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Redactioneeltje
Het nieuwe scoutsjaar gaat weer van start! Eindelijk kunnen we weer elke zondag naar de scouts
(buiten de laatste zondag van de maand natuurlijk). We kunnen weer ravotten in de bossen,
spelletjes spelen, kampvuurtjes maken en vanalles sjorren.
Na het geweldige scoutskamp in Libin met veel zonneschijn, soms een beetje regen, maar vooral
zeer veel totems begonnen we het jaar met onze laatste vergadering met de oudleiding. De
kapoenen speelde allerlei spelletjes, de welpen streden om de beste te zijn, de jvk’s speelde
spelletjes met verf (die misschien niet uit de kleren ging, wie zal het zeggen??) en de verkenners
gingen opzoek naar de moordenaar.
De week hierna was het tijd voor de grote, spannend maar vooral vuile overgang. Niemand
keerde proper terug naar huis! De kleine kapoenen werden grote welpen, heel veel jong
verkenners werden verkenners en onze 7 oudste verkenners werden heuse jins. Maar misschien
wel het belangrijkste van de overgang, de nieuwe leidingsploeg werd voorgesteld. De nieuwe
leiding hebben jullie al kunnen ontdekken in de leidingskiekeboe. Zoals jullie konden zien hebben
we er een paar nieuwe gezichten bij dit jaar maar moeten we ook met spijt in ons hart afscheid
nemen van Ooievaar, Bever en Springbok L L L
Exact één week later stond er een feestevenement gepland en wat voor één! De jaarlijkse BBQ
maar in een feestelijk jasje voor ons 75 jarig bestaan. Er werd lekker gegeten, veel gedronken en
heel veel gebabbeld! Een BBQ om nooit te vergeten, bedankt aan alle 450 mensen die een
vleeseke zijn komen eten en bedankt aan het oudercomité en de leiding om dit mogelijk te
maken!
Na deze drukke september maand zijn we eindelijk klaar om te starten met het nieuwe jaar en
wat een jaar! Een echt feestjaar!!! We vieren dit jaar ons 75 jarig bestaan en dat moet gevierd
worden natuurlijk! Jullie hebben het zelf al kunnen ontekken, er is een nieuw scoutslogo, een
feestelijke BBQ, een boscross, een groepsweekend en zoveel meer. Wij kijken er naar uit om aan
dit feestjaar te starten, hopelijk jullie ook!
Een stevige linker,
Veelzijdige Spotlijster
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Woordje van de groepsen
Beste leden, ouders, leiding en sympathisanten.
Dit scoutsjaar belooft er eentje te worden dat net dat tikkeltje specialer is dan de andere
scoutsjaren: we bestaan dit jaar namelijk 75 jaar! We hebben het jaar al ingezet met een knal,
namelijk op onze bbq waar meer dan 400 mensen aanwezig waren. Ook staat er voor het eerst
een groot groepsweekend met alle leden en leiding op de planning. Dit jaar wordt een jaar van
organiseren, maar ook een jaar van plezier en vriendschap. Om dit feestjaar te vieren met alle
ouders, leden en leiding samen, maakt ons als groepsleiding fier om deel te zijn van de groep die
scouts Sint-Paulus Bonheiden is.
Vervolgens is dit 75-jarig bestaan ook een jaar van verandering, want wij als nieuwe
groepsleiding staan klaar voor een nieuw avontuur. Fleur en Thomas worden vanaf dit jaar
enthousiast bijgestaan door Max en Stan. Dit betekend echter ook dat we dit jaar jammer
genoeg afscheid moeten nemen van Esther en Zeno als groepsleiding. Hierbij willen wij hen
enorm hard bedanken voor de mooie jaren waarin zij de draaiende kracht waren achter de
organisatie van de leidingsploeg en het hele scoutsgebeuren. Wij hopen deze trend door te
zetten en hebben er dan ook enorm veel zin in! Natuurlijk staan wij er als groepsleiding niet
helemaal alleen voor, want wij hebben een geweldige leidingsploeg die er telkens voor zorgt dat
er op zondag geweldige activiteiten te beleven zijn op onze scouts. Ook het oudercomité zorgt
ervoor dat wij bijgestaan worden waar nodig met advies en hulp. Hier kunnen wij als
groepsleiding maar één ding over zeggen: D-A-N-K-U !
Wij als nieuwe groepsleiding hebben ook nieuwe ideeën die soms goed en innoverend zullen zijn
en af en toe misschien niet haalbaar. Hoe dan ook willen wij er voor zorgen dat er een frisse
wind waait door onze scoutsgroep. Onze scouts is dit jaar aan het groeien, voor het eerst in vele
jaren is er terug een wachtlijst ingevoerd. Wij proberen als leiding volop in te zetten op kwaliteit,
daarom zijn zo'n maatregels soms noodzakelijk. Als nieuwe groepsleiding willen wij streven naar
duidelijkere communicatie tussen leiding en ouders. Wij vinden het geweldig dat er zoveel
ouders zijn die de leiding vertrouwen met hun kinderen en daarom geven wij graag duidelijke
