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Groepsleiding 

 
De scouts is dit jaar met een iets specialere overgang gestart. We 

hebben er Coronaproof met zijn alle het beste ervan gemaakt. Met 

goeie hoop gingen we elke zondag er tegenaan. Maar in november 

gooide het coronavirus roet in het eten.  

 

We moesten onherroepelijk stoppen met wat we het liefste doen. 

Gelukkig konden de kapoenen en welpen toch nog even komen na de 

verstrengde maatregelen.  

Wij willen dan ook graag iedereen bedanken voor het geduld dat ze 

getoond hebben.  

 

Normaal is er terug scouts vanaf 10 januari voor de kapoenen en 

welpen. Voor de jonggivers en givers zou dit pas vanaf 17 januari 

doorgaan (onder voorbehoud wat de coronamaatregelen toelaten).   

We houden jullie zeker nog op de hoogte! 

 

Dan wensen wij jullie een fijne start van een nieuw en gezond jaar! 

 

Stevige linker 

De groepsleiding 
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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 3 januari: familiezondag-geen scouts 

 

Na een geslaagde start van het 

scoutsjaar is het tijd om nog eens een 

dagje rust te nemen. Normaal gezien 

zou dit de ideale gelegenheid zijn om 

nog eens op bezoek te gaan bij de oma 

en opa, maar een heleboel virologen 

raden ons dat jammer genoeg af. Weet je niet goed wat je tijdens deze 

vrije dag kan doen? Maak een mooie tekening van jullie favoriete leiding 

of bereid je al voor op de vergadering van volgende week! 

 

Zondag 10 januari: speeltuinentocht (14-17u) 

 

Na zo een lange tijd thuis te hebben 

gezeten lijkt het ons een goed plan om 

2021 te starten met een super leuke 

speeltuinentocht. We gaan de 

speeltuinen van de buurt beoordelen en 

zo de beste weten we aan het einde van 

de dag wat de leukste is.  
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Zondag 17 januari: sportdag (14-17u) 

 

Vandaag gaan we uitzoeken wie de sportiefste 

kapoen is! Omdat niet iedereen even goed in 

kan zijn, zullen we dit testen aan de hand van 

verschillende sporten. Wie kan het beste 

voetballen, lopen, verspringen,…? Zoals jullie 

kunnen zien gaat ons maandelijks ontbijt 

vandaag jammer genoeg niet door gezien de 

huidige omstandigheden. We zien jullie graag 

om 14u met goed gevulde buikjes verschijnen! 

 

 

Zondag 24 januari: beestenbos is boos (14-17u) 

 

Als scouts zijn de beesten van het bos 

natuurlijk onze vrienden. Dus als deze boos 

zijn staan wij klaar om te helpen. Wij zullen 

vandaag het beestenbos en al haar mysteries 

trotseren. 
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Zondag 31 januari: Rollerdisco (K3) (14-17u) 

 

In een rollerdisco is het verboden om te 

wandelen. Wel mag je er fietsen, steppen,…. 

Daarom mag je vandaag je allercoolste wieltjes 

meenemen want er staan allerlei opdrachtjes 

voor jullie klaar. Ook kan er wel misschien wel 

eens een race gebeuren. In de rollerdisco 

draait het vooral rond plezier maken. 

 

 

Zondag 14 februari: valentijnsvergadering (14-17u) 

 

14 februari, de dag van de liefde. De dag dat 

cupido bij alle verliefde koppeltjes langsgaat. 

Opdat wij vandaag niet alleen zouden zijn, en wij 

deze dag zo graag met jullie zouden willen 

doorbrengen staat deze dag in teken van 

Valentijn. Breng vandaag niet allen jullie 

vieruurtje mee, maar ook een hele grote portie 

liefde. 
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Zondag 21 februari: reisje rond de wereld (14-17u) 

 

Zoals jullie al wel langer weten is de 

kapoenenleiding super straf en doen wij dingen die 

niemand anders kan. En vandaag gaan wij weer 

eens zoiets doen wij gaan namelijk op reis rond de 

wereld en maken een stop op de leukste plaatsen. 

