VU: vzw 85ste Elsdonk Scouts
Verschijnt tweemaandelijks, uitgezonderd juli en augustus
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Inhoudstafel

Inhoudstafel
Kalender
Woordje van de groepies

1

Woordje van de groepies
Beste leden, ouders en sympathisanten,

Het is weeral november en dit betekent het tweede boekske van het jaar.
Zoals gewoonlijk vinden jullie voor elke tak de wekelijkse vergaderingen
terug. Naar goede gewoonte is de Sint-verkoop weer volop aan de gang.
Indien je nog niet besteld hebt wacht dan niet langer, en bestel nog snel
wat zoets van de Sint.
Woordje

Al dat lekkers kan zondag 28 november vanaf 12 uur afgehaald worden in het welpen
lokaal.
Vooraleer we jullie loslaten op alle leuke vergaderingen, willen e nog even enkele
belangrijke data benadrukken.
- De volgende datum dat het winkeltje geopend zal zijn is 5 december.
- Het weekend van 2 januari zullen er geen vergaderingen door gaan.
- Onze jaarlijkse Chicken-Run zal dit jaar doorgaan op 19 maart 2022 in Hangar 27.
- Ook dit jaar zal er weer een wijnverkoop zijn, deze zal eind maart opgestart worden.
- Het is nog ver maar ook dit jaar gaan we weer op zomerkamp gaan. Aangezien velen van
jullie al de vakanties plannen kunnen we de ruime data waarbinnen de leden kamp
hebben al meegeven. De exacte data zullen later nog volgen in de kampbrieven.
Kleinkamp (Kapoenen en Welpen): 1-10 juli 2022.
Grootkamp (Oud-Welpen, Jongverkenners en Verkenners): 16 juli - 2 augustus 2022.
Voila dan hebben we het belangrijkste gezegd. We wensen jullie allen een leuke
kerstperiode en een fijn eindejaar!!
Houd jullie gezond,
De groepsleiding
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Kapoenen
Sportvergadering: 14 nov 10-12u
Voor deze vergadering mogen jullie zeker en vast al de benen insmeren, maar ook de
hersenen, want we gaan heel wat sport- en denkspelletjes spelen!!

Kapoenen

Weekend: 19-21 november
Dit weekend trekken we met jullie lieve kapoentjes op stap! De weekendbrief met alle
info volgt.
Straatverkoop Sint actie: 28 nov 10-12u
Vandaag trekken we de straten van Edegem op om de Sint een handje te helpen bij het
verkoop van zijn lekkere snoepgoed. Breng allemaal jullie schattigste oogjes mee om
zoveel mogelijk te verkopen!

Sint: 5 dec 10-12u
De zak van Sinterklaas,
Sinterklaas, Sinterklaas,
De zak van Sinterklaas,
O jongens, jongens
Het is zo'n baas!
Vandaag komt de sint langs, laat je lolbroek thuis en zie maar dat je braaf bent en
snoepgoed krijgt
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Bosspel: 12 dec 10-12u

Kapoenen
Kerst: 17 dec 19-21u
Hohoho, vanavond is het kerstfeestje! We komen allemaal bij elkaar om een gezellige
kerst te vieren. Natuurlijk kan dit niet zonder cadeautjes, we verwachten dat iedereen
van jullie een cadeautje meeneemt dat mag max 5 euro kost, maar zelfgemaakt is
natuurlijk meer waard!

Kapoenen

kerstvakantie:
De leiding wenst jullie een fijne vakantie en we zien jullie terug na het verlof! Prettige
feestdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar!

Groetjes!!
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Welpen
7/11 10-12u: Raadseltocht
Wie heeft er van jullie de beste speurneus? Vandaag halen we onze innerlijke Sherlock
Holmes te boven en lossen we de moeilijkste raadsels op. Geen enkel geheim zal aan
ons ontsnappen!

Welpen

13/11 10-12u: Vriendjesvergadering
Nodig allemaal iemand uit om er mee een spetterende vergadering van te maken! Een
vriendje van school of van de zwemclub, ze mogen allemaal mee!

19-21/11 10-12u: Welpenweekend
We gaan naar het verre Lier op weekend. Meer info volgt nog.

