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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 groepsleiding.

Kapoenen – kapoenen.sintpaulus@gmail.com
Anneleen Henderickx
Felle Kauw
(Takverantwoordelijke)
0470 22 90 29

Mathias Ryckaert
Evenwichtige
Secretarisvogel
0496 39 45 37

Fleur Van Lent
Dartele Wasbeer
0471 08 99 12

Max Engelborghs
Intense Steenbok
0468 32 78 62

Karel Vermeulen
Goedlachse Agame
0472 05 46 88

Welpen – welpenleiding@hotmail.com
Jowan Pittevils
Rikki Tikki Tavi Wilskrachtige Argali
(Takverantwoordelijke)
0492 79 28 84

Dennis Stroobants
Kaa Ondeugende Bever
0493 18 37 62

Astrid Engelborghs
Rama Elegante Slangenhalsvogel
0471 45 71 64

Goele Rutten
Phaona Zorgzame Springbok
0496 33 33 86

Stan De Roeck
Jacala Doorzettende Butskop
0494 87 68 12

Dries Van Bets
Chill Oprechte Fodi
0494 23 51 27

Jongverkenners – jvk.sintpaulus@gmail.com
Lucas Lemaître
Evenwichtige Adelaar
(Takverantwoordelijke)
0476 90 59 97

Nisrine Fouad
Speelse Conejo
0483 10 53 20

Emma van de Ven
Zachtaardige Ooievaar
0471 39 69 75

Zeno Stevens
Beheerste Poedel
0473 35 91 90

Nathan Van Hof
Amusante Steppelemming
0477 72 35 12

Esther Noëth
Volhardend Grijsbokje
0497 79 52 75
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Verkenners – verkenners.sintpaulus@gmail.com
Amber Sels
Veelzijdige Spotlijster
(Takverantwoordelijke)
0472 79 71 77

Thomas Vermeulen
Enthousiaste
Newfoundlander
0479 32 14 18

Benjamin Van Hof
Guitige Seriema
0474 27 81 02

Daan Van Rossen
Zelfredzame Steenloper
0471 48 58 37

Oudercomité
Eva Van de Pol
0498 74 93 92

Groepsleiding - groepsleiding.sintpaulus@gmail.com
Zeno Stevens
0473 35 91 90

Fleur Van Lent
0471 08 99 12

Esther Noëth
0497 79 52 75

Thomas Vermeulen
0479 32 14 18

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
3 februari:
De kapoenenleiding zit met de handen in het haar. Steenbok en wasbeer zijn al 2 dagen
vermist en de rest van de kapoenenleiding kan hen maar niet vinden. Ze hebben de hulp van
de kapoenen nodig om dit mysterie op te lossen. (TIP: Alle kapoenen moeten schoenen met
veters aan hebben, dit kan wel eens in hun voordeel spelen) We spreken af aan de
scoutslokalen van 2 tot 5.
10 februari:
♥♥♥♥ 14 februari is het een heel speciale dag voor alle koppeltjes, want het is dan
valentijn! Omdat het op 14 februari geen scouts is staat de vergadering van vandaag volledig
in het teken van deze mooie dag. Zijn er al koppeltjes onder de kapoenen? Onder het motto
‘wat niet is kan nog komen’ verzamelen we van 2 tot 5 aan de lokalen. ♥♥♥♥
17 februari:
Vandaag trekken we met z’n allen naar de Iham sporthal (achter het station) in Mechelen.
Naar het schijnt is er daar een mega leuk springkastelenfestival! Hoe cool is dat?! We spreken
af om 14u aan de ingang van de Iham. Het einde zal voorzien zijn om 17u. Verdere informatie
volgt nog via mail.
24 februari:
Laatste zondag van de maand, geen vergadering ;-(
03 maart:
Vandaag gaan we eens testen wie het sterkste geslacht is. We spelen het grote meisjes-tegenjongensspel. Ben je benieuwd wat we juist gaan doen? Kom dan van twee tot vijf naar de
scoutslokalen.
VRIJDAG 08 maart:
Vandaag staat er nog eens een rasecht avondspel op het programma. Natuurlijk zijn al die
kapoenen echte durvers en zijn ze niet bang van een beetje donker! We spelen een leuk
avondspel op vrijdagavond van 18u30 tot 20u30 aan de scoutslokalen.
17 maart:
Vandaag gaan we die goede kapoenenhartjes eens tonen en het vuil in Bonheiden opruimen!
Ja ja, jullie horen het goed, ook dit jaar doet Sint Paulus weer mee met de zwerfvuilactie!
Meer info komt nog via mail.
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24 maart:
De McDonalds neemt met zijn hamburgerketen stilaan de wereld over. De arme
kapoenenboeren kunnen de concurrentie niet meer aan en beslissen om zelf hamburgers te
maken die veel lekkerder zijn! Welk boerenkamp kan als eerste opklimmen en de McDonalds
van de troon stoten? Ontdek het aan de lokalen van 2 tot 5.
31 maart:
Laatste zondag van de maand, geen vergadering ;-(
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Welpen
3 februari:
‘Leiding, ik durf niet over de beek’, ‘leiding, ik ken het avondlied niet’, ‘leiding, hoe moet je
eigenlijk sjorren?’ Wel lieve welpjes, na deze vergadering weten jullie het antwoord op al deze
vragen want vandaag doen we een techniekenvergadering zodat jullie jezelf een échte scout
kunnen noemen!
10 februari:
Vandaag is het carnaval en dat betekent dat jullie je coolste, grappigste en leukste
verkleedkleren van onder het stof mogen halen want wij houden vandaag een
carnavalvergadering

