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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
Goele Rutten
Zorgzame Springbok
(Takverantwoordelijke)
0496 33 33 86

Astrid Engelborghs
Elegante Slangenhalsvogel
0471 45 71 64

Thomas Vermeulen
Enthousiaste
Newfoundlander
0479 32 14 18

Annelies Van Rossen
Bescheiden Schaarbek
0491 95 02 85

Lise Defieuw
Gehechte Flicka
0474 35 47 61

Welpen – welpenleiding@hotmail.com
Amber Sels
Mysa Veelzijdige Spotlijster
(Takverantwoordelijke)
0472 79 71 77

Nisrine Fouad
Ikki Speelse Conejo
0483 10 53 20

Anneleen Henderickx
Hathi Felle Kauw
0470 22 90 29

Max Engelborghs
Akela Intense Steenbok
0468 32 78 62

Astrid Fremau
Raksha Spontane Vink
0471 88 41 76

Emma van de Ven
Marala Zachtaardige Ooievaar
0471 39 69 75

Jongverkenners – jvkbonheiden@hotmail.com
Esther Noëth
Volhardend Grijsbokje
0497 79 52 75
Zeno Stevens
Beheerste Poedel
0473 35 91 90

Jowan Pittevils
Wilskrachtige Argali
(Takverantwoordelijke)
0492 79 28 84

Dennis Stroobants
0493 18 37 62
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Verkenners – verkenners.sintpaulus@gmail.com
Lucas Lemaître
Evenwichtige Adelaar
(Takverantwoordelijke)
0476 90 59 97

