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Beste lezers,

Eerst en vooral hopen we dat iedereen genoten heeft van de 
feestdagen. Verder is het vorige boekje nooit tot bij jullie geraakt. 
onze excuses hiervoor!  

De examen periode voor de leiding is weer aangebroken. Omdat 
het vaak moeilijk is voor de leiding om er op zondagen te staan is 
het mogelijk dat de leiding er voor kiest om de vergadering te 
laten doorgaan op vrijdag. controleer dit dus goed!

Alvast veel leesplezier, 
De redactie

Voorwoord
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Beste leden en ouders,

Bij deze wenst de groepsleiding iedereen een spetterend 2017!! We 
hopen dat jullie allemaal even hard van de feestdagen hebben kunnen 

genieten als wij. En hopen dat jullie allemaal succesvol zijn in 
het behouden van jullie goeden voornemens!

De leiding is er  uiteraard opnieuw klaar voor om dit jaar super
te maken. Aangezien de kerstvakantie (bijna) gedaan is zullen 
de vergaderingen voor iedereen weer beginnen. Maar januari 
betekent voor de

leiding dat zij nu voor de examens moeten studeren.
Het kan hierdoor zijn dat er niet altijd op zondag
vergadering gaat zijn maar dus soms ook op vrijdag (en misschien zelfs 
zaterdag). Maar een andere dag wil uiteraard niet zeggen dat er minder 
plezier gemaakt zal worden. 

Aangezien we voorlopig nog niet veel sneeuw gezien hebben valt er 
voorlopig nog niet veel sneeuwplezier te maken. Hopelijk valt er nog 
sneeuw zodat we onze sleeën toch nog eens vanonder het stof kunnen 
halen. Ook zonder sneeuw maken we het uiteraard nog altijd even 
plezant. 

Verder kunnen we nog melden dat er in het nieuwe jaar nog altijd 
ledenstops zullen blijven voor de kapoenen, welpen en verkenners. Dit 
doen we omdat de groepen anders te groot worden voor het aantal 
leiding. De oudwelpen en jongverkenners hebben nog wel plaats dus 
vriendjes zijn nog steeds welkom. 

Woordje van de groepies
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Woordje



Woordje van de groepies

Er is dit jaar uiteraard weer een kip & rib. Voor zij die dit nog niet zouden 
kennen. Dit is het eetfestijn van onze scouts waarop u heerlijke kippen en 
ribben kan komen eten (voor de vegi’s is er ook altijd iets voorzien). De 
kip & rib zal dit jaar doorgaan op 4 maart, meer info over de prijzen en 
dergelijke volgt nog in de loop van het nieuwe jaar. 

En tot slot, jullie weten allemaal al wel dat het dit jaar een 
groepskamp wordt. Aangezien we al veel vragen hebben 
gekregen over de data en bijkomende informatie zullen we het 
hier nog eens op een rijtje zetten. Het groepskamp zal doorgaan 
tussen 1 en 11 juli, dit wil niet zeggen dat dit voor elke tak zo is. 
De dag van aankomst gaat verschillen bij de jongere en de oudere 
takken. Het kamp zal echter wel voor elke tak eindigen op dezelfde dag 
(11 juli). Mochten jullie nog vragen hebben over het kamp (of iets anders), 
aarzel dan zeker niet om ons te mailen!

Met Scouteske Groeten!
De Groepsleiding!
Ben, Joris en Siemen

Woordje
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Kapoenen

6/01: Geen vergadering 

Helaas is het vandaag geen vergadering. De leiding is 
aan het studeren voor hun examens en dus mogen 
jullie vandaag in jullie bedje blijven liggen. 

13/01: Nieuwjaar vergadering 

Om het nieuwe jaar goed te starten zullen 
we vandaag eens goed van langs gaan. We spelen spelletjes en 
gaan eens goed genieten van de sneeuw ( als deze er is natuurlijk).  

20/01: Geen vergadering 

Vandaag geen vergadering. Al de 4 vier leiders zijn terug achter hun bureau aan 
het studeren. Slaap maar nog eens lekker uit. 

27/01: Wintersportvergadering 

Trek vandaag jullie skibotten en haal jullie handschoenen maar boven. Vandaag 
zullen we kennis maken met een paar wintersporten. 

