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Redactioneeltje
Beste leden, ouders, leiding en andere aanverwanten,
Als mensen me vragen wat mijn favoriete seizoen is, weet ik nooit goed wat te antwoorden.
Elke periode van het jaar heeft zo zijn charme. In de zomer is het lekker warm, kunnen we op
vakantie en is iedereen toch altijd een beetje vrolijker door de vele uren zonneschijn, al is dat
nog relatief in ons Belgenland. In de winter kunnen we dan weer lekker gezellig binnen gaan
zitten, de kaarsjes aansteken en nog maar eens naar ‘The Sound of Music’ kijken. In de herfst
trekken we massaal naar buiten voor lange wandelingen door de kleurrijke bossen. Elk seizoen
heeft zo zijn voordelen en nadelen, maar telkens merk ik toch weer dat ik in de winter verlang
naar zomerse avonden en zonneschijn en in de zomer naar de gezelligheid van de kerstperiode.
Raar toch, hoe mensen altijd het omgekeerde willen.
Ook in de scouts komt dit fenomeen wel eens naar voor. In de zomer kijken we al reikhalzend
uit naar de periode dat we weer het Belgisch record ‘sneeuwmannen bouwen’ kunnen
verbreken, kerstfeestjes kunnen houden en gezellig binnen gezelschapsspelletjes kunnen
spelen, maar als het dan eindelijk zo ver is, vloeken we toch binnensmonds omdat onze tenen
weer eens helemaal bevroren zijn na een zondagnamiddag op de scouts.
Over het algemeen moeten we toch toegeven dat we best wel dol zijn op deze kerstperiode.
Het begint al op 6 december met de komst van de Sint. Wekenlang is de leiding al bezig met de
voorbereidingen voor het bezoek van de Heilige man en deze zondag is het zo ver. We hopen
alvast dat hij naar jaarlijkse traditie weer heel wat pakjes en snoep bij heeft en we hebben al
via via gehoord dat de zwarte pieten dit jaar een extra grote zak meehebben om de stoute
kapoenen en welpen in mee te nemen.
Ook het kerstfeestje dat per tak wordt georganiseerd is altijd een topper. Gezellig samenzijn
met een hapje en een drankje en misschien zelfs ook een pakje, wie is daar nu geen fan van?
Elk jaar weer wordt er veel gelachen en gepraat en elk jaar hopen we ook weer op een dik pak
sneeuw zodat er ook gespeeld kan worden.
En dan is het tijd om 2015 af te sluiten en 2016 feestelijk in te zetten. Hoewel ik zelf nog maar
19 ben, voel ik mij toch altijd weer oud bij zo’n nieuw jaar en als mensen over de jaren 90
spreken, ben ik er steevast van overtuigd dat dat nog maar tien jaar geleden is. Ach ja, een
mensenbrein denkt niet altijd even logisch na.
In januari neemt de leiding dan even afscheid van de wereld en trekken we ons terug op onze
kleine kamertjes om ettelijke vierkante meters boeken van buiten te blokken. Gelukkig kunnen
we rekenen op onze oudste tak, de jins, om de leden op te vangen en te zorgen voor leuke
vergaderingen in januari. Wij kijken alvast uit naar februari, wanneer we terug vrijgelaten
worden en opnieuw paraat kunnen staan op zondagnamiddag.
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En dan nog dit. Nu 2015 ten einde loopt, wordt het tijd om ons lijstje met goede voornemens
voor 2016 te beginnen opstellen. Ook als scoutsgroep is dit het perfecte moment om eens een
evaluatie te maken. Wat willen we bereiken in het volgende jaar? Wat kan beter en wat kan
niet beter? Telkens komen we weer tot diezelfde conclusie: meer spelen, meer lachen, meer
amuseren. En hoewel persoonlijke voornemens meestal in het honderd lopen, slagen we er elk
jaar weer in om deze van de scouts te volbrengen.
Dan wens ik jullie allemaal alvast een fijne kerstperiode en een gelukkige nieuwjaar. Geniet van
de feestjes, het lekkere eten en de leuke cadeautjes, maar geniet vooral van je familie en
vrienden. Kerstmis is de periode om nog eens echt te genieten van elkaar, ruzies bij te leggen
en veel te lachen. Want hoewel pakjes krijgen natuurlijk heel leuk is, worden we pas echt
gelukkig van een lach, een knuffel of een kus van de mensen die we het liefste zien op deze
wereld.
Vriendelijke, maar ook wel nostalgische en melige groetjes (omdat dat ook wel een beetje bij
de tijd van het jaar hoort),
Volhardend Grijsbokje
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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
hoofdleiding.

