
VU: vzw 85ste Elsdonk Scouts 

Verschijnt tweemaandelijks, uitgezonderd juli en augustus 
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Inhoudstafel 



 

Beste ouders en leden, 
 
We willen jullie ten eerste bedanken voor de talrijke opkomst op de overgang! Het doet 
ons een plezier dat jullie vertrouwen hebben in ons. Een welgemeende MERCI dus! 
 

Verder begint het scoutsjaar stilaan terug in gang te komen.  
Vergaderingen zullen niet veel veranderen. Er zal aan de start van elke 
vergadering gevraagd worden aan alle leden om even hun handen te 
wassen. Er zal door de leiding een mondmasker gedragen worden. Dit is 
ook verplicht voor kinderen ouder dan 12 jaar. Gelieve dit dus zeker niet 
te vergeten. 
 

We hopen dat iedereen gezond is en blijft. Het belooft een leuk jaar te worden! 
 
Groetjes 
De groepies 

Woordje van de groepies 
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Woordje 



 

 

Kapoenen 

Zondag 27/09 10-12u: Kennismaking vergadering 

Welkom! Tijd om de nieuwe leiding te leren kennen. Wij zijn alvast super benieuwd naar 

jullie vakantieverhalen. Breng jullie goed humeur mee zodat we er een spetterend jaar 

van kunnen maken! 

 

Zondag 4/10: Geen vergadering 

Helaas, pindakaas! Geen vergadering deze week want jullie leiding is op 

leidingsweekend. Tot volgende week! 

 

Zondag 11/10 10-12u: Waterspelletjes 

Splash! Maak jullie klaar voor het grootste waterballonnengevecht OOIT! Vergeet zeker 

geen zwembroek, droge kleren en een handdoek mee te nemen.  

 

 

 

 

 

Zondag 18/10 10-12u: Vriendjesvergadering 

Voor deze ene keer mogen jullie een vriendje meenemen naar de scouts. Denk jij dat jij 

en je vriendje de grote vriendschapstrofee mee naar huis zullen meenemen? We kijken er 

al naar uit om hen te ontmoeten.  
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Kapoenen 



 

 

Kapoenen 

Zondag 25/10 10-12u: Vergadering op wieltjes 

Vergadering op wieltjes! Neem je zotste, origineelste en snelste voertuig op wieltjes 

mee naar de scouts en win in alle disciplines! Wij zijn benieuwd wat jullie allemaal 

kunnen!  

 

 

 

 

 

Vrijdag 30/10 17-19u: Halloween vergadering 

 

Een spoooooook!!! Het is Halloween en jullie weten wat dat wil zeggen… Trek jullie 

verkleedkleren maar al aan want we gaan griezelen.  En vergeet zeker ook geen zakje 

mee te nemen om alle lekkernijen in te steken. 

Muahahahahaha 

 

 

  

  

Groetjes van de kapoenenleiding 

Bernt, Floris, Wout, Rémy, Jef en Marie 

 

Kapoenen 
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Zondag 27/09 10-12u: Kenningsmakingsvergadering 

Vandaag gaan we de nieuwe welpen en de nieuwe leiding beter leren kennen! 
Deze vergadering kan je dus niet missen voor een goede start van het 
scoutsjaar. Jullie nieuwe leiding kijkt er alvast heel erg naar uit. 
 
Zondag 4/10 10-12u: Geen vergadering! 

De leiding is met zen allen op weekend om er een spetterend jaar van 

te maken. Slaap maar goed uit, dan zien we jullie volgende week! 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Zondag 11/10 10-12u: Kampen bouwen en Fort verkennen! 

Kunnen jullie de mythe van het fort achterhalen? Kampen bouwen en grotten 
onderzoeken! Wees paraat! 
 
 
 
 
 
 

Welpen 

Welpen 
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18/10 10-12u: Levende Stratego 

Wie is de Maarschalk en wie is de spion? We vechten het allemaal uit! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25/10 10-12u: Vettige vergadering 

Al gehoord van bruine zeep en een nat zeil? Jullie mede welp helemaal onder 
gooien met ei-geel? 

 

 
30/10 19-21u: Halloween vergadering 

Doe je griezeligste verkleedkleren aan (extra beloning voor de beste outfit), we 
gaan de buurt bang maken of juist omgekeerd? Worden jullie snel bang? 
WOOEOOOEEHHH 

 

Welpen 

Welpen 
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Zondag 27/09 10u-12u: Kennismaking vergadering 

Op de overgang hebben jullie ons al gezien, maar vandaag leren we elkaar echt 

kennen! Doe je slechte kleren aan, want het wordt een actieve vergadering! 

 

 

Zondag 04/10 10u-12u:  geen vergadering  

De leiding is op reis naar Australië! Tot volgende week! 

 

Zondag 11/10 10u-12u: Bosspel 

Beste avonturiers, vandaag maken we een kleine trip naar het prachtige bos van het 

fort vijf (de tuin van den 85st). De leiding heeft bosspel voor jullie in elkaar waarbij we 

alle klassieke scoutsspelen naar bovenhalen. Dus trek vuile kleren aan en je kennis 

aan spelen mee. 

