
VU: vzw 85ste Elsdonk Scouts 

Verschijnt tweemaandelijks, uitgezonderd juli en augustus 



 

Inhoudstafel 
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Inhoudstafel 
 



 

 

Beste leden, ouders en sympathisanten. 

Het is (bijna) 2023!!! De dagen worden terug langer, het wordt 

stilletjes aan warmer en de lente is in zicht. De leiding is in januari 

nog een aantal weken bezig met de examens, dus sommige  

takken hebben dan nog een paar vergaderingen op  

vrijdag. Vanaf februari zullen de meeste vergaderingen  

terug ‘s morgens vroeg op zondag doorgaan. 

Graag willen we nog iedereen bedanken die mee onze kas heeft 

gespijsd door snoepgoed te bestellen via onze Sint verkoop! Ook de 

kerstboomverkoop heeft een mooie cent opgebracht voor de Jins, 

waarvoor dank! 

Namens de hele leidingsploeg wensen we iedereen een spetterend 

2023 toe! Dat we er samen een mooi jaar van mogen maken! 

Een stevige linker, 

De leiding 

 

 

 

Voorwoord 
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Voorwoord 
 



 

 

Kapoenen 

 

Zondag 15 januari 

Alles met een touw vergadering: De naam zegt het zelf: je kan ontzettend veel 

dingen doen met een touw! Vandaag doen we misschien ook een aantal spelletjes 

waar jullie nog nooit van gehoord hebben, dus zeker komen!  

 

 

 

 

Zondag 22 januari: Levende stratego: 

Wie kan er de coolste en meest strategische kampen 

maken? Wie kan er onopgemerkt sluipen en de vijandelijke 

vlag stelen? Kom vandaag om je voor eens en voor altijd te 

bewijzen!!! Tot dan 

 

vrijdag 27 januari: 19u-21u 

Kom voor één keertje in je mooiste en zachtste pyjama naar de scouts, want 

vandaag kijken we samen een film. Een gezellig dekentje mag zeker niet 

ontbreken. 
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Kapoenen 
 

 



 

 

Kapoenen 

 

Zondag 5 februari & 12 februari 

De leiding is op vakantie! Jammer genoeg kunnen jullie dus tijdelijk niet naar 

de scouts komen ☹ Wij staan weer helemaal klaar voor jullie vanaf 19 februari! 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 19 februari 

Valentijn: Poets je schoenen en trek je mooiste hemd aan! Vandaag brengen 

wij een Valentijn-bezoekje aan de kapoenen van de 30ste. Zorg er dus zeker 

voor dat je een mooi bloemetje meebrengt om hun (lokaal) te versieren. 

 

 

 

 

 

Zondag 26 februari Speeltuinen  

vergadering: 

We gaan de speeltuinen van Edegem  

verkennen, waar jullie op los mogen  

gaan en punten geven aan op hoe  

goed en leuk de speeltuin is! 

 

 

Kapoenen 
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Welpen 

 

Vrijdag 13 januari 19:00 tot 21u: Film avond 

Het is vandaag vrijdag de dertiende, dat betekent ongeluk. Om niet al te veel  

verkeerd te laten lopen houden we het eenvoudig en kijken we samen een film  

in de zetel. De film die we zullen kijken is voorlopig nog een mysterie. Om  

daarachter te komen zullen jullie naar de vergadering moeten komen om 19:00. 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 20 januari 19:00 tot 21u: Casino avond 

Vandaag gaan we gokken in het casino van de  

85 en testen we jullie geluk. Wie houdt het hoofd  

koel en haalt de grootste winsten binnen? Daar  

zullen we tijdens de vergadering achter komen  

om 19:00 op de scouts. 

 

 

Vrijdag 27 januari 19:00 tot 21u: Avondje rond het vuur 

Wat is er beter dan met je vrienden op een  

winteravond rond een kampvuur zitten met  

marshmallows op een stokje. Niets! 
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Welpen 

 

 

Zondag 5 februari 10u tot 12u:  

Wieltjesvergadering 

Vandaag is het wieltjes vergadering en dat  

betekent dat we jullie verwachten met een  

voortuig met wielen. Skateboard, step,  

rollerblades en zelfs een rolstoel! Alles is  

welkom! 