Kapoenen

– kapoenen.sintpaulus@gmail.com

Astrid Fremau
0471 88 41 76

Wout Van Damme
0492 60 60 07

Esther Noëth
0497 79 52 75

Goele Rutten
(takverantwoordelijke)
0496 33 33 86

Welpen – welpenleiding@hotmail.com
Anthea Van Parys
0474 76 76 16

Kaat Vandergoten
0498 84 43 29

Jowan Pittevils
0492 79 28 84

Lucas Lemaître
0476 90 59 97

Zeno Stevens
(takverantwoordelijke)
0473 35 91 90

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

Sander Van den Broeck
0498 21 98 50

Daan Buttiens
0496 62 64 31

Verkenners – verkenners.sintpaulus@gmail.com
Nathan Van Hof
0477 72 35 12

Wies Vandoorne
(takverantwoordelijke)
0470 39 50 86
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Kevin Desmet
0497 62 86 70

Jins – ella.vanderweyen@telenet.be
Stijn Rutten
0479 35 55 99

Ella Vanderweyen
(takverantwoordelijke)
0474 29 01 03

Oudercomité
Eva Van De Pol

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
Zondag 6 december
Daaaaar wordt op de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt, daaar wordt op de deur geklopt,
wie zou dat zijn?
Ja, dat is best wel een goeie vraag, wie zou dat zijn? Misschien kunnen jullie het al raden, maar
misschien hebben jullie echt nog geen idee. Alvast een kleine tip: het is een oude, lieve man die
altijd veel pakjes meebrengt vanuit het verre Spanje. Ook brengt hij altijd zijn zotte vrienden
mee en die durven wel eens mopjes uithalen. Willen jullie hier bij zijn? Kom dan zeker tussen
14u en 17u naar de lokalen.
Zaterdag 12 december
Stilaan wordt het buiten al wat kouder en is het al snel donker. Tijd om dus gezellig samen
onder een dekentje te kruipen en in de zetel te ploffen. Daarom spreken we voor één keer
zaterdagavond om 19u30 af om samen een leuke film te kijken (en misschien voorzien wij zelfs
een beetje popcorn of chips of ander lekkers ;) )
Zaterdag 19 december
Ook deze week spreken we op zaterdag af, maar weer niet zonder reden, waaaaaant het is
KERSTFEESTJE!!! Samen gaan we kerstmis alvast op een leuke manier vieren met veel drinken,
eten, lachen en giechelen. Kom allemaal van 18u30-20u30 naar onze lokalen met een klein
cadeautje van rond de €5. Wij zorgen voor een kerstboom, lichtjes en veel sfeer.
Zondag 27 december
Door al de feestjes van de afgelopen dagen moet de leiding dringend wat uitblazen. Goele heeft
buikpijn van het lachen met de mopjes van haar neven en nichten, Astrid is veel te laat gaan
slapen en moet nu wat inhalen, Wout is tegen de kerstboom gelopen en staat vol met stekeltjes
en Esther heeft veel te veel dessertjes gegeten. Jullie horen het al, geen vergadering vandaag
helaas.
Zondag 3 januari
Kerstmis en nieuwjaar zijn al voorbij en ook de vakantie loopt zo stilaan op zijn einde, dus is het
tijd voor ons om in de verkleedkoffer te duiken en ons helemaal te verkleden als koning, want
wij gaan drie-koningen zingen. Nog een tip: Oefen ook alvast op het zingen. Dit kan je doen in
de douche, bij het ontbijt of op de fiets. We spreken weer af om 14 uur af aan de lokalen en
zijn daar terug tegen 17 uur.
Zondag 10 januari
Wie is de absolute monopoliekampioen, wie kan het beste wiezen en wie wint er altijd, maar
dan ook altijd met Lach-je-rijk? Dat gaan we deze vergadering eens uitzoeken. We doen een
heus gezelschapsspelletjes toernooi in onze lokalen van 14u tot 17u.

