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Beste lezers,

De eerste 2 maanden scouts zijn alweer gepasseerd. De 
kerstperiode staat voor de deur en dit wil zeggen dat het 
ook weer een stuk kouder gaat worden, dit houdt ons 
uiteraard niet tegen om er weer elke zondag te staan. Voor 
de meeste onder ons gaan de examens weer van start. Het 
zou wel eens kunnen dat de vergaderingen daardoor niet 
op zondag doorgaan. Kijk dit dus zeker elke week goed na. 
Ook organiseren we zoals elk jaar de Sint verkoop en de 
Sintvergadering.

Alvast veel speel plezier, en vergeet jullie niet warm aan te 
kleden!

Voorwoord
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Beste leden en ouders,

De eerste vergaderingen zijn gepasseerd. Leden maakten kennis 
met hun nieuwe leiding en leiding kreeg de kans om hun 
leden te verwelkomen. Hopelijk betekent dit dat alle 
leden het jaar net zo goed zien zitten als wij.

Het leidingsweekend is ook voorbij, de nodige plannen 
werden gesmeed en afspraken werden gemaakt. We 

willen er zoals elk jaar weer voor zorgen dat alles goed 
georganiseerd verloopt en dat iedereen een geweldige zondag 
beleeft. Prioriteit nummer 1 is onze leden zo’n activiteiten voor te 
schotelen dat ze er geen enkele willen missen. Ravotten, 
techniekenvergaderingen, kwissen en vies vuil en vettig zijn de 
gekende klassiekers.

Nog een activiteit die zeker op het programma staat, is de 
sintvergadering die we met de scouts 77 en 30 organiseren. Pret 
verzekerd wanneer we de Sint en zijn pieten kunnen ontmoeten. Het 
feesten is na de Sint nog niet gedaan, kerstfeestjes slaan we op de 
85 niet over en de ‘jingle bells’ hangen ook bij ons in de lucht. We 
feesten uiteraard pas als de examens voor iedereen voorbij zijn. 
Jullie mogen er op rekenen dat de vergaderingen in de 
examenperiode zullen blijven doorgaan maar dit waarschijnlijk 
meestal op een vrijdagavond zal vallen. Lukt het de leidingsploeg 
echt niet dan zal dit tijdig worden meegedeeld. In ieder geval voor 
iedereen veel succes tijdens deze ‘zware’ tijden van examens en de 
vele familiefeestjes.

Woordje van de groepies
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Woordje van de groepies

Toffe vergaderingen da’s één. Geld in het laatje brengen is 
daarnaast ook één van onze bekommernissen. Materiaal raakt 
versleten en is aan vervanging toe. Sommige shelters en tenten 
hebben hun dienst bewezen, nieuwe zullen aangekocht 
worden. Dit is niet niks en kost ons een hele hap uit ons 
budget. Vandaar organiseren we in november de ‘Sint-
actie’. Via de ‘Sintbrieven’ die zijn uitgedeeld, krijgt u weer 
de kans om speculaas, marsepein en /of chocolade te 
bestellen. Als u nog geen sintbrief hebt gekregen kan je 
steeds iemand van de leiding aanspreken. Ook bedrijven 
kunnen bij ons terecht.

Op 20 november gaan we met de leden dit snoepgoed deur aan 
deur verkopen.

Onze tweede geldactie, wereldbefaamde ‘Kip en rib-avond’ gaat 
weer door in Hangar 27. Kom zeker met het gezin, familie of 
vrienden smullen, betere billen en ribben heb je nog niet gegeten! 
We zullen eveneens zorgen voor een veggieschotel.

Dan rest ons nog enkel julle een fijn einde jaar toe te wensen.

Met scouteske groeten
Ben, Joris en Siemen

Woordje
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Kapoenen

6 november Paradijs vergadering 10.00 uur – 12.00 uur 

Vandaag gaan we ons in het paradijs begeven. 
Nu dat het warme zonnetje al een tijdje weg is, is het aan ons om te 
dromen van zon, zee en strand. We gaan genieten van een frisse cola 
onder de palmbomen, hopelijk valt er geen kokosnoot op ons hoofd.  