28/11 10-12u: Sint verkoop
We gaan allemaal deur aan deur rond gaan om zo veel mogelijk
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Welpen
05/12: Sint-Vergadering
Raad eens wie er opnieuw in het land is? De Goedheilige Sint. Ben jij stout geweest dit
jaar, zal de Sint jou in de zak steken? Of krijg jij snoep omdat jij flink was?

12/12: Pokémon Go vergadering

Welpen

Gotta catch ‘em all! Trek jullie stevige schoenen aan, want vandaag
gaan we Pokémons vangen! Het Fort V (en de blokhut) zitten vol met
rattatas.

19/12: Kerstvergadering
Vandaag is het weer die tijd van het jaar dat we cadeautjes krijgen van de kerstman!
Spijtig genoeg heeft de kerstman het de laatste tijd heel druk, dus wij gaan alvast
allemaal een cadeautje voor elkaar kopen! Neem allemaal een (ingepakt) cadeautje
mee van max. 5 euro. Wij voorzien snacks en een drankje voor jullie.

Een stevige linker,
Baloe, King Louie, Akela, Bagheera, Hathi, Khan
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Oudwelpen
De ultieme bal vergadering Zondag 7/11 (10-12u)
Vandaag is het de Ultieme bal vergadering.
Wat je allemaal kan doen met een bal komen jullie vandaag te weten.
Tot dan!

Oudwelpen

Epic meal time: Zondag 14/11 (10-12u)
Vandaag is het epic meal time vergadering. Haal jullie kookkunsten maar naar boven,
want vandaag gaan we proberen de grootste hamburger te maken.

WEEKEND: Vrijdag 19/11 - zondag 21/11
Klaar voor het zotste weekend aller tijden? Wij hopen om jullie allemaal aanwezig te
zien!
Verdere info volgt.
Sintverkoop: Zondag 28/11 (10-12u)
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan… Hij komt, hij komt, de lieve goede
sint… Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt; daar wordt aan de
deur geklopt, wie zou dat zijn? Begin jullie zangkunsten maar al voor te bereiden,
want vandaag gaan we van deur tot deur om lekkere sintpakketten te verkopen (en er
stiekem zelf van te snoepen).
Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest dit jaar?
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Oudwelpen
Frietkottentocht: Vrijdag 10/12 (19-21u)
Deze klassieker van formaat kan natuurlijk niet ontbreken. Vandaag
trekken we er met z’n allen op uit om uit te zoeken welke frituur nu
eigenlijk het best is in ons kleine Edegem. Zorg zeker allemaal dat
jullie met de fiets komen want we willen natuurlijk zoveel mogelijk
beoordelen. Verdere info volgt ook nog via Whatsapp en Mail.

Oudwelpen

Ontbijtvergadering: Zondag 19/12 (10-12u)
Op deze hoogstwaarschijnlijk bar koude zondagochtend nodigen wij jullie graag uit
om gezellig en warm te ontbijten met ons. Neem zeker allemaal een bordje, bestek en
een mok mee zodat je ten volle kan genieten van onze haute cuisine.

Kerst: Zondag 26/12 (10-12u)
Vrolijk kerstfeest gasten! Geen vergadering.
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Jongverkenners
Zondag 7/11 10u-12u: Gezelschapspellenvergadering
Vandaag gaan we het gezellig maken met wat gezelschapspellen. Neem allemaal dus
jullie favoriete spel mee zodat er zeker iets voor iedereen is.

Zondag 14/11 10u-12u: Levende stratego
Een klassieker uit de oude doos, het scoutsjaar is niet compleet zonder
levende stratego gespeeld te hebben. Daarom spelen we dit spel dus
vandaag, moge de beste strateeg winnen!

JVK

Zaterdag 20/11 10u-zondag 21/11 12u: Scoutesk weekend
Een ietwat ongewoon weekend, maar dat betekent niet dat we er geen topweekend
van kunnen maken! Lees de weekendbrief voor concrete informatie.