www.scoutsbonheiden.be

Zondag 17 januari
Ondertussen is het weer heel lang geleden dat we nog in het mooie Zellaerbos zijn geweest.
Tijd om het dus nog eens een bezoekje te brengen. We spelen het spannendste, leukste en
actiefste bosspel ooit. Echt niet te missen, dus kom gewoon naar de lokalen tussen 14u. Tegen
17u zal deze spannende queeste hopelijk afgelopen zijn.
Zondag 24 januari
Wat zullen we vandaag eens doen? Een sportvergadering met voetballen en lopen of een
boomhut bouwen? Of misschien heeft het wel gesneeuwd en kunnen we de hoogste
sneeuwman of grootste iglo ooit bouwen? We zijn er duidelijk nog niet echt uit, dus we houden
het nog een beetje geheim. Verassingsvergadering tussen 14u en 17u.
Zondag 31 januari
Nu is het weeral de laatste zondag van de maand??? Jammer, maar weeral geen vergadering.
We zien jullie volgende week terug!

In januari zit de leiding met blok en examens. Daarom roepen we de hulp van de jins in om ons
te helpen in deze zware periode. Zij zullen als ‘stage’ leiding komen geven, maar zullen daarin
bijgestaan worden door oud leiding of vaste leiding.
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Welpen
Zondag 6 december
Hoera, 1 van de leukste dagen van het scoutsjaar is weer aangebroken!
Vandaag staat ons namelijk hoog bezoek te wachten van een wereldberoemd persoon. Het is
niet Justin Bieber of K3 maar de enige, echte sinterklaas!! Omdat de leiding zo braaf geweest
was, kon hij wel een plaatsje vrijmaken in zijn agenda om even langs te komen. Hopelijk zijn
jullie ook allemaal braaf geweest, zo niet zullen we het vandaag allemaal horen.
Haal jullie braafste glimlach en mooiste stem boven van 14-17u aan de lokalen.
Zondag 13 december
Wie is de gokchinees onder ons? Wie heeft de beste pokerface? Wie heeft het meeste geluk?
We zullen het ondervinden tijdens de casinonamiddag op de scouts van 14u tot 17u.
Zaterdag 19 december
HO HO HO, Kerstmis staat voor de deur en natuurlijk willen we dit gezellig feest ook met jullie
vieren! Kom met je rendier naar de lokalen van 19u tot 21u15, zet je kerstmuts op en neem
allemaal een pakje mee van +/- 5€. Het wordt een reuzegezellig kerstfeest met wat lekkers en
massaal veel kerstlichtjes!
Zondag 27 december
Deze zondag geen vergadering want het is de laatste van de maand, de leiding is hard aan het
studeren en jullie zijn te hard aan het feest want het is vakantie!! Leuke berichtjes, mailtjes,
tekeningen, foto’s mogen altijd opgestuurd worden naar welpenleiding@hotmail.com
Zondag 3 januari
Drie koooningen, drie koooningen,
geef mij nen nieuwen (h)oed.
Mijnen ouwen is verslee-eeten,
mijn moeder mag 't nie wee-eeten.
Mijn vader heeft het geld,
op
de

rooster

geteld.