13 november Ontbijtvergadering 10.00 uur – 12.00 uur 

Na onze reis van vorige week naar het paradijs, is het tijd om te genieten van een 
gezond en lekker ontbijtje. Vergeet zeker niet om met een lege maag klaar te staan 
en vraag even aan de mama en de papa om 1.5 euro mee te geven, zodat de arme 
leiding niet alles moet betalen. 

18 -20 november WEEKEND  

Meer informatie via de weekendbrief. 

27 november verassingsvergadering 10.00 uur - 12.00 uur 

De vergadering van vandaag zal voor jullie een complete verassing zijn, bereid je 
dus maar voor op ALLES. 
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Kapoenen

4 december Sintvergadering 10.00 uur – 12.00 uur 

Sinterklaas is terug in het land en ook dit jaar is hij ons niet vergeten.  

Hopelijk zijn jullie dit jaar allemaal braaf geweest en moet er niemand 
in de zak gestoken worden! 

Want alleen voor de brave kinderen heeft de Sint wat lekkers bij. 

9 december Paw Patrol vergadering 19.00 uur – 21.00 uur 

Ryder en zijn puppy vrienden hebben ons vandaag nodig om het fort 
te redden. Heb jij wat nodig is om Pat Patrol bij te staan in deze 
missie? 

Zolang je maar het volgende onthoudt: 

“Geen klus is te groot, geen pup is te klein!” 

18 december Winterpret 
vergadering 10.00 uur – 12.00 

De winter komt eraan en de koude is 
weer in het land, maar dat weerhoudt ons er niet van 
om de koude te trotseren. Hou jullie klaar, want 
vandaag gaan we allemaal winterspelletjes spelen, en 
hopelijk is er ook al sneeuw, wie weet.  

23 december Kerstfeestje 19.00 uur – 21.00 uur 

Het einde van het jaar nadert, maar wij gaan nog een laatste keer in 2016 
samenkomen. Vandaag moet je niet in uniform komen, maar mag je, je feestelijk 
aankleden. Voorzie een klein cadeau’tje van maximum 3 euro, iets zelfgemaakt 
mag zeker en vast ook! Dan kunnen we dit jaar feestelijk afsluiten en hopelijk het 
nieuwe jaar goed inzetten! 

Dit was het dan weer voor de komende maanden!  

Scouteske groeten en een stevige linker van jullie allerliefste en beste leiding 

Alexander, Christophe, Emile en Maarten 

Kapoenen
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Verjaardagen

Proficiat aan allen!

November
4 Alex Hullebroeck

5 Emile Hofkens

6 Thijs Gabriels

7 Aaron Hermans

15 Joe Dom

17 Finn Van Handenhoven

20 Mathijs Pirenne

22 Bennie Borfs

November
23 Thibault Leclercq

24 Bas Bogaerts

27 Sam Van Strompel

December
4 Maxim D'haene

5 Yorben Van Noten

8 Emiel Voss

8 Siemen Blitz

9 Peter Deckers

12 Mathis Lefevre

December
16 Mauro Cruysberghs

20 Daan Ghys

20 Hanne Donceel

21 Rafi Roouf

22 Vincent Van Dessel

27 Alexander Depourcq

27 Ruben Deblier

27 Xander Van Noten

29 Marky Peeters



Zondag 6 november: Oorlogsvergadering

Trek je legerkledij maar aan en twijfel zeker niet je ook te 
camoufleren, want vandaag gaan we in levende lijve 
meemaken wat het wilt zeggen om een soldaat te zijn!

Zondag 13 november:  Bond… James Bond

Het hoofdkwartier van de Engelse geheime dienst is opgeblazen! 
Zullen we met de welpen er in slagen de criminelen te vinden?

Zondag 20/11: Sintverkoop

De scouts moet geld inzamelen, zodat de leiding ervoor kan zorgen dat 
jullie kamp extra awesome kan worden. Daarvoor gaan we deur aan 
deur zoveel mogelijk chocola of marsepein verkopen. Wie weet krijgt 
de winnaar wel iets!!

Zondag 27 november:  geen vergadering

Het welpenweekend is eindelijk zo ver! 25-27 november.

Zondag 4 december Sintvergadering

Sinterklaas is terug in het land en ook dit jaar is hij ons niet vergeten.  

