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Redactioneeltje
De maanden december en januari staan weer voor de deur. En kindjes, wat
betekent dat voor jullie. De tijd van de ontelbare familiefeesten is
aangebroken. Cadeautjes ontvangen om daarna uzelf vol te proppen met
hapjes en kalkoen op Kerstmis, de nieuwjaarsbrief voorlezen voor uw peter en
meter om daarna bergen enveloppen met geld te krijgen van uw peter, meter,
oma, opa, mama, papa, tante, nonkel, oudtante, oudnonkel, suikertante,
suikernonkel, en tal van andere familieleden waar je nog nooit van hebt
gehoord. Oh, wat is dit toch heerlijk.
Maar de eerste datum in jullie agenda is natuurlijk 6 december: Sinterklaas. Hij
is weer in het land! Hebben jullie hem zien aankomen in Antwerpen? Ik zat op
het puntje van mijn stoel, want zo’n wereldster in Antwerpen, dat is toch iets
fantastisch! Mijn brief is al lang klaar voor de Sint. Hebben jullie er al eentje
geschreven? Mijn tips voor een goede brief te schrijven: TIP 1) KISS (Keep it
short and simple). De Sint en zijn pieten moeten miljoenen brieven nalezen, en
dit neemt veel tijd in beslag. TIP 2) Dit is wellicht de belangrijkste tip die ik je
kan meegeven. Sinterklaas en zijn pieten steken ongelofelijk veel werk in het
verdelen en distribueren van de cadeautjes via het schoorstenencomplex. Om
ze te bedanken mag je altijd iets lekkers klaarzetten, of meenemen. Want de
Sint komt ook naar de scouts! Dus smokkel stiekem de duurste wijn uit de
kelder van je papa, dit gaat de Sint leuk vinden en het zijn pluspunten voor het
volgende jaar! Ik heb me laten vertellen dat de Sint ook gelukkig wordt van een
goed, fris glas Duvel. Het is maar een tip!
Oh ja, willen jullie weten wat ik graag wil
krijgen van de Sint? Ik heb er een foto van
getrokken. Maar ik ben een makkelijk mens,
met eentje ben ik al tevreden!
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Honingverkoop van de Jins
De Jins zijn weer bezig met hun jaarlijkse honingverkoop. Bijna elke
week zullen de Jins op de straat te vinden zijn om hun legendarische
honing te verkopen. Helaas kunt u niet wachten op onze lekkere
honing? Geen nood, u kunt via 2 manieren aan onze honing geraken:
1) U kunt altijd bestellen via onze
website www.scoutsbonheiden.be
en rechts klikt u op “Jins
honingverkoop”. U vult uw gegevens
in en verzend het formulier. Daarna
nemen de Jins contact met u op om
af te spreken ivm de levering.
2) De Jins bevinden zich elke
zondagnamiddag op de scouts. Hier
kunt u dan naar honing vragen.
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Voor op het prikbord
Als u iemand van de scouts wilt contacteren, dan bent u hier op de juiste
pagina!

Kapoenen – kapoenen.sintpaulus@gmail.com
Wies Vandoorne
0470 39 50 86

Stijn Rutten
0479 35 55 99

Ella Vanderweyen
0474 29 01 03

Welpen – welpenleiding@hotmail.com
Joren Defieuw
0479 74 06 19
Daan Buttiens
0496 62 64 31

Hanne Fonderie
0496 42 02 30

Judith Wellens
0474 81 51 48

Jongverkenners – jvkbonheiden@hotmail.com
Kaat Vandergoten
0498 84 43 29

Lola Vanderweyen
0479 83 99 54

Verkenners – verkenners.sintpaulus@gmail.com
Anthea Van Parys
0474 76 76 16

Ward Vandenborre
0498 23 38 84

Jins – kevdesmet.166@gmailcom & sander.vandenbroeck@gmail.com
Kevin Desmet
0497 62 86 70