communicatie over onze werking, ideeën en veranderingen in de plaats.
Ook door de ledenadministratie waait er een nieuwe wind, want sinds dit jaar schakelen we over
op een veel efficiëntere (en milieuvriendelijkere) manier om de medische fiches bij te houden.
Vanaf dit jaar is dit volledig digitaal via het platform van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Op deze
manier kan de leiding veel gemakkelijker aan belangrijke (medische) informatie over de leden en
is het gemakkelijker voor de ouders om de medische fiches aan te passen. Zorgt dit ook voor
minder gefoefel en kopzorgen voor ons als groepsleiding? Zeker wel!
Het nieuwe jaarthema is dit jaar 'scoutmoedig'. Als groepsleiding zijn wij hier een enorme fan
van, want als je kijkt wat onze scoutsleden -jong en oud- al bereiken op jonge leeftijd in onze
scouts, dan vinden wij zeker dat onze leden heel 'scoutmoedig' zijn. Heel de dag puffen en
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vloeken op de totemproeven om 's avonds dan toch wel heel trots de totem te krijgen. 2 of 3
dagen lang met enkel een rugzak, kaart en kompas een route afleggen. Zelf je potje koken. Leren
sjorren. Voor de eerste keer op de HUDO gaan zitten terwijl dit toch een beetje eng is,... Er zitten
scoutmoedige leden bij elke tak en leeftijd en daar kunnen wij als groepsleiding enkel maar trots
op zijn. Zo u hoort het al, wij hebben er echt enorm veel zin in! Wij staan klaar om alle
vervelende/grappige/leuke/serieuze vragen te beantwoorden, samen naar oplossingen te
zoeken, samen plezier te maken en er gewoon een lap op te geven! We gaan samen voor een
scoutmoedig jaar!
Een stevige linker,
Dartele wasbeer, Enthousiaste Newfoundlander, Intense steenbok en Doorzettende butskop
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Een nieuw jaar, een nieuw jaarthema
Nieuwe jaarthema: ‘scoutmoedig’
Op Verkenning!
Scouts gaan graag op verkenning. En onderweg naar een nieuw
avontuur kan je een blauwe plek oplopen. Dat is waar scouting
voor staat: een plek waar je mag vallen en anderen je helpen
opstaan. Waar mislukken niet falen is, maar een nieuwe ervaring
betekent. Een leerkans.
Scoutsspelen zitten vol risico. Verantwoord risico. Zo leer je
gevaar inschatten en grenzen ontdekken. Door te verdwalen,
ontdek je nieuwe wegen en nieuwe plekken.
Maar het hoeft niet ver te zijn. Een jonggiver die in zijn beste
Frans vraagt of hij zijn drinkbus mag vullen bij Madame of
Monsieur. Samen met de kapoenen op weg in het donker. Of de
akaqueeste naar het absolute middelpunt van jouw gemeente.
Durven niet durven!
Durf! En durf toegeven dat je niet durft. Ook dat vraagt moed.
En wat voor de één spannend is, is voor de ander een fluitje van
een cent. Samen een uitdaging aangaan met respect voor
iedereen, ook dat is scoutmoedig.
Een moedige scout durft ook vragen stellen. Is het overgangsritueel traditie of kies je bewust? Niet zomaar
marshmellows smelten boven een vuurtje bij de kapoenen, maar om veilig kennis te maken met vuur.
Geen onmogelijke en vettige totemproef, maar erkenning geven voor hun talenten.
Tonen wie we zijn!
Scoutmoedig zijn, betekent ook tonen wie we zijn: Scouts en Gidsen, trots op ons uniform en waar we voor
staan. We zijn zichtbaar in onze eigen buurt, durven onze mond opendoen en een standpunt innemen.
Maar we durven ook luisteren naar ouders en buurtbewoners: zowel naar hun bezorgdheden als hun
complimenten. Soms graag gezien, soms in het midden van de storm. Wie scoutmoedig kiest, blijft sterk
staan.
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Inschrijvingen
Zoals elk jaar moet er ook dit jaar weer ingeschreven worden. We voorzien dit jaar voor de
kapoenen en welpen een infomoment op zondag 22 september. Alle ouders van de
kapoenen en welpen zijn welkom om 16u. Hier kan er kennis gemaakt worden met de leiding
in het bijhorend taklokaal. Er zal iemand klaarstaan om u de weg te wijzen.
Het lid geld bedraagt dit jaar €65. Hiervan gaat €35 rachtstreeks naar Scouts en Gidsen
Vlanderen voor de verzekering. De overige €30 gebruiken wij voor het onderhoud van de
lokalen, spelmateriaal, knutselmateriaal en alle andere dingen die een zondagnamiddag nog
leuker kunnen maken voor de leden.
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Voor op het prikbord
Voor vragen of opmerkingen kan u steeds terecht bij de takleiding van uw zoon of dochter.
Meer algemene problemen, vragen of opmerkingen mogen doorgegeven worden aan onze
groepsleiding.