Fleur Van Lent
Dartele Wasbeer
0471 08 99 12

Benjamin Van Hof
Guitige Seriema
0474 27 81 02

Jins – nathanvh96@gmail.com
Nathan Van Hof
Amusante Steppelemming
0477 72 35 12

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

Lucas Lemaître
0476 90 59 97

Esther Noëth
0497 79 52 75

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
1 april:
Waarschijnlijk zijn jullie nu iets te druk bezig met paaseitjes rapen want vandaag is het Pasen!
Jammer genoeg is het dus geen vergadering.
8 april:
Kijken jullie ook al zo hard uit naar het kamp? Wij wel!!! Natuurlijk is voor het voor veel
kapoenen de eerste keer dat ze mee op kamp gaan en daarom gaan we ons vandaag een
beetje voorbereiden op dat geweldige kamp. We verwachten jullie om 14 uur met een minisurvival rugzak waarin een zaklamp, een knuffel en een regenjas zit.
15 april:
Binnenkort is het moederdag. Onze scouts maakt voor deze speciale dag altijd een lekker
ontbijt dat daarna in zakken wordt gestoken en wordt rondgebracht naar alle lieve mama’s.
Natuurlijk zijn gewone zakken maar heel saai! Toevallig heeft de leiding gehoord dat er heel
wat schildertalent bij de kapoenen aanwezig is! Daarom hebben we jullie vandaag dus extra
hard nodig om mooie dingen te schilderen op die lege zakken. Picasso’s worden om 14 aan de
lokalen verwacht!
20 - 22 april:
Joepie!!! We gaan eindelijk nog eens op WEEKEND!!! Meer info volgt via mail.
29 april:
De leiding moet nog een beetje bekomen van ons geweldige weekend, daarom is het deze
week geen vergadering….
Zaterdag 5 mei:
Blijkbaar is er een coole Jinfuif te doen vanavond in de Krekel. MAAR daarvoor is er een nog
betere fuif te doen!!! En de kapoenen zijn uitgenodigd! We weten dat jullie heel goed kunnen
dansen op het vliegerlied en Boef mee kunnen rappen. Dus zien wij jullie van 19 – 20:30 om
te dansen en zingen met jullie favoriete leiding?
13 mei:
Het wordt vandaag super mooi weer buiten en iedereen heeft het te warm! Wat is er dan
leuker dan waterspelletjes spelen? Breng zeker kleren mee die héél nat mogen worden.
20 mei:
Joepieeeeeee, vandaag trekken we met de hele scouts naar de Nekker! We spreken daar om
14 uur af aan de ingang. Tot dan!
PS: dit is al de laatste vergadering van het jaar…
27 mei:
Jammer, vandaag is alweer de laatste zondag van de maand en is het dus geen scouts.
Oooooooooooh! Tot op kamp!
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Welpen
1 april: Geen vergadering
Jullie liggen waarschijnlijk allemaal met megaveel buikpijn in jullie bed van al die chocolade.
De leiding ligt in elk geval plat en kan dus vandaag geen leiding komen geven! Geen
vergadering vandaag.
8 april: WAFELENBAK!
Naar nieuwe jaarlijkse traditie gaat bakkerij WELP terug open! We bakken de hele namiddag
wafels die we achteraf verkopen aan de ouders aan het weggetje na de scouts. De inkomsten
gebruiken we voor leuke activiteiten met onze favoriete weppels.
15 april: Paaseieren- Stratego
We weten dat Pasen al lang gepasseerd is maar het is nooit te laat om chocolade te eten!
Vandaag spelen we ons favoriete strategospel met een leuke twist dankzij Marala. In Lapland
kunnen ze niks doen met al die paaseieren want die zijn allemaal veel te hard door die koude
temperaturen, dus heeft ze die allemaal opgestuurd naar ons! Maar Lapland ligt heeeel ver
van ons, vandaar dat de paaseieren nu pas zijn aangekomen. Dikke merci aan Marala voor de
“bevroren” paaseieren.
20 april – 22 april: WEEKEEENNDDD
Lezen jullie dat hier goed? Ja hoor, we vertrekken vandaag weer op
megasupercoolawesomefantastisch weekend. Verdere info i.v.m. vertrek en thema volgen
nog via mail! Wij hebben er alvast heel veel zin in!
29 april: Geen vergadering
Op 29 april 2000 ging Plopsaland De Panne voor de eerste keer open. Omdat wij, als
welpenleiding, zo populair zijn, hebben wij een exclusieve uitnodiging gekregen. Vandaag dus
geen vergadering!!
ZATERDAG 05 mei: fuif
Vanavond is er een super coole vet nice jinfuif aka STRANGE NIGHT te doen in de Krekel.
MAAAAAAAR wij mogen daarvoor efkes gaan dansen en zingen op de TOP 40 van scouts Sint
– Paulus. Trek jullie dansbenen maar aan! Kom mee met de leiding en kapoenen fuiven van
19 tot 20:30! (ouders zijn zeker en vast welkom om een drankje te komen drinken en te
dansen!)
13 mei:
Vandaag gaan we jullie welpen voorbereiden op de lange dagtocht die we gaan doen op
kamp. Maaaar we gaan niet zomaar een tocht doen, we gaan op SPEURTOCHT. Zijn jullie
benieuwd? Kom dan met stevige stapschoenen en een regenjas tegen 14 uur naar de
scoutslokalen en kom het samen met ons ontdekken!
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20 mei: Nekker
Vandaag gaan we met de hele scouts naar de Nekker. Om het scoutsjaar goed af te sluiten en
om een beetje kennis te maken met de andere takken. Verdere info volgt nog via mail.
27 mei: Geen vergadering
Wij weten dat jullie ons allemaal megahard gaan missen! Maar jammer genoeg is het de
laatste van de maand en is het dus geen vergadering! We zien jullie allemaal terug op de
kampinschrijving! Verdere info hierover volgt nog!
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Jongverkenners
1 april:
Geen vergadering, helaas geen mopje...
8 april:
Vandaag zullen wij onze innerlijke Bear Grylls bovenhalen en het bos intrekken zonder
voedsel of water. Ale liefst op voorhand iets eten, zoals anders he. We spelen de spannendste