Sander Van den Broeck
0498 21 98 50

Oudercomité
Annick Van Den Broeck
0497 50 76 30

Groepsleiding
Anthea Van Parys
0474 76 76 16

Kaat Vandergoten
0498 84 43 29

BELANGRIJK
Website: www.scoutsbonheiden.be. Controleer deze website regelmatig om te
zien of er geen wijzigingen in het programma zijn gebeurd!
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Zin in jenever of een chocomelk?
21 december organiseren alle leiding hun kerstfeestjes voor hun tak.
Omdat de Jins er overtuigd van zijn dat die arme ouders &
sympathisanten ook wel iets verdienen, organiseren wij een
kerstfeestje voor de hun! Het begint wanneer de jongste takken hun
feestje begint (19u) en eindigt als alles op is!
Naast de gekende jenever en gluhwein, zullen er ook nonalcoholische dranken, zoals soep en chocomelk genuttigd kunnen
worden aan zeer democratische prijzen!
Wanneer? 21 december
Hoe laat? Vanaf 19 uur
Waar? Op de scoutsterreinen
De jins kijken uit naar uw komst!
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Kapoenen
1 december
Speurneuzen? Ben jij de nieuwe Sherlock Holmes ? Kom dan zeker
met ons mee speuren op zondag van 14-17 uur !!
8 december
Vrijdag was het sinterklaas. Misschien blijft hij speciaal voor ons nog
wel een paar dagjes langer in België?! Allemaal komen dus !!
Afspraak van 14-17 uur !!
15 december
Geen vergadering wegens de naderende examens. Spijtig ! Onze
boeken stapelen zich op en de leiding moet dringend beginnen leren.
21 december
Het is bijna kerstmis ! Een kerstfeestje dringt zich op. Vandaag
verwachten we jullie om 19 uur. Het is afgelopen om 21 uur. De jins
zullen dan een kerstbar voorzien ten voordelen voor hun buitenlands
kamp. De ouders die willen kunnen dan nog napraten met een hapje
en een drankje.
29 december
De leiding heeft bij kerstmis veel te veel gegeten en moet nu
uitrusten. Hierdoor kan de vergadering niet doorgaan. Gezellige
feesten en gelukkig Nieuwjaar!
5 januari
Driekoningen, driekoningen, geef mij een nieuwe hoed ! Mijn oude is
versleten! Ons moeder mag het niet weten. Ons vader heeft het geld
op de rooster geteld. Allemaal komen dus. Deze vergadering wordt
gegeven door de jins en de vervangleiding wegens examens van de
leiding. Toch wordt iedereen verwacht op de lokalen van 14-17 uur.
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12 januari
De eerste examens zijn van start gegaan. Normaal wordt deze
vergadering gegeven door de jins en vervangleiding als we er vinden.
Hierover wordt nog een mail gestuurd. Hou jullie mail dus goed in de
gaten.
19 januari
Nu valt de leiding in slaap boven de boeken. Toch moeten ze nog
even doorgaan. Opnieuw wordt deze vergadering normaal door de
jins en vervangleiding gegeven. Dit is nog niet zeker. Hou dus jullie
mail in de gaten.
26 januari
Het einde is in zicht! Helaas zijn de examens nog steeds niet voorbij.
Zelfde systeem als de vorige weken. Een mail volgt dus nog.
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Welpen
1 december
Zijn jullie ooit al in Las Vegas geweest? Neen? Geen nood, want
vandaag brengen we Las Vegas naar onze scouts! Zet jullie pokerface
maar op en tel jullie centjes al maar vast, want we gaan onze eerste
welpencasino organiseren! Vergadering van 14u tot 17u.
8 december
Hij komt, hij komt, die lieve goede sint! Hopelijk zijn jullie dit jaar
allemaal braaf geweest, want anders geen cadeautjes (en in de zak
van zwarte piet)! Zoals jullie al weten is Sinterklaas in het land en
vandaag komt hij een bezoekje brengen op de scouts. Vergadering
van 14u tot 17u.
15 december
Vanavond gaan we met z’n allen naar de cinema. Als je al een 3D-bril
hebt, zeker meenemen. Deze zou eventueel wel van pas kunnen
komen. Meer info volgt nog via mail.
21 december
Vanavond organiseren we ons eerste welpenkerstfeestje! Wat houdt
dit nu juist in? Dansen, zingen, springen, snoepen en cadeautjes open
maken!! Joehoew  wij kijken er al naar uit! Hiervoor moeten jullie
dus wel allemaal een pakje meenemen ter waarde van vijf euro. We
spreken af aan de lokalen om 19u. Om 21u mogen jullie uitgeput mee
terug met jullie mama en papa naar huis!
29 december
Aangezien jullie leiding te veel kalkoen gegeten heeft bij het