Op drie uur gaan we pizza eten in Italië, een 

sneeuwman man in Alaska,…. Wij hebben er al heel 

veel zin in! 

 

Zondag 28 februari: niemand weet hoe ik heet (14-17u) 

 

Jullie vragen jullie waarschijnlijk af waar wij 

het over hebben. Maar we moeten toegeven 

wij weten het ook niet. Wat we wel kunnen 

zeggen is dat we op het einde van de dag 

kunnen zeggen hoe ‘ik’ heet. Dit zal natuurlijk 

niet zo makkelijk gaan, maar als we 

samenwerken komen we er wel.  
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Een vrolijk 2021 van de kapoenenleiding 

 

 

 

             Gigi                       Kerri                      Phao 
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WELPEN 
 

Zondag 3 januari: Familiezondag – geen scouts 

 

Na een heel leuke maar drukke periode met 

veel cadeautjes is het tijd om nog eens lang uit 

te slapen. We zien jullie graag volgende week 

terug op de scouts        

PS: Als jullie ons te hard missen, mogen jullie 

altijd een hele mooie tekening voor ons maken! 

 

Zondag 10 januari: De olympische welpenspelen (10u-17u) 

 

Vandaag is het tijd om te laten zijn dat jij de 

sportiefste welp van ons allemaal bent! Want 

we organiseren de olympische welpenspelen om 

de winnaar de kunnen bepalen. Een echte 

sportman/vrouw is voorbereid, vergeet dus 

zeker jullie middageten, drinken, 4-uurtje en 

sportkledij niet. 

 

Zondag 17 januari: Bosspel (10u-17u) 

Vandaag gaan het Bouckenborgbos verkennen en er 

strijden tegen de kwade monsters die er wonen. Kan 

jij deze strijd aan? Vergeet dan zeker je 

boterhammen, drinken en 4-uurtje niet! 
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Zondag 24 januari: Verrassingsvergadering (10u-17u) 

 

Surprise! Houden jullie ook zoveel van 

verrassingen als Zazoe? Kom dan zeker deze 

zondag naar de scouts. Wat we juist gaan 

doen houden we nog even geheim maar 

bereid jullie alvast voor want het wordt iets 

heel speciaal. Vergeet jullie lunchpakket 

drinken en 4-uurtje niet. 

 

Zondag 31 Januari: Escape Room (10u-17u) 

 

Oh nee! We zitten vast in een kamer! 

Geraken we er wel op tijd uit voor we 

geen lucht meer krijgen? Jullie zullen 

moeten zoeken naar aanwijzingen, 

moeten samenwerken en goed moeten 

nadenken om de sleutel tot jullie 

vrijheid te kunnen bemachtigen! 

Vergeet geen lunchpakket en 4- uurtje.  

 

 

Zondag 7 februari: Familiezondag  

Jammer genoeg is het deze zondag geen scouts, maar niet getreurd. 

Je kan deze zondag een bezoekje brengen aan oma en opa, een 

gezelschapspelletje spelen of je huiswerk maken. 

Wij zien jullie graag volgende week terug! 
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14 februari: Pimp your lokaal (10u-17u) 

Ons lokaal heeft dringend nood aan wat 

upgrades! Dus, gaan we vandaag ons lokaal onder 

handen nemen en het versieren met leuke dingen 

die we gaan knutselen! Kom dus zeker naar de 

scouts als jij ook graag de handen uit de 

mouwen steekt :) Vergeet zeker geen 

lunchpakket, drinken en een 4-uutje. 

 

 

Zondag 21 februari: Welpen @the movies (10u-17u) 

Camera, licht actie! Vandaag gaan we onze 

eigen welpenfilm maken. Trek jullie mooiste 

kostuum en verkleedkleren maar aan en oefen 

alvast jullie tekst voor de spiegel want 

vandaag zetten we jullie eerste stappen in de 

filmwereld. Vergeet zeker jullie boterhammen, 

drinken en 4-uutje niet. 
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Groetjes van de welpenleiding, 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Xebo                  Zazoe             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.  