Kapoenen – kapoenen.sintpaulus@gmail.com
Karel Vermeulen
Goedlachse Agame
(Takverantwoordelijke)
0472 05 46 88

Amber Sels
Veelzijdige Spotlijster
0472 79 71 77

Daan Van Rossen
Zelfredzame Steenloper
0471 48 58 37

Eva Sanders
0494 25 58 89 (voorlopig
enkel whatsapp wegens
buitenlandse studie)

Nathan Van Hof
Amusante Steppelemming
0477 72 3512

Welpen – welpenleiding@hotmail.com
Astrid Engelborghs
Elegante Slagehalsvogel
Rama
(Takverantwoordelijke)
0471 45 71 64

Mathias Ryckaert
Evenwichtige Secretarisvogel
Ko
0470 22 90 29

Benjamin Van Hof
Guitige Seriema
Sahi
0474 27 81 02

Dries Van Bets
Oprechte Fodi
Chil
0494 23 51 27

Thomas Vermeulen
Enthousiaste Newfoundlander
Sona
0479 32 14 18
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Jongverkenners –jvk.sintpaulus@gmail.com
Anneleen Henderickx
Felle Kauw
(Takverantwoordelijke)
0474 35 47 61

Jowan Pittevils
Wilskrachtige Argali
0492 79 28 84

Victor Van Eetvelt
Onverstoorbare Witte Dolfijn
0471 84 74 37

Stan De Roeck
Doorzettende Butskop
0471 88 41 76

Noah Jockmans
0496 24 04 60

Verkenners – verkenners.sintpaulus@gmail.com
Esther Noëth
Volhardend Grijsbokje
(Takverantwoordelijke)
0497 79 52 75

Max Engelborghs
Intense Steenbok
0468 32 78 62

Nisrine Fouad
Speelse Conejo
0483 10 53 20

Zeno Stevens
Beheerste Poedel
0473 35 91 90

Jins – fleurvanlent@gmail.com en lucas14101410@gmail.com
Fleur Van Lent
Dartele Wasbeer
0471 08 99 12

Lucas Lemaïtre
Evenwichtige Adelaar
0476 90 59 97
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Oudercomité
Eva Van de Pol
0498 74 93 92