  

Zondag 12 februari 10u tot 12u: 

Valentijnsvergadering 

Wat ruik je? Is dat de geur van liefde in 

de lucht? Jazeker! Zie dat je er vandaag 

tiptop uitziet want het is 

valentijnsvergadering! Wees op tijd en 

gedoucht zodat je veel meisjes kan 

versieren. 

 

Zondag 19 februari 10u tot 12u: Quiz vergadering  

Wie is de slimste welp onder jullie? Ben jij dat? Kom dan deze zondag naar de 

vergadering en miss ben jij de Aller slimste welp van de wereld!  

 

Zondag 26 februari 10u tot 12u:  

Papa vergadering 

Neem vandaag jullie papa mee naar de  

vergadering! Wat we gaan doen is nog  

een verassing! 
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Zondag 15 januari: geen vergadering 
De leiding is aan het studeren dus geen vergadering 

 

Zondag 22 januari 10-12u:  ontbijt vergadering 
Voor deze vergadering zullen jullie 3 euro moeten  
meenemen voor een heerlijk ontbijtje, je mag  
gewoon in pyjama komen ;)  
 
 

 

Vrijdag 27 januari 19-21u: schaatsen op antarctica  
Het is al jaar en dag een klassieker om te gaan schaatsen op vrijdagavond op 
de wilrijkse schaats terreinen. Dan is het daar discoschaatsen. Helaas kost dit 
ook wat neem dus 8€ voor inkom en 5€ voor de schaatsen te huren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 5 februari 10-12u: raadseltocht 
Slaap maar goed uit, want jullie zullen al jullie breincellen nodig hebben. We 
gaan door het fort een tour doen.  
 

Oudwelpen 

Oudwelpen 
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Zondag 12 februari: 10-12u: Verrassingsvergadering 
De leiding heeft iets zeer leuk in petto maar we houden het nog geheim voor 
jullie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijdag 17 februari: 19-21u:  
Casino vergadering 
Trek jullie mooiste pak al maar aan,  
vandaag gaan we groot geld verdienen  
in het casino! 
P.S. de leiding zal het geld wel  
voorschieten ;)  
 
 
 
 
Zondag 26 februari: 10u-12u: The ultimate sportvergadering 
Vandaag gaan ons meten de allergrootste sporters van deze aarde. Denk 
maar aan Michael Phelps, Lionel Messi of Usain Bolt. Smeer jullie beentjes 
al maar in en wees READYY! 
 

 

Oudwelpen 

 

Oudwelpen 
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Zondag 1/01 en zondag 08/01: geen vergadering:  

De leiding is zwaar aan het studeren ☹  

 

 

 

Vrijdag 13/01 19u30-21u30: kroketten quiz:  

Is het een quiz over de geschiedenis van de kroket?  

Of over de bereidingswijze? Nee vanavond doen  

we een variant op de Zwan worsten quiz maar dan  

met krokette! Scheite bonne chap 

 

 

 

Vrijdag 20/01 19u30-21u30: Gezelschapsspelletjes:  

Neem allemaal jullie favoriete gezelschapsspel mee. Risk, monopoly, 

weerwolven, … welke drerri is de beste? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 27/01 19u30-21u30: filmavond 

Niks beter dan met chips in de zetels  

van de scouts ne film zien. Denk maar  

is na over welke film we best kijken.  

 

 

Jongverkenners 

 

JVK 
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Zondag 5/02: geen vergadering  

De leiding is koudere oorden gaan opzoeken om te gaan skiën na de 

zware examens. Tot volgende week!  

 

 

Zondag 12/02 10u-12u: Valentijn  

Ho ho ‘t is weer tijd voor de jaarlijkse traditie om jullie versierkunsten 

boven te halen. Poets jullie tanden, strijk jullie hemd, … want vandaag 

is de kans om met pareltje naar huis te komen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 19/02 10u-12u: Wieltjes vergadering  

Pak jullie zotste skateboard, éénwieler, … mee  

want we gaan scheuren!!! (pak evt. Helm mee  

voor als er iets te hard wordt gescheurd op  

wieltjes. 

