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Redactioneeltje
Ziezo, het nieuwe scoutsjaar is weer bezig. Dat werd toch wel is een beetje tijd mijn gedacht.
Van ravotten en schilderen bij de kapoenen tot fuifjes organiseren, honingpotten verkopen
en bossen opruimen bij de jins, daar we zijn er terug aan begonnen. In september hebben
we in ieder geval het nieuwe scoutsjaar héél schoon ingezet. Begonnen met een overgang
die iets minder schoon was door de overvloed aan slijk, beekwater en bruine zeep, gevolgd
door een BBQ die werd georganiseerd door het oudercomité. Het was weer allemaal een
succes. Zo’n succes dat we in de gazet stonden (of in ieder geval de digitale versie ervan)
Welke gazet? Het Nieuwsblad tiens! (Neen, ik doe niet aan product placement (maar als het
Nieuwsblad mij hiervoor wil betalen, dan neem ik het wel gerust aan, €20/vermelding? Een
arme student moet toch ook iets verdienen, nietwaar?)). Voor die het nog graag eens willen
lezen:
Scouts St.Paulus organiseren al meer dan 40 jaar een barbecue
BONHEIDEN - Annick Vandenbroeck van de scouts Sint-Paulus was zondag een
gelukkige vrouw. De regen was weggebleven en de ouders waren massaal naar de
barbecue gekomen. De scouts hebben de opbrengst van de barbecue broodnodig voor
de herstelling van de lokalen.
"Ik was er zaterdag niet gerust in, toen we in de stromende regen alles moesten klaarzetten
voor de barbecue", zegt ze. "Vorig jaar rond deze tijd liep iedereen nog in t-shirt rond."
De opbrengst van de barbecue kunnen ze goed gebruiken want er moet een nieuw dak op
een van de lokalen en het vandalisme van de laatste tijd, waaronder een kapotte deur heeft
hen ook een aardige duit gekost. "Komen daarbij nog de stijgende energiekosten", somt
Vandenbroeck op.
Maar zondag was het weer even feest en zat iedereen vol smaak te eten. De barbecues van
die de scouts al sinds 1969 organiseren zijn dan ook legendarisch.

Voor de mensen die op ‘den aaijpet’ of een andere tablet de Kiekeboe aan het nalezen zijn
en graag dit prachtig artikel graag willen bewonderen op de prachtige website van het
Nieuwsblad: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=bldva_20130916_001
(Katsjing: eindtotaal op €60, graag contant aub)
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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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Kapoenen
6 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 wie de
echte padvinders onder jullie zijn en wie zich het beste thuis voelt in het bos. Vergadering
van 14u-17u.
13 oktober
De ultieme ‘kapoenen battle’ wordt gestreden: welke kapoen mag zich voor één dag lang de
beste kapoen noemen? Zet je al maar schrap voor deze spannende strijd! Vergadering van
14u-17u.
20 oktober
Vandaag gaan we onze spierballen ontrollen. Wie is de sterkste? Wie is de snelste? Wie is de
beste teamspeler? Waar zijn die lenige beentjes? Jaja kapoenen, vandaag gaan we sporten!
Vergadering van 14u-17u.
27 oktober
Om de maand goed af te sluiten houden we vandaag de “echte scoutsspelen”-vergadering.
We gaan ons lekker vuil maken en ons eens goed uitleven. Vergadering van 14u-17u.
3 november
Er loopt een dief rond in Bonheiden :-O . We rekenen op jullie speurneuzen om zijn spoor te
volgen. We gaan op ware speurtocht en misschien vinden we zelfs de buit terug!
Vergadering van 14u-17u.
10 november
Brrr, het is koud buiten! Daarom gaan wij lekker gezellig binnen gezelschapsspelletjes
spelen! Laat maar eens zien of jullie met een slimme speltactiek de leiding kunnen verslaan!
Vergadering van 14u-17u.
16-17 november
Hier komt ie dan … het langverwachte kapoenenweekend! Verdere info volgt nog. We
kunnen jullie al één geheim verklappen: het gaat super, maar dan ook echt super leuk
worden!!!
24 november
Vandaag trekken we ons kapoenenlokaal in om het jaarthema “Spelen bovenal OVERAL” in
daden om te zetten. Wij kapoenen kunnen overal spelen … aan een tafel, in een kring, op de
grond, onder de tafel, … en ga zo maar door. Vergadering van 14u-17u.
