VU: vzw 85ste Elsdonk Scouts

Verschijnt tweemaandelijks, uitgezonderd juli en augustus

Inhoudstafel

Inhoudstafel
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Voorwoord
Beste leden, ouders en sympathisanten.
We zijn alweer twee maanden verder en het nieuwe jaar begint al
stilletjes in zicht te komen! Dat betekent dat ook dit jaar onze Sint
verkoop weer van start is gegaan. Ons aanbod kan dit jaar
gemakkelijk besteld worden via onze webshop (te vinden
op de site). De scouts kan jullie hulp goed gebruiken, dus
ga zeker bij je buren, nonkels, nichtjes, oma’s en opa’s langs Voorwoord
om zo veel mogelijk te verkopen!
De Jins doen dit jaar ook weer een kerstboom verkoop om hun kamp
te sponsoren, deze kunnen ook op onze site besteld worden met een
optioneel voetstuk of een levering binnen Edegem.
Verder wensen wij jullie natuurlijk ook prettige feestdagen en een
gelukkig nieuwjaar!
Van de hele leidingsploeg
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Kapoenen
06/11: Leiding tegen leden
Deze vergadering spelen we elk spel in
twee teams: een team leiding en een team
leden. Zorg er dus voor dat jullie goed
uitgeslapen zijn en dat jullie stevig hebben
ontbeten, want jullie gaan de energie nodig
hebben om ons te verslaan!

13/11: Wieltjesvergadering

Kapoenen

Vandaag doen we alles op wieltjes! Breng je skateboard of rollerblades of step of
hoverboard of gocart of eenwieler of eender wat op wieltjes mee, zodat we ons allemaal op
een supercoole manier kunnen verplaatsen. Breng zeker ook bescherming zoals een helm,
polsbeschermers,… mee, want veiligheid voor alles!

19 – 20/11: Weekend
We gaan eindelijk op weekend: joepie!
Meer info over het exacte uur, de locatie
en de kostprijs van het weekend volgen
snel in de weekendbrief.
27/11: Sinterklaasvergadering
De Sint en zijn Pieten zijn ondertussen al aangekomen in België om zich goed voor te
bereiden op 6 december. Omdat ze de kinderen van de 85 zo lief vinden, komen ze
speciaal voor ons langs op ons terrein op 27 november. Hopelijk zijn jullie dit jaar braaf
geweest, want wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is…
4/12: Sintactie
Om Sinterklaas en zijn Pieten te bedanken voor hun
tussenstop op de 85 van vorige week, gaan we
Sinterklaaspakketten verkopen in Edegem. Oefen
alvast jullie mooiste glimlach en jullie beste
verkoopspraatjes, want hoe meer we verkopen, hoe
trotser de Sint zal zijn op ons.
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Kapoenen
11/12: wintersportvergadering
Trek jullie warmste kleren maar aan, want vandaag
gaan we een aantal wintersporten uitoefenen. Met
wat geluk ligt er een beetje sneeuw op het terrein en
dan wordt de vergadering nog leuker!

Kapoenen

18/12: Filmontbijt
Vandaag gaan we lekker gezellig in het lokaal een film kijken. We zouden aan
de ouders willen vragen om 1 euro per lid over te schrijven of cash mee te
brengen, dan kan de leiding voor een heerlijk ontbijt zorgen. Breng ook een
beker mee, zodat je iets kan drinken.

23/12 (19u – 21u): Kerstfeestje
Ho ho ho, vrolijk Kerstfeest liefste
kapoenen. De Kerstvakantie begint, dus
dat vraagt om een leuk Kerstfeestje op de
scouts. Voorzie een klein pakje (liefst
minder dan 5 euro) voor een van je
medekapoenen. De Action is de ideale
winkel om zo’n cadeautje te vinden.

Kerstvakantie: Geen vergaderingen
Het is Kerstvakantie, dus geniet er maar volop van! Deze week is het geen
vergadering, maar we gaan zeker aan jullie denken!
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Welpen
Zo 06/11 10-12u: Ontbijt vergadering
Kom maar in jullie pyjama’s want het wordt een gezellige en lekkere ochtend!
Breng allemaal 3 euro mee zodat wij al dat lekker kunnen gaan kopen.

Zo 13/11 10-12u: Paracommando vergadering
Soldaten OPSTAAAANN! Om 10 honderd verwachten wij jullie op ons
oefenterrein, in volledige outfit. Zorg dat we ongezien door het fort
kunnen sluipen. Jullie zullen geselecteerd worden voor de Special
Forces.

Welpen

Geef acht!

Vr 18/11 - Zo 20/11: Weeeekeendd :)))
De weekend brief hebben jullie normaal gezien al allemaal gekregen. Zo niet
stuur ons even een mailtje.
Wij hebben er alvast zin in!