 

 

 

 

 

Zondag 26/02 10u-12u: Ontbijtvergadering 

Kom gezellig brunchke met ons doen, ondertussen gaan samen we nog 

is de geldacties bespreken voor het zotte kamp.  

 

Jongverkenners 

 

JVK 
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Vrijdag 13/01/23 frietkotten toch  

Vandaag gaan we de tour du friet van  

Edegem en omstreken doen. Door al dat  

fietsen moet je je maag natuurlijk ook  

voorzien van enkele calorieën. Neem  

ongeveer 5euro mee, of meer zodat ge  

die frikandel special kunt bestellen. 

Fiets is verplicht broertjes !! 

  

Vrijdag 20/01/23 game night (bespreking van de geld actie!!)  

Warm jullie duimspieren maar al op want vanavond is het game night!! We 

houden een groot FIFA toernooi, en nog een heleboel andere games die we 

samen gaan spelen. Jullie zijn vrij om zelf playstations, WII’s, gameboys, idk 

bro!!!  

 

Vrijdag 27/01 Kookvergadering  

Fakka gordan ramsey’s van de Aldi, vanavond is  

het kookwedstrijd. Vorige week werden jullie  

ingedeeld in twee groepen en moesten jullie al  

kiezen wat jullie gingen klaarmaken. Vandaag is  

het dan zo ver, nu komt het echte werk!! Met de  

culinaire juryleden (jullie leiding) zullen jullie  

beoordeeld worden op klasse, smaak en presentatie.  

Ps: neem 3 euro mee  

 

 

Verkenners 

 

VK 
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Meenemen is op jullie eigen 

verantwoordelijkheid (krikke 

raged soms) 

Ps: krikke denkt dat ie FIFA 

king is, prove him wrong :))) 

 



 

 

Zondag 5/02/23 stadsvergadering (10:00 – 13:00)  

AANTWERPEE GIJ ZIJ GA VEUURR MIJJJJ (mauveee…. Witttt….). 

Gasten vandaag trekken we het stadje in voor een ongezienlijk nice 

STADSSPELL. Aangezien jullie hier om vroegen en jullie leiding echte 

               strijders zijn, voorzien wij dat natuurlijk voor jullie. Het is aan 

               jullie de keuze om mee met de leiding om 9u45 vanaf grind met 

               de fiets te vertrekken naar centraal station. De andere keuze is 

               dat jullie op eigenhoutje naar daar fietsen en we jullie daar aan 

               het centraal station tegenkomen.  

 

We zijn terug op de grind om 13u00 

 

Zondag 12/02/23 valentijn 

Beste casanova’s, aangezien het de 14e  

februari Valentijn is hebben we voor jullie iets  

speciaal in petto. Maar dit houden we uiteraard nog even geheim :))  

Tot dan!  

 

Zondag 19/02/23 waterperels bro 

Zwembandjes en brilletjes bovenhalen gasten want  

vandaag springen we het tropische zwembad van lier  

in!! We vragen hiervoor aan jullie om 7 euro per  

persoon mee te nemen aub!  

Btw we denken dat zwembroek met zakken niet mag in  

het zwembad, dus let daar op! (anders moogt ge wel  

een speedo’ke van papa lescouhier lenen ;))  

 

Zondag 26/02/23 geld actie!!!!!!!!!!!!!!! 

dit zal met jullie besproken worden via de whatsapp groep!!! 

 

Verkenners 

 

VK 
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Leiding & groepsleiding 

 

Leiding 
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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 

 

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 

 

Verkennerleiding: 

Fréderick Lescouhier 

Marie Adams 

Cédric Leclercq 

Samy Van Damme 

Christophe Muys 

 

 

Groepsleiding: 

Bart Meulders 

Cas De Ryck 

Cédric Leclercq 

Seppe De Somere 

 

 

http://85.be/mijn-leiding/


 

 

   