 

! Door de huidige coronamaatregelen kan het trommelkorps tot nader 

order niet doorgaan. Houd zeker uw mail in de gaten voor eventuele 

ontwikkelingen. 
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Adressenlijst 

 

 

 

Kapoenen           Kapoenen@scouts26.be 

Cato Philips            0493/62.31.07              cato.philips@gmail.com  

Sarah Lallemand  0472/49.78.49        sarahlallemand@hotmail.be 

Joppe De Hert                 0468/13.27.14              joppedehert121@gmail.com 

 

Welpen           Welpen@scouts26.be 

Kaat Robberechts  0470/58.99.25        robberechts-kaat@hotmail.com 

Tomas Mertens  0468/10.35.99        tomas.mertens@hotmail.com  

Sam Keustermans  0478/11.46.07              sam.keustermans@telenet.be                

 

Jonggivers           Jonggivers@scouts26.be 

Pieter Gysemans  0489/51.66.61        pietergysemans@gmail.com 

Jarne Fokker  0470/37.31.59        jarne.fokker@gmail.com  

Lien de Pauw   0479/22.09.50        lien.de.pauw@hotmail.com 

 

Givers            Givers@scouts26.be 

Ruben Bastiaens  0470/51.31.08        rubenbastiaens2000@gmail.com 

Nils Mertens  0468/10.91.22        nils.mertens@telenet.be 

 

Groepsleiding          Groepsleiding@scouts26.be 

Jarne Fokker  0470/37.31.59        jarne.fokker@gmail.com 

Tomas Mertens  0468/10.35.99        tomas.mertens@hotmail.com 
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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 17 januari: Bosspel en Kennismaking (10u-17u) 

 

Na een lange tijd elkaar niet meer gezien 

te hebben kan je elkaars naam vergeten 

zijn. Dus gaan we deze zondag elkaar terug 

even leren kennen. Daarna gaan we doen 

waar we goed in zijn: het bos onveilig 

maken. Trek je bottinnen maar aan want 

het gaat er stevig aan toe. Vergeet ook 

zeker je drinken, 4uurtje en je middag eten niet! 

 

 

Zondag 24 januari: Techniekendag (10u-17u) 

 

Nu we weer terug op de scouts mogen 

vertoeven is het ook tijd om onze 

technieken nog eens boven te halen. We 

gaan deze vergadering iets super-mega-

vet sjorren. Als je wilt weten wat moet je 

zeker af komen. Niet vergeten: je drinken 

en je middageten. 4-uurtje wordt 

voorzien door de leiding. 
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Zondag 31 januari: Sportdag   (10u-17u)  

 

Om nog eens te zien hoe goed jullie zijn op sportief 

vlak gaan we de sportiefste jonggiver zoeken. Weet 

jij een record op je naam te zetten? Kom dan 

zondag zeker en wie weet neem je wel een mooie 

trofee mee naar huis. Omdat we gaan sporten 

vandaag raden we aan dat je extra drinken en eten 

meeneemt, want sporten vraagt veel energie van 

ons lichaam. 

 

 

 

Zondag 7 februari: Familiezondag 

 

Spijtig Jogi’s, maar vandaag mogen jullie je zondag 

spenderen bij mama, papa, broer en/of zus. Wij 

zullen jullie even hard missen als jullie ons! Vanaf 

volgende week staan wij weer klaar met allerlei 

leuke, spannende en grappige spelletjes.  
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Zondag 14 februari: Valentijn (10u-17u) 

  

Op 14 februari wordt overal ter wereld Valentijn 

gevierd, dus ook op de scouts. Natuurlijk doen wij dat 

op onze eigenwijze manier… Hoe we dat gaan doen? Dat 

gaan we nog niet verklappen, dus kom maar zeker af! 

Vergeet trouwens jullie middageten, 4-uurtje en drinken niet. 

