
VU: vzw 85ste Elsdonk Scouts 

Verschijnt tweemaandelijks, uitgezonderd juli en augustus 



 

Inhoudstafel 
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Inhoudstafel 
 



 

Beste leden, ouders en sympathisanten. 

Graag heten wij jullie welkom op 15 april op ons jaarlijks eetfestijn! 

Dit jaar geen Chicken Run, maar de eerste editie van ons nieuwe 

concept: Vol-au-85! Wat mag u verwachten? Een heerlijk  

bordje vol-au-vent met frietjes (à volonté), voorafgegaan  

door een soepje en met een dessert. Nodig jullie vrienden,  

nonkels, tantes en overbuurvrouwen uit want deze wil je echt  

niet missen!  

Verder kunnen we de (voorlopige) kampdata al doorgeven: 

Verkenners:  17-30  juli Jongverkenners: 20-30 juli   

Oud-welpen: 20-27 juli Welpen: 1-7 juli Kapoenen: 1-5 juli 

Voorwoord 
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Voorwoord 
 



 

 

Zondag 5 Maart: Vikingvergadering  

Vandaag mogen de kapoentjes hun baard 

eens laten groeien en veel bloed laten 

vloeien! Deze zondag zijn we namelijk stoere 

vikings! Wij gaan zoveel mogelijk Europese 

landen veroveren en tonen hoe een echte 

viking hoort te zijn. 

 

Zondag 26 Maart: Sportvergadering 

Ga op tijd slapen en toon je van je  

sportiefste kant, want deze zondag is het  

sportvergadering. We zullen zien wie van  

jullie er de volgende Lebron James, Lionel  

Messi of Alexander Hendrickx zal worden.  

De sportievelingen onder jullie zullen tegen  

het einde van de vergadering misschien  

beloond worden met een traktatie van  

Bolle, want wie weet is hij misschien toevallig jarig vandaag     . 

 

Zaterdag 18 tot en met zondag 19 Maart: Weekend 

Joepie! We gaan voor de tweede keer op weekend. De leiding heeft vanalle leuke 

dingen voorbereid. Meer details hierover volgen in de weekendbrief. 

 

Zondag 12 Maart: Superhelden 

vergadering 

Is het een vliegtuig, is het een vogel? 

Nee: het zijn de Kapoenen die als 

superhelden op de scouts rondlopen. 

Jullie proberen net zo geweldig te zijn als  

Superman, Spider-Man en Wonder 

Woman. Haal jullie superkrachten alvast 

maar boven. Tot zondag! 

 

Kapoenen 
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Kapoenen 
 



 

 

Kapoenen 

 

Zondag 2 April: Knutselvergadering 

Knippen, plakken, plooien, kleuren.... we gaan 

Knutselen!!!! Kom allemaal naar de scouts en 

dan maken we samen het mooiste kunstwerk 

dat iemand ooit heeft gezien. 

 

Kapoenen 
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Zondag 9 April: Geen vergadering  

Vakantie: de meesten van jullie zitten waarschijnlijk in het 

buitenland, dus geniet ervan en vertel er ons alles over tijdens de 

volgende vergadering. 

 Zaterdag 15 april: Vol-au-85 

Er is geen vergadering zondag, maar probeer zaterdag zo talrijk mogelijk 

aanwezig te zijn op de eerste editie van Vol-au-85, en vergeet je zeker niet in 

te schrijven. 

 
Zondag 23 april: Voetbalvergadering 

Wie o wie onder jullie toont vandaag zijn  

voetbaltechniek en -tactiek. De naam  

van deze vergadering spreekt voor zich.  

Uiteraard gaan we voetballen, maaarrrrr  

voetbal wordt niet overal ter wereld op  

dezelfde manier gespeeld. We gaan  

daarom niet alleen onze vertrouwde  

versie spelen maar misschien ook de  

Chinese of Amerikaanse versie. Tot dan! 

