VU: vzw 85ste Elsdonk Scouts
Verschijnt tweemaandelijks, uitgezonderd juli en augustus
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Woordje van de groepies
Beste ouders, leden en sympathisanten,
Jammer genoeg zitten we al aan ons laatste boekske van het jaar :’(. Maar dat betekent
niet dat het geen leuke 3 maanden zullen worden! De kampen komen er aan en we
willen hier nog wat over inlichten. Maar eerst:

Woordje

Willen we iedereen bedanken die er was bij de ChickenRun! Het was
weer eenleuke editie. Volgend jaar zullen we toch kijken naar een nieuw
conceptaangezien niet alles zo vlot liep met het eten.
Daarnaast bedanken we nog iedereen die heeft wijn heeft gekocht! Het
was weer een succesvol jaar! Laat het smaken!

En nu over de kampen:
Kapoenen en welpen gaan op naar Klein Pijpelstraat 39, 2221 Booischot.
-

Kapoenen: 5/7-10/7
Welpen: 3/7-10/7

Oud-welpen, jong-verkenners en verkenners gaan zuidelijker op kamp. Namelijk naar:
Cowan, Houffalize.
-

Oud-welpen: 21/7-29/7
Jong-verkenners: 21/7-31/7
Verkenners: 19/7-31/7
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Kapoenen
Zondag 8 mei: mama vergadering:
Vandaag vieren we moedertjes-dag!! Dit betekend dat jullie de mama in de bloemetjes
zouden moeten zetten, wat is er een beter idee dan de mama mee te nemen naar de
vergadering! Dus neem allemaal jullie mamaatje mee en jullie goed humeur

Kapoenen

Zondag 15 mei: snoepverkoop
Vandaag gaan we snoepzakjes verkopen aan de deuren! Het geld dat we hier mee
inzamelen zal gebruikt worden voor een zeer leuk extraatje op kamp! Wat dat extraatje
zal zijn, blijft helaas een geheimpje

Zondag 22 mei: duo-vergadering
Aangezien het vandaag 22 mei is doen we een duo-vergadering. Jullie zullen in het begin
van de vergadering een vriendje aangewezen kregen waarmee jullie de ganse
vergadering opdrachtjes me zullen uitvoeren
Vrijdag 27 mei: waterspellekes vergadering
Goei weer, dat betekend dat we onze waterpistolen en waterballonen terug gaan boven
halen
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Kapoenen
Vrijdag 3 juni: afreageer vergadering
Als jullie thuis nog oude spullen hebben liggen die rijp zijn voor het containerpark, pak
ze gerust mee! Vanavond gaan we weer wat oude rommel kort en klein hakken. Daar
worden kapoentjes sterk van!

Kapoenen

Vrijdag 10 juni: filmvergadering
Vanavond toveren we ons lokaal weer om in een cinema! We genieten van de beste
film, met de beste popcorn en de leukste kapoenen in heel Edegem!
Vrijdag 17 juni: kampvuur vergadering
Vandaag tonen we jullie hoe je het perfecte kampvuur maakt! Dat is makkelijker
gezegd dan gedaan natuurlijk. Bij zo’n kampvuur horen namelijk ook liedjes en snacks.
De leiding zal jullie dus alle kneepjes van het vak aanleren.

Vrijdag 24 juni: game vergadering
Pak jullie Nintendo’s, Wii’s, PlayStations,… maar mee want het scoutslokaal is
vanavond voor 2 uurtjes een casino!
Natuurlijk nemen jullie jullie elektronica mee op eigen risico, de leiding kijkt er
natuurlijk goed op dat er niets kapot gaat!
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Welpen
Zondag 8 mei: snoepverkoop-vergadering:
Vandaag gaan we deur-aan-deur om onze zakjes snoep te verkopen. Wie van jullie is
de beste verkoper. En wie weet krijgt de beste verkoper een extraatje op kamp.