 

 

Zondag 21 februari: Vaccinatievergadering (10u-17u) 

 

Er zijn zoveel vaccins in de wereld maar wat is 

de beste ? Dat gaan we vandaag testen. In een 

race tegen de klok gaan wij, de jonggivers, ons 

specialiseren in virussen. Kom jij ons 

onderzoek mee helpen ondersteunen? Vergeet 

zeker geen lunchpakketje! 

 

 

Zondag 28 februari: Legervergadering (10u-17u)  

 

Yes, sir! Wij, de 26ste Edu company, zijn 

opgeroepen voor een speciale militaire actie. 

Het is top secret. We kunnen dus geen details 

vrijgeven maar komen is de boodschap. Tip: 

een soldaat kan niet ten strijden gaan op een 

lege maag, dus vergeet geen eten en drinken 

mee te nemen. 
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Stevige linker, 

 

 

 Lien      Jarne    Pieter   
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GIVERS 
 

 

Vrijdag 15 januari: Quiz (19u-21u) 

 

Aangezien jullie juist examens gehad hebben en 

al volop nieuwe dingen aan het bijleren zijn, 

moet een quiz een makkie voor jullie zijn! Of is 

er toch niet zo heel veel blijven hangen van al 

die leerstof? Wij zullen dat eens goed testen. 

Wie is de slimste giver? Zeker komen om dat 

samen met ons uit te zoeken! 

 

 

 

Zondag 24 januari: Techniekendag (10u-17u) 

 

Vandaag schaven we als bedreven scouts 

onze technieken bij voor op kamp. 

Kaartlezen, sjorren en vuur maken, het 

komt allemaal aan bod! Het belooft een 

leerrijke dag te worden dus zeker 

allemaal komen. Vergeet geen 

middageten, drinken en 4-uurtje mee te 

nemen. 
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Zondag 31 januari: In the Army Now (10u-17u) 

 

GEEF ACHT, GIVERS INGERUKT! Vandaag gaan we 

als echte soldaten op verkenning in de bossen. Na 

een spoedcursus trekken we op vijandelijk terrein 

ten strijde en gaan we voor de overwinning. Vergeet 

zeker geen stevige lunch, drinken en 4-uurtje! 

 

Zondag 7 februari: Familiezondag – geen scouts 

 

Na een maand vol geweldige vergaderingen 

verdienen jullie (en de leiding) een zondag 

vrijaf. Dé moment om je uniform in orde te 

brengen en je bottinnen te poetsen want 

volgende week vliegen we er weer vollen bak in 

     !   

 

 

 

Zondag 14 februari : Omgekeerde wereld (10u-17u) 

 

Leden en leiding wisselen vandaag voor één 

keer van rol. Het is dus aan jullie om te 

kiezen wat we vandaag doen      . Dat belooft 

een onvergetelijke dag te worden! Kom zeker 

met de fiets en vergeet geen lunchpakket en 

4-uurtje. 
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Zondag 21 februari: Fietstocht (10u-17u) 

 

Het wordt nog eens hoog tijd dat we onze 

horizon weer eens verruimen. Waar we 

precies naartoe gaan en wat we daar gaan 

doen vertellen we jullie nog niet, maar het 

belooft alleszins een fantastisch leuke dag 

te worden! Kom zeker met de fiets en 

vergeet geen lunchpakket en 4-uurtje. 

 

 

 

 

 

Zondag 28 februari: Sportdag (10u-17u) 

 

Zijn jullie dat eeuwige stilzitten ook zo beu? Hoog tijd 

om daar verandering in te brengen! Vandaag gaan we 

sporten en bewegen tot we niet meer verder kunnen. 

Wie is de sportiefste? Wie de snelste? Zijn jullie 

beter in sport dan de leiding? Na vandaag zullen we al 

die vragen kunnen beantwoorden. Vergeet geen 

lunchpakket, 4-uurtje, je mooiste trainingspak en hemd en das. 
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Stevige linker,  
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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: 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-T-

shirt en de scoutsdas. 
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Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen 


