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Redactioneeltje
Het is weer zover: we zijn oktober! Het school is weeral een maand
bezig en we willen dat het al terug dat het 1 juli is. De zomervakantie
is weeral voorbij gevlogen! Het kamp in Arbrefontaine, ’s avonds laat
aan het kampvuur een warme chocomelk drinken, starend naar de
sterrenhemel. Oh, wat kan het leven toch mooi zijn!
Leiding komt en leiding gaat. Aan alle mooie liedjes komen een einde.
Na een scoutscarrière van zo ongeveer 15 jaar (waarvan 3 jaar
leidingscarrière) zijn de liedjes van Wies en Hanne aan hun einde
gekomen. We zullen hen zeker en vast missen, tijdens onze zondagse
vergaderingen, tijdens onze werkweekends, tijdens onze
groepsraden, en zeker en vast tijdens het kamp, wanneer de leden in
hun slaapzak liggen en de leiding nog een chocomelk ga drinken bij
de fourage!
Maar natuurlijk zou er geen liedjes bestaan als ze geen begin hebben.
Dit jaar versterken weer een aantal gemotiveerde jins de o-zofantastische leidingsploeg. Nu zullen zij deel uitmaken van een
jarenlange scoutstraditie. De tijd dat ze opkeken naar hun leiding is
voorgoed voorbij! Hun chocomelkskes zullen klaarstaan en hun plekje
aan het leidingskampvuur is gereserveerd. De “anciens” van de
leiding hebben ze al overtuigd met hun jeugdig enthousiasme. Nu de
leden en hun ouders nog!
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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
5 oktober
Het is zo ver! Na een drukke drukke drukke septembermaand vol
feest en plezier, kunnen we aan het nieuwe scoutsjaar beginnen!
Maaaaaaar kennen jullie allemaal de grootste droom van Erik of de
naam van het lievelingsknuffeltje van Goele? Nee? Kom het dan snel
allemaal te weten op de scoutslokalen van 2 tot 5!
12 oktober
Maak jullie borst al maar nat, want vandaag spelen we het grote
vissen-in-de-oceaan- of-in-een-bokaal-spel! Alle visjes zijn welkom
aan de lokalen van 2 tot 5!
19 oktober
Vandaag is het jammer maar helaas geen vergadering… L
De leiding is zelf op weekend geweest en vindt de weg naar huis niet
meer terug, omdat Lola vergeten is de gps op te laden en nu de
stafkaarten moet zoeken.. Als dat maar goed komt!
26 oktober
Vandaag gaan we knutselen! JOEPIE!
We zeggen nog niet wat we gaan maken, maar neem al je creativiteit
maar mee!
Jullie worden allen verwacht aan de lokalen van 2 tot 5.
2 november
Als er 1 plek is, waar een echte scout zich goed voelt, is het wel het
bos!
Wij gaan de bossen van Bonheiden vandaag verkennen en er een
REUZE levend kwartetspel spelen! Mis het niet! (Zoals altijd aan de
lokalen van 2 tot 5)
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8-9 november
Voor sommigen onder jullie wordt dit jullie eerste echte
scoutsweekend!!!
Meer info volgt via mail! En als er dan nog vragen zijn, aarzel niet om
iemand van de leiding een belletje te geven.
16 november
Hoe goed kennen jullie ons eigen dorp?
We zullen het snel te weten komen tijdens het dorpsspel!
Van 2 tot 5 aan de lokalen!
23 november
Spelen spelen spelen! Dat gaan we vandaag doen en dit keer doen
we dit op verplaatsing!
Jawel, vandaag gaan we naar de binnenspeeltuin ‘de Nekki’ (aan de
Nekkerhal).
De kostprijs bedraagt €4.
Van 14u-17u aan de Nekki!
30 november
Movie time! Voor onze allerliefste kapoentjes heeft de leiding de
mooiste film klaargelegd! Mis onze filmavond niet om 19u aan de
lokalen.
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Welpen
5 oktober
Nieuwe leiding, nieuwe leden... Wie is die ene rosse me Zenne bril, of
die blonde me zen jommekeskapsel? Dit betekent dat het dringend
tijd is voor wat kennismakingsspelletjes te spelen. Zodat al deze
vragen een weet zullen worden.
12 oktober
Vandaag gaan we met houten blokjes op andere houten blokjes
smijten tot iemand de grootste houten blok omver werpt.... Je hebt
het goed geraden! Van 2 tot 5 vikingkubtornooi...
19 oktober
Dit weekend is de leiding er jammer genoeg niet... We zijn door de
federale overheid gevraagd om een geheime missie te volbrengen op
een geheime locatie... Maar als alles goed gaat zijn we er volgende
zondag weer wel...
26 oktober
Wat als je verf, klakkebuizen propjes papier en een vlag samenvoegt
tot een spel.... Je komt meer te weten op de vergadering van 2 tot 5
2 november
1 tegen allen, of allen tegen 1??? Misschien spelen we wel 2 tegen 3
of 9 tegen 20... Of zelfs iedereen tegen niemand? Wie zal het weten...
7-8-9 november
Een weekend vol plezier, mysteries en schatten.. Informatie volgt nog
via mail...
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6 november
Een zolder die wacht, maanden hebben we er niet naar omgekeken
tot vandaag... Een namiddag vol weerwolven en trivial pursuit...
23 november
Sportvergadering... Meer info volgt nog via mail...
30 november
Wie kan er al een ei bakken? Heeft er ooit al ieman soep gemaakt? Of
stopt jullie kookkunst bij het eten van snoepjes? Dit gaan we vandaag
bekijken van 2 tot 5 op de scouts
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Jongverkenners
5 oktober
Vandaag krijgen jullie eindelijk jullie nieuwe (veel toffere) leiding!