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Welpen
6 oktober
Vandaag spelen we het grote Jungle Book spel! Om de nieuwe welpen te verwelkomen in de
jungle book kring moeten jullie allemaal verkleed komen als Jungle Book figuur. Vergeet je
dierlijk instinct zeker niet mee te nemen. Vergadering aan de lokalen van 2 tot 5.
13 oktober
Vandaag maken we het dorp van Bonheiden onveilig. We gaan uitzoeken wie van jullie de
‘super’-welp op onbekend terrein is. De goede padvinders hebben hier zeker en vast al een
streepje voor.
Vergadering aan de lokalen van 2 tot 5.
20 oktober
Naar het schijnt is den Akela ne goeien basketter en kan den Baloo wel goed voetballen.
Maar geloven jullie dat wel? Kom laten zien wie de held op het sportveld is!
Vergadering aan de lokalen van 2 tot 5.
25-26-27 oktober
Dit weekend gaat jullie leiding op leidingsweekend. Dit betekent dus dat het jammer genoeg
voor jullie geen scouts is. MAAAR volgende week zijn we er natuurlijk terug en hopelijk jullie
ook!
1 november
Als je bang bent in het donker, moet je fluiten. Kan jij goed fluiten? Je moet in ieder geval
geen schrik hebben in het donker! We hebben een super leuk avondspel voor jullie in petto.
Trek zeker al maar een warme pull aan! Meer info volgt via mail.
10 november
Op op, alles is op! Of toch niet? Om het antwoord op deze vraag te weten te komen,
moeten jullie dus zeker en vast naar de vergadering komen! (snappen jullie het? Tip: denk
aan Samson en Gert)
Vergadering aan de lokalen van 2 tot 5.
15-16-17 november
Woehoeeeew eindelijk is het zo ver! We gaan op ons eerste welpenweekend.
Zijn jullie er klaar voor om twee dagen met jullie leiding opgescheept te zitten? Hopelijk wel,
wij staan al te popelen! Bestemming: Muizen. We spreken nog verder af via mail.
24 november
Vandaag gaan we met alle welpen schaatsen! Het is helemaal niet erg als je dat nog nooit
hebt gedaan. Het wordt sowieso super leuk! We spreken nog verder af via mail.
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Jongverkenners
6 oktober
Vriendschap is een schone deugd. Daarom houden we vandaag een ‘vriendjesvergadering’.
Breng dus allemaal een vriendje of vriendinnetje mee naar de scouts en samen maken we er
een hele plezante namiddag van. Jullie worden met je gezelschap verwacht van 14u tot 17u
aan de lokalen.
13 oktober
Het kamp is nu al een tijdje achter de rug, hoogste tijd dus om nog wat kampherinneringen
naar boven te halen, jiiieeehhaaa, lang leve de pure nostalgie. We spreken om 14u af in ons
salon met een kopje thee.
20 oktober
We testen vandaag jullie kennis over ons knus dorpje Bonheiden. Vandaag kom je misschien
nog wel verhalen te weten die je nog niet wist over het dorp waar je in woont. Wie zijn de
masters van Bonheiden? We testen het vandaag en voor hen zit er misschien wel een
beloning in omdat Kaat bijna verjaart. Voor dit alles spreken we om 14u af aan de lokalen.
27 oktober
Dit weekend is de leiding op leidingsweekend. Helaas zal het dus GEEN VERGADERING zijn.
3 november
Een wortel, courget, tomaat, paprika of … zijn een absolute must voor deze vergadering! Zie
dus zeker dat je er eentje bij hebt. Spannend, wat zouden we gaan doen!? Dit kom je te
weten tussen 14 en 17u op de scouts.
8-9-10 november
Jaja het is zo ver, we gaan voor het eerst met z’n allen op weekend. En niet zomaar een
weekend maar het enige echte supermegatofplezantawsome-jvk’s weekend! Meer info volgt
dus hou zeker jullie mailbox in de gaten of zet het raam open voor onze postduif Dollie!
17 november
Aangezien we Bonheiden nu stilaan wel beginnen te kennen, breiden we vandaag ons gebied
een beetje uit. Kom allemaal met de FIETS zodat we ook het onstuimige Mechelen eens een
keertje kunnen ontdekken aan de hand van een stevig, degelijk stadsspel. We spreken af om
14u aan onze lokalen in perfect uniform en met stevig opgepompte bandjes.