 

Zondag 30 april: Avatarvergadering 

Lang geleden leefden de 4 naties in vrede 

samen. Maar alles veranderde toen de Vuurnatie 

aanviel. De enige die hen kan tegenhouden is de 

Avatar, meester van alle elementen... Maar die 

zijn we jammer genoeg kwijtgeraakt :(( 

Nu moeten we dus onze kapoentjes opleiden tot 

kleine Avatars als we nog een kans willen maken 

tegen de Vuurnatie! 

 



 

 

Zondag 5 maart: safari vergadering: 
Vandaag gaan we tijdens de vergadering  
op zoek naar dewildste en meest exotische  
dieren die op onze planeet rondlopen. In wie  
zit er een dierenfanaat verborgen? Wie 
kan er de meeste dieren van de big 5  
opnoemen?Hopelijk komen we veel welpen  
tegen op safari. 
 
 
 

Zondag 12 maart:  
kampenvergadering: 
Vandaag krijg je de kans om  
met enkel spullen die in het  
bos te vinden zijn een reusachtig  
kamp te bouwen. Welke welp is de beste 
architect?  

 
 
 
 
Zondag 19 maart: sportvergadering: 
Smeer jullie kuiten maar in en trek jullie  
sportschoenen maar aan want vandaag gaan we  
heel de dag sporten. Zit er in één van de welpen  
de nieuwe usain bolt verborgen? Of misschien  
sneuvelt er vandaag wel een wereldrecord. 
 
 
 

Zondag 26 maart: Akela is jarig 
vergadering: 
Vandaag is iedereen zijn favoriete leiding 
Akela jarig. Daarom hebben de welpen 
samen besloten om een groot feest te 
geven voor zijn verjaardag. 
Maar ze zitten met een groot probleem, 
ze zijn alle spullen voor het feest 
verloren. Helpen jullie mee Akela zijn 
verjaardag te redden? 

Welpen 

 

Welpen 
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Zondag 2 april: knutselvergadering: 
Vandaag mogen jullie allemaal jullie innerlijke  
Picasso, Van Gogh, Dali,... Naar bovenhalen  
want we gaan knutselen! De grote tentoonstelling  
van alle deze kunstwerken vindt plaats op zaterdag  

15 april tijdens de Vol-au-85 waarvoor alle  
   ouders en leden zijn uitgenodigd. 

 
 

 
 

 
Zondag 9 april: geen vergadering: 
FIJNE PAASVAKANTIE IEDEREEN!! 
 

Zaterdag 15 april: Vol-Au-85: 
Deze week is het geen vergadering voor 
de leden, maar een evenement van de 
scouts. Op dit evenement kunnen ouders 
en leden genieten van een heerlijke portie 
vol au vent gepaard met een portie 
frietjes à volonté met mayonaise. Het 
beste van alles is dat tijdens het 
evenement de kunstwerken die de 
welpen tijdens de knutsel vergadering 
hebben gemaakt hier tentoongesteld 
worden. Kom zeker langs! 

 
Zondag 23 april: zwem vergadering: 
Vandaag gaan we zwemmen in het zwembad van 
Aartselaar. Vergeet iedereen dus zeker niet zijn 
zwembandjes en zwembril. Berichtje aan de ouders: 
vergeet jullie kind zeker geen 4 euro mee te geven  
voor de inkom. 
 
 
 
Zondag 30 april: WK vergadering: 
https://www.youtube.com/watch?v=8n5dJwWXrbo 

Welpen 

 

Welpen 
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Zondag 5 maart: levende stratego  
Een spel voor de ruwe en doorwinterde 
oorlogsgeneraal of ben jij net een hele sluwe 
spion? De clash der titanen wordt vandaag 
beslecht, wie kroont zichzelf tot veroveraar van  
fort 5. Een strijd tussen 2 legers met  
gelijke wapens. Het zal dus aankomen  
op doorzettingsvermogen, tactisch  
inzicht en op het juiste moment toeslaan.  
Tot dan soldaten! 
 
