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Groepsleiding
Beste ouders en leden
September wilt zeggen: de start van een nieuw scoutsjaar. Na een
kort jaar en supertoffe kampen is het weer zover… We vliegen er
weer in met een enthousiaste leidingsploeg om er een tof, maar
coronaveilig jaar van te maken.
De eerste echte scoutsdag zal doorgaan op zondag 20 september.
Voor de rest van de maand zal het gewoon scouts zijn voor de welpen,
jonggivers en givers elke zondag van 10u – 17u. Voor de kapoenen zal
het elke zondag zijn van 14u – 17u. 4 Oktober is het familiezondag.
Het zal het pas terug scouts zijn vanaf zondag 11 oktober. Het is
tevens dan ook met groepsontbijt en worden jullie verwacht om 9u en
de scouts zal gedaan zijn zoals altijd om 17u.
Ten slotte willen we graag een warme oproep doen. Zijn er nog
vriendjes, vriendinnetjes, buurjongen of -meisje,… pak ze de komende
weken zeker mee om er een nog toffer scoutsjaar van te maken.

We wensen iedereen een gezond en tof jaar.
Tomas en Jarne

3

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 20 september: Kennismaking (14u-17u)

Hoera! Vandaag beginnen we aan een nieuw
scoutsjaar! Omdat er hopelijk enkele nieuwe
gezichten zijn, starten we het jaar met een
kennismakingsdag.
Zo
kunnen
we
spelenderwijs elkaar allemaal een beetje
beter leren kennen. Wij hebben er al zin in!
Vergeet zeker geen vieruurtje en drankje
mee te nemen!

Zondag 27 september: Nog eentje om er in te komen (14u-17u)

Nadat we vorige week allemaal met elkaar
hebben kennisgemaakt, gaan we vandaag
klassieke scoutsspelletjes spelen. De bom,
Dikke Berta… al deze superleuke spelletjes (en
meer) leren jullie vandaag kennen. De
tweedejaars kennen deze spelletjes normaal
gezien al, maar anders frissen we jullie geheugen even op. Vergeet je
vieruurtje en drankje niet!
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Zondag 4 oktober: Familiezondag

Helaas, deze zondag is het geen scouts!

Neem

vandaag de tijd om lekker uit te rusten en tijd
door te brengen met je familie. Wij zijn jullie
graag volgende zondag!

Zondag 11 oktober: Groepsontbijt + Scoutsdiploma (9u-17u)

Vandaag komen jullie te weten wat het betekent om een
echte scout te zijn. Eerst komen we wat vroeger naar
de scouts om gezellig samen te ontbijten. Daarna gaan
we kaartlezen, sjorren,… wie weet wat jullie vandaag
allemaal gaan leren? Het is de bedoeling dat jullie tegen
het einde van de dag jullie echte scoutsdiploma
verdienen. Kom dus zeker en vergeet geen lunchpakket,
vieruurtje en drinken mee te nemen!

Zondag 18 oktober: De laatsten zullen de eersten zijn (14u-17u)

In een wedstrijd of race is het normaal altijd
de bedoeling om de eerste te zijn, maar vandaag
zijn de rollen omgedraaid. Vandaag zullen de
laatsten de eersten zijn. Benieuwd wat dat nu
allemaal betekent? Kom deze zondag dan zeker
naar de scouts met je vieruurtje en met je
drinken!
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Zondag 25 oktober: Halloweenvergadering (14u-17u)

Boeeee, volgende week is het de allerengste dag
van het jaar: Halloween! Maar omdat het dan
geen scouts is, vieren wij deze griezelige
feestdag een weekje vroeger. Deze vergadering
draait om spoken, heksen en nog veel meer. Als
je wil, mag je altijd verkleed komen. Kom dus
zeker af (als je durft) en neem zeker je
vieruurtje en drinken mee.

Gigi

Kerri

Phao
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WELPEN
Zondag 20 september: Wie is het? (10u-17u)

Heb jij bruine ogen? Draag je een bril? Wanneer
ben je jarig? Heb je een zus? Allemaal vragen die
vandaag aan bod zullen komen. Om nog dikkere
vrienden te worden leren we elkaar allemaal wat
beter kennen. Misschien komen jullie nog wel gekke
dingen te weten over de leiding?

