagen mag nu iedereen mee, joepie! Alle verdere info over dit 
weekend krijgen jullie ouders nog per mail maar we kunnen alvast 
verklappen dat dit een onvergetelijk weekend wordt.  

 

Zondag 23 februari: Speeltuinentocht  (10-17u) 

Vandaag halen we het kind in ons naar boven 
en gaan we ons schaamteloos amuseren in 
alle speeltuinen die we kunnen vinden. Wat 
we juist gaan doen blijft nog een verassing 
maar fun is gegarandeerd! Vergeet zeker 
geen lunch, 4-uurtje, drankje en jullie fiets.   

 

 

Zaterdag 29 februari: Feestavond 

Dit weekend geen vergadering op zondag maar wel onze fantastische 
feestavond! Lekker eten met de familie en leiding en natuurlijk ons 
actje. Meer info volgt nog per mail, hopelijk zien we jullie allemaal 
vanavond! 
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         Ruben              Kaat            Tomas 
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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 