Welpen

Zondag 15 mei: vettige vergadering
Er kan geen jaar voorbij gaan zonder een klassieker als “vettige vergadering”. Doe
voor deze vergadering niet jullie beste kleren aan want ze kunnen wat vuil worden.
Zondag 22 mei: 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!
Vrijdag 27 mei 19u-21u: Schattentocht??
Trek je sterke schoenen aan en bewijs dat jij de beste
speurneus hebt! We gaan Fort V onveilig maken vandaag,
en hopelijk de schat vinden natuurlijk…

Vrijdag 3 juni 19u-21u: Cluedo: James Bond editie
Beste speurneuzen en dubbelspionnen. Afgelopen week is er een moord gepleegd in
het fort. Wie kan alle geheimen ontdekken en de moordenaar ontmaskeren? Volg de
juiste aanwijzingen, vind het juiste moordwapen en word de ultieme opvolger van de
oude James Bond! Kom zeker gekleed in jullie deftigste tuxedo of gewoon een
hemdje.
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Welpen
Vrijdag 10 juni 19u-21u: sluipvergadering?
Het is vandaag een kwestie van zo min mogelijk op te vallen. Dus voor zij die
gecamoufleerd komen hebben al een streepje voor.
Vrijdag 17 juni 19i-21u: filmvergadering
Vanavond is het film vergadering! Snacks meenemen mag.

Welpen

Vrijdag 24 juni 19u-21u: Bagheera is jareuuuuig
Het is vandaag een bijzondere dag, Bagheera is jarig. Zoiets kunnen we niet voorbij
laten gaan zonder een feestje. Het is ook de laatste vergadering van het jaar dus
eigenlijk zijn er twee feestjes in één vergadering. Met andere woorden zo iets kan je
niet missen.
03/07-10/07: Kamp:
Om dit fantastische jaar ook in schoonheid af te sluiten, staan wij de 3 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)
e

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!!!

Baloe, King Louie, Bagheera, Hathi, Khan en Akela
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Oudwelpen
Zondag 1 mei: Geen vergadering
Jullie leiding is dit weekend het kamp aan het voorbereiden en de laatste puntjes op
de i aan het zetten. Spanneeeund.
Kampbrief en extra info volgt!

Zondag 8 mei: Vettige vergadering
Aha! De langverwachte vettige vergadering. Doe zeker je communie kledij
niet aan want deze vergadering zou je wel eens vuil naar huis kunnen keren.

Oudwelpen

Zondag 15 mei (10-...u): Geldactie
Vandaag is onze geld-actie gepland. Trommel allemaal jullie familie (ouders,
grootouders, tantes,...) op om massaal hun auto of fiets te laten komen wassen.
Tijdens het wassen is er een koffie-/thee stand voorzien. Maak jullie borst al maar nat
want vandaag zamelen we geld in voor onze eigen tak dus enkel voordeel voor ons op
kamp!!!

Zondag 22 mei (10-12u): Waterspelletjes
Iedereen moet zijn zotste waterGUN meenemen om de strijd aan te gaan in Fort V!!!
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Oudwelpen
Vrijdag 27 mei (19-21u): Snoeptaarten vergadering
Onder het mom eentje is geentje zullen we ons vanavond verdiepen in de zoete
wereld van taarten. Een vergadering voor echte zoetebekken dus maar echte oud
welpen krijgen hun ingrediënten niet zomaar er zal dus ook gewerkt moeten
worden!!!

Oudwelpen

Vrijdag 3 juni (19u-21u): Fietsopdrachtentocht
Vandaag mogen jullie zelf op pad in groepjes met de fiets. Jullie krijgen van ons
verschillende opdrachten die jullie tegen het einde moeten voltooid hebben. Breng
zeker allemaal een fluovest en lichtjes mee!

Vrijdag 10 juni (19u21u): BBQ Vergadering
Vanavond staat er een gezellig BBQ op de planning. Dus bereid jullie al voor op
lekkere braadworsten en een gezellige avond.

