
VU: vzw 85ste Elsdonk Scouts 

Verschijnt tweemaandelijks, uitgezonderd juli en augustus 



 

Inhoudstafel 

 

1 
 

1  Inhoudstafel 

1  Kalender 

2  Woordje van de groepies 

3  Kapoenen 

5  Welpen 

7  Oudwelpen 

9  Jongverkenners 

11  Verkenners 

13  Leiding & groepsleiding 

 

 

1  Inhoudstafel 

1  Kalender 

2  Woordje van de groepies 

Kapoenen 

Inhoudstafel 
 



 

Gegroet leden 

Beste ouders, 

Het jaar is weer voorbij gevlogen en dit is alweer het laatste boekske (met een beetje 

vertraging).  

Wij hebben er enorm van genoten en kijken al uit naar volgend jaar 

zonder maatregelen, met veel weekends, leuke evenementen en 

natuurlijk de chickenrun die we dit jaar weer hebben moeten missen! 

 

Al een geluk stond het sint-team en wijn-team klaar om aan jullie topproducten te 

leveren! Zodat we de werking, de lokalen en al het materiaal kunnen onderhoudend voor 

op kamp. 

Bedankt aan iedereen die een flesje wijn heeft gekocht! Deze kunnen dit weekend 

worden opgehaald in het welpenlokaal.  

Vergeten te bestellen? Kom een kijkje nemen want er staan nog een paar onverkochte 

flessen!  

Het hoogtepunt van het jaar zijn natuurlijk de kampen en die komen dichterbij! De leiding 

heeft er enorm veel zin in en heeft alles al tot in de puntjes voorbereid op er schitterende 

start van de zomer van te maken!  

 

Ps. de overgang zal doorgaan op 25 september! 

Woordje van de groepies 
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Kapoenen 

 

(2/05) Verjaardagsfeestje Rémy 

HIEP HIEP HOERA!  Vandaag is onze geliefde leiding Rémy jarig . Dat vraag om een goed 

feestje met lekkernijen en muziek. Dit willen jullie niet missen !  

 

(7/05) vrijdagavond: Obervergadering 

De Terrassen zijn bijna weer open! Dit betekend dat jullie vanavond zullen worden 

opgeleid als obers. 

Wie kan er het beste plateaus dragen. Begin dat kleingeld maar al te tellen.  

 

(16/05) Waterspelletjes vergadering 

SPLASH! Haal de waterpistolen maar boven want vandaag gaan we een episch water 

battle doen. Een handdoekje en een extra t-shirt kunnen van pas komen tegen het einde. 

 

 (23/05) 1 tegen allen 

Vandaag nemen jullie het op tegen de leiding. Natuurlijk verliezen wij als leiding niet 

graag dus bereid jullie alvast maar goed voor. Mogen de beste winnen ! 
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Kapoenen 
 



 

 

Kapoenen 

 

(28/05) vrijdagavond: Sluipschuttersvergadering 

Kan jij goed sluipen en stil zijn? Vandaag gaan we zien wie de beste sluipschutter aller 

tijden is. 

  

 

(4/06) vrijdagavond: Afreageervergadering 

Alles kan en mag kapot! Vanavond gaan we ons eens goed afreageren. 

  

(11/06) vrijdagavond: Afscheidsvergadering 

Met veel pijn in ons hart moeten we aankondigen dat het de laatste vergadering is. 

Maar dat wilt niet zeggen dat dit niet de meeste toffe vergadering ooit gaat zijn!! 

Bereid jullie al maar voor op snoep, chips en goede muziek!! 

Veel groetjes van jullie leiding ! 

Bernt , Jef, Marie, Rémy, Floris , 

Kapoenen 
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Zondag 02/05 10-12: Alarm in de zoo! 

Groot alarm in de dierentuin! De apen zijn ontsnapt uit hun kooien. Dat is nog niet zo 

erg, maar ze hebben ook hun collega-dieren helpen ontsnappen. De hoofdbewaker is 

in alle staten! Hopelijk kunnen jullie hem helpen zoeken? 

 

 

Zondag 09/05 10-12: Levende Cluedo 

Wie heeft de moord gepleegd? Met welk wapen? Wat was het motief?   

In welke kamer? Wie van jullie is de detective die het oplost, dat zullen we vandaag te 

weten komen.  

 

 

 

 

 

Zondag 16/05 10-12: Ballonracevergadering 

Wees paraat voor een echte strijd… maar dan met ballonnen. Meer info is niet nodig! 