Zo 27/11 10-12u: Sint komt langs op de 85!
We hebben de Sint kunnen overtuigen om op de scouts
langs te komen zodat alle lieve scouts kindjes beloond
kunnen worden of in de zak kunnen gestoken worden.
Dus dit kun je niet missen!!

Zo 04/12 10-12u: Sintverkoop
Vandaag gaan we weer met al dat lekkers de straat op, en proberen we zoveel
mogelijk te verkopen. Kleed jullie warm aan, want het belooft koud te worden.
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Welpen
Zo 11/12 10-12u: Levende stratego
Vandaag gaan we elkaars vlaggen proberen stelen. Welk land
zal winnen? België of zijn het misschien onze noorderburen.
Kom strijden voor jouw vlag!

Vr 16/12 19-21u: Kerstfeestje
We gaan het jaar goed afsluiten met een gezellig
kerstfeestje. Breng allemaal een cadeautje mee ter waarde van
maximum 3 euro. Zo kunnen we elkaar verrassen en een
feestje bouwen. See you all :)

Welpen

Zo 25/12: Geen vergadering!
Geniet van de vakantie en bereid jullie al maar voor op 2020!!

Denk er ook nog eens aan om je Sint-bestelling door te geven
voor 17 november via mail of in een enveloppe af te geven.
Een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar allemaal!

Kusjes de Welpenleiding
Balou, Bagheera, Akela, Hathi, King Louis en Shere Khan xxx
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Oudwelpen
Zondag 6/11 - 10u-12u: Gezelschapsspelletjes
Stratego, monopoly, mens erger je niet… Vandaag halen we nog eens wat
gezelschapsspelletjes uit de kast. Wij voorzien uiteraard enkele klassiekers maar neem
gerust je favoriete gezelschapspelletjes mee!

Oudwelpen

Zondag 13/11 - 10u-12u: All-time scouts klassiekers
Het wordt frisser en frisser, tijd om ons nog een voormiddag op te warmen met heuse
scouts klassiekers. Dikke Bertha, Platte Jan, Romeinse veldslag; ze zullen allemaal
aan bod komen. Aanwezig zijn is dus de boodschap!

Vrijdag 18/11 - zondag 20/11: Weekend
We trekken er weer eventjes tussenuit om samen een topweekend te beleven! Meer
info volgt nog via mail en in de Whatsapp-groep

Zondag 27/11 - 13:45u-16u: WK België-Marokko
Vandaag een zeer uitzonderlijke vergadering. Op zondag 27 november betreden onze
Belgische voetbal gladiatoren het Al Thumama Stadium in Qatar om het op te nemen
tegen het Marokkaanse elftal. Voetbalfan of niet, het zal zonder twijfel een knotsgekke
namiddag worden vol sfeer, jolijt en pret. Breng zeker een snackje mee want dat kan
niet ontbreken en een beker, wij zorgen voor verfrissing. Truitjes, sjaals en dergelijke
zijn uiteraard ook een must. Tot dan om de belgen naar de overwinning te
schreeuwen.
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Oudwelpen
Zondag 4/12 - 10u-12u: Sintverkoop
De sint is weer langsgeweest en heeft ook de scouts voorzien van veel lekkers.
Vandaag gaan we zijn overheerlijke marsepein, speculaas en chocolade verkopen in
de straten van Edegem. Haal jullie puppie-oogjes en jullie breedste glimlach maar al
boven, want de tak die het meeste lekkers verkoopt zou wel eens een mooie prijs
kunnen winnen…
Voor wie het boekske op voorhand leest: alles wordt ook verkocht op de
webshop van de 85 (te vinden op de website)
Oudwelpen

Vrijdag 9/12 - 19u-21u: Kampvuur
In deze koude tijden kunnen we allemaal wel wat extra warmte gebruiken. Kom jullie
allemaal gezellig opwarmen rond het kampvuur en misschien voorziet de leiding wel
enkele marshmallows en een warme chocomelk!
Vrijdag 16/12 - 19u-21u: Secret Santa
Nog maar een weekje en het is weer de verjaardag van jezus! Vandaag treden we in
de voeten van de kerstman en organiseren we ons eigen kerstfeestje!
Op voorhand geven wij jullie allemaal een naam van iemand uit de groep, en hiervoor
moeten jullie een cadeautje voorzien.
Richtprijs: max. €5, maar zelfgemaakt is uiteraard altijd beter.
Veel succes met de cadeautjes en tot dan!
Zondag 25/12: Geen vergadering!
De leiding is kerst aan het vieren! Merry christmas!

Woordje van de leiding
Het begint terug wat kouder en donkerder te worden maar dat houdt ons niet tegen!
Met de feestdagen in zicht hebben we nog enkele topvergaderingen voor de boeg. Wij
hebben er al zin in, jullie hopelijk ook!
Een stevige linker,
Bart, Benba, Wout, Axel, Jef en Stijn

PS: moesten er nog ouders zijn die niet in de Whatsapp-groep zitten, gelieve dan een
mailtje te sturen naar stijndemeulenaere03@gmail.com
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Jongverkenners
04/11 tot 06/11: Weekend
Meer info volgt!
Zondag 13/11 10:00-12:00: Geldactie
Vandaag gaan we centjes inzamelen zodat we leuke dingen kunnen doen op
kamp! Denk aan je uniform!