03/02: Gekke vergadering 

Het is bijna carnaval en dat betekent dat we gekke bekken mogen trekken. 
Vandaag zullen we allemaal gekke toeren uithalen en onze clown neus opzetten. 

10/02: Filmvergadering 

Vandaag gaan we het rustig aan doen. We gaan 
een film opzetten en ons lekker in de zetel zetten. 

19/02: Alexander-is-jarig vergadering 

Vandaag is onze leider Alexander jarig en met wie 
anders dan jullie zou hij zijn verjaardag het beste 
kunnen vieren. Wat er allemaal op het programma 
staat, is wel nog een verassing.  

26/02: Waar-is-Christophe vergadering 

Ahjaj!! Leider Christoph is vermist en de rest van de leiding heeft jullie hulp 
nodig om hem terug te vinden. Helpen jullie mee?  

Kapoenen
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Verjaardagen

Januari
5 Gilles Hoes

6 Arno Borghgraef

10 Dries Van 
Nieuwenhuyze

17 Wout Van Hooydonck

18 Andreas Rihoux

24 Dries Bergmans

27 Victor Germonpré

31 Oscar Van Oosteveldt

Februari
1 Eliot Beart 18 Pieter-Jan Simons

5 Ilay Bruyninckx 19 Alexander Van Reamdonck

10 Maxime Depeser 20 Laurens Krekelbergh

12 Maarten Van Hoof 20 Willem Van Maldeghem

14 Aaron Vos 26 Raphaël carême

17 Matthias Verghote 28 Ian Maes

17 Oliver Verghote 29 Mario Rombeau

Proficiat aan allen!



Welpen
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Zondag 1 januari: geen vergadering

Iedereen heeft tot in de vroege uurtjes het nieuwe jaar ingezet, ook jullie leiding. 
Vandaag dus geen vergadering, maar iedereen wel een gelukkig 2017 gewenst!

Vrijdag 6 januari 19-21 uur : Verrassingsvergadering

Deze vergadering zal een complete verrassing voor jullie zijn. Trek dus je stoute 
schoenen aan en bereid je maar voor op ALLESSSS.

zondag 15 januari 10-12 uur: Sneeuwvergadering

De weergoden hebben voor een betoverend wit sneeuwtapijt gezorgd. Wie 
bouwt er mee de mooiste sneeuwpop en is er de beste in het sneeuwballen 
gooien?

Vrijdag 20 januari 19-21 uur: Spelletjesvergadering   

1, 2, 3, Piaaaanooo, Schipper mag ik overvaren? Wie niet weg is, is geziennn. 
Iedereen kan een leuk spelletje wel eens plezierig vinden, daarom is het 
vandaag spelletjesvergadering.

Vrijdag 27 januari 19-21 uur: Amerikaanse vergadering

Helloww cowboyz, how are you doing today? Trek je cowboylaarzen aan, zet je 
Donald Trump pruik op , eet een dikke, vette hamburger en drink van je Cola, 
want vandaag is het Amerikaanse vergadering! Kom verkleed als een echte 
Amerikaan en ontdek wat voor rare jongens die Amerikanen eigenlijk wel zijn.

Zondag 5 februari tot zondag 12 februari: geen vergadering

De examens zijn gedaan en de lesvrije week is begonnen, de leiding vertrekt 
helaas op skivakantie en dus is het geen vergadering. We zien jullie heel graag 
terug op  zondag 19 februari! :-)



Zondag 19 februari: Appelsienenfamilie vergadering

Appelsienen zijn hele lekkere vruchten. Ook hun kleine kindjes de 
mandarijntjes en nectarines zijn zeer voedzaam, gezond, kleurrijk en 

smakelijk. Geen beter moment om deze edele fruitfamilie te eren 
als op een zondagochtend vergadering bij de beste scouts van 
het ganse land. De 85.

Weetje:

Wist je trouwens dat 'appelsien' en 'sinaasappel' eigenlijk 
hetzelfde betekenen? Beide woorden komen van 'appel' en 'china', 

waar de vrucht van afkomstig is. Sinaasappel komt dus van 'China's appel' 
en appelsien van 'appel van China'. Wat een wondere fruitsoort.