Zondag 23/05 10-12: Legervergadering 

Nog eens een klassieker van formaat! Vandaag gaan jullie je leger vaardigheden laten 

zien! Trek je legerbroek maar aan want vandaag wordt het serieus! 

 

Zondag 30/05 10-12: Japanse vergadering 

行動は言葉よりも雄弁です! 

Heb jij daar iets van verstaan?  

Wij ook niet! Trek je Aziatische  

kledij aan, vandaag zijn we Japanners! 

 

 

Welpen 

 

Welpen 
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Zondag 6/06 10-12: Acevergadering 

De Aas is de beste kaart in het spel… Wat we vandaag spelen zal wel snel duidelijk 

worden… Hou jullie al maar klaar! 

   Zondag 13/06 10-12: Afval-wordt-snoepmachine vergadering 

Professor proper is heel zijn leven lang bezig geweest is met het 

ontwikkelen van een machine die afval verandert in snoepjes. Toen 

de machine, gemaakt uit gerecycleerd afval, na vele jaren ontwikkelen 

eindelijk een feit was, werden er enkele belangrijke onderdelen 

gestolen door de afvalmonsters. Hij vraagt jullie hulp om de 

onderdelen opnieuw te verzamelen zodat hij de machine terug kan 

laten werken en de afvalmonsters verdwijnen. Dit kan enkel door het 

uitvoeren van enkele speciale missies. Willen jullie helpen?  

Zondag 20/06 10-12: Waterpretvergadering 

Geen zomer zonder zwembad. Geen hitte zonder waterpistolen. Geen scoutsjaar 
zonder een waterspelletjes vergadering. Dus je kan al raden wat je tijdens deze 

vergadering moet aantrekken? Inderdaad trek die zwembroek of dat badpak maar aan 
en kom mee genieten van een voormiddag vol waterplezier!  

Zondag 27/06 10-12: Geen vergadering 

Maak jullie al klaar voor kamp, nog enkele nachtjes slapen! De leiding gaat uitslapen…  

01/07-07/07: Kamp: 

Om dit fantastische jaar ook in schoonheid af te sluiten, staan wij de 1e met open 

armen op een mega cool kampterrein klaar om jullie te verwelkomen. Het lijkt 
misschien lang om je mama en papa en broers en zussen te moeten missen, maar wij 
zorgen ervoor dat de tijd vliegt. Steek je lievelingsknuffels al maar in je valies en wij 

zorgen voor de rest. Allez misschien best ook nog een paar onderbroeken inpakken… 
(Verdere info zie kampbrief) 

Zo dat was het dan. Hierbij nemen we afscheid, maar we zien elkaar sowieso terug 
volgend jaar he? Toch? Wij gaan klaar staan op de overgang en kijken er al naar uit 
om jullie blije gezichtjes terug te zien! We vonden het een heel leuk jaar en gaan jullie 
gekibbel en geschater toch wel missen in de vakantie… Tot volgend jaar!!! 

King Louis, Bagheera, Hathi, Khan en Akela 

 

Welpen 

 

Welpen 
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Zondag 2/05: 10:00-12:00 Samy is jarig 

Om dit te vieren is het tijd om een cake war te houden. 

 
Vrijdag 7/05: 19:30-21:30 Avondtocht 

Vandaag gaan onze kaartlees-skills testen. Jullie gaan een leuke tocht doen doorheen 

Edegem.  

 

 

 

Zondag 16/05: 10:00-12:00 Edegemse bergen 

Vandaag is het voor een keer geen vergadering in het geliefde fort, maar gaan we 

naar de Edegemse bergen. Neem zeker een fiets mee!! 

 

 
Zondag 23/05: 10:00-12:00 Vettige vergadering 

Doe vandaag slechte kleren aan want je kan wel eens vuil terug thuis komen.  

 

Oudwelpen 

 

Oudwelpen 
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Zondag 30/05: 10:00-12:00 Karren vergadering 

De scouts heeft enkele winkelkarren (gevonden natuurlijk), vandaag gaan we zien wie 

hier de meeste spelletjes kan winnen. Ga zaterdag maar vroeg slapen, want het zal er 

stevig aan toe gaan! 

 

Vrijdag 4/06: 19:30-21:30 Sluipspel 

Haal jullie sluip instincten al maar naar boven voor vanavond. “Maar 

leiding het is toch nog licht?!” Wees dus al maar creatief. 

 

Zondag 13/06 10:00-12:00: geen vergadering 

De leiding is momenteel volop aan het studeren. Daarom deze week geen 

vergadering. Tot volgende week! 

