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Redactioneeltje

Kadoo’tjes hier, Kadoo’tjes daar, ik wens u een gelukkig nieuwjaar! Je
merkt het al, iedereen zit in een gezellige eindejaar sfeer. Wat is er
gezelliger dan dat? Goe wa elektriciteitsverspilling met al die
kerstlichtjes en de radiostations die weer voor de zoveelste keer LET
IT SNOW, LET IT SNOW, LET IS SNOOOWW draaien. Kou lijden, die
facebook-statussen met iedereen zijn nieuwjaarvoornemens en –
wensen die je echt niet interessant vindt. Jak, ik kan het niet meer
aanhoren en het is nog eens niet begonnen.
Al een geluk zijn er nog positieve punten aan de Kerstperiode, en dat
is kroketten eten op Kerstdag en kadoo’tjes krijgen. Natuurlijk mogen
we onze toffe bomma niet vergeten die achter de rug van ons ouders
nog rap nog eens een briefke van 50 euro in uw handen stoempt. Oh,
gotta love the Bomma!
Oh ja, namens de hele leidingsploeg van onze scouts wensen wij u
een zalige kerstmis en een gelukkig nieuwjaar!
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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
Judith Wellens
0474 81 51 48

Daan Van Rossen
0471 48 58 37

Goele Rutten
0496 33 33 86

Welpen – welpenleiding@hotmail.com
Kevin Desmet
0497 62 86 70
Daan Buttiens
0496 62 64 31