Hopelijk zijn jullie dit jaar allemaal braaf geweest en moet er niemand in de zak 
gestoken worden! 

Want alleen voor de brave kinderen heeft de Sint wat lekkers bij. 

Welpen

Welpen
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Zaterdag 10 december: Het avondspel

Deze vergadering zal plaatsvinden van 19.00 tot 21.00 uur. Neem een 
zaklamp mee en een flinke portie moed want je zal beiden zeer hard kunnen 

gebruiken!

Vrijdag 16 december: Kerstvergadering

Het eerste deel van het schooljaar zit er op en dat 
wil zeggen dat het tijd is voor wat wel verdiende 
rust en cadeautjes! Neem een klein cadeautje mee 
in de prijscategorie van 2 tot 5 euro. 

Zondag 25 december: geen vergadering

Iedereen zal het vandaag wel druk hebben met lekker te gaan 
eten en pakjes open te maken. Ook de leiding gaat aanwezig moeten zijn op 
familiefeestjes, vandaag dus geen vergadering.

Vele groetjes 
De Welpenleiding

Welpen

Welpen
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Zondag 13/11: Met scherp schieten

Vandaag vechten we een 
stammenoorlog uit, op de manier 
waarop dat in het verleden 
gebeurde (dus niet met 
AK-47’s, maar met 
blaaspijpen!). Doe daarom 
een witte T-shirt aan die (een 

beetje) vuil mag worden. Dan zullen we zien welke stam over 
de wouden van Edegem zal regeren!

Zondag 20/11: Sintverkoop

De scouts moet geld inzamelen, zodat de leiding ervoor kan zorgen dat 
jullie kamp extra awesome kan worden. Daarvoor gaan we deur aan 
deur zoveel mogelijk chocola of marsepein verkopen. Wie weet krijgt 
de winnaar wel iets!!

Vrijdag 25/11 – Zondag 27/11: Het weekend is zo fijn, een vakantie 
in het klein!

We gaan op weekend! Verdere info volgt nog in een brief. We kunnen 
jullie al wel verklappen dat dit weekend, het tofste weekend aller tijden 
wordt!

Zondag 04/12: Sinterklaos haet good gereje (=Sinterklaas heeft 
veel kadootjes gebracht)

De Sint heeft jullie hulp nodig om al zijn 
lekkernijen rond te brengen! We trekken de straat 
op, en proberen zoveel mogelijk marsepein en 
speculaas aan de man te brengen.

Zondag 11/12: … gooi wat in mijn laarsje, danku Sinterklaasje

Oudwelpen

Oudwelpen
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Zondag 11/12: … gooi wat in mijn laarsje, danku Sinterklaasje

Hopelijk heeft Sinterklaas een bezoekje gebracht aan jullie! Jullie zijn dit 
jaar zo braaf geweest, dat de Sint zelfs een vergadering in elkaar heeft 

gestoken. Kom zien wat hij voor jullie in petto heeft!

Zondag 18/12: Proletariërs aller 
landen, verenigt u!

Kapitalisme versus Communisme! 
Welke van deze 2 economische 

systemen brengt nu eigenlijk het meeste 
voorspoed? We zullen het ondervinden op 
deze vergadering.

Vrijdag 23/12 (19:30 - 22:00): We wish you a 
merry Christmas 

HOHOHO! Omdat de scouts toch ook een beetje 
familie is, houden we een gezellig kerstfeestje! 
Leuk toch 

Zondag 01/01: … and a happy New Year!

Gelukkig Nieuwjaar!!! Vandaag is het geen vergadering (jammer!!!!). Maak 
er een fijne dag van (of maak het met Oudjaar lekker laat)!

Zondag 08/01: Dat is de wereld op zijn kop!

Omgekeerde vergadering! Taw nebbeh eilluj nedaag ni 7102?

Oudwelpen

Oudwelpen
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Zondag 6 november 10:00 – 13:30 u: Pimp je lokaal

Vandaag gaan we er voor zorgen dat het 
lokaal helemaal aangekleed wordt in een 
nieuwe stijl, jullie mogen zelf zo 
los gaan als jullie maar willen. 
Zolang het maar een mooi 
resultaat wordt tegen het einde 
van de vergadering. Pak dus 
zoveel mogelijk coole attributen 
mee naar de scouts, zodat wij dit 
jaar het coolste lokaal kunnen hebben.

