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Redactioneeltje
Het wordt de komende periode zeer druk. Zo druk dat ons dieet, dat
we onszelf hebben opgelegd na de feestdagen, naar de zak is. Van
chocolade eten met Valentijn tot het verorberen van kaas, wijn en
champagne op het Galabal! Uitgefeest zijn we dan nog bijlange niet!
Op 14 maart is het weer tijd voor onze favoriete bezigheid, het
toppunt van het jaar! DE FOAAF!!! U komt toch ook? Wij zijn helaas
niet verantwoordelijk voor de hoofdpijn die u “toevallig” de volgende
dag zult ervaren, ondanks wij wel verantwoordelijk zijn voor het
plezier dat u vooraf daar aan ervaren heeft.
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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!
www.scoutsbonheiden.be

Kapoenen
Zondag 1 februari:
Geen scouts! Ik weet niet waarom, maar als Kaat en Anthea zeggen
dat het geen scouts is, is het geen scouts. Drink dus thuis maar een
warme chocomelk ofzo. wink-emoticon
Zondag 8 februari:
De leiding heeft zin om eens goed te lachen! Breng dus allemaal jullie
allerbeste mop mee, dan beslissen we samen wie we tot
moppenkapoen van het jaar kronen!
Zondag 15 februari:
Caaaaaaan you feeeeeel the loooooove tonight?
Eigenlijk was het gisteren Valentijn, maar daar trekken we ons op de
scouts just niks van aan! Alleen komen naar onze romantische
vergadering van 14u-17u op de socuts!
Zondag 22 februari:
Aangezien de leiding (en misschien wel jullie ouders?) gisterenavond
verwend werd met een geweldig galabal, is het vandaag jammer
genoeg geen scouts… Tja, moeten jullie ook maar leiding worden he!
Hehehe.
Zondag 1 maart:
Vandaag gaan we schaatsen! En wel op de wondermooie
schaatsbaan in Heist-op-den-Berg. (Kasteelstraat 85)
We spreken ter plekke af om 14u (tot 17u, zoals altijd).
Het is helemaal niet erg als je het nog nooit gedaan hebt.
Vergeet zeker geen dikke sokken, handschoenen en 7,5 euro.
Als je zelf schaatsen hebt, mag je die natuurlijk meebrengen!
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Zondag 8 maart:
Doe maar extra slechte kleren en stevige schoenen aan, want
vandaag trekken we naar het bos! Zeker komen van 14u-17u voor
een supermegacool bospel!
Zondag 15 maart:
Naar jaarlijkse gewoonte hebben de jins gisteren de fuif
georganiseerd en aangezien de leiding zo lief is geweest om die arme
stakkers te helpen, liggen ze nu nog te slapen. Helaas pindakaas,
geen vergadering. ☹
Zondag 22 maart:
Haal die voetbalschoenen, hockeysticks en cheerleaderpomponnetjes maar uit de kast, want wij gaan sporten!
Een sportieve vergadering van 14u-17u op de scouts!
Zondag 29 maart:
Het grote-strategospel-vergadering! Vandaag spelen we stratego.
Maar dan in het groot. Maar dan in het echt!
Verstoppen die vlag!
Van 14u tot 17u aan de lokalen!
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Welpen
Zondag 1 februari

Zondag 8 februari
van 2 tot 5

Zondag 15 februari
Van 2 tot 5

Zondag 22 februari:
geen vergadering
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Zondag 1 maart:
van 2 tot 5

Zaterdag 7 maart:
avondspel van 19h tot 21h30 (info volgt nog)