Niet verkleed = niet meedoen

17 februari:
“Valentijnsdag is een dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven met bijvoorbeeld
cadeautjes, bloemen of kaarten. Valentijnsdag wordt gevierd op 14 februari.” Jullie horen ons
al komen: vandaag is het de grote Valentijnsvergadering! We verwachten jullie van 14u tot
17u aan de lokalen voor een heel romantische vergadering. Veel kusjes en lekjes van jullie
liefste leiding
24 februari:
Het is alweer de laatste zondag van de maand, geen scouts dus

Tot volgende week!

3 maart:
Grijp al jullie chips (niet om op te eten) bijeen, plaats een bet bij de dealer en win de jackpot
met een full house of een royal flush. Vandaag is casino Sint-Paulus speciaal voor de welpen
geopend. Het belooft weer een spannende namiddag te worden! Wie wordt er miljardair? En
wie zal het casino blut moeten verlaten? We komen dit allemaal nu zondag te weten! Ps:
vergeet je pokerface niet
10 maart:
Gisteren heeft de leiding hard moeten werken op onze fuif en daarom zijn we nu te moe om
leiding te kunnen geven, tot volgende week!

6

17 maart:
Vandaag gaan wij er voor zorgen dat Bonheiden city er weer spik en span zal uitzien, jullie
kunnen het al raden: het is weer zwerfvuilactie! Joepie
We verwachten jullie allemaal,
want de leiding weet dat jullie verborgen opruimtalenten hebben!
Waar en hoelaat we afspreken, sturen we nog door via mail.
24 maart:
Vandaag kunnen de jongens ongestoord ravotten, voetballen en kampen bouwen... Terwijl de
meisjes elkaar rustig kunnen verwennen en mooi maken. Niet dat wij niet kunnen ravotten
natuurlijk! Toegegeven, het voetballen laten we wel aan de jongens over. Zullen Chill, jacala,
riki en kaa het redden zonder hun 2 leuke medeleidsters? Of zullen de jongens juist heel blij
zijn om eens een dag te hebben zonder al dat vrouwelijk geweld? Wij hebben er alvast zin in,
hopelijk jullie ook?

VS

31 maart:
Is het nu al de laatste zondag van de maand?? De tijd gaat toch snel als het plezant is he
Tot de volgende!
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Jongverkenners
Vul in en ontdek wat jij in februari en maart gaat doen! Succes!!

Horizontaal

2. 17/03: Mensen gooien papiertjes op de grond en wij gaan met deze actie laten zien dat
we dit NIET OKE vinden!!! (en ze natuurlijk opruimen). JULLIE JVK’S KUNNEN DIT EN
KOMEN DAN OOK MASAAL!!! (extra info via mail)
3. 3/02: Een ander woord voor oud. Kom en ontdek wie de beste is. (vergeet je zeker niet
te verkleden)
5. 3/03: Je hebt dit nodig om coole dingen te kunnen builden met giga balken. Kom dit
oefenen samen met je favoriete leiding.
9. 17/02: Je viert het op 14/02 samen met je geliefde. Kom je ultieme match vinden op de
scouts!
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Verticaal

1. 24/03: Je doet dit op carnaval. Maar bij ons kom vandaag je enkel in iets dat begint met
een "t"! (NIET VERGETEN)
4. 10/02: Een film waar van alle crazy gevaarlijke dingen in worden gedaan. Kom samen
met ons zo een film maken!
6. 24/02: Het woordje "stein" omgekeerd, dit gaan we deze vergadering doen. Spijtig tot
volgende week :'(
7. 31/03: Het woordje geel - l + n. Tot de volgende maten
8. vrij 8/03: Je doet het op school tijdens een toets. Wij gaan dit deze avond testen, hoe
goed jij dit kan. Maar wij gaan dit manier testen dat je NOOOIT meer zal vergeten. (extra
info via mail)