 

 

 

Zondag 20/06: 10:00-12:00 Zomer vergadering 

Morgen is het eindelijk zover, terug zomer. Dat betekent vakantie en meisjes in bikini 

en dat gaan we vieren op deze zomervergadering. 

 

Zondag 27/06: geen vergadering 

De leiding is al vertrokken om het kamp voor te bereiden 

 

 

Oudwelpen 

 

Oudwelpen 
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Zondag 02/05 10u: één tegen allen 

Competitie verzekerd! 

 

Zaterdag 08/05 19u-21u: Frietkoten tocht 

Pak allemaal wat centjes mee en vooral een lege maag! 

 

Vrijdag 14/05 17u: belofte voor de eerstejaars 

 Aangezien we het eerste weekend gemist hebben is het vandaag tijd voor de 

JVK’belofte! Al de eerstejaars (en tweedejaars zonder belofte) worden om 17u op de 

scouts verwacht. Wij voorzien avond eten. De belofte zal waarschijnlijk tot 21u duren.  

Ps doe stevige schoenen aan (botinnen)  

 

 

 

 

 

Zondag 23/05 10u: Verrijzenis van de heilige geest 

Vandaag ontdekken wat we allemaal moeten bereiken om heilige te worden.  

 

Vrijdag 28/05 20u: Casino avond 

Spreekt voor zich. Kleed jullie allen chique.  

 

Jongverkenners 

 

JVK 
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Vrijdag 04/06 20u: Verassingsvergadering 

Vanavond is alles een vergadering. 

 

 

 

 

 

Vrijdag 11/06 20u: Afreageer vergadering 2.0 

Jullie examens zijn nu al een weekje bezig en het is tijd om nog is goed alle energie uit 

jullie lichaam te krijgen. Neem allemaal spullen mee die niet heel thuis hoeven raken.  

Vrijdag 18/06 18u: BBQ 

Neem allemaal je eigen vleesjes mee en wij zorgen voor de rest // (neem 3 eurotjes 

mee).  

 

 

 

 

Dit was het weeral voor dit scoutsjaar, We zien jullie allemaal over twee weken op 

kamp.  

 

Nog een kleine reminder, we gaan net over de grens op kamp in frankrijk (800m). Het 

is daarom dus belangrijk dat alle leden een formulier (Reistoelating voor 

minderjarigen) op de gemeente gaan afhalen, invullen en meegeven op kamp.  

 

Groetjes JVK leiding,  

Tobias, Bart, Cédric en Xander 

 

Jongverkenners 

 

JVK 
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2/05: Vergadering op wieltjes 10u-12u30 

Een klassieker waar we al een heel jaar op wachten, vandaag wordt je verwacht op de 

parking van de carrefour. Neem iets mee op wielen. 

 

7/05: Stadspel EdegemCity 18.30u-21u00u 

deze avond doen we een heus groot stadspel in EdegemCity, Edegem mag eigenlijk 

geen geheimen meer voor jullie verbergen. Dit zullen we vanavond testen. 

 

Afspraak aan het gemeentehuis. We verwachten zeker iedereen met de vélo!!! 

  

16/05: Barbecue brunch vergadering 12u-16u 

Bring your own meat! En 3euro. 

We gaan lekker brunchen vandaag (weer of geen weer) 

De leiding voorziet groentjes en stokbrood, … 

 

Verkenners 

 

VK 
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23/05 Glijvergadering in de bergskes 10u-12u30 

Afspraak op de grind MET DE VÉLO. Dan vervoeren we alle spullen naar de edegemse 

bergen. Doe kleren aan die vuil mogen worden en neem eventueel een handdoek en 

propere kleren mee in een rugzak. 

 

 

 

 

28/05 fritkotentocht 18u-21u30 

We zoeken vandaag waar we de beste frietjes kunnen eten. Daarom doen we de 

jaarlijkse frietkoten tocht. Welke frituur bepaald de standaard en welk frituur moet 

beter zijn best doen? We zullen dit allemaal te weten komen vandaag. 

Pak zeker een zakcentje mee 

De locatie wordt nog doorgestuurd en kom met de vélo 

 

6/06: Geen vergadering door examens 

Goed blokken mannen 

 

13/06: meer man vergadering 

Wie meer man wil worden kan maar beter naar de grind komen! 

 

20/06: afreageer vergadering 

Neem rommel mee dat kapot mag, we gaan ons even afreageren om de frustraties 

van de examens los te laten. 

 

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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