Vrijdag 17 juni (19u21u): Afreageer Vergadering
Tijd om al die stress af te reageren. Haal jullie baseball bat en veiligheidsbril maar
boven, want het wordt een heftige vergadering.

Vrijdag 24 juni 20u -....: info avond ouders
Vanavond ontvangen wij met veel plezier jullie ouders. We zullen op deze hopelijk
mooie zomeravond antwoorden bieden op al jullie vragen in verband met het kamp.
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Jongverkenners
1/05 werkvergadering
8/05 10u - 12u - cluedo
nog eens cluedo proberen spelen?

JVK

15/05 10u - 13u - districtsspel
Tijd voor nog eens een groot spel! vandaag gaan we samen met de JVK’s van andere
scoutsen van het district een groots stadsspel spelen.

22/05 10u - 12u - ruiltocht
Het moest toch ook maar eens gebeuren bij ons… vandaag gaan jullie zoveel mogelijk
proberen te ruilen, haal die onderhandel skills al maar boven! P.S. neem iets kleins
mee om de ruiltocht mee te starten (banaan, ei, appel,...)
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Jongverkenners
29/05 10u - 12u- sportvergadering
Het is hoog tijd dat we nog eens wat gaan bewegen. Met de examens in aankomst en
veel stilzitten achter die bureaus gaan we die benen nog eens even strekken!

JVK

Vrijdag 3/06 20u - 22u - pisquiz
Zie dat die blaas maar leeg is voor je begint! vanavond halen we nog eens een
klassieker boven, de befaamde Pisquiz!

Vrijdag 10/06 20u - 22u- casino avond
Een scoutsjaar kan niet tot een einde komen
zonder een chique casino avond, haal die
kostuums al maar boven en poets die schoenen
maar, vanavond gaan we naar de Casino!
(P.S. de leiding zal wel even voorschieten ;) )

Vrijdag 17/06 19u - 21u - afscheids BBQ
Met een traan in het oog moeten we afscheid nemen van elkaar voor een dikke
maand.. Daarom voorzien wij een prachtige en scouteske afscheids BBQ. Als jullie je
vlees voorzien, dan zullen wij zorgen voor de rest! Om nog een beetje geld over te
hebben voor het kamp zullen we een kleine financiele bijdrage vragen van €… (zie
whatsapp tegen dan)
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Verkenners
Zondag 15 mei 10-12.30: Wahedgimmas (waterspelletjes):
Vandaag verkennen we de wondere wereld van wahed spellen. Pak uw zwembril mee
want we gaan nat worden. Een zwembroek of kleren die nat/vuil mogen worden is
ook aangeraden.

Vrijdag 20 mei 18-20.30: BBQ
Vanavond eten we als bourgondiërs. Breng je eigen geschoten wild/vlees mee (van VK
de
winkel telt niet) en wij voorzien de rest (slaatjes, stokbrood, al die dingen)

Vrijdag 27 mei 19-21.30: Snapchat vergadering:
Today is all about chimmies fixen via snap. Pak uw opgeladen gsm mee met een verse
lading mobiele data want vandaag gaat er gesnapt worden! Uiteraard moet ge ook
met de fiets komen want we blijven niet stinken op de grind! SNAPTGE?? Gr lijding
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Verkenners
Zondag 5 juni: Pinksteren: GEEN VERGADERING
De leiding is momenteel aant zweten voor hun eerste examens. Wens ons veel geluk
want Toby heeft het nodig.

VK

Zondag 12 juni 10-12.30: GEEN VERGADERING
Idem voor deze week, de leiding is bijna halverwege de examens

Zondag 19 juni 10-12.30: Ontbijtvergadering @ Hof ter Linden:
We verzamelen aan het kasteel van hof ter linden vandaag want de leiding trakteert
op een heeeeeerlijk ontbijtje. Vooraf iets eten is dus niet nodig!!

Zaterdag 25 juni 10-12.30: Kampinfo
Verdere info hierover volgt.
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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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