Groepsleiding - groepsleiding.sintpaulus@gmail.com
Fleur Van Lent
Dartele Wasbeer
0471 08 99 12

Max Engelborghs
Intense Steenbok
0468 32 78 62

Thomas Vermeulen
Enthousiaste Newfoundlander
0479 32 14 18

Stan De Roeck
Doorzettende Butskop
0471 88 41 76

BELANGRIJK!:
Website: www.scoutsbonheiden.be. Controleer deze website regelmatig om te zien of er
geen wijzigeingen in het programma zijn gebeurd!
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Dag van de jeugdbeweging

Vrijdag 18 oktober is het weer zover, dag van de jeugdbeweging! Bij deze een oproep om
massaal jullie uniform aan te trekken en onze scouts te vertegenwoordige. Neem zeker ook
eens een kijkje op de website http://dagvandejeugdbeweging.be om te zien welke activiteiten
er in jouw buurt te doen zijn.
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Kapoenen
22 september:
Jullie krijgen dit jaar maar liefst vijf leuke, grappige, coole, geweldige, knappe leiding maar
wie zijn ze en wat doen ze? Leer je leiding kennen op de scouts van 14u tot 17u. Omdat
jullie ouders ons ook nog niet zo goed kennen zijn alle ouders welkom om 16u op het
scoutsterrein voor een klein infomomentje!
6 oktober:
Nu we elkaar van binnen en van buiten kennen, is het tijd dat de kapoenen ook onze scouts
leren kennen. Vandaag gaan op verkenningstocht op de scouts. Het kapoenenlokaal weten
jullie al zijn maar weten jullie ook de welpenzolder, het verkennerlokaal, de toiletten, het
jongverkennerlokaal, de keuken, het befaamde LL, het materiaalkot, de containers, … zijn?
Zoals jullie kunnen lezen valt er nog veel te ontdekken op de scouts. Jullie zijn welkom van
14 tot 17u op de scouts!
13 oktober:
Vandaag trekken we het bos in! Kampen bouwen, in bomen klimmen, ons verstoppen
tussen de bomen. Het behoort allemaal tot de activiteiten vandaag. We zullen eens zien
voor wie van de kapoenen het bos hun tweede thuis is.
20 oktober:
1,2,3, 4 hup naar achter, hup naar voor
1, 2, 3, 4 even rust en dan weer door
1, 2, 3, 4 links en rechts en spreid en sluit
1, 2, 3, 4 adem in en adem uit

Ja kapoentjes begin jullie benen al maar op te warmen want van dag is het de enige echt
BOSCROSS! Meer informatie krijgen jullie nog via mail maar één ding is zeker, zweten gaan
jullie zeker doen "
%
$
#
27 oktober:
Het is de laatste van de maand en kapoenen weten jullie wat dat betekent?? Geen scouts
vandaag, jammer maar helaas. Wij gaan jullie schattige snoetjes missen maar niet getreurd
volgende week zijn we er weer met meer!
3 november:
Omdat jullie kapoentjes misschien wel jongste op de scouts zijn betekent dat niet dat jullie
niet de dapperste, coolste en beste scout kunnen zijn! Van 14u tot 17u op de scouts om
“echte scoutsspelen” te spelen!
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10 november
Brrrr het is koud buiten! Agame zijn tenen vriezen er af, Lemming zijn neusje ziet rood,
Spotlijster houdt niet van de kou en Steenloper zijn winterjas is kapot daarom gaan wij
lekker gezellig binnen gezelschapsspelletjes spelen! Laat maar eens zien of jullie de leiding
kunnen verslaan! Neem allemaal jullie lievelingsgezelschapspel mee naar scouts van 14u tot
17u op de terreinen.
16 – 17 november
Zei er daar iemand slaapfeestje??? Jaja jullie zien het goed, wij gaan gezellig samen met
jullie op weekend! Meer informatie volgt via mail, spannend!!
24 november:
Oh nee, het is al weer de laatste van de maand dus geen scouts vandaag L
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Welpen
22 september:
De allereerste vergadering van het nieuwe scoutsjaar mét nieuwe leiding staat voor de deur!
Tijd om met de welpen eens te ontdekken wie die nieuwe leiding nu juist is. Waar zou Ko
graag eens op reis gaan? Wat zijn de hobby’s van Chill? Wat is het lievelingseten van Sona?
Wat is de grote droom van Sahi? En welke huisdieren heeft Rama allemaal? Dat en nog veel
meer komen jullie allemaal te weten deze zondag. Natuurlijk zijn wij ook heel nieuwsgierig
naar jullie!