Vrijdag 18/11 19:00-21:00: Epic mealtime
Vanavond gaan we lekker koken en eten aan het kampvuur. Neem
allemaal 4€ mee.
JVK

Zondag 27/11 13:45-16:00: België Marokko
Eindelijk is het wk begonnen! Vandaag gaan we samen met de verkenners en
oud-welpen supporteren voor onze Rode Duivels die spelen tegen Marokko.
Verkleed jullie in de kleuren van België
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Jongverkenners
Zondag 04/12 10:00-12:00: Sint verkoop
De goedheilige Sint is weer in het land! Dat betekent dat wij naar goede traditie
met heerlijke marsepein en speculaas over de straten marcheren en deur aan
deur gaan. Haal je beste verkooptrucs boven, strijk je das plat en steek je
hemd in je broek want de tak die het meeste verkoopt krijgt een prijs!

Vrijdag 9/12 19:00-21:00 Frietkoten tocht

JVK

Vanavond ontspannen we even tussen
de examens in, neem allemaal tussen
de €5-€10 mee want we gaan op
frietkotentocht. Kom allemaal met
de fiets!

Vrijdag 16/12 19:30-21:30 Casino avond
Roulette, bridge, blackjack, … What’s your lucky game? Een zwarte smoking is
aangeraden.

Vrijdag 23/12 19:30-21:30 Kerstfeestje
Vandaag vieren wij deze fantastische feestdag op de scouts. Neem allemaal
een ingepakt cadeautje (niet van grote waarde), zodat we deze periode van
cadeautjes al met ne knaller kunnen beginnen!
Vrijdag 30/12 Geen vergadering
Slaap maar eens lekker uit, vandaag is er geen vergadering!
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Verkenners
Vrijdag 4 tot zondag 6 november: PYJAMA WEEKEND
Zie weekenbrief

Zondag 13 november: Call of Duty
Vandaag spreken we af in de Edegemse bergen om me gannoes
te kassen. Neem allemaal een witte t-shirt mee die vuil mag worden!

VK

Zondag 20 november: Wieltjes
Spreekt voor zich. Pak iets van wieltjes mee

Zondag 27 november 13:30-16u: WK België – Marokko
Vandaag gaan we naar de WK match België-Marokko kijken! Wij voorzien
snacks en iets om te drinken.
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Verkenners
Zondag 4 december: Sint verkoop
Om de scouts te sponseren gaan we vandaag Edegem rondgaan voor de
jaarlijkse sint verkoop!

VK

Vrijdag 9 december: 20u00-22u30: Afreageer vergadering
TABOUNNNNDDD Y******, FAKKAAA METTT DIEEE
DRERRIIEEEESSS!! ALLES KAPOOEETTTTT
VANDAAAGGGG!!!! Deze vergadering mogen jullie al jullie
woede uiten (niet op elkaar). Dus als jullie thuis nog chille dingen
hebben staan die kapot mogen… meenemen die handel!!!

Vrijdag 16 december: 20:00-22:30: Casino
Dag beste gamblers, hustlers en richboyz, vanavond heropenen we het grote
casino royal van Edegem. Er zal een grote variëteit aan spelen zijn om geld te
verdienen. Uiteraard zullen er drankjes en hapjes aanwezig zijn om jullie aan
het spelen te houden. Valsspelen is niet toegestaan, maar ge kunt altijd
proberen he ;))

Vrijdag 23 december: Kerstfeest
HO HO HO, tis weer den tijd van het jaar! Die dikke met zijn baard is weer
langsgeweest en er liggen weer cadeaus onder den boom. Iedereen neemt een
zelfgemaakt cadeautje mee of 1 ter waarde van max 5 euro. Tot dan en doe
waarschijnlijk ne frak aan want gaat beke koud zijn…
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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:
Frederik Bollaert
Yorben Van Noten
Raffael Streffer
Milan De Backer
Berend Van Noten

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

Welpenleiding:
Seppe Fierens
Remy Van Damme
Floris Hoegaerts
Yaro Laenens
Mauro Rombeau
Pieter De Bruyn

Verkennerleiding:
Fréderick Lescouhier
Marie Adams
Cédric Leclercq
Samy Van Damme
Christophe Muys

Oudwelpenleiding:
Bart Meulders
Arthur Benbassat
Axel Kempenaers
Wout Geraets
Stijn De Meulenaere
Jef Hervens

Groepsleiding:
Bart Meulders
Cas De Ryck
Cédric Leclercq
Seppe De Somere

Leiding
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