 

 

 
Zondag 12 maart: oriëntatie vergadering  
Wie kan het best omgaan met old-school navigatie  
apparatuur? Iedereen zal op scherp moeten staan om  
deze aards moeilijke tocht vol gevaren tot een goed  
einde te brengen. 
 

 

 
Zondag 19 maart: dorpsspel 
Al jaar en dag loopt de 85 rond in de straten van  
het mooie Edegem. Vandaag is het eens tijd om  
onze gezellige gemeente wat beter te leren kennen  
aan de hand van een dorpsspel! Haal de sociaalste  
versie van jezelf boven want het is tijd om jullie mede-dorpsbewoners wat 
beter te leren kennen.  
 

 
Zondag 26 maart: legervergadering 
Vandaag veranderen onze lokalen in 
een echte leger kazerne. Vuile kleren 
op deze vergadering zijn zeker geen 
overbodige luxe. Tot dan! 

 
 

Oudwelpen 
 

Oudwelpen 
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Zondag 2 april: wc-rollen-tocht 
Het verkopen van wc-rollen klinkt misschien  
belachelijk maar het kan voor sommige mensen als  
een waar geschenk uit de hemel vallen. Die mensen  
helpen wij vandaag uit de nood door hen voor een  
               zeer democratische prijs een wc-rol te  
               verkopen. We kunnen hopelijk met de centjes  
               iets leuks doen op kamp!  
 

 

 

 
Zondag 9 april: knutsel vergadering 
Voor het eetfestijn hebben wij de eer gekregen om de decoratie te voorzien! 
Haal dus al die creativiteit maar naar boven vandaag! 
 
Zaterdag 15 april: vol-au-85 
Gisterenavond heeft de leiding hard gewerkt en jullie goed gegeten. Vandaag 
is het dus geen vergadering, slaap maar lekker uit! 

 

 
Zondag 23 april: carwash 
Na een winter vol nattigheid en modder,  
vonden wij het eens tijd om de 
gemiddelde Edegemse wagen terug wat 
presentabel te maken. We verdienen hier 
hopelijk ook een mooie cent mee om op 
kamp iets leuks te doen. Een massale 
opkomst is dus onmisbaar want alle 
helpende handen zijn nodig! 
 

 

 
28-30 april: weekend 
Na het succes van ons eerste weekend in Kontich Kazerne zit het tweede 
weekend er aan te komen. De exacte locatie volgt nog in de weekend brief. 
Eén ding staat wel al vast dat het weer een onvergetelijke editie zal worden! 
 

Oudwelpen 
 

Oudwelpen 
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Zondag 05/03: Een tegen allen 

Vandaag is het de leiding die jullie  

uitdaagt in een spelletje één-tegen-allen.  

Lukt het jullie om de leiding te verslaan? 

 

12/03: Sportvergadering:  

Sport: tijd om nog eens te zien wie er de beste petanque skills heeft?  

Wie zou er in de champions league kunnen voetballen? Wie heeft er  

een geheim baseball talent? Trek alvast jullie meest sportieve outfit  

aan vandaag! 

19/03: Fietsfototocht 

Vandaag gaan we op fietstocht!! Zorg 

ervoor dat jullie een goede fiets bij hebben 

en dat de banden zeker zijn opgepompt. 

Kunnen jullie alle foto’s terugvinden? 

 

 

26/03: Technieken vergadering 

Binnen een paar maanden zijn we op kamp en dat betekent dat het tijd is om 

de armen uit de mouwen te halen en onze technieken op te frissen! Wie levend 

terug wilt komen van kamp moet zeker aanwezig zijn! 

Jongverkenners 

 

JVK 
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2/04: Ultimate bosspel vergadering 

Wat zijn de domste dikste spelen op de  

scouts aller tijden? Het begint met bos en  

eindigd op spel. Op deze ultimate bosspel  

wordt je tot het uiterste gedreven!  

Camouflagekledij is aanbevolen. 