Zondag 26 februari: Oorlogsvergadering

Er is oorlog uitgebroken in het Fort!! De provincie Antwerpen heeft de 
onafhankelijkheid uitgeroepen en de rest van België is het er niet mee eens. 
De veldslag met in het ene kamp de troepen van 'Antwerpen Vrijstaat' en aan 
de andere kant 'Verenigd België' speelt zich af in het Fort. Mis deze 
vergadering zeker niet indien je steeds te vinden bent voor een leuk bosspel.

Welpen

Welpen
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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?

Zondag 15/1/17: Zelfstudie 

thuis met als huistaak opstel over mastworp. 10 
bladzijden tegen zondag 22/01. Tot volgende week . (De 
leiding is ook aan het leren!)

 
Vrijdag 20/1/17: Leven als God in Frankrijk van 
19:00-21:30

Eetfestijnen vinden de Fransen wel leuk en wij ook!!! 
Kom liefst af met een lege maag en wij zorgen er wel 
voor dat die gevuld geraakt.  

Zondag 29/1/17: Door het bos de bomen 
niet meer zien

Tijd voor nog eens een goei, ouderwets, 
scoutesk bosspel. Zie dat jullie kleren 
aanhebben die extra vuil mogen worden! 

Oudwelpen

Oudwelpen
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Zondag 5/2/17: Verandering van spijs doet eten

Wij weten natuurlijk dat wij de beste leiders zijn, 
maar deze vergadering mogen andere leiders leiding 

geven aan de leukste tak van de 85ste. 
Benieuwd wie er vandaag komt 
opdagen???

Zondag 12/2/17: Ongelukkig in het spel gelukkig in de 
liefde of Gelukkig in het spel ongelukkig in de liefde

Lieve Oudwelpen, zoals jullie weten is het dinsdag Valentijn. Deze 
speciale dag kunnen we natuurlijk niet aan ons voorbij laten gaan en 
daarom maken we er vandaag een heuse Valentijn-vergadering van. Laat 
jullie afkeer voor het vrouwelijke geslacht maar thuis vandaag ;).

Zondag 19/2/17: Beter één vogel in de hand dan 
helemaal geen hand

Ja hoor, vandaag is het de ‘foute’ vergadering. Het 
zal er vandaag zo fout aan toegaan zoals op deze 
foto:

Zondag 26/2/17: Olympische Oudwelpenspelen 

De Olympische Spelen van Rio 2016 zijn voorbij de, Olympische 
Oudwelpenspelen zijn dat niet. Vandaag worden jullie door ons in het 
middelpunt van de sportieve belangstelling gezet. Maar onthoud: “Naar de 
scouts komen is belangrijker dan winnen.”

 

Oudwelpen

Oudwelpen
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6 januari: filmavond: 19.30 – 21.30

Deze avond is het tijd voor de beroemde sterren 
op het grote witte doek te bekijken. We zetten ons 
gezellig in ons prachtig lokaal en 
grabbelen naar wat popcorn terwijl we 
de beste film zien. 

13 januari: casino: 19.30 – 21.30 

Oefen al maar goed op jullie pokerfaces en op jullie pokerskills. Die 
zal je goed kunnen gebruiken op deze casinovergadering. Vergeet 
zeker niet in chique kleren te komen, de buitenwippers zijn namelijk erg streng!

20 januari: gamevergadering: 19.30 – 21.30

Je raad het goed, deze avond spelen we jullie favoriete games. Zeker komen is 
de boodschap! Enkel zo komen we te weten wie de beste gamer is. 

29 januari: Alice in Wonderland:  10.00 – 12.00

Iedereen heeft wel van dit klassieke sprookje 
gehoord. We volgen Alice op haar trip door het 
knotsgekke Wonderland en proberen niet ten 
prooi te vallen van de hartenkoningin. 

5 februari: sneeuwvergadering: 10.00 – 12.00

Met een goede hoop plannen we vandaag de 
sneeuwvergadring in. Maak je klaar voor gigantische sneeuwballen gevechten, 
sleeën van de hoogste berg in het fort en het maken van een immense 
sneeuwman. Vergeet je zeker niet warm aan te kleden.

Jongverkenners

JVK
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12 februari: Valentijnsvergadering: 10.00 – 12.00 

De dag van de liefde komt er bijna aan. Cupido daagt jullie uit voor een heus 
spel met het thema Valentijn. Dit kan wel eens interessant worden!