24 november
Vandaag maken we het eens lekker gezellig op de scouts en houden we een echt
theekransje. Breng gerust een gezelschapspelletje mee en hou je ook vooral niet in wanneer
je de plotse onweerstaanbare drang voelt om koekjes of cake te bakken. We zien jullie van
twee tot vijf aan de lokalen.
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Verkenners
6 oktober:
We gaan het nieuwe jaar starten met een klassieke kennismakingsvergadering. Pak dus zeker
je goed humeur mee zodat je een goede eerste indruk hebt. Vergadering van 2 tot 5
13 oktober:
Nu we elkaar kennen kunnen we met vanalles gaan experimenteren. Zoals ze in de golden
sixties experimenteerden met drugs, gaan wij dat nadoen (dan moeten we niet teveel
nadenken over een ander experiment). Vandaag spelen we het grote drugsspel. Vergadering
van 2 tot 5.
20 oktober:
Vandaag spelen we een
giantmastercoolsuperdeluxemegagoedgevondendoordeleidingawesomepro-bosspel.
Vergadering van 2 tot 5.
27 oktober:
Omdat we het ledenweekend zo goed mogelijk voor te bereiden, gaat de leiding zelf eens op
weekend om te zien hoe een weekend juist ineen steekt. Geen vergadering dus voor jullie.
Wij werken en jullie verlof. Chanchaars!!!
3 november:
Jullie kregen vorig weekend verlof. Weten jullie wel nog wat scouts is? Om dit te testen gaan
we alle oude scoutsspelletjes uit de kast halen en houden we de oldschool
scoutsspellenlympics. Vergadering van 2 tot 5.
10 november:
Vandaag gaan we bonheiden city leren ontdekken. We verzamelen uiteraard eerst op het
scoutsterrein maar daarna vertrekken we direct richting het dorp om jullie alle hoeken van
bonheiden te laten zien. Vergadering van 2 tot 5.
15-16-17 november: Weekend!!!
Wij vertrekken op weekend naar een of andere keet. Meer info volgt per mail. Zeker in ’t oog
houden dus.
24 november:
Het weer trek weer op niks. Alles begint kouder te worden en ge moet jassen enzo beginnen
dragen. Verschrikkelijk. Daarom gaan we sporten vandaag. Zo krijgen we het terug wat
warmer en het is nog gezond ook. Maar we gaan niet zomaar sporten, vandaag gaan we de
scoutsparalympics houden. Vergadering van 2 tot 5.
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Jins
6 oktober:
Omdat de Jins Jins zijn, en daarom zich als Jins moeten gedragen, gaan we is zien of ze al
voldoende talenten hebben om zich als Jins te mogen gedragen. De start van de
Jincompetitie wordt uitgelegd vanaf 2uur tot 5!
11 – 12 - 13 oktober:
Mogen ze zich al Jin noemen? Goh, na 1 speeldag is dat nog moeilijk. Jin-zijn vergt veel tijd
en voorbereiding. Daarom trekken we op weekend om ons jaar wat te plannen. Meer
informatie volgt nog!
20 oktober:
Iedereen heeft wel is van het spel ‘Binnen de minuut’ gehoord. Wij hebben ons zo hard aan
die sukkelaars geërgerd en we zijn ervan overtuigd het zelf beter kunnen. Vergadering van 2
tot 5 (= 180 minuten)
Zondag 27 oktober:
Omdat jullie geliefde (bege-)leiding op leidingsweekend is, is er vandaag geen scouts!
Zondag 3 november:
Halloween is wel al gepasseerd en natuurlijk zitten al jullie buikjes nog voor candy, maar
toch gaan we nog is lekker griezelen in onze lokalen. Breng jullie mooiste Scream- of Freddy
Krueger-masker mee!
Zondag 10 november:
Omdat we de voorbije zondagen serieus hebben vergaderd en stevige activiteiten hebben
uitgevoerd, gaan we vandaag wat tot rust komen. Yoga-vergadering van 2 tot 5
17 november:
De grote filmvergadering. Wat is je lievelingsfilm? Hou het voorlopig als verrassing en toon
het ons door verkleed te komen als het hoofdpersonage! 2-5
Zondag 24 november:
De grote zangshow. Smeer jullie stembanden al maar in. Wij hebben even die koorknaapjes
van het Koor van de Sixtijnse Kapel en de Kolacny Brothers van Scala gemaild dat we hen is
gaan laten zien, of beter laten horen, wat zingen nu eigenlijk is. 2 tot 5 aan de lokalen
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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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