Kunnen jullie dit lied allemaal zingen? We willen het wel eens graag van jullie horen!
Kom allemaal verkleed in één van de drie koningen, van 14u tot 17u aan de lokalen.
Zondag 10 januari
We trakteren jullie vanavond op een gezellige filmavond.
Allen knus onder een deken, klaar om te genieten van de film.
Iedereen welkom van 19u30 tot 21u30 op de scouts.
Zondag 17 januari
Smeer die beentjes al maar in, trek die handschoenen aan, want wij gaan met z’n allen
schaaatseeuuh!!!
Verdere info van waar en hoe laat we afspreken volgt nog via mail.
www.scoutsbonheiden.be

Zondag 24 januari
Naar waar gaat vandaag onze bestemming naar toe? Wie zal het zeggen? We maken vandaag
een mooie tocht en alleen door goed samen te werken geraken we op onze eindbestemming,
of ook niet, hihihi^^. Oefen dus jullie kaartlees-skills en zorg voor een goede conditie, zodat
jullie op tijd op de eindbestemming geraken. We spreken zoals gewoonlijk af van 14u tot 17u
aan de lokalen.
Zondag 31 januari
Helaas is het weer laatste van de maand, geen vergadering.
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Jongverkenners
Zondag 6 december
Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint, mijn beste vriend, jouw beste vriend, de vriend van ieder
kind. Het hoogtepunt van het jaar! Sinterklaas komt langs om jullie goed gedrag te belonen met
lekker snoep! Tekeningen vind Sinterklaas ook heel tof!
Zondag 13 december
Wat vinden jullie nu is het lelijkste gebouw ter wereld? Wel, dat gebouw gaan we namaken en
maken de Stad der Lelijke Gebouwen! Pak zoveel mogelijk papier en karton mee om uw gebouw
tot in de puntjes na te maken! Scharen kunnen ook altijd van pas komen ;-)
Zaterdag 19 december
Jaaaaaa! Het is weer tijd om lekker gezellig Kerstmis te vieren aan de Kerstboom. En wie
Kerstmis zegt, zegt ook KADOOOOOOO’TJES. Iedereen mag een pakje meenemen van
maximum 5 euro! Het tijdstip zal later nog worden meegedeeld, uiteraard is avondkledij een
must.
Zondag 27 december
GEEN SCOUTS! ;(
Zondag 3 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.
Zondag 10 januari
De jins geven vandaag leiding en zullen een speciale verrassing voor jullie hebben voorbereid!
Benieuwd? Kom dan van 2 tot 5 naar de lokalen.
Zondag 17 januari
Vandaag gaan we schaatsen in Hest-oep-den-beeeeeeirg. Haal jullie kunstschaatsen maar
vanonder het stof en oefen jullie 360° al maar wat in, want de leiding verwacht een serieuze
kunstschaatsenshow van zijn jongverkenners. Het exacte uur dat we afspreken zal nog worden
meegedeeld!
Zondag 24 januari
Idem dito zoals 2 weken geleden. De jins hebben weer een vergadering voorbereid! Jippie
Joehoew JAAAAA, supertof.
Zondag 31 januari
GEEN SCOUTS, de laatste zondag van de maand!
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Verkenners
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Jins
Zondag 6 december

Zondag 13 december

Zaterdag 19 december

KERSTBAR
www.scoutsbonheiden.be

Zondag 3 januari

Januari
Omdat wij achter onze boeken zitten, is het nu aan jullie om jullie te bewijzen als goede leider
en leidsters. Heel deze maand stagevergaderingen. Veel plezier en als het moeilijk gaat tijdens
de vergadering denk dan eens aan ons en hoe wij achter onze boeken dan aan het zwoegen
zijn ;)
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Kerstbar
Op 19 december organiseren alle takken hun kerstfeestje voor uw kleine of minder kleine
kapoen. De jins nodigen alle ouders en sympathisanten uit om tijdens deze kerstfeestjes iets te
komen drinken of eten op onze kerstbar. De perfecte gelegenheid om nog eens bij te babbelen
en te genieten van een glaasje jenever, een warme chocomelk,…

Wanneer: 19 december
Hoe laat: Vanaf 19 uur
Waar: Aan de scoutslokalen
De jins kijken uit naar uw komst !
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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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