19 februari: schotse vergadering: 10.00 – 12.00

Trek je kilt maar aan en train al vast al je spieren, want vandaag 
spelen we de traditionele highlandgames. Wie is er de beste? 

26 februari: meisjesvergadering: 10.00 – 12.00

Vandaag is het meisjesvergadering. Trek het 
kleedje van je mama of de rok van je zus 
maar aan, want een echte dame komt niet 
buiten voor ze er helemaal piekfijn uitziet. 

Zo dit was het boekske van de maanden 
januari en februari. Hopelijk zijn jullie elke 
vergadering talrijk aanwezig. Moest je niet 
kunnen komen, laat dan zeker iets weten 
via mail.

Ook wouden we even vermelden dat het 
tweede weekend van de JVK’s doorgaat 
van 17 tot 19 maart.

Een stevige scoutshand, 

Bennie, Laurens, Fiep en Hanne

Jongverkenners

JVK
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Zondag 8 januari: Driekoningen 

Drie koningen, Drie koningen… Zoals jullie wel weten is het drie koningen 
geweest. Vandaag gaan we van deur tot deur om wat lekkers bij elkaar te 
sprokkelen. Vergeet niet, hoe beter je verkleed bent hoe meer kans 
op lekkernijen.

Vrijdag 13 januari: schaatsen 20u tot 22u

Aangezien examens zijn gestart voor de leiding is het terug op 
vrijdag vergadering. We spreken met z’n alle af aan de schaatsbaan 
Antartica te wilrijk . De inkom + huur schaatsen bedraagt €7.25, dit is 
de prijs voor de standaard schaatsen. Voor ijshockey schaatsen betaal 
je een euro meer. Vergeet je identiteitskaart en handschoenen niet! Geen 
handschoenen = niet schaatsen! 

Zondag 22 januari: Geen vergadering

De leiding is dit weekend te druk bezig met studeren. Het is dit weekend helaas 
geen vergadering maar niet getreurd we zijn er volgende week terug!

Vrijdag 27 januari: kookvergadering

Vanavond hoeven jullie niet te eten voor de vergadering. Jullie mogen namelijk 
jullie eigen potje koken. Haal vanavond je beste kookkunsten naar boven. Je 
kan je eventueel even voorbereiden door eens in de Piet Huysentruyt boek van 
de mama te bladeren.

Zondag 5 februari: paintball

Capture the flag, Save the captain, Team death match,… We maken er gewoon 
een grote paintball van. Zorg dat die pijltjes rol skills terug op punt staat want 
deze keer doen wij het niet meer voor jullie. Neem allen een HUMO of een ander 
boekje waar je pijltjes van kan rollen. Ook een witte T-shirt ga je tijdens deze 
vergadering nodig hebben.

Zondag 12 februari: valentijnvergadering

WOEHOEW valentijn!! Pas binnen 2 dagen mogen jullie je geliefden een mooi 
bloemetje of iets dergelijks geven. Vandaag al een voorproevertje op de scouts.

Verkenners

VK
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Zondag 19 februari: stickerspel

2e keer goede keer? We gaan nog eens een poging doen om ons grote 
stickerspel te spelen. Deze keer gaan we er echt voor! We hebben wat langer 

de tijd gekregen om het spel nog eens degelijk in elkaar te steken 
en zijn er klaar voor om er een knaller van een vergadering van te 
maken. Zeker bij zijn dus!!

Zondag 26 februari: Knutselen kip en rib

Ja hoor de kip en rib is weer in aantocht en zoals elk jaar vragen 
we jullie jullie steentje bij te dragen voor de decoratie van deze 

verrukkelijke avond. 

Al even ter info: 4 maart gaat de kip en rib door dit is voor de verkenners de 
vergadering van die week. We verwachten dat onze verkenners er die avond 
staan om de leiding bij te staan met het serveren en opnemen van de 
gerechten. Met hoe meer verkenners we er staan hoe vlotter het kan gaan 
voor ons allen. Hopelijk komt u uw zoon steunen en komt u een lekkere kip of 
rib eten bij ons. 

Tot dan!!

De verkennerleiding

Levi, Sam en Siemen

Verkenners

VK
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JINS

Hello jins,

Eerst en vooral ne gelukkige nieuwjaar! Dat we nog veel centjes kunnen 
inzamelen en een zalig kamp mogen beleven. 