Zondag 15 maart:
geen scouts

22 maart:
van 2 tot 5 aan de krankhoeve in bonheiden
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Jongverkenners
Zondag 1 februari
Na een zeeeer lange examenperiode is jullie leiding eindelijk toe aan
een weekje vakantie! Daarom zal het helaas deze week geen
vergadering zijn. Tot volgende week!
Zondag 8 februari
Aangezien jullie zo graag in de bossen vertoeven gaan we nog eens
een bosspel spelen. We gaan namelijk levende stratego spelen.
Vergadering aan de lokalen van 2-5u.
Zondag 15 februari
Gisteren was het een zeer speciale dag voor de JVK’s met een liefje.
Maar vandaag gaan we onze favoriete feestdag nog eens opnieuw
vieren. Je leest het goed, de-grote-valentijnsvergadering!!!!!!!
Vergadering aan de lokalen van 2-5u.
Zaterdag 21 februari
Vanavond is het een groot galabal in het blikveld voor ons 70 jarig
bestaan te vieren. Daarom zal het morgen helaas geen vergadering
zijn!
Zondag 1 maart
Vandaag gaan we alle sporten uitoefenen die we kennen; van
zakdoekleggen (ja dit is een sport) tot bungeejumpen. Dat wordt nog
eens een vermoeiende
van 2-5u.
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Zaterdag 7 maart
Deze ZATERDAG gaan we op de scouts een film zien. Omdat onze
cinema avond in het water is gevallen hebben we iets goed te maken
dus doen we het op de scouts van 19.30u-22u.
Zondag 15 maart
Vandaag is het geen scouts aangezien het gisteren Strange Night was.
De leiding is nog moe van al dat werken. Maar geen nood want
volgende week zijn we terug van de partij!
Zondag 22 maart
Vandaag houden we een gigantische ruiltocht in heel bonheiden.
Jullie beginnen met een lucifer en op het einde van de vergadering
zou de leiding graag een Lamborghini hebben. Vergadering aan de
lokalen van 2-5u.
Zondag 29 maart
Het kamp komt dichter en wij willen deftig eten, en deftig kunnen
zitten. vandaag gaan we jullie creatieve kant dus nog eens testen
zodat dit op kamp allemaal geen probleem is. Vergadering aan de
lokalen van 2-5u.
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Verkenners
Zondag 1 februari:
GEEN scouts. Want ongeveer ¾ van de leiding staat op de latten en
de boards in de sneeuw, slechts enkele onder ons liggen te bakken in
de zuiderse zon en anderen genieten van het verrassende veelzijdige
bonheiden.
Zondag 8 februari:
Hoeveel uitdagingen kunnen jullie binnen de minuut? We dagen jullie
uit in deze onmenselijke opdrachten te komen uitvoeren van 14u tot
17u aan de lokalen.
Zondag 15 februari:
Het grote voorlichtingsspel van 14u tot 17u aan de lokalen.
Zondag 22 februari:
Omwille van het fantastische galabal van gisteren is het vandaag
geen scouts. Iedereen zijn voeten doen toch pijn van de hakken en
iedereen zijn dansbenen hebben even rust nodig. We zien elkaar
volgende keer weer, voor meer weer.
Zondag 1 maart:
Vandaag trekken we naar een stad in Vlaanderen, en wat voor een!
We spelen vandaag een gigantisch stadsspel! Niet in Mechelen, we
nemen de trein naar een awesome place! Meer info volgt nog.
Zaterdag 7 maart:
Vandaag steken we de handen uit de mouwen. We gaan vandaag
samen met de jins werken in de bossen voor wat centjes, jiehaaa!
Meer info volgt.
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Zondag 15 maart:
Geen scouts vandaag. Iedereen van ons is na die foaf int dorp
geweest. Lise sta nog aan een muurtje met Dries (haar lief
weliswaar), de Stan sta nog aan te schuiven vo ne hamburger, Astrid
doe nog rap e dansmoveke en de Cé sta nog iemand te playe. Time
for some rest!
Zondag 22 maart:
Technische snufjes en technieken zijn zo 2015! Alle nerds welkom
van 14u tot 17u aan de lokalen.
Zondag 29 maart:
Vandaag is het weer aan wat Verkenners om zelf iets in elkaar te
steken. Mwuhhahhaha, tenslotte moete gelle et ook lere é 
Diegene die de slachtoffers zijn, zullen dit nog wel merken.
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Jins
Zondag 1 februari:
Gene scoette boyssss
Zondag 8 februari:
Voorbereidingen voor de foaf!
Zondag 15 februari:
’T Is valentijn! Allemaal een groot hart met chocolade meepakken
voor den Theo (en vergeet die liefdesverklaring er niet bij te steken)!
Zondag 22 februari:
Gene scoette, we zijn nog te moe van het galabal gisteren! Indien
roddels en toffe verhalen  FACEBOOKGROEP
Zondag 1 maart:
Het grote voorlichtingsspel van 14u tot 17u aan de lokalen.
Zaterdag 7 maart:
Werken werken werken, logisch gevolg? Money Money Money!
MAKE IT RAINNNNN. Milieuproject dus
Zondag 8 maart:
Start leefweek!
Zondag 15 maart:
Valt te zien of we dat nog wel halen na die legendarische foaf van
gisteren!
Zondag 22 maart:
De grote tocht naar Narnia en zijn dieje lelijke leeuw
www.scoutsbonheiden.be

Zondag 29 maart:
Als het financieel haalbaar is, gaan we onze 360° en andere kunstjes
showen op skies of snowboards. Zoniet, breken we die skikeet
gewoon af. LANDGRAAF, HERE WE COMEEEE
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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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