Zondag 13 november: Pisquiz

Vandaag spelen één van de klassiekers der klassiekers: de alom bekende 
pisquiz. De vergadering bestaat al zeer lang en zorgt telkens voor een hilarisch 
resultaat. Zorg er dus voor dat je blaas leeg en dat je een grote dorst hebt voor 
dat je aankomt op de vergadering.

Zondag 20 november: Sint Verkoop

Om ervoor te zorgen dat de scouts genoeg geld in het laatje heeft om voor jullie 
zoveel mogelijk coole activiteiten neer te zetten gaan jullie er dus voor zorgen 
dat de scouts zoveel mogelijik verdient met de Sint actie. Hoe meer geld er 
verdient wordt hoe meer plezante activiteiten de leiding kan inplannen op kamp.

Weekend van 25 – 27 november

Het weekend staat weer voor de deur, zorg er dus allemaal voor dat je meekomt 
en dat je goed warm aangekleed bent voor de vele avonturen die jullie tegemoet 
gaan komen.

Jongverkenners

JVK
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Zondag 4 december: Sint vergadering

Sinterklaas kapoentje, Sinterklaasje bonne bonne bonne,

Gooi wat in mijn schoentje, Gooi wat in mijn lege lege tonne,

Gooi wat in mijn laarsje, Gooi wat in mijn laarsje,

Dank je Sinterklaasje! Dank je Sinterklaasje!

Vrijdag 9 december 19:30 – 21:30 u: Afreageervergadering

Onze/jullie examens staan voor de deur, om ervoor te zorgen dat de start van de 
blok correct begint gaan we ons nog is voor de laatste keur goed afgreageren. 
Stapel dus alle je  agressie op, en laat deze maar los tijdens de vergadering.

Vrijdag 16 december 19:30 – 21:30 u: Disco schaatsen

Ik hoop dat jullie dans – en schaatsbenen niet verloren gegaan zijn, want 
vanavond zal je deze nodig hebben om al je coolste moves op het ijs te showen. 
We spraken af aan de schaatsbaan Antarctica in Wilrijk. (vergeet zeker geen 
centje mee te pakken -> de leiding stuurt nog via mail hoeveel) 

Jongverkenners

JVK
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4 November Fritkotentocht (van 18u tot 20u30)

Aangezien de leiding al examens heeft begint hebben we deze week 
vergadering op vrijdag. Kom allen met de fiets en neem een centje mee 

voor jou frietje/Bickey burger/curryworst. Wat 
is volgens jouw het beste frituur? Na 
vanavond zal dit wel duidelijk worden.

11 November gamevergadering (19u30 tot 22u)

Zin om elkaar te verslagen in een spelletje Fifa of dagen jullie elkaar liever 
uit voor een spelletje just dance?

20 November Sintverkoop

We verkopen weer met heel de scouts chocolade ventjes en marsepein 
van deur tot deur. Wie weet is er wel een beloning voor de best 
verkopende groep...?

25-27 november (weekend)

Jullie krijgen spoedig extra informatie in jullie mailbox.

4 december sintvergadering

Jeeeeej de Sint is weer in het land. Alles rond de Sint dus vandaag. 

Verkenners

VK
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11 December stickerspel

Stickerspel?? Wat een vage vergadering is dat! Kom maar gewoon, het is 
een topspel!

16 December Pré kerstfeest (19u30 tot 22u)

Aangezien iedereen het vaak druk heeft met kerstfeestjes vieren 
met de familie en vrienden hebben wij ons kerstfeestje wat 
vroeger in de week. Want wij zijn toch ook een beetje familie? Hoe 
het zit met pakjes laat ik het nog wel weten 

25 December geen vergadering

Iedereen zal het vandaag wel druk hebben met lekker te gaan eten en pakjes 
open te maken. Ook de leiding gaat aanwezig moeten zijn op familiefeestjes, 
vandaag dus geen vergadering.

Stevige linker 
De verkennerleiding

Verkenners

VK
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JINS

YOOOO JINSTERZZZ

Hier de planning van 2 awesome maanden de we gaan beleven!