Nathan Van Hof
0477 72 35 12

Victor Van Eetvelt
0471 84 74 37

Jongverkenners – jvkbonheiden@hotmail.com
Joren Defieuw
0479 74 06 19

Ward Vandenborre
0498 23 38 84

Benjamin Van Hof
0474 27 81 02

Verkenners – verkenners.sintpaulus@gmail.com
Stijn Rutten
0479 35 55 99

Ella Vanderweyen
0474 29 01 03

Kaat Vandergoten
0498 84 43 29

Jins – sander.vandenbroeck@gmail.com
Anthea Van Parys
0474 76 76 16

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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Kapoenen
7 december
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer àààààààn!
En wie gaat hij brengen? Als je dat weet (en braaf geweest bent
natuurlijk) zou ik zeker eens een kijkje komen nemen aan de
scoutslokalen van 2 tot 5, want wie weet is er wel een verrassing voor
jullie….
14 december
Examens naderen en jullie allerliefste leiding moet achter de boeken
kruipen. L
Geen vergadering dus!
ZATERDAG 20 december
KERSTFEESTJE!!! Vanavond vieren we feest! Verdere info volgt via
mail, maar vergeet zeker geen cadeautje van ongeveer €5 mee te
brengen!
28 december
Geen vergadering
4 januari
Driekoningen, driekoningen, geef mij een nieuwe hoed ! Mijn oude is
versleten! Ons moeder mag het niet weten. .. Een heuse echte drie
koningenvergadering, kom dus allemaal verkleed als een echte
koning! Vergadering van 14u-17u.
11 januari
Vandaag spelen we het grote ‘kapoenen tegen de leiding’-spel! Wie is
de sterkste, slimste, dapperst, snelste, ... ! Kom maar tonen dat jullie
de leiding aankunnen! Wij weten alvast wie er gaat winnen.
Vergadering van 14u-17u.
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18 januari
Vandaag trekken we het bos in! We gaan kampen bouwen, in bomen
klimmen, ons verstoppen, spelletjes spelen, ravotten, … Maar vooral
ons heel hard amuseren! Wie van de Kapoenen voelt zich het beste
thuis in het bos we ontdekken het met een megacool bosspel.
Vergadering van 14u-17u.
25 januari
Brrr, het is koud buiten! Maar een beetje kou schrikt een echte
Kapoen niet af. Vandaag gaan we op speurtocht doorheen
Bonheiden, wie van de kapoenen is een echte speurneus!? Haal
alvast de Sherlock in jezelf naar boven. Vergadering van 14u-17u
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Welpen
7 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.
ZATERDAG 13 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.
ZATERDAG 20 december
Vanavond organiseren we ons eerste welpenkerstfeestje! Wat houdt
dit nu juist in? Dansen, zingen, springen, snoepen en cadeautjes open
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!
28 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!
4 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
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andere super leuke (maar niet zo leuk als wij) leiding. Vergadering
aan de lokalen van 14u tot 17u.
11 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.
18 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.
25 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
7 december
How How How hier is de kerstm… HEUM HEUM… Sint. Vandaag
hebben we onze oude vriend met de lange witte baard en zijn 2
pieten op bezoek op de scouts. Hij zou ergens met zijn
schimmelpaard moeten arriveren tussen 2 en 5 dus zeker aanwezig
zijn tussen 2 en 5 aan de lokalen. Buiten degene die stout geweest
zijn want die vliegen in de zak.
ZATERDAG 13 december
Vanavond gaan we naar de cinema. Als jong verkenner is het
belangrijk om al te leren wat grote mensen doen. Daten in de cinema
is stap één en hier zullen we ook mee beginnen. Meer informatie
volgt in mail. 1 ding is zeker het is in Mechelen te doen.
ZATERDAG 20 december
Ons kerstfeestje zal dit jaar doorgaan in de JVK lokalen op de scouts.
Aangezien het Kerstmis is verwachten we iedereen in kostuum of
kleedje. Het feestje zal doorgaan van 19.30u tot 22u.
28 december
GEEN SCOUTS
4 januari
Zijn jullie ooit al eens in een casino geweest? Nee? Dan heb ik goed
nieuwes voor jullie want vandaag gaan we onze lokalen omtoveren
tot een casino. De jongens worden verwacht in hemd en das en de
meisjes in een kleedje! Vergadering aan de lokalen van 2 tot 5.
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11 januari
De grote-jongverkenners-tegen-de-leiding-vergadering! De leiding
gaat jullie vandaag met andere woorden eens aftroeven in
verschillende door ons bedachte spelletjes. Vergadering aan de
lokalen van 2 tot 5.
18 januari
Aangezien er geen derde jaar JVK’s zijn en wij dus op kamp geen
totems kunnen geven, zullen wij dit vandaag doen. Om jullie voor te
bereiden op de echte totem die jullie ooit zullen moeten, en om ons
nog eens wat plezante opdrachten te laten verzinnen, reiken wij
vandaag de mini-niet-officiële-maar-wel-grappige-totem uit.
Vergadering van 2 tot 5.
25 januari
Haal jullie schotse rokken en doedelzakken maar van zolder want we
gaan vandaag een highland-games toernooi houden. Vergadering aan
de lokalen van 2 tot 5.
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Verkenners
6 december
Omdat jullie magen tijdens de examens toch gevuld moeten worden,
nodigen we jullie uit op de scouts voor een lekkere maaltijd. De sint
heeft iets lekkers voor ons klaargemaakt! Hoe laat jullie op de scouts
moeten zijn vinden jullie op de facebook.
13 december
Je kan tijdens de examens maar niet genoeg verwend worden! Tijd
om jullie eens te verwennen met een zalige boys- & girlsnight. Laat
die gezichtmaskertjes en pokersetjes maar komen! Hoe laat we er
aan beginnen vinden jullie op facebook.
20 december
All I want for Christmas is you!!! Het kerstlied bij uitstek. Oefen al die
kerstsongs maar al tijdens het kerstshoppen om die ultieme outfit te
vinden. Want vanavond vieren we kerstmis op de scouts! Kleed je pro
en feestelijk aan en kom met ons meevieren onder de kerstboom.
Alle info kunnen jullie vinden op de facebook.
4 januari
Et schent dat er iemand ne nieuven hoed nog hee, wat hij is begot
versleten. Tijd om dus op zoek te gaan na ne nieuven hoed. We doen
het nog eens oldscool van 14u tot 17u aan de lokalen.
11 januari
Het moet niet altijd de leiding zijn die iets voorbereid. Deze keer is
het aan jullie om ons te entertainen. Mwuahaaahaaha!!
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16 januari
De leiding heeft dringend wat ontspanning nodig tijdens hun
examens. Lekker chill in de zetel met jullie en beentjes omhoog,
filmke op en hand in de chipskom. Kleir!
VRIJDAG 23 januari
Weile gaan scheutseeeeeeuuuuhhh!!! Meer info volgt
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Jins
7 december
Hoera de Heilige man uit Spanje komt er weer aan! Hij brengt
snoepjes, madarijntjes en hopelijk zwarte pieten mee. Als jullie braaf
geweest zijn, krijgen jullie misschien ook iets anders eten wij het wel
op. Flink studeren vandaag is de boodschap, ontspanning kan altijd
verkregen worden tussen 14u en 17u op de scouts!
12 december
Bereid jullie maar voor om te sterven van angst want vandaag gaan
we naar ‘Welp’ kijken in de Utopolis!! Graag 1 kandidaat om met den
Theo ’s nachts naar de hudo te gaan op kamp na deze film (jaja goe
wa bang hebben)
20 december
Bereid jullie maar voor om te sterven van angst want vandaag gaan
we naar ‘Welp’ kijken in de Utopolis!! Graag 1 kandidaat om met den
Theo ’s nachts naar de hudo te gaan op kamp na deze film (jaja goe
wa bang hebben)
28 december
Vandaag geen vergadering!! Kerstvakantie en volproppen bij de
bomma
4 januari
Jullie eerste stagevergadering, hoera :D Meer info over wie wanneer
bij welke tak staat volgt wederom via sociale media
11 januari
Stagevergadering! Wees blij het zijn andere kleine irritante kindjes als
vorige week
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16 januari
Stagevergadering! Wees blij het zijn andere kleine irritante kindjes als
vorige week
25 januari
Stagevergadering! Wees blij het zijn andere kleine irritante kindjes als
vorige week
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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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