Voor de ouders is er om 16u nog een infomoment voorzien. Meer info volgt nog!
(Opgelet: Wie op het einde van de vergadering niet alle namen kent, mag zich geen welp
meer noemen en zal de overgang opnieuw moeten doen! Goed opletten dus "
%)
$
#
29 september:
We zijn nog maar net begonnen en het is al de laatste zondag van de maand, spijtig! Nu het
geen scouts is kunnen jullie wel de namen van jullie medewelpen en leiding nog eens
oefenen, tot volgende week!
6 oktober:
Vinden jullie ook niet dat het nog eens tijd is voor een écht bosspel? Dat is nu toevallig seg,
want dat vonden wij ook! &
) We spelen vandaag niet zomaar een bosspel, maar een
(
'
bosspel special edition! We spelen het ‘verzamel-de-schat-in-de-gevaarlijke-jungle-spel’. Het
is dus aan jullie om de gevaren van de jungle te trotseren en zo veel mogelijk kostbare
spullen terug te vinden! Om 14u aan de lokalen!
13 oktober:
Vandaag is het tijd voor een ULTRA-SPORTIEVE-SPORTVERGADERING! Trek jullie mooiste
sportoutfit maar aan want wij gaan de Krankhoeve onveilig maken! We zouden ook graag
willen weten welke welp er het snelste kan lopen, wie er het hoogste kan springen, wie er
het beste kan gooien en vangen, wie er het beste kan trappen enzovoort. Kom jullie maar
bewijzen! Jullie kunnen toch niet winnen van jullie oh-zo sportieve leiding "
% We spreken af
$
#
om 14u aan de lokalen.
20 oktober:
Na onze ULTA-SPORTIEVE-SPORTVERGADERING zijn jullie helemaal getraind om vandaag
mee te doen aan de BOSCROSS! Begin jullie al maar op te warmen want lopen gaan we
zeker! Meer informatie volgt nog via mail.
27 oktober:
Dit weekend is jullie lieftallige leiding héél hard aan het vergaderen op leidingsweekend.
Daarom is het deze zondag geen vergadering! Maar niet getreurd, volgende week staat er
iets heel leuks op de planning!
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2 november:
Deze zaterdag verwachten we enkel de allerdapperste welpen. Want vandaag doen we een
schriktocht! We konden Halloween toch niet zomaar laten passeren he? Daarom heeft de
leiding alle spoken, heksen, spinnen en vampieren,… gevraagd om jullie voor één nacht te
komen entertainen. Wie zal er als eerste in zijn broek doen? Kom het te weten tijdens onze
schriktocht. Meer informatie volgt nog via mail!
10 november:
We maken het gezellig en knus op onze welpenzolder want vandaag doen we een
gezelschapsspelletjesnamiddag!!!!! Dus neem allemaal jullie favoriete gezelschapsspel mee,
een kussen of een dekentje om het gezellig te maken en jullie beste tactiek om te winnen!

