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Zaterdag 19 mei is het kampinfoavond van alle takken tussen 19u30 en 21u30. 
U kan langskomen wanneer u zelf wil. Hier zullen de leidingsploegen van elke 
tak een woordje uitleg geven over hun kamp. Hier krijgt u de weekendbrief, krijgt 
u uitleg bij het kampthema, het algemeen verloop van het kamp en een paar 
praktisch dingen worden ook vermeld. Dit is ook het ideale moment om vragen 
die u eventueeel heeft te stellen.  
We hopen veel van jullie te mogen ontvangen. 
Tot dan!

Woordje van de groepies
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Kapoenen

Zondag 06/05 10:00-12:00 “Max is jarig”-vergadering: 

Binnen twee dagen is leider Max al jarig, maar de leiding is dit helemaal vergeten!! 

Kunnen jullie ons helpen om nog cadeaus te vinden? We hebben 

jullie hulp nodig, dus kom zeker af.       

Zondag 13/05 10:00-12:00 Sportvergadering: 

Het is nog eens tijd om je sportieve kant boven te halen, want vandaag is het weer 

eens sportvergadering! Trek je sportiefste outfit aan (die wel een beetje vuil mag 

worden) en kom zeker meespelen op deze klassieker van een vergadering. 

Zaterdag 19/05 19:30-21:30  Infoavond: 

Vanavond is iedereen met vragen over het kamp welkom. We geven een woordje 

uitleg over het kampthema, praktische dingen en het verloop van he kamp. Zeker 

voor ouders van de eerstejaars kapoenen is dit een aanrader. Jullie kunnen 

langskomen wanneer het jullie past tussen de vermelde uren. 

Zondag 20/05 10:00-12:00 De mol: 

Een van de leiders is de mol en het is aan jullie om te raden 

 wie. Dit is de spannendste vergadering van het jaar, zeker  

niet te missen dus.

Kapoenen
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Kapoenen

Zaterdag 26/05 10:00-12:00 Middeleeuwse vergadering 

We nemen jullie met onze teletijdmachine mee naar de Middeleeuwen! Maak je 
dus maar klaar voor middeleeuwse spelen en kom bewijzen dat jij de beste 
ridder van de kapoenen bent.  

Vrijdag 22/06 17:00-19:00 WK-vergadering 

Vandaag gaan we proberen te weten komen welk team dit WK zal 
winnen. Hoe we dit gaan doen is nog een verassing, maar je kan al 
zeker een potje voetbal verwachten. Mis deze vergadering niet, want 
de volgende is pas in 2020!!  

Zondag 01/07 Geen vergadering:  
 
De leiding is ter plaatse het topkamp aan het voorbereiden! Er is dus geen 
vergadering vandaag. 

Tot op kamp!

Kapoenen
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Hey welpjes het beloven weer een leuke 2 maand te worden. wij hebben er 
zeker en vast al zin in jullie ook?

Zondag 6 mei 10u00-12u00: 
Pokemonvergadering 
Vandaag gaan we opzoek naar de meest 
zeldzame Pokémon’s die er bestaan. Hierbij 
gaan wij Prof. Oak helpen om deze te vinden 
en natuurlijk ook te vangen!

Zondag 13 mei 10u00-12u00: Laddervergadering 
Vandaag gaan we eens zien we de  
snelste, coolste, grappigste, slimste welp  
is van de 85. Ben jij dat? 

Zaterdag 19 mei 19u30-21u30: Kampinfoavond 
Een avond waarbij de mama of papa wat meer uitleg kan komen vragen over 
het kamp en de kampbrief kan komen ophalen. Dit zal plaats vinden op het 
normale terrein van de scouts. Je kan langskomen wanneer je zelf wilt 
tussen de vermelde uren.

Zondag 20 mei 10u00-12u00: Vettige vergadering 
Vandaag gaan we ons eens lekker vies en vettig 
maken! Doe maar je slechtste kleding aan want die zal 
je goed mogen schrobben voordat deze weer proper 
zal zijn. 