Zondag 27 september: BFF (10u-17u)
Deze afkorting kennen jullie allemaal wel. Best
Friends Forever. Deze zondag heb je het geluk
dat je je liefde voor scouts kan delen met je
BFF. Neem dus dat ene vriendje of
vriendinnetje van school of de voetbal of
tekenacademie mee. (sorry mama’s en papa’s of
huisdieren als BFF mogen jammer genoeg niet
mee genomen worden, Xebo zal dus ook zijn
konijn thuis moeten laten).
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Zondag 4 oktober: Familiezondag (10u-17u)
Jammer genoeg is het vandaag geen
scouts. Bezoek oma en opa eens, maak
nog snel die taak af tegen maandag. Deze
dag kunnen jullie ook gewoon niksen en je
batterijen weer opladen tegen volgende
week, want dan vliegen we er weer in!

Zondag 11 oktober: De wielen van de bus draaien rond en rond…
(10u-17u)
Wie heeft er net ook allemaal gezongen bij het lezen van het
dagthema ? Zazoe heeft het liedje al vast heel de dag in haar hoofd
zitten nu…maar misschien helpt dat wel om een idee te geven om met
een leuk voertuig naar de scouts te komen. Alles dat wieltjes heeft
mag je mee nemen. Voor de gewaagde een skateboard, rollerblades,
buggy, winkelkar, step,… Maar ook een fiets is prima!

Zondag 18 oktober: RISK (10u-17u)
Risk, het spel vol strategische veroveringen.
leg jullie strijdtenue al maar klaar. Slijp jullie
zwaarden een laatste keer want jullie worden
in de hete vuren van oorlog gegooid. In de
bossen zullen jullie je best moeten doen om
niet gezien te worden door de vijand en zo
deze te verslaan. Wie wordt de redder van de
dag en krijgt een eremedaille?
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Zondag 25 oktober: Land in zicht! (10u-17u)
Oh nee, gisteren werd er een kostbare schat van de welpen gestolen…
gelukkig was Chil in de buurt op dat moment en heeft hij de
misdadigers kunnen volgen. Stap voor stap volgde hij de boeven op de
hielen en schreef hij dit op een kaart. Vandaag gaan we samen die
kaart ontcijferen om zo onze schat terug te halen! Ben jij benieuwd
naar wat de schat is?

Jullie leiding staat er elke zondag met veel plezier !

Chil

Xebo

Zazoe
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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.
! Wegens de huidige coronamaatregelen kunnen we voorlopig geen
nieuwe trommelaars opleiden, maar niet getreurd, binnenkort kunnen
wij onze nieuwe aanwinsten weer met open armen ontvangen. !
Voorlopig trommelen we dus enkel met de leden van vorig jaar.

Zondag 20 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 27 september: 17u00-18u00
Zondag 4 oktober: Familiezondag
Vandaag houden we even een pauze en is het ook geen trommelen.
Zondag 11 oktober: 17u00-18u00
Zondag 18 oktober: 17u00-18u00
Zondag 25 oktober: 17u00-18u00
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Adressenlijst
Kapoenen
Cato Philips
Sarah Lallemand
Joppe De Hert
Welpen
Kaat Robberechts
Tomas Mertens
Sam Keustermans
Jonggivers
Pieter Gysemans
Jarne Fokker
Lien de Pauw
Givers
Ruben Bastiaens
Nils Mertens
Groepsleiding
Jarne Fokker
Tomas Mertens

0493/62.31.07
0472/49.78.49
0468/13.27.14

Kapoenen@scouts26.be
cato.philips@gmail.com
sarahlallemand@hotmail.com
joppedehert121@gmail.com

0470/58.99.25
0468/10.35.99
0478/11.46.07

Welpen@scouts26.be
robberechts-kaat@hotmail.com
tomas.mertens@telenet.be
sam.keustermans@telenet.be

0489/51.66.61
0470/37.31.59
0479/22.09.50

Jonggivers@scouts26.be
pietergysemans@gmail.com
jarne.fokker@gmail.com
lien.de.pauw@hotmail.com

0470/51.31.08
0468/10.91.22

Givers@scouts26.be
rubenbastiaens2000@gmail.com
nils.mertens@telenet.be

0470/37.31.59
0468/10.35.99

Groepsleiding@scouts26.be
jarne.fokker@gmail.com
tomas.mertens@telenet.be
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Voorzitter
Wannes Philips

0487/29.35.08

wannes.philips@gmail.com

Penningmeester
Maxim Mandeville

0478/59.83.24

Mandeville.maxim@gmail.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 20 september: Kennismakingsdag (10u-17u)
Na de kampen heeft iedereen de scouts wel gemist.
Vandaag is het eindelijk de start van het nieuwe
scoutsjaar. Nu kennen we elkaar al wel een beetje, maar
nog niet supergoed. We willen er natuurlijk een
schitterend jaar van maken, dus ook de eerste zondag
wordt amusant! Vergeet jullie fiets, middageten, 4uurtje en drinken niet!