Zondag 28/11 10u-12u: Straatverkoop
De sint is in aantocht, en daarom verkopen wij naar goede gewoonte weer chocolade,
marsepein en speculaas aan iedereen in de buurt! Allemaal zeker komen zodat we
veel lekkers verkocht krijgen!
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Jongverkenners
Zondag 5/12 10-12u: Sint vergadering
De sint komt naar de scouts, hoera! Wie is er flink geweest dit jaar en wie stout?
Poets jullie tanden nog maar eens extra goed, herhaal dat hoofdstuk nog maar eens,
want de sint weet wie allemaal probeert de kantjes er af te lopen.

JVK

Vrijdag 10/12 19u-21u: Frietkotentocht
Vanavond inspecteren jullie de kwaliteit van Edegems frietkoten. Vergeet dus zeker
niet een zakcentje mee te nemen zodat jullie de goederen kunnen inspecteren. FIETS
IS VERPLICHT
Vrijdag 17/12 19u-21u: Kerstfeestje
Het is de week voor kerst, dan vieren we naar goede gewoonte dit op de scouts met
ons eigen gezellig kerstfeestje. Bij een kerstfeestje horen ook cadeautjes, dus
zoek/maak allemaal een cadeautje ter waarde van maximum 5 euro dat uitgedeeld zal
worden.

Zondag 26/12: Geen vergadering
Vandaag geen vergadering, geniet van jullie kerstvakantie met jullie familie en
vrienden!
Wij kijken alvast uit naar de komende 2 maanden vol plezier, hopelijk jullie ook!
Stevige linker
Bolle, Fre, Jef & Wilm
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Verkenners
Zondag 7 NOVEMBER (10u-12u30): Highlands games
Vandaag onderscheiden we de mannen van de jongens. We laten dat koude weer ons
niet bang maken en gaan traditionele highland sporten spelen. Wij verwachten dat
ieder van jullie als een echte BINK naar huis vertrekt.

Zondag 14 NOVEMBER (10u-12u30): Bloods vs Crips
We verdelen ons in twee groepen gebaseerd op de streets waar we zijn
opgegroeid. We doen er alles aan om cooler te zijn dan het andere team.
Doe baggy kleren aan cuz we finna turn up.

VK

Houdoe

Zondag 21 NOVEMBER (10u-12u30): Ontbijtvergadering
Vandaag bekomen we van onze gang vergadering van vorige week. De leiding voorziet
een heerlijk ontbijt. We chillen terug samen in ons lokaal en gaan het dik maken.

Zondag 28 NOVEMBER (10u-12u30): Sintverkoop
Vandaag trekken we de streets op om onze good shit te gaan verkopen aan de lieve
bewoners van ons geliefde Edegem. Neem een douche voor de vergadering en doe
een strikje aan want de beste verkoper onder ons krijgt een waanzinnige prijs op
kamp.
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Verkenners
Vrijdag 3 DECEMBER (19u-22u): Schaatsen @ Antartica
Vandaag gaan we lekker glijden op het poepverse ijs van DÉ
schaatspiste van Chillrijk en omstreken! We verwachten jullie aan de
schaatspiste om 19u (OP TIJD). Je neemt ook 7 euro mee voor de
inkom. Heb je je eigen schaatsen, moet je maar 4 euro meenemen.

VK

Vrijdag 10 DECEMBER (20u-22u30): afreageren vergadering
Aangezien jullie midden in de examens zitten en misschien al de haren uit jullie hoofd
willen trekken, organiseren wij een afreageer vergadering. Laat al die stress thuis en
kom herres schoppen op de grind! Neem materiaal mee dat kapot mag!

Vrijdag 17 DECEMBER (20u-22u30): Kerstfissa
Vanavond moet gevierd worden want het is (bijna) kerstmis!!! Neem allen een
cadeautje (+- 5 euro) mee voor een van je medeleden. Pak dit origineel in en dan
verdelen we de cadeautjes op traditionele wijze. Nadien kunnen we gezellig liedjes
zingen en op de tafels springen.

26 DECEMBER (10u-12u30): Geen vergadering
De leiding is volop bezig met studeren en feesten. Fijne kerstdagen en een gelukkig
nieuwjaar!
SCHOL!

Warme knuffels en coronaproof kussen van jullie liefste lijding
Gr. Lijders Rémy, Emile, Xander, Toby
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Leiding & groepsleiding
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/

Leiding
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