kerstfeest, liggen zij allevier nog met buikpijn in hun bedje. Daarom
dus helaas geen vergadering. Geniet van jullie kerstvakantie en de
feestdagen!
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5 januari
Drie koningen, drie koningen, geef mij een nieuwe hoed! Yes yes,
jullie horen het goed! We gaan drie koningen zingen (om onze
welpenkas een beetje te vullen)! Helaas niet met jullie favoriete
leiding, want wij zijn aan het studeren voor onze examens, maar met
andere super leuke (maar niet zo leuk als wij) leiding. Vergadering
aan de lokalen van 14u tot 17u.
12 januari
En ja hoor, jullie leiding is nog steeds aan het studeren. Maar niet
getreurd, er staat weer geweldige leiding voor jullie klaar! De
vergadering is nog een verrassing, want deze wordt door de
vervangleiding georganiseerd. Vergadering aan de lokalen van 14u
tot 17u.
19 januari
Denk allemaal nog eens aan jullie zielige leiding, die nog steeds aan
het studeren zijn. Maar weer hebben we super leuke leiding voor
jullie in petto! De vergadering is nog een verrassing, want deze wordt
door de vervangleiding georganiseerd. Vergadering aan de lokalen
van 14u tot 17u.
26 januari
Kennen jullie ons ondertussen nog? Hopelijk wel! Wij missen jullie
heel erg in ieder geval! De vervangleiding organiseert weer een
geweldige vergadering voor jullie! Vergadering aan de lokalen van
14u tot 17u.
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Jongverkenners
1 december
Vandaag houden we de enige echt sportvergadering! Trek je
sportschoenen en je meest sportieve outfit aan en kom naar de
scouts voor een stevige workout! Be there or be a loser! Van 14u tot
17u aan de lokalen.
8 december
Hij komt, hij komt, die lieve goede sint! Schrijf die brief al maar, doe
je beste pakje aan en gedraag je maar. Want de sint weet wie stout is
geweest en in de zak moet. Omdat we heel wat versiering gaan
maken voor in de kerstboom/kerststal van de gemeente, vragen we
jullie om een beetje knutselmateriaal mee te brengen. Kurken, wc
rolletjes, draad, verf, papier, … alles is welkom!
13 december
Mogelijks gaan we op deze datum wel de kerststal van Bonheiden
helemaal op een scoutsige manier versieren. Meer info volgt nog via
mail.
21 december
De feestdagen komen er stillaan aan, dus hoogste tijd dat wij er ook
eens een feestje van maken! We nodigen jullie allemaal uit op ons
kerstfeestje van de jongverkenners. Jullie zijn allemaal welkom met
jullie kerstmuts en met een cadeautje van ongeveer €5 aan de
scoutslokalen van 19u30 tot 21u30. Ouders zijn ook zeker welkom,
want de jins zullen er staan met een gezellige kerstbar met heel wat
lekkers om te drinken.
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29 december
Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering. Iedereen is vollop
aan het feestvieren, klaarmaken om naar het feest te gaan of aan het
uitblazen van al die feestjes. Feestjes kunnen we niet voldoende
aanmoedigen, dus doe maar vollebak voort en niet te zot en zat!
5 januari
Vandaag gaan we driekoningen zingen, verkleed je dus in de
Melchior, Balthasar of Caspar. En wie zal er de ster bij hebben? We
spreken hiervoor volledig verkleed af aan de lokalen van 14u tot 17u.
12 januari
Vandaag krijgen jullie andere leiding, jaja je leest het goed. Tijd om
het eens flink uit te hangen. NOT!
Lola zit namelijk in de examens en zit vollenbak met de stress, dus
laten we haar even studeren. Kom om 14u naar de lokalen en je zult
zien wat we voor jullie in petto hebben.
19 januari
Ook vandaag komen de jins nog een poging wagen om jullie onder
handen te nemen. Durven jullie de jins zeker en vast onder handen
nemen, kom dan van 14u tot 17u naar de lokalen.
26 januari
Opnieuw vallen jullie onder het toeziend oog van onze enige echt
Jins. Jongens en meisjes, maak het ze niet al te moeilijk zodat ze niet
wenend naar huis terugkeren please! Van twee tot vijf aan de
lokalen!
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Verkenners
1 december
December is begonnen en voor jullie lieverdjes is dat toch een beetje
een stressvolle maand. Daarom is ontspanning zeker een must! Kom
tussen het studeren door even naar de scouts voor 3uurtjes vol
ontspanning, gezelschapsspelletjes, zelfgemaakte sokken en tonnen