Daarom gaan we elkaar vandaag wat beter leren kennen doormiddel
van kennismakingsspelletjes. Vergadering van 2-5.
12 oktober
Het wordt hoog tijd dat we vandaag jullie conditie is gaan testen,
zodat jullie zeker fit geraken voor het eerste weekend dat er
binnekort aankomt. Daarom gaan we vandaag sporteeeeeeeeen!!!!!!
Kom allemaal in jullie mooiste sportoutfit! Vergadering van 2-5.
19 oktober
Jullie leiding is dit weekend op leidingsweekend geweest en daarom
zal het helaas geen scouts zijn vandaag. Maar volgende week zijn we
er weer met een supertoffe vergadering!
26 oktober
Vandaag gaan we nog eens de bossen in Bonheiden onveilig maken.
Met serieuze bombardementen die er zullen vallen zullen we wel wat
reacties krijgen van kwade buren. Wij gaan vandaag namelijk ZEEslag
spelen in den BOS. iedereen is welkom van 2-5u op de
scoutsterreinen in een piratenpakje.
1 november
Wij verwachten jullie vandaag om 19u aan de scoutslokalen. We gaan
deze avond halloween vieren. En zoals de slimme jongverkenners al
doorhebben is dit één dag te laat dus we zullen er vanavond serieus
moeten gaan griezelen om dit goed te maken. Voor de ouders: jullie
mogen jullie monsters komen halen tegen 21.30u aan de
scoutslokalen.
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7-8-9 november
Dit weekend is het eindelijk zo ver, we gaan op ons eerste weekend
joehoeee! Alle informatie over het weekend volgt nog later via mail
en een brief op de vergadering. Noteer het alvast in jullie agenda en
hou deze datum vrij  . Wij kijken er alvast naar uit!
16 november
Vandaag gaan we naar de hoofdstad van Europa, BONHEIDEN
CITYYYYYYYYY. Jullie lezen het goed ja, we gaan een dorpsspel spelen
in het meest awesome dorp van de wereld! Vergadering van 2-5.
23 november
De meest coole vergadering van het jaar komt er eindelijk aan…
TECHNIEKENVERGADERING! Naar het kamp toe is het zeker
belangrijk dat jullie jullie sjortechnieken beheersen en met een
balkske overweg kunnen. Probeer dus allen aanwezig te zijn.
Vergadering van 2-5.
30 november
Omdat het toch al kouder begint te worden en de verse ijsplekken
niet ver weg meer zijn zullen we moeten leren schaatsen. We
spreken af aan de schaatsbaan van Heist om 13.30u. We vragen jullie
om 8€ mee te pakken en een paar handschoenen (handschoenen zijn
verplicht op de schaatsbaan!). Om 16.30u staan we buiten zodat onze
JVK’s opgehaald kunnen worden. Adres: Kasteelstraat 85, Heist-OpDen-Berg.
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Verkenners
5 oktober
Eerste vergadering van het jaar. We gaan is zien wat iedereen ervan
verwacht. Het wordt dus discussiëren en compromissen sluiten.
Neem jullie beste ideeën mee! Vergadering van 14-17 op de scouts
12 oktober
Vandaag gaan we aan onze conditie werken. Omdat de Corneel aka.
Corre verliefd is op de USA doen we da “American Sports “style. Kom
zeker allen met de fiets en in sportkleding. Vergadering van 14-17 op
de scouts
19 oktober
De leiding moet zelf nog heel wat plannen voor dit scoutsjaar
hierdoor is er geen vergadering. Jullie krijgen wel huiswerk mee:
stuur een leuke/ grappige/ mega coole foto via snapchat naar ons. Of
ni natuurlijk. Tot volgende weekend .
26 oktober
Da keutje is jarig. Zet uwe feesthoed op want da gaat hier knallen ze.
Drank wordt voorzien, eten daarentegen dat is nog afwachten. Party
time van 14-17 op de scouts
2 november
Als scout moet ge al is uwe weg zoeken in de wereld en da gaan we
vandaag ook doen, we zien wel voor welke verrassingen we komen te
staan. Een paar satellieten(GPS) boven onze hoofden kunnen ons
misschien wel is helpen. Vergadering van 14-17 op de scouts.
7-8-9 november
Weekend  info volgt nog houd facebook en jullie mail in de gaten
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16 november
Vk sint paulus teen cribs. (google : MTV cribs voor meer uitleg)
Kom zeker met de fiets!
Vergadering van 14-17 op de scouts.
23 november
Illegale maffiaactiviteiten, bos en levens. De ideale combinatie om
nog eens het bos in te trekke en ons op oldschool te late gaan.
Vergadering van 14-17u.
30 november
Surprise, hou de tips op facebook in de gaten
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Jins
5 oktober
Kennismakingsvergadering en opruimactie
10-12 oktober
Wij gaan op ons wereldberoemde planningsweekend!
19 oktober
Geen scouts
26 oktober
Paparrazi Stadsspel
2 november
Yoga-vergadering
8 november
Opgelet, dit is op een zaterdag! We gaan een milieuprojectje fixen
voor wat geldinkomsten. Van 10u tot 16uur
16 november
Wij willen allemaal rijk worden. En wie hebben we uitgenodigd om
ons te leren hoe dat moet? DE ENIGE ECHTE JORDAN BELFORT!
23 november
Ofwel chillen ofwel geld inzamelen. Nog te bespreken
30 november
Spelletjes alom!
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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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