1.Verkleden 2.Zwerfvuil 3.Bejaard 4.Stuntfilm 5.Technieken 6.Niets 7.Geen 8.Denken 9.Valentijn

9

Verkenners
KIEKEBOE VERKENNERS
03 februari:
Lori: ‘APPELSAAAAAAAP, LEKKERE APPELSAP TE KOOP!’. Ja jongens het is vandaag de laatste
keer dat we Lori zijn mooie verkooppraatjes moeten aanhoren. Vandaag gaan we onze laatste
29 vatjes appelsap verkopen.
#topteam #deuraandeur #van14tot17u #opdescouttenatuurlijk #loveit #delaatsekeer
#eindelijk
10 februari:
"Yo, hier zijn we weer, de schrik van alle dieven, net als kattenkwaad vechten tegen misdaad
Hier zijn we weer, met ons valt niet te sollen want wij zijn de peperbollen.
1,2 dieven en gangsters
3,4 misdadigers en oplichters
5,6 altijd op jacht
7,8 we waken dag en nacht
Op dieven en op gangsters op rovers en misdadigers we jagen ze wel op de vlucht
Er hangen avonturen in de lucht
Omdat de peperbollen al zeker één jaar geen misdaad meer hebben bestreden en de
krappulekes vrij hun ding kunnen doen in Bonheiden is het weer eens tijd voor een maffia
bosspel. Kom van 14 tot 17 uur op de scouts ontdekken wie het grootste krappuleke van de
verkenners is.
#aléénjaargeennieuweafleveringen #bestaatsinds1999 #goeieserie
#gezingttochgewoondieteksmee
17 februari:
Yes, eindelijk komt het nieuwe seizoen van de mol eraan. En omdat wij zo’n grote van zijn van
het programma spelen wij vandaag het grote mol spel. Jullie zijn van 14 tot 17 uur welkom op
de scouts om de mol te komen ontmaskeren.
#demol2019 #wiezouhetzijn?
24 februari:
Omdat wij gemerkt hebben dat jullie ook nood hebben aan studietijd (wij noemen geen
namen) geven wij jullie een hele zondag namiddag om gezellig te studeren. Vandaag dus
spijtig genoeg geen scouts.
#allemaalgoedstuderenhe #goedestudentjes
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03 maart:
Met een beetje vertraging (lees een maand of 3 later) gaan we eindelijk ons lokaal terug kleur
geven. Jullie zijn allemaal welkom van 14 tot 17 uur in schilderoutfit!
#witismaarsaai #groengeelpaars<3
ZATERDAG 09 maart:
Het is weer de moment van het jaar dat we Eveline en Toke zien twerken op de dansvloer.
Lukas, Stanne en Sander aan de toog plakken en al hun 5de colaatje binnen kappen. In de
Photo Booth zijn Amélie, Eline en natuurlijk onze Victor druk bezig met hun fotoshoot. De
Philip is druk bezig met alle miekes te versieren. Arthur is buiten wat aan het bellen met Joep
die al lang is zijn bed ligt. Matthias staat buiten te snapchatten met zijn duizend grietjes.
Anouk en Jitse zijn al uren op het podium aan het dansen. Kato is haar aan het amuseren met
zichzelf vol te verven met de glow in the dark verf. William heeft zelfs de zaal niet gehaald (hij
is weer al eens gevallen met zijn fiets) en Alexander en Nathan zijn niet van de dansvloer weg
te slagen. Jaja jullie lezen het goed het is weer STRANGE NIGHT!
#allemaalkomen #bestefuifvanhetjaar #nietteveelcolaatjesdrinken #endatvoormaar€4
#wieverkooptdemeesteticketjes??
17 maart:
#surprise #nogeengrootgeheim #meerinfovolgtnog
24 maart:
We nemen wat wc-papier (blijkbaar kan dit ook met marsepein volgens de welpen), wat verf,
wat water, wat blaaspijpen en we spelen het top 1 scoutsspel, de grootste battle van het jaar.
Kom van 14 tot 17 uur ontdekken wie zichzelf het hele jaar de blaaspijpenbattlekampioen
mag noemen.
#origineel
31 maart:
Het is weer tijd voor jullie maandelijks studiemomentje! Vandaag ook weer geen scouts :(
#totvolgendemaand!
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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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