Vrijdag 25 mei 18u30-20u30: Survivalvergadering 
Vandaag gaan we proberen te overleven in het wild. Ben jij een echte scouts 
die deze uitdaging aan kan?

Welpen

Welpen
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Vrijdag 1 juni 18u30-20u30: Harry potter vergadering 
Vandaag gaan we een vergadering houden in Zwijnstein! We gaan van 
zwerkbal spelen tot de meest coole spreuken leren die er bestaan. 

Zondag 10 juni: geen vergadering 
Vandaag mag je gerust thuis genieten van 
een goede film of lekker nog wat buiten 
spelen, maar naar de scouts komen zal niet 
nodig zijn! 

Vrijdag 15 juni 18u30-20u30: 1 tegen allen 
vergadering 
De laatste vergadering van het jaar! Vandaag zal je je uiterste best mogen 
doen om als 1 grote groep van welpen de leiding te verslaan voordat je op 
kamp vertrekt!! Veel succes! 

Jullie toffe welpenleiding

Shere khan, Raksha, Jacala en Marala

Welpen

Welpen
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Hey boys we nemen even een pauze van het fortnite spelen en gaan 
nog een paar topvergaderingen doen!

Zondag 6 mei 10u00-12u00: 1 tegen allen vergadering 
We beginnen mei met een 1 tegen allen vergadering. Kunnen 
de oudwelpen de leiding verslaan of gaan ze triest en 
verslagen naar huis?

Zondag 13 mei 10u00-12u00: Vettige vergadering 
Het is eindelijk tijd voor deze klassieker. kom in je slechtste 
kleding want het gaat vuil worden!

Zaterdag 19 mei 19u30-21u30: Kampinfoavond 
Vanavond kunnen de mama en de papa een kampbrief komen ophalen en 
wat meer info vragen over jullie (aller eerste) groot kamp. Jullie kunnen 
langskomen wanneer je zelf wil tussen 19u30 en 21u30.

Zondag 20 mei 10u00-12u00: sportvergadering 
Vandaag zijn we nog eens echt sportief op de scouts, 
wie is onze sterkste, snelste,... oudwelp? vandaag 
komen we het te weten...

Vrijdag 25 mei 18u30-20u30: Cluedo 
Vanavond lossen we een moord op wie o wie heeft het 
gedaan? was het een oudwelp of iemand van de leiding 
niemand is veilig! 

 

Oudwelpen

Oudwelpen
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Vrijdag 1 juni 18u30-20u30: kippen-vang vergadering 
throwback naar ons groepsweekend, ik hoop dat jullie 
allemaal (g)HAAN komen want het wordt weer een 
topper!

Vrijdag 8 juni 18u30-20u30: Oudwelpen 
hebben vrouwenbenen vergadering  
Wie van die oudwelpen zijn hier de echte 
mannen en wie heeft er allemaal 
vrouwenbenen? DAT is de vraag.

Vrijdag 15 juni 18u30-20u30: Laatste vergadering 
Vanavond spelen we nog is een aantal klassieke scouts spelletjes om ons 
voor te bereiden op ons super duper leuke kamp!

Jullie TOP leiding 

Britt, Christophe, Victor en Jan

Oudwelpen

Oudwelpen
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6 mei: 1 tegen allen (10-12u)

Vandaag is het jullie tegen de leiding, laat zien dat je in form bent om zo veel 
mogelijk opdrachten te voltooien tegen het einde van de vergadering. Lukt het 
jullie om alles te voltooien tegen het einde? Dan volgt er miss wel 
een beloning…… ?????????

13 Mei: Vettige vergadering (10-12u)

Waarschuw de moeders al want als jullie vandaag terugkeren van de 
scouts, zullen jullie er allemaal heel vettig uitzien. Pak dus zeker kleren mee die 
vuil mogen worden of eventueel gewoon in de vuilnisbak belanden na deze 
klassieker van een vergadering!

Zaterdag 19 Mei: Kampinfoavond (19u30-21u30)

Vanavond geven we een woordje uitleg over het kamp. Ook delen we de 
kampbrief hier uit en geven we antwoord op eventuele vragen. Jullie kunnen 
langskomen wanneer jullie willen tussen 19u30 en 21u30.