Nadat we opgewarmd zijn met gezelschapsspelletjes is het tijd voor het serieuzere werk,
een écht kubbtornooi! Welk team kan er het beste/rechtste/verste gooien zonder de koning
te raken? We komen dit graag te weten tijdens deze vergadering! Allemaal welkom om 14u
aan de lokalen!
15, 16 en 17 november:
EINDELIJK IS HET ZOVER! We gaan nog eens op welpenweekend! Hier hebben we heel hard
naar uit gekeken, jullie hopelijk ook? Het thema blijft nog een verrassing, maar binnenkort
krijgen jullie een mail waar alle informatie in zal staan. Nog even in spanning afwachten dus!
24 november:
Tijd om een beetje uit te rusten van dat vermoeiende maar geweldige weekend! Leg jullie
maar eens goed in de zetel en doe lekker niks, geniet ervan en tot volgende week!
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Jongverkenners
22 september:
We hebben hem nog maar net in onze armen gesloten, of Noah is al terug van ons
heengegaan. Om te weten naar welke Zuiderse oorden hij met zijn ark getrokken is, van 14u
tot 17u aan de lokalen.
6 oktober:
Op aanvraag van jullie gaan we vandaag Bonheiden CIty onveilig maken. Kom van 14u-17u
naar de lokalen met de fiets! (we zullen dit ook nog is mailen want met al jullie puberale
gedachten gaan jullie dat toch weer vergeten)
13 oktober:
Bandiet, Piano, Spaghetti, Confetti, Blanco, Prima Donna, Bankroet, Broccoli, Prosecco en
Tifosi. Dit zijn de 10 meest gebruikte Nederlandse woorden die ook Italiaanse woorden zijn.
Breng dus allemaal jullie goed humeur mee want vandaag gaan we naar het land van pizza’s
en scheve torens. (14 tot 17 op de terreinen)
20 oktober:
BOSCROSSSSS! Jullie lezen het goed, trek jullie loopschoenen al maar aan! Meer informatie
volgt nog.
27 oktober:
Aangezien de leiding op leidingsweekend is, en het zonder leiding niet mogelijk is om scouts
te geven, is het vandaag geen vergadering.
3 november:
Glijbanen, veel water, en veel stroming. Verdere info over wat we vandaag gaan doen,
krijgen jullie via mail.
10 november:
Jarenlange ervaring of jong enthousiasme, wie zou er winnen? Vandaag zien we of jonge
pagadders als julie een kans maken tegen de oh zo slimme, sterke, vindingrijke en algemeen
gewoon betere leiding. Van (28+2-(4/2)) / 2 + 1 tot 17 zien we jullie hopelijk allemaal aan de
lokalen.
15,16 en 17 november:
Het is dan na lang wachten eindelijk tijd voor het langverwachte scoutsweekend. De
heimwee naar kamp begon nu wel echt te pikken, dus dringend tijd om de kampsfeer terug
te brengen. Verdere informatie kunnen jullie in jullie mailbox verwachten.
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24 november:
Vandaag is het de laatste zondag van de maand, en dus jammer genoeg geen scouts. :’(
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Verkenners
Mededeling van algemeen nut: Steenbok zit op Erasmus in Warschau tot februari
22 september: openings TD
Feestjessstijd!!! Vanaf vandaag begint ons echt feestjaar, het verkennerfeestjaar. Elke zondag
gaan we er een mega feest van maken en plezier hebben. EEN HEEL JAAR LANG!! Maar dus
beginnen doen we met een mega vette Openings TD. We gaan elkaar nog beter leren kennen
op een heel toffe manier. Wil jullie weten hoe? Om 14 uur aan de lokalen.
29 september: geen vergadering
Dit weekend gaan we nog allemaal het perfect kind zijn thuis zodat we van oktober een
feestmaand kunnen maken!! Dus wat moeten jullie doen: luisteren, huiswerk maken, de
woonkamer is opruimen, de afwas doen, ni zoveel op de gsm zitten maar eens babbelen over
hoe het op school gaat, zondagnamiddag een gezelschapsspel samen spelen,,... Dus go go go
heel belangrijk dat jullie het perfecte kind zijn zo kunnen jullie de hele maand weer feesten
nadien!
6 oktober: HelemaalVanTPadje
We gaan hard of we gaan ni he boyzzz! Wij willen is weten hoe rechtdoor jullie nog kunnen
lopen. Van 14 tot 17 uur aan de lokalen.
13 oktober: Old-school foaf
Vandaag gaan we terug in den tijd en bouwen we een muug foaf. We gaan een beetje van alle
dingen doen, maar alles in the am van old-school. Trek dus zeker uw beste old school kleren
aan die je hebt (vrije invulling), kan zeker van pas komen . We zien jullie om 14 uur in een oldschool outfit.
20 oktober: BOKSTEENCROSSSSSS
Dubbel feest vandaag het is de verjaardag van Steenbok en het is boscross! Meer info volgt as
soon as possible!!!
27 oktober: geen vergadering
We hebben al hard gefeest deze maand, pauze is nodig. Terwijl jullie even rusten gaat jullie
leiding hard vergaderen over het komend scoutsjaar.
3 november: MaanRockPop
Maanrock kennen jullie wel, voor diegene die het niet kennen. Lees de volgende tekst
aandachtig: maanrock is een 3 daags stadsfestival in de tofste stad van het land. MALINWAA.
Je vindt er van alle toffe podia voor jong en oud. Zo kan je op goeie techno dansen op De
Koer, naar de Romeo's gaan kijken op de grote markt, op goeie feestmuziek dansen op de
ijzerleen,... Dus voor ieder wat wils. Maar ja maanrock is het laatste weekend van augustus en
we zijn eigenlijk 3 november…. We gaan toch de stad waar dit prachtig festival plaatsvindt
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eens gaan bekijken en iets episch doen. Dus kom zeker met de fiets om 14 uur naar de scoette
en on denk samen met ons deze prachtige stad.
9 november: Openlucht fuif (jaarmarkt)
Vandaag staan we ergens in de openlucht en gaan we dansen, zingen, plezier hebben en voor
sfeer zorgen. We staan op de jaarmarkt van Bonheiden! Info hierrond volgt nog, maar we
gaan er iets legendarisch van maken want het is een verkennerfeestjaar he!
15,16 en 17 november: 42URENTEEDEE
Het is weekend wat betekent 42 uur feest vieren samen. Het wordt echt een
megaepischfeestweekend. Info volgt via mail!
24 november: geen vergadering
Na zo 42 uren feesten moet Bokske wat bijslapen, Poedel werk in halen en Conejo haar stem
zoeken. Geen feestdag vandaag dus.
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Jins
6 oktober:

13 oktober:

19

20 oktober:

27 oktober:
Laatste zondag, geen vergadering.
3 november:

20

10 november:

15 - 16 - 17 november:
Weekend, meer info via mail.

24 november:
Laatste zondag, geen vergadering.
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Nieuwe totemisaties
Libin 2019
Naar aloude gewoonte krijgen de derdejaars jongverkenners op kamp hun totem en
tweedjaars verkenners hun adjectief. Dit jaar kregen we er heeeeel wat nieuwe totems erbij.
Tijd om deze eens in de spotlights te zetten. Want een totem is voor vele scouts het
hootgepunt uit hun scoutscarrière.

JONGVERKENNERS
Arthur Van Ouytsel

Xerus

Aster Govaert

Hippo
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Cedric Dutron

Barao

Eva Vermeulen

Labrador

Hannah Vrambout

Parkiet
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Kasper Lemaître

Caraya

Kobe Wuytens

Barry

Matthias Gijsemans

Hardoen
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Nilz Jagt

Pieter-Jan Claus

Raf Lens

Zee-Zwaluw

Collie

Beermarter

25

Rune Kets

Sneeuwstormvogel

Sam Van den Brande

Ara

Thibaud Verleye

Pica
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Thibaut Calmet

Klipdas

Tobias De Baets

Pongo

Warre Verstrepen

Warre Woussen

Spitsvogel

Chimpansee
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VERKENNERS
Lukas Vernie

Gevatte Snoek

Flip De Roeck

Zorgeloze Bandro

Arthur Degraeve

Genietende Walrus
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Joep Niëns

Geïntresseerde Kwikstaart

Nathan Van Impe

Aanpassende Reuzenpanda
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Annick’s Tweedehandsboetiek
Geen hemd, broek, T-shirt of das?
Annick haalt ze voor jou uit de kas (t)
En dit voor een prijs om achterover te slaan
Bij Annick weeral een koopje gedaan!
Annick is ook steeds op zoek naar oude/te kleine uniformen om haar
collectie uit te breiden.
Wanneer je nog uniformen in de kast hebt liggen die je niet meer
gebruikt, aarzel dan niet om haar te contacteren.

Annicks Tweedehandsboetiek
Mechelsesteenweg 258, Bonheiden
015/550748
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