ZO 6/11 Kampbestemming vergadering 11u – 13u

Omdat we een awesome kamp willen moeten we awesome 
hard nadenken naar waar we gaan. Een uitleg over de 
awesome manier waarop we dit gaan doen volgt nog.

ZO 13/11 Eerste jinstage (uur bespreken met leidingsploeg)

Normaliter heeft iedereen dit al in orde gebracht en de awesome  
leidingsploegen al gecontacteerd. Pols nog eens bij hen 1,5 week op 
voorhand.

ZA 19/11 Back tot he past 20u - 22u en later

Onze jins presenteren: Open lokaal met ouders!

Wat staken zij vroeger uit en wat doen wij nu?  Nodig al jullie awesome 
ouders uit en we maken er een gezellige avond van. (Meer info volgt)

VR 25/11 Eerste jinfeestje 16u - … (blijven slapen)

Het eerste feestje wordt een feit en zal doogaan op de 77ste. We gaan 
awesome vrienden uitnodigen om awesome te partyen. Maak dus alvast 
awesome veel reclame.

ZO 4/12 Sintvergadering 9u30 - 12u30

Joehoew tijd voor awesome pakjes, plezier en vertier.

VR 9/12 Schaatsen 20u – 22u 

Botsen, vallen, opstaan, evenwicht verliezen, vallen, opstaan, omkijken, 
vallen, opstaan, niet kunnen stoppen, vallen, opstaan, koud lijden, vallen, 
opstaan, lachen met een ander dat valt, vallen, opstaan,… 
Awesome!(Meer info volgt)

JINS
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JINS

ZA 17/12 Winter buurtfeest 15u30 – 23u

Hier volgt weer een awesome geldactie! We gaan de mensen op het 
buurtfeest voorzien van veel lekkers. (Meer info volgt)

Vr 23/12 Kerstfeestje 20u – 22u

Ho ho hoen awesome vergadering is dit altijd?!

ZO 1/01 Geen vergadering

Foto van de twee maanden:  

Vele dinolekken, 

Ellen, Britt, Lore, Manon, Olaf en willem

JINS
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Pret & vertier



Leiding & groepsleiding
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Kapoenen
kapoenen@85.be

Maarten Vermeylen
Cristophe Bruglemans
Alexander Van Raemdocnk
Emile Germonpré

Welpen
welpen@85.be

Jongverkenners
jongverkenners@85.be

Siemen Gits
Ellen Meulemans
Willem Van Maldeghem
Christophe Bruglemans
Julie Swerts

Verkenners
verkenners@85.be

Jenne Dierckx
Maarten Van Hoof
Maarten Vermeylen
Wannes Van der Heyden

Groepsleiding
groepsleiding@85.be

Jenne Dierckx
Nils De Clerck
Siemen Gits
Wannes Van der Heyden

Jinleiding
jins@85.be

Tom De Schutter
Lauren Collier
Simon Van Hoof
Joris Brants
Lieselotte Oste
Celine De Raedt

Oudwelpen
oudwelpen@85.be

Laurens De Clopper
Ben Torfs
Sam Van Gompel
Levi Hermans
David Crombez
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bloemen en dromen





Wapenmakerij & Handel 
Firma HERVENS G. 

Gediplomeerde Wapenmaker der Luikse School 
 

Keuze van verschillende Scoutsmessen en Accessoires  
Pillampen van Surefire – Ledwave – Streamlight – Black Diamond – Nitecore 

Verscheidene Kompassen en hulpmiddelen 
Kleding van Gelert Outdoor Company – Toomer Bros – Trabaldo - Univers 
Wandel Schoenen en Botten van Scarpa – Crispi – Le Chameau – Dubarry 

Onderhoud en water dicht maken met Nikwax 
Kijkers en accessoires van Minox – Leica – Swarovski - Steiner 

 
Voor alle Scoutsleden een directe korting van 10% 

 
Leo Baekelandstraat 3 2650 Edegem België 

Tel / Fax: 0 3 449 49 78 
 

Openingsuren : Van 09:00 tot 13:00 en van 14:00 tot 19:00  Zaterdag van 09:00 tot 13:00  
Donderdag &  Zondag gesloten 