liefde van jullie leiding. Als je niet kan komen omdat je
hoogstwaarschijnlijk (weeral) te laat bent begonnen met studeren, is
dit zeker geen probleem. Zelfs als je een uurtje komt, is onze dag al
helemaal goed! Allemaal welkom tussen 14u en 17u!
8 december
Hoog bezoek vandaag! De goede man van Spanje (totaal achterhaald
eigenlijk want Sinterklaas komt van Turkije) is in het land en komt
naar goede gewoonte langs op de scouts! Verwacht tonnen snoep,
straffen van de pieten (zwart/wit, wie weet het nog deze dagen?) en
wijze woorden van de sint. Vooral tonnen snoep zijn interessant. We
weten dat voor jullie morgen de examens beginnen, als onze info
juist is, dus voel je zeker niet verplicht om de volle 3uur (of zelfs 1
seconde) aanwezig te zijn. School gaat (jammer genoeg) nog altijd
boven de scouts. Tenzij je later heel graag bij McDonalds wil gaan
werken. Van 14u tot 17u dus!!
15 december
Halverwege in de examens. Kom gezanelijk studeren/ontspannen op
de scouts tussen 14u en 17u. Nog veel succes!!!
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21 december
KERSTFEESTJE, woohoow!! Vandaag vindt HET evenement van het
jaar plaats. Breng die feest-/kerstmuts, je feeststemming en een
cadeautje (van ongeveer 5euro) mee en kom meefeesten in ons
verkennerlokaal! Jullie worden verwacht om 20.30u en mogen weer
opgehaald worden om 23u. Nog een leuk weetje voor de ouders;
onze jins verwarmen jullie graag met chocomelk, gluhwein en jenever
aan hun kerststalletje op het terrein!
29 december
Iedereen moet nog naar een laat kerstfeest/ vroeg nieuwjaarsfeest
dus vandaag is er geen vergadering!
5 januari
Morgen driekoningen. Omdat wij soms wat lui zijn en zeeeeer
onorgineel doen we vandaag driekoningen-vergadering! Kom als een
echte king of queen verkleed en achterhaal het echte verhaal van de
drie wijzen... van 14u tot 17u!
12 januari
Omdat de leiding jammer genoeg moet studeren deze maand hebben
we besloten van een filmavondje te doen! Zo hebben wij tenminste
een excuus om van achter onze boeken te komen en jullie vanuit je
luie zetel om daarna weer in een andere op de scouts te ploffen! De
film begint om 20.30u, versnaperingen mogen meegebracht worden,
maar zullen zeker al voorzien zijn ;) Einde voorzien omstreeks 23u
19 januari
Hopelijk ligt er 3 miljoen miljard meter sneeuw want vandaag
organiseren wij onze eigen Winterspelen! Warm die spieren al op,
neem wat epo en hou je klaar om kampioen te worden. Zeker warm
genoeg aankleden, anders koelen de spieren te snel af en dat is slecht
(echt waar, het staat op wikipedia). Van 14u tot 17u
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26 januari
Rond met 3 gaten, spare, strike, kegels, Anthea kan het alleen als er
van die hekjes langs de rand staan,... Ja, we gaan bowlen!! Jammer
genoeg zal het niet met jullie vaste leiding zijn want die zijn nog altijd
aan het studeren :( Vervangleiding dan maar, geef ze een kans, niet
iedereen kan zo goed zijn als wij! Meer info volgt!
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Jins
1 december
Vandaag geen scouts omdat de Jins gisteren een activiteit hebben
gehad
8 december
Sinterklaas komt naar de scouts. Be prepared en neem uw lijstje
maar mee! We weten dat jullie dan volop al aan het leren zijn voor
jullie toetsjes, dus altijd welkom van 2 tot 5 maar indien dit te lang is
we gaan pas rond 16uur naar de sint. Laten we het instuif noemen!
15 december
Vandaag gaan we al beginnen met het bouwen van onze toog en
podia voor de late night shopping. Meer informatie zullen jullie nog
krijgen via Facebook
20 december
Late night shopping. Hier gaan we drank verkopen, contact leggen
met al de handelaars, en gewoon ons te pletter amuseren!!
FACEBOOK geeft weeral meer informatie.
21 december
Kerstfeestje op de scouts. De jins zullen aanwezig zijn met een
drankstandje!
5 januari
Stagevergadering
12 januari
Stagevergadering
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19 januari
Stagevergadering
26 januari
Stagevergadering
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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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Spelletjes
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