Zondag 20 Mei: (10-12u)

Hopelijk is het goede weer aanwezig op deze spetterende zomderdag, want 
vandaag brengen wij het concept waterspelen tot een hoger niveau. Breng dus 
zeker je goed humeur mee en eventueel wat extra kleren.

27 Mei: Verrassingsvergadering (10-12u)

De vergaderingen in Juni zullen plaatsvinden met de oudwelpen omdat er tijdens 
deze maand vanwege studies een klein leidingstekort zal zijn. Treur echter niet, 
wij zorgen ervoor dat de laatste vergadering met de jvk’s eentje zal zijn om nooit 
te vergeten!

Jongverkenners

JVK
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In juni doen we onze vergaderingen samen met de oudwelpen door de examens 
van de leiding.

Hier zijn deze vergaderingen

Vrijdag 1 juni 18u30-20u30: kippen-vang vergadering 
throwback naar ons groepsweekend, ik hoop dat jullie allemaal 
(g)HAAN komen want het wordt weer een topper!

Vrijdag 8 juni 18u30-20u30: Oudwelpen hebben vrouwenbenen 
vergadering  
Wie van die oudwelpen zijn hier de echte mannen en wie heeft er allemaal 
vrouwenbenen? DAT is de vraag.

Vreemde oudwelpen!?

Vrijdag 15 juni 18u30-20u30: Laatste vergadering 
Vanavond spelen we nog is een aantal klassieke scouts spelletjes om ons 
voor te bereiden op ons super duper leuke kamp!

Jongverkenners

JVK
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Yow gasten de laatste twee maandjes van het jaar zijn ingezet we maken er nog 
iets tof van!

Woensdag 2 mei - zondag 6 mei: Leefweek  
Zie mail voor meer info.

Zondag 13 mei 10:00-12:30: Vettige 
vergadering 
De leukste vergadering van het jaar! Met 
eiers, bloem, bruine zeep en andere 
viezigheid gooien. Met nog het zonnetje 
erbij een prachtig recept voor het betere 
glijwerk. Doe vandaag zeker niet jullie 
mooiste kleren aan.

Zaterdag 12 mei 19u30-21u30: 
Kampinfo-avond  
Deze avond kunne jullie de kampbrief komen ophalen en eventueel nog wat 
meer info vragen over het kamp zelf. het is gewoon te doen op de grind. Je kan 
langskomen wanneer je zelf wilt tussen deze uren.

Zondag 20 mei 10:00-12:30: Ethias vergadering 
Elk jaar letten we er op dat jullie verzekering piekfijn in 
orde is, maar waarom doen we dit? De Ethias 
vergadering is het antwoord. 

 

Verkenners

VK
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Zondag 27 mei 10:00-12:30: Bekentocht 
Juni is begonnen, en juni is bijna juli en juli is zomer en zomer is water. We 
vertrekken op bekentocht en gooien de blikje in de water vandaag. Doe kleren 
en schoenen aan die vuil en nat mogen worden, en kom met de fiets.

Vrijdag 1 juni 20:00-22:30: Filmvergadering 
Een klassiek concept dat altijd van pas komt tijdens de leiding hun 
examens! Kom vanavond genieten van een spannende/leerrijke/
beklijvende filmavond. 

Vrijdag 8 juni: 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 15 juni 18:00-22:00: Het laatste avondmaal 
De laatste vergadering van het jaar is gekomen. We vieren dit door samen te 
BBQen en door terug te kijken op het voorbije jaar en vooruit te blikken naar het 
kamp. Neem allemaal 7 eurotjes mee.

Een stevige linker

Jullie geliefde VK-leiding

Verkenners

VK

12



JINS
Liefste Jins, 

Hieronder vinden jullie de planning voor de maanden mei en juni. De 
laatste vergaderingen van ons jinjaar… 

Maar niet getreurd want dit wil zeggen dat het kamp steeds 
dichterbij komt!  

