VU: vzw 85ste Elsdonk Scouts
Verschijnt tweemaandelijks, uitgezonderd juli en augustus
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Woordje van de groepies
Dag iedereen,
Wij als nieuwe groepies voor het jaar 2022-2023 willen iedereen dit jaar terug
welkom heten op onze scouts. We hopen er een spetterend jaar van te maken.
Om alles meteen zo vlot mogelijk te laten verlopen volgt even een
beetje praktische info:

Woordje

Lidgeld:
Wij zouden jullie willen vragen om het lidgeld van 37,5€ per kind te
storten op BE98 7340 5215 5693 voor 7 oktober met vermelding
van naam en tak van uw zoon(en).

Sint-actie:
Binnenkort houden we weer onze jaarlijkse Sint-actie. Wij zouden nu al even
willen vermelden dat wij ook (gepersonaliseerde) sint-paketten samenstellen
voor bedrijven en dat er een mogelijkheid tot facturatie is. We hopen dan ook
dat jullie hier eventueel van gebruik zullen maken om zo onze scouts wat te
steunen.
Zo, dat was het weer voor deze keer!
Een stevige Linker,
De groepies
Bart Meulders, Cas De Ryck, Cédric Leclercq, en Seppe De Somere
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Kapoenen
2 Oktober 10-12 u: 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!

Kapoenen

9 oktober: geen vergadering
De leiding is met zijn allen op weekend om er een spetterend jaar van te maken.
Slaap maar goed uit, dan zien we jullie volgende week !!!!

16 Oktober 10-12 u: scoutsspelen
Vandaag gaan wij de klassieke scoutsspelen spelen zoals dikke berta, buske
stamp…… we maken er een top vergadering van!!!
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Kapoenen
23 Oktober 10-12 u: schatten jacht
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 voor de grote schatkist krijgen.

Kapoenen

vrijdag 28 Oktober 19-21 u: Halloween
BOOOOOOOOOOO!!!!! Het is Halloween en jullie weten wat dat wil zeggen…
trek jullie verkleedkleren maar al aan want we gaan griezelen. En vergeet
zeker geen zakje mee te nemen om alle lekkernijen in te steken

Zo, dat was het dan voor het eerste boekske! Tot volgende keer!
- Berend, Milan, Beau, Bolle, Raffael en Yorben
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Welpen
Zondag 2 oktober Kennismakingvergadering
Woehoeeee de eerste vergadering is een feit! Vandaag leren we elkaar
kennen aan de hand van scoutesken spelletjes. We zien jullie allemaal om 10u
op de scouts.

Welpen

Zondag 9 oktober (geen vergadering)
Vandaag geen vergadering, de leiding is op weekend.

Zondag 16 oktober 10u tot 12u Jungle Book vergadering
Jungle Boek | Liedje: Als Je Van Beren Leren Kan | Disney NL - YouTube
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Welpen
Zondag 23 oktober: Highlandgames
Jullie zijn officieel uitgenodigd voor de jaarlijkse highlandgames, trek jullie rok
aan zoals de echte schotse mannen. Wie bekroont zich tot de sterkste, dikste,
grootste, minstuitputtende, knapste Schot.

Welpen

Zondag 30 oktober: Levende stratego
Tik tak, tik tak, tik tak… Ben jij een bommenontmantelaar? Of neem jij de
hoogste positie als maarschak?
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Oudwelpen
Zondag 2 Oktober: Kennismakingsvergadering
Dag beste Oud-Welpen, we gaan met ons allen een knotsgek jaar tegemoet.
We starten de eerste vergadering met een kennismaking. We gaan dus heel
veel leuke spelletjes spelen om elkaar zo goed mogelijk te leren kennen. We
hopen dat jullie uiteraard in grote getalen komen opdagen zodat we
samen aan dit fantastische jaar kunnen beginnen! Wij kijken er alvast
enorm naar uit. Jullie ook?
Oudwelpen

Zondag 9 Oktober: Geen vergadering
Leiding is dit weekend weg om de rest van het jaar te plannen, tot volgende
week!