Zondag 27 september: Bosspel (10u-17u)

Vandaag trekken we het bos in! We vertoeven
heel de dag in de mooie, ongerepte natuur
terwijl we het leukste spel ooit gaan spelen.
Het gaat zeker de moeite zijn, dus zeker
allemaal komen! Ook vandaag hebben we
ieders een fiets, 4-uurtje, middageten en
drinken nodig.
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Zondag 4 oktober: Familiezondag – geen scouts

Na twee leuke vergaderingen is het weer tijd om
familie te gaan bezoeken. Geniet van deze vrije
zondag en hopelijk zien we jullie allemaal volgende
week!

Zondag 11 oktober: Groepsontbijt + techniekendag (9u-17u)

Na een zondag geen scouts vliegen we er meteen goed in. We beginnen
de dag met een heerlijk ontbijtje op de
scouts, dus leer allemaal de wet maar voor in
de groepsformatie… Nadien gaan we jullie
technieken eens bijschaven. We gaan jullie
leren kaartlezen, sjorren, vuur maken, … Het
belooft dus een zeer leuke én leerrijke dag te
worden. Vergeet jullie middageten, drinken én
4-uurtje niet.

Zondag 18 oktober: Oost, West, … (10u-17u)

Vandaag gaan we het kaartlezen in de praktijk
omzetten. We gaan dus op pad met kaart en
kompas. Maar jullie hoeven niet te vrezen, we gaan
meer doen dan alleen wandelen! Vergeet jullie
middageten, drinken en 4-uurtje zeker niet, want
jullie gaan het zeker nodig hebben.
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Zondag 25 oktober: Barbie of Actionman? (10u-17u)

Barbie heeft altijd de mooiste kleedjes, een mooie
roze wagen en veel plezier met al haar vriendinnen.
Terwijl Actionman veel ruiger is: hij zoekt altijd
actie op, hij deinst niet terug voor gevaar en hij
vindt het niet erg om vuil te worden. Vandaag
onderzoeken we welke levensstijl het best past bij
jullie: die van Barbie of die van Actionman.

Stevige linker van de jonggiverleiding,

Jarne

Lien

Pieter
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GIVERS
Zondag 20 september: Kennismaking en vriendjesdag (10u-17u)
Omdat we na lange tijd weer starten met de
vergaderingen en jullie elkaars lievelingskleur
en verjaardag misschien al weer vergeten zijn,
moeten jullie elkaar en de leiding eerst weer
wat beter leren kennen. Zo worden we weer de
dikste vrienden. 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 eten, drinken
en 4-uurtje.

Zondag 27 september: Stand your ground (10u-17u)

Wij hebben gehoord dat er de laatste
tijd wat dreigingen en spanningen zijn in
onze omgeving. Het is aan ons om dit tot
op het bot uit te zoeken en onze
vestiging te verdedigen! Dus houdt jullie
klakkebuizen en klei alvast klaar, en
vergeet ook zeker jullie eten, drinken
en 4-uurtje niet.
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Zondag 4 oktober: Familiezondag – geen scouts

Jammer genoeg is het vandaag geen scouts.
Vandaag mogen jullie je zondag spenderen bij
jullie opa’s, oma’s, neven en nichten. Vanaf
volgende week staan wij weer klaar met nieuwe,
fantastische vergaderingen!

Zondag 11 oktober: Groepsontbijt + Alles op wieltjes (9u-17u)

Rollerblades, steps, fietsen, winkelkarren, …
hebben allemaal iets gemeenschappelijk.
Wieltjes! Vandaag gaan we ons amuseren met
alles wat rolt en rijdt. Neem vooral jullie
favoriete rol- en rijtuigen mee! Vergeet ook
geen eten, drinken en een 4-uurtje.

Zondag 18 oktober: Stadsspel (10u-17u)

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 blijft nog een verrassing
maar zeker komen is de boodschap. Vergeet
ook zeker jullie fiets, eten, drinken en 4uurtje niet.
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Zondag 25 oktober: Patrouilletocht (10u-17u)

Hopelijk zijn jullie het kaartlezen nog niet
verleerd sinds het kamp, en anders kunnen jullie
je skills hiervan vandaag weer wat bijspijkeren.
Vandaag doen we een goeie oude patrouilletocht,
even weg van die zagende leiding, en misschien
wel met een eigen twist ;). Zeker komen en
vergeet geen middageten, drinken en 4-uurtje.

Stevige linker,

Ruben

Nils

19

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: bottinnen,
scoutsbroek (kort), scouts-T-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 bottinnen, een scoutsbroek, scouts-Tshirt en de scoutsdas.
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Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen
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