Genieten is dus de boodschap! En met behulp van de zon en 
de occasionele pint (of de occasionele non-alcoholische 
consumptie uiteraard) zal dat ongetwijfeld geen probleem 
worden… 

Zaterdag 5 mei (van 15u tot ….) : volleybaltoernooi 77  
Hopelijk schijnt het zonnetje vandaag want we gaan volleyballen op de 
77. Laat zeker weten in de messenger-groep of je aanwezig kan zijn want 
we moeten jullie op voorhand in teams verdelen. Het toernooi begint om 
15u dus zorg ervoor dat jullie zeker 

Na al dat sporten kunnen jullie terug op krachten komen op de jaarlijkse 
77-BBQ. Wie wil mee-eten kan zich inschrijven via de site van de 77 (de 
BBQ maakt officieel geen deel uit van de vergadering dus zij die willen 
kunnen uiteraard na het volleybaltoernooi naar huis gaan) 

Vrijdag 11 mei: Resonance 3.0  
Dankzij JINS 2000 heeft Edegem er een knaller van formaat bij. You know 
the drill, guys! Be prepared om ook van deze laatste editie weer een 
onvergetelijke party te maken. Meer info volgt in de Messengergroep. 

Zondag 20 mei (tijdstip afhankelijk van de tak waaraan je leiding 
geeft): Jinstage  
Deze zondag is het aan jullie om een bende kiddo’s te entertainen. De 
takleiding zal zich tijdens deze laatste Jinstage meer afzijdig houden en 
(hopelijk goedkeurend) toekijken hoe jullie het er als volwaardige 
Molendonkleiding van af brengen. Wij hebben alvast het volste 
vertrouwen in jullie.  

JINS
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JINS

Zondag 27 mei (van 10u tot 12u30): Het grote Edegem-City-Spel  
Vandaag maken we de straten van Edegem onveilig tijdens het grote 
Edegem-City-Spel. Never gets old, right? 

Vrijdag 1 juni (van 20u30 tot 22u) : 
ontspanningsvergadering 
Grijp jullie laatste kans om samen nog een laatste keer te 
ontspannen voor de examens beginnen. 

Vrijdag 15 juni (van 20u30 tot 22u): afreageervergadering  
Het ontspannende effect van de vorige vergadering zal tegen 

vandaag wel uitgewerkt zijn dus nodigen we jullie uit voor een 
gezamenlijke afreageersessie! 

Zaterdag 23 juni: streekbierenavond 
Meer info volgt nog maar 1 ding is zeker: het zal een gezellige avond 
worden!  

Dit was hem dan, de laatste Blauwe Wimpel, het laatste Boekske, het 
laatste Krochtje (amai ik ben opgelucht dat ik dat woord na vandaag nooit 
meer zal moeten typen…) van ons jinjaar…. OOOOOH! 

TIP: een aftelkallender naar het Jinkamp maakt het gemakkelijker om de 
laatste maanden van het schooljaar te overleven. 

WE LOVE YOU GUYS! XXX 

JINS
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GSM-nr's zijn te vinden op onze site 85.be

Leiding & groepsleiding
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Kapoenen
kapoenen@85.be

Emile Germonpré
Olivier Van Biessen
Max Laukens
Simon Baert

Welpen
welpen@85.be

Anne Feijen
Alexander Van Raemdonck
Helen Krekelbergh
Eleni Droogmans

Jongverkenners
jongverkenners@85.be

Ben Torfs
Laurens De Clopper
Tom Jansens
Sam Van Gompel

Verkenners
verkenners@85.be

Hanne Donceel
Mathijs Vanacker
Wannes Van Der Heyden
Laurens Krekelbergh
Fiep Van Der Heyden

Groepsleiding
groepsleiding@85.be

Siemen Gits
Ben Torfs
Laurens Krekelbergh
Christophe Bruglemans

Jinleiding
jins@85.be

Levi Hermans
Isaak Hermans
Olivia Kort
Julie Swerts
Margot Coppens

Oudwelpen
oudwelpen@85.be

Britt Clijmans
Christophe Bruglemans
Victor Germonpré
Jan Vermeeren
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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 