Na al die feestdagen is het weer tijd om 
wat leuke spauzes in te plannen!

Zondag 01/01/’17: Nieuwjaar

Gelukkige eerste katerdag van het jaar ! 
Geniet ervan en vier dit met je familie. Tot 
volgende week! 

Vrijdag 6/01/’17: 3 koningen 19u30-21u30u

Dit ruikt naar een geldactie dus kom zeker 
massaal af! Smeer je stembanden maar in 
en kom verkleed want jaja wij gaan nog 
steeds zingen dit jaar.

Zaterdag 14/01/’17: Kerstboomverbranding 

Dit jaar is het onze beurt om het molendonk kraam te bemannen. Nodig 
dus zeker al jullie vrienden en familie uit om bij ons kraam iets te komen 
drinken. Dit ruikt weer naar een geldactie en een belangrijke dus kom 
zeker massaal af! Opbouw zal voor ons al in de namiddag starten en het 
evenement start om 19u. Meer info volgt.

(Ps: denk al na over een mooi/leuk/opvallend 
concept voor ons kraam want er is een prijs 
voor het beste kraam.)

JINS
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JINS

Vrijdag 20/01/’17: Geldactiebrainstorm en gezelschapspelletjes 20u-22u 

It’s a battle! Denk na over de zaligste ideeën want deze 
keer moeten jullie zelf een actie regelen. Neem ook zeker 
een leuk gezelschapsspel mee.

Zondag 29/01/’17: Jinstage 9u30-12u30 

Jullie worden weer verdeelt in groepjes om jinstage te gaan 
doen. Jullie contacteren zelf de leiding en gaan mee naar de 

takraad en naar de vergadering van dit weekend. 

Vrijdag 3/02/’17: De slimste jin ter wereld 20u-22u 

Wie wordt de slimste jin ter wereld?

Zondag 12/02/’17: Valentijnvergadering 
10u30-12u30

Jinkoppels of toch niet?

Zaterdag 18/02/’17: Willem-weet-meer-vergadering + kaas&wijn 16u-…u

Yes ne combo! Eerst zien we waar Willem 
meer van weet en dan gaan we samen jins99 
vertegenwoordigen op de kaas&wijn van de 
77ste. Lekker eten en t-shirts verkopen! 

JINS
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JINS

Vrijdag 24/02/’17: 2de Jinfeestje! Na de les – blijven 
slapen

*uhnts uhnts uhnts* Meer info volgt.

Vrijdag 3/03/’17: Groepsweekend 77ste 

Wij gaan vrijdag langs op het groepsweekend van de 77ste en 
zaterdag komen we terug om jins99 te vertegenwoordigen op de kip&rib 
van de 85ste. Lekker eten en T-shirts verkopen! Meer info volgt.

Zaterdag 4/03/’17: Kip&rib

Wij gaan vrijdag langs op het groepsweekend 
van de 77ste en zaterdag komen we terug om 
jins99 te verteginwoordigen op de kip&rib van 
de 85ste. Lekker eten en T-shirts verkopen! 
Meer info volgt.

Voila se dat gaat het weer zijn voor komende maanden, 

Tot dan!

Britt, Maldie, Olaf, Lore, Ellen en Manon

JINS
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Pret & vertier



Leiding & groepsleiding
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Kapoenen
kapoenen@85.be

Christophe Bruglemans 
Maarten Vermeylen  
Olivier Van Biesen  
Emile Germonpré

Welpen
welpen@85.be

Victor Germonpré  
Tom Janssens 
Alexander Van Raemdonck 
Simon Baert

Jongverkenners
jongverkenners@85.be

Laurens De Clopper
Bennie Borfs
Hanne Donceel
Fiep Van Der Heyden

Verkenners
verkenners@85.be

Levi Hermans 
Sam Van Gompel
Siemen Gits

Groepsleiding
groepsleiding@85.be

Joris Schoeters
Bennie Borfs
Siemen Gits

Jinleiding
jins@85.be

Olaf Desmet
Britt Clijmans
Lore Van Duppen
Ellen Meulemans
Willem Van Maldeghem

Oudwelpen
oudwelpen@85.be

Laurens Krekelbergh
Johannes Filet
Mathijs Vanacker 
Helen Krekelbergh
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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 