Zondag 16 Oktober: 1 tegen allen
Vandaag draait alles om jullie als groep, kunnen jullie goed genoeg
samenwerken om als 1 team de bijna onverslaanbare leiding toch te verslaan?
De clash der titanen zal dit op deze bewuste zondag uitwijzen. Wij staan alvast
op scherp, tot dan.
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Oudwelpen
Zondag 23 Oktober: El torro
Er wordt vandaag een heus bosspel gespeeld, een echte krachtmeting tussen
de verschillende teams. Zorg dat je op scherp staat want het zal nodig zijn om
uitgeroepen te worden tot enige echte el torro kampioen 2022.

Oudwelpen

Vrijdag 28 Oktober: Halloween vergadering
Het is weer die tijd van het jaar waarin
spoken, monsters en de meest gruwelijke wezens
alomtegenwoordig zijn. Doe je best om er zo angstaanjagend mogelijk uit te
zien. Zodat we de Elsdonk wijk volledig op zijn kop kunnen zetten, door er te
gaan griezelen.
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Jongverkenners
2/10: Kennismakingsvergadering (10-12u)
Allright boys, nieuw scoutsjaar, nieuwe (fantastische) leiding dus dat betekent
ook elkaar (terug) leren kennen. Iedereen paraat!

JVK

9/10: Geen vergadering
De leiding vertrekt op hun jaarlijkse leidingsweekend om de
jaarplanning tot in de puntjes uit te werken. Geen vergadering dit weekend.

16/10: Lokaal-vergadering (10-12u)
Yesss! ‘T is weer aan ons om het JVK-lokaal onder handen te nemen en
helemaal in te richten zoals wij het willen! Trek allemaal jullie schilderschort
aan want we gaan er iet schoon van maken! Zeker je favoriete posters
meenemen om op te hangen!
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Jongverkenners
23/10: Stadsspel-vergadering (10-12u)
Vandaag trekken we naar een spannender oord voor het ultieme stadsspel.
locatie zal nog meegedeeld worden aan de ouders en aan jullie. Zeker met de
fiets komen!

JVK

28/10: Halloween-vergadering (20-22u)
Dit wordt een knaller, zorg dat jullie zo eng mogelijk verkleed zijn want deze
avond zullen jullie niet snel vergeten!
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Verkenners
2 oktober – Kennismakingsdikke
Wie zijn jullie? Wie zijn wij? Allemaal goeie vragen. Vandaag gaan
wij dat allemaal EN meer ontdekken!

VK

9 oktober – Geen vergadering
Vandaag gaat de leiding op weekend om de kampen te plannen en
de algemene werking van onze scouts te beheren. Geen
vergadering dus. Tot volgende week xx
16 oktober - Ruil tocht
Appel + ei = domme
23 oktober - Pimp my ride
Vandaag gaan we ons lokaal klaarmaken
voor MTV Cribs. Pak mee wat je mee
kan pakken ouleh!
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Verkenners
28 oktober - Halloween vergadering
Griezelen gaan we vandaag gedaan hebben doen wezen.
Verkleed jullie allemaal angstig en dik!

VK

.4-6 november - weekend
Verassing nog �

Een stevige linker van jullie leiding:
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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/

Kapoenenleiding:
Beau Mariën
Frederik Bollaert
Yorben Van Noten
Raffael Streffer
Milan De Backer
Berend Van Noten
Welpenleiding:
Seppe Fierens
Remy Van Damme
Floris Hoegaerts
Yaro Laenens
Mauro Rombeau
Pieter De Bruyn
Oudwelpenleiding:
Bart Meulders
Arthur Benbassat
Axel Kempenaers
Wout Geraets
Stijn De Meulenaere
Jef Hervens

Jongverkennerleiding:
Robbe Bruggeman
Cas De Ryck
Seppe De Somere
Ella De Brauwer
Andreas Rihoux

Leiding

Verkennerleiding:
Fréderick Lescouhier
Marie Adams
Cédric Leclercq
Samy Van Damme
Christophe Muys
Groepsleiding:
Bart Meulders
Cas De Ryck
Cédric Leclercq
Seppe De Somere
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