 

Oudwelpen 

Oudwelpen 
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Zondag 18/10 10u-12u: schattenjacht 

De leiding heeft in het lokaal een oude schatkaart gevonden, maar we gaan deze niet 

zomaar weggeven… Aan de hand van enkele opdrachten die jullie oplossen en doen, 

zullen jullie de kaart krijgen voor de grote schatkist!  

 

 

 

 

Zondag 25/10 10u-12u: Hekla-vergadering 

Politie!!!! Trek vandaag allemaal jullie boeven kleren aan want het wemelt hier van de 

blauw!! Wie gaat er naar de gevangenis en wie gaat er lopen met de buit?? 

 

Zaterdag 31/10 19u-21u: Halloween vergadering 

Het is Halloween en daarom gaan we op tocht, wie weet wat er ons allemaal te 

wachten staat… 

PS: Emile neemt een rol wc-papier mee voor de broekschijters onder ons       

 

Oudwelpen 

Oudwelpen 
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Zondag 27/09 Kennismakingsvergadering 

Vandaag leren we elkaar kennen op een iets minder orthodoxe manier. We vliegen 

meteen uit de battlebus op vijandig terrein en spelen een battle royale stratego style. 

Wat dit juist inhoud komen jullie deze zondag te weten. 

 

Zondag 4/10: LEIDINGSWEEKEND 

We zijn met alle leiding even op weekend. Er is dus geen vergadering en ook  

geen reden om vroeg uit uw nest te komen. Slaap lekker uit om volgend weekend 

200% te kunnen geven! 

 

 

 

 

 

 

Zondag 11/10: Bosspel Edegemse bergen 

Vandaag spelen we een echte klassieker. We gaan richting de Edegemse bergen en 

spelen daar een knaller van een bosspel. Neem dichte schoenen mee en desnoods 

regenkledij. Deze vergadering wordt drassig! Er wordt nog gecommuniceerd waar en 

wanneer we afspreken. 

 

Jongverkenners 

JVK 
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Zondag 18/10: Leiding tegen leden 

Maak jullie al maar klaar want vandaag strijden we tegen elkaar. Zijn jullie mietjes al 

klaar voor wat wij in ons petto hebben. 

 

Zondag 25/10: Dikke Bomma vergadering 

Nog nooit gehoord van dikke bomma vergadering? Je komt er deze 

zondag meer over te weten. Kleed jullie op als echte bomma’s en 

misschien starten jullie dit spel wel met een groot voordeel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 30/10 19-21u: Halloween vergadering 

Brrrrr… Heb jij schrik van spoken? Geen probleem, wij ook! Vanavond gaan we onze 

grootse angst overwinnen. Kop naar boven en borst vooruit. Weg met al die spoken. 

 
 
Dat was het dan voor dit boekske! 
 
Dikke knuffels (op afstand) van ons xxx 
 
Tobias, Xander, Bart, Cédric en Matthias 

Jongverkenners 
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10 



 

 

Ciao boys, welkom in het nieuwe scoutsjaar. We maken er dit jaar een litte bedoeling 

van en see you soon!  

 

Zondag 27 september 10.00u-12:30u: Kennismakingsvergadering 

First things first, wij willen jullie (misschien weeral) leren kennen. We zoeken vandaag 

een chille spot om ons jaar te bespreken en om jullie voorkeuren te horen. Denk op 

voorhand al is na he gasten!  

 

4 oktober: GEEN VERGADERING 

Jullie lieftallige leiding is dit weekend weg, blijf dus maar in jullie beddeke liggen! 

ENJOOOY TAMZAKKEN. Doe fiks een slaapkopfoto in onze groep. 

 

Zondag 11 oktober 10.00u-12:30u: Klassieke vergadering 

We zitten nog altijd op de scouts dus ook de klassiekers moeten aan bod komen. We 

brengen een ode aan Baden-Powell. Zorg dus voor perfecte uniform!!!  

 

Verkenners 

VK 
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Zondag 18 oktober 10.00u-12:30u: Karrendag 

Carrefourkarren, Colruytkarren, platte karren, volle karren, 

vuilniskarren… Ja ge snapt het nu wel, we doen iets met karren 

vandaag. Zoek die knielappen en helmen al maar, because vandaag 

gaan we KARD! 

   

 

Vrijdag 23 oktober 20u-23u: Horrornight 

Halloween in town, kom in een gezellige outfit naar het VK-lokaal! Wie durft er nog 

alleen naar huis fietsen? (SOPHIE NIET!) 

 

 

Donderdag 1 november: Verrassingsvergadering 

Ho ho, spannend!!! Wat, waar en hoe wordt nog net iets laten gecommuniceerd. 

Bereid jullie wel voor op een iets langere vergadering dan anders.  

 

Gasten, laat altijd weten wanneer jullie er niet kunnen zijn. Toch hopen wij jullie altijd 

voltallig aan te treffen op de grind (te laat is dikke spitskar by the way). Dikke kusjes 

van jullie lievelingsleiding!!  

Scheppe, Fré, Jonkheer en Snowphie 

Verkenners 

VK 
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Leiding & groepsleiding 

Leiding 

Leiding, groepsleiding en hun gsmnummers zijn vanaf nu te vinden op 
de site! 
 
Hier is een link voor de pagina: http://85.be/mijn-leiding/ 
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http://85.be/mijn-leiding/


 
 

  

 
 
 

Budget van sponsors werd dit jaar gebruikt 
om kampen coronaproof te doen verlopen 