bosspelen vandaag van 14u tot 17u.
15 april:
Het kamp is stilaan zichtbaar aan de horizon en daarbij zijn toch enkele belangrijke technieken
die wat bijgeschaafd moeten worden. Dat en naar het schijnt staat er al enkele maanden een
toren op het terrein die wel eens afgebroken mag worden...
Weekend 20-22 april:
Tiens tiens, het tweede weekend is reeds aangebroken. Ik hoop dat jullie twee weken geleden
iets hebben opgestoken, want je kan het gebruiken denk ik. Meer informatie kan je via mail
nog verwachten!
29 april:
Vandaag op deze mooie zondag herdenken we de 32ste verjaardag van de Chernobyl ramp.
Zeker boeiend om eens over op te zoeken als je niets te doen hebt, want het is geen
vergadering natuurlijk.
6 mei:
Ga jij wel eens graag op avontuur? Perfect, want vandaag trekken we de onbewoonbare
delen van Bonheiden en omstreken in. Waterdichte schoenen zijn ten zeerste aangeraden.
13 mei:
Het rivaliserende gevoel tussen de verschillende scoutsen van district Mechelen heeft zijn
maximum bereikt en de groepen gaan ten strijde in de competitie der competities. Dijle op de
Dijle. Meer info via mail.
20 mei:
WAT? De laatste vergadering van het jaar? NU AL? Wauw, je weet het zoals men zegt: de tijd
vliegt als je je amuseert. En dat gaan we vandaag nog eens op verplaatsing doen, we brengen
een bezoekje aan de Nekker. We zullen daar ook afspreken in plaats van aan de lokalen, maar
nog steeds hetzelfde uur: 14u tot 17u.
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Verkenners
1 april:
Geen vergadering vandaag (nee geen mopje hihihi). Wij wensen jullie een vrolijk paasfeest en
veeeeeeeel chocolade.
8 april:
Vandaag is het we-zien-wel-vergadering. Denk zelf na over iets dat je altijd al hebt willen doen
tijdens een scoutsvergadering en wie weet wordt je droom wel werkelijkheid! Als jullie op
niets kunnen komen, wachten we gewoon op een geniale ingeving van Seriema. Van 2 tot 5
aan de lokalen.
15 april:
Vandaag spelen we HET GROTE EI-SPEL. Aangezien jullie allemaal zo’n fan zijn van eieren,
hebben wij hier gewoon een legendarisch spel rond gemaakt. Top-leiding, we weten het. Ben
je nieuwsgierig naar hoe dit spel zal verlopen? Aanwezig zijn dus! Van 2 tot 5 aan de lokalen.
20 – 22 april:
Het tweede weekend is er weer en boyyyy het belooft weer episch te worden! Er wordt nog
een mailtje gestuurd met verdere info.
29 april:
Geen vergadering, laatste zondag van de maand.
6 mei:
Vandaag doen we een kook-vergadering. We hebben zin om onze buikjes te vullen, neem dus
allemaal 2 ingrediënten mee waarvan je denkt dat we het gaan kunnen gebruiken en waarvan
je denkt dat niemand anders het zal meenemen, hehehehee. Van 2 tot 5 aan de lokalen.
13 mei:
Jullie leiding heeft zich bekeerd tot de kerk van het vliegend spaghettimonster en plannen een
aanval op de kerk, want ze zouden liever een spaghetti-restaurant hebben op die plaats. Jullie
leiding is echter al bezig met de voorbereiding van deze aanval en zal dus niet in de formatie
staan vandaag, jullie moeten hier echter wel in staan! Wanneer de formatie gedaan is, gaan
jullie naar het verkennerlokaal. Hier hangt een map van Bonhei city met een afgebakend
gebied waarbinnen de leiding zich bevindt, hierbuiten mag je NIET gaan! Jullie proberen met
z’n allen om de kerk tijdig te bereiken, MAAR opgelet: de leiding mag jullie niet zien! Het is
voor deze vergadering dan ook toegestaan om geen scoutsuniform aan te doen, maar
camouflage-kleren (Dan moet je eens een keer niet rollen Arthur 😉😉 ). Een scouts-das is wel
verplicht!
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ZATERDAG 19 mei:
Vandaag is het Pensenkermis, jeeeej! Een dagje hard werken met als beloning een super
awesome kamp! Verdere info i.v.m. hoe de dag gaat verlopen wordt via facebook/op
vergaderingen/mail aan jullie medegedeeld! Wij verwachten uiteraard dat iedereen aanwezig
is, want als er een paar het werk doen voor iedereen is dit natuurlijk niet fijn. 😉😉
27 mei:
Geen vergadering, laatste zondag van de maand.
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Jins
1 april:
De paashaas komt langs en de leiding heeft teveel chocolade gegeten, LOL. Geen
scoutsvergadering.
8 april:
Infovergadering betreffende de stand van zaken, check FB….
15 april:
We gaan deze week al bezig genoeg geweest zijn met flyeren en tickets verkopen, misschien
een avondvergadering, misschien ook niet, wie weet 😉😉
20 -22 april:
Opdat jullie nog eens goed zouden beseffen hoe hard de leiding moet werken, mogen jullie
dit weekend zelf leiding geven aan de jongste 3 takken. Verdere info volgt nog.
29 april:
We treffen de laatste en belangrijkste voorbereiding voor de fuif, het testen van de cocktails,
vergadering van 2 tot 5 op de scouts.
4 – 5 mei:
Het weekend van de fuif, zegt genoeg, vanaf vrijdag weirkeee.
12 mei:
Avondvergadering, vanavond plannen we ons buitenlandskamp. Check FB…
13 mei:
Na een geslaagde editie van Strange Night gaan we vandaag op pad om ons laatste appelsap
te verkopen. (Zie dat het niet zover moet komen mannen! Ik wil na de fuif chillen!)
20 mei:
De laatste vergadering van het jaar, naar jaarlijkse gewoonte trekken we met zijn alle naar de
Nekker. Verdere info volgt nog!
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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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