 

 

 

 

9/04: Paasvergadering 

Hoor wie klopt daar kinderen… Aah nee 

lol, tis de paashaas! Vandaag komen we 

te weten wie de beste speurneus is… 

                  

 

 

 

 

 

15/04: Vol-au-85 avond: geen vergadering deze zondag 

Het is vol-au-85 zaterdag dus breng heel je familie om lekkere vol-au-vent 

te eten! Zondag wel geen vergadering want onze maag zit nog vol met au vent. 

 

28/04 - 30/04 Weekend 

Weekend: Het langverwachte weekend is eindelijk daar. Dropping, spaghetti 

zonder handen, … kom dat zien, kom dat zien! Locatie wordt nog bekend 

gemaakt 

 

JVK 
 

Jongverkenners 
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5/03/2023 – Fissa plannen + Ontbijt 

vergadering met een diksten film 

Deze vergadering zullen we het met zen allen 

hebben over het feestje dat we later op het 

jaar gaan organiseren, dit gaan we niet al te 

lang doen aangezien er hierna een stalla 

filmvergadering op ons te wachten staat. 

Welke film zullen we terplekken nog wel 

verzinnen!  

Snack meenemen mag! 

 

Verkenners 

 

VK 
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12/03/2023 –  Technieken vergadering:    

Timmermanssteek, sjorring, driepikkelsjor, 

dwarsbalken, platteknopen, olifant opzetten… 

etc, dit staat er vandaag op de planning! We 

herhalen alle technieken nog eens goed om 

jullie niet als blinde vogels op kamp te sturen. 

Tot dan!  

 
19/03/2023 – Huisdier vergaderingen 

Beste vrienden, vandaag is de dag waar dierenvriend papa Lescouhier al lang opwacht! 

Iedereen mag zijn huisdier meenemen, in zo verre mogelijk natuurlijk 

 

2/04/2023 – 1 april vergadering 

Vandaag geen vergadering!!!!! GRAPJEE? HAHA, sta maar rustig op en kom naar de 

scouts voor een onvergetelijke dag! Tis nog al een flauw weertje dus doe lol broek 

maar al aan :)) 

 

26/03/2023 –Geldactie: VK SHOT 

Gasten vandaag organiseren we de VK SHOT 

we hebben jullie hier de vorige vergaderingen 

steeds over ingelicht. In de voormiddag gaan 

we alles klaar zetten zodat er in de namiddag 

optimaal gevoetbald kan worden, wees dus 

zeker en vast op tijd!  

 



 

 

9/04/2023 – Ethias vergadering 

Aaah… weer zo’n vergadering om naar uit te kijken… vandaag extra ruig aangezien we 

de gasten van de verzekeringen ook eens moeten aanspreken! Tot dan gastenn! 

Verkenners 

 

VK 
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15/04/2023 – Vol Au 85: komen helpen 

Vanavond gaat onze eetactie van het jaar door! Jullie zullen hier van 

groot belang zijn en komen mee een handje helpen! Geen stress jullie 

zullen niets moeten knutselen ofzo maar gaan mee helpen in de zaal of 

in de keuken zodat alles in goede handen loopt! Uiteraard is het ook de 

bedoeling om zo veel mogelijk familie en vrienden uit te nodigen! 

Draag zeker je volledige uniform!!!! 

 

 

16/04/2023 – Leefweek (17/04-23/04) 

VAMOSSSS eindelijk leefweek gasten, voor velen zal dit de eerste keer 

zijn een hopelijk ook de beste! Deze week zal je huis even moeten 

missen en de scouts lokalen je nieuwe verblijfplek moeten noemen! 

Verdere informatie volgt nog… 

21/04/2023 – Fissa  (Meer info volgt en wordt me jullie besproken) 

23/04/2023 - Einde Leefweek (17/04-23/04) 

 

 

 

30/04/2023 – Sport vergadering 

Beste raffael nadal’s, thibaut courtois, felix denayer’s… met 

dit goede weer kunnen we niet anders dan het sportgerief 

weer buiten te halen!! We spelen een grote variëteit van 

sporten deze vergadering, laat jullie beste kanten zien! 

 



 

  

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 Loenens 

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/


 

 

   


