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Een nieuw jaar, een nieuw jaarthema

Ravotten in de modder, met takken spelen in het bos, op
kamp gaan in eindeloze groene vlaktes. Scouts en gidsen
houden van de natuur: van buiten zijn worden we warm
vanbinnen. Wij genieten van het buitenleven en willen dat
nog lang blijven doen. En daarom willen we dit jaar samen
iets veranderen. Wij geloven dat het anders kan. Met minder
voedsel weggooien, minder energieverspilling en minder
afval. En vooral, met veel meer bewustzijn, meer liefde en
meer respect voor de natuur.
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Inschrijvingen
Zoals elk jaar moet er ook dit jaar weer ingeschreven worden. We voorzien dit jaar voor de
welpen en kapoenen een info- en inschrijvingsmoment op zondag 23 september. Ouders van
de kapoenen en welpen zijn welkom om 16:00. Hier kan er kennis gemaakt worden met de
leiding en voorziet de leiding en het oudercomité een kleine presentatie over de scouts.
Daarna kunnen de ouders hun kapoen en/of welp inschrijven en de medische fiche invullen bij
de leiding in het bijhorende taklokaal. Er zal iemand klaarstaan om u de weg te wijzen. Het
lidgeld bedraagt dit jaar €65. Hiervan gaat €35 rechtstreeks naar Scouts en Gidsen Vlaanderen
voor de verzekering. De overige €30 gebruiken wij voor het onderhoud van de lokalen,
spelmateriaal, knutselmateriaal en alle andere dingen die een zondagnamiddag nog leuker
kunnen maken voor de leden.
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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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Dag van de jeugdbeweging

Vrijdag 19 oktober is het weer zover, dag van de jeugdbeweging! Bij deze een oproep om
massaal je uniform aan te trekken en onze scouts te vertegenwoordigen. Neem zeker ook eens
een kijkje op de site http://dagvandejeugdbeweging.be/ om te zien welke activiteiten er in jouw
buurt te doen zijn.
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Kapoenen
23 september:
Vandaag gaan we testen of jullie helemaal klaar zijn voor het echte scoutsleven. We gaan
typische scoutsspellekes spelen. De ouders zijn welkom om 16u op het terrein om hun
kapoen bij ons in te schrijven.
30 september:
Laatste zondag van de maand, dus geen vergadering.
7 oktober:
Normaal gezien wint de leiding altijd met een spel, want zo gaat dat nu eenmaal. Kunnen de
kapoenen vandaag het tegendeel bewijzen? Kom het ontdekken van 14u tot 17u aan de
lokalen.
14 oktober:
Vandaag trekken we het bos in ; want dat is wat echte scouts nu eenmaal doen. We gaan de
enige echte studio 100-stratego spelen, plopperdeplopperdeplop!
21 oktober:
De leiding heeft gehoord dat de kapoenen het sporttalent van Hazard, Lukaku en David Goffin
kunnen evenaren, maar is dit wel waar? Haal die sportkleren uit de kast en sporten maar!
28 oktober:
Laatste zondag van de maand, dus geen vergadering.
4 november:
Halloween is net gepasseerd, deze vergadering staat dus helemaal in het teken van deze dag.
We gaan knutselen van 14u tot 17u aan de lokalen. Boehoehoe!
10-11 november:
Het eerste kapoenenweekend staat voor de deur, jeeej! Meer info volgt nog via mail, maar
we kunnen jullie nu wel al vertellen dat het super leuk gaat worden!
18 november:
Vandaag gaan we lekker koken! Elke kapoen neemt 1 stuk fruit en 1 stuk groente mee en dan
kunnen de lekkerbekjes onder ons genieten van een lekker verassingsmaaltijd! Van 14u tot
17u aan de lokalen.
25 november:
Laatste zondag van de maand, dus geen vergadering.
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Welpen
23 september:
Eindelijk is het zo ver: De allereerste vergadering van het nieuwe scoutsjaar staat voor de deur.
Tijd om met de welpen eens te ontdekken wie die nieuwe leiding nu juist is. Waar zou Phaona
het allerliefste eens op reis gaan? Wat zijn de hobby’s van Jacala? Wat is het lievelingseten van
Rikki tikki tavi? Wat is de grote droom van Kaa? Wat studeert Chill? En welke huisdieren heeft
Rama allemaal? Dat en nog veel meer komen jullie allemaal te weten deze zondag. Natuurlijk
zijn wij ook heel nieuwsgierig naar jullie! Daarom spreken we zondag af van 14u-17u aan de
lokalen. Voor de ouders is er om 16u nog een infomoment voorzien. Meer info volgt nog!
30 september:
Vandaag is het de laatste zondag van de maand en is het dus geen scouts :( Jammeeeeeeer!
7 oktober:
We gaan vandaag een geweldig verjaardagfeestje geven voor Chill! Maar jammer genoeg is de
leiding al de versieringen kwijtgeraakt in het dorp… Daarom hebben wij jullie hulp nodig om
deze terug te vinden. Alleen door jullie hulp kunnen we de beste B-dayparty ooit voor Chill
geven! Helpen jullie mee? We spreken af aan de lokalen van 14 tot 17u!
14 oktober:
Vandaag spelen we een klassieker van formaat: scrabble! Natuurlijk niet de saaie oude
bordspelversie maar wel een megacoole geüpgradede versie! Waar zitten die taalknobbels bij
de welpen? En wie kan er de hoogst mogelijke score met zijn woord halen? Dit zullen we
vandaag allemaal te weten komen. Wij kijken er al naar uit! Jullie ook? Van 14u tot 17u aan de
lokalen.
21 oktober:
Vandaag gaat de welpenleiding eens checken hoe sportief jullie wel allemaal niet zijn. Trek
daarom je sportiefste kledij aan en dan gaan we gewoon de allerleukste sporten uitoefenen.
Als jullie dan een klein beetje zijn opgewarmd, gaan we beginnen met het verbreken van een
sportief scoutsrecord van over hééél de wereld. Aanwezig zijn is dus aan te raden! We
verwachten jullie om 14u aan de KRANKHOEVE!
28 oktober:
Vandaag is de leiding op leidingsweekend en is het dus geen scouts, volgende week zijn we
weer paraat! We weten dat jullie ons zullen missen. ;)
ZATERDAG 3 november:
Deze zaterdag kunnen enkel de allerdapperste welpen komen. Want vandaag doen we immers
een schriktocht. We konden Halloween niet zomaar laten passeren he? Dus hebben we alle
spoken, pompoenen, vampieren,… gevraagd om jullie voor één nacht te komen entertainen.
Welke welp zou als eerste in zijn broek doen? Kom het te weten tijdens onze schriktocht. Verder
informatie volgt nog via mail.
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9-11 november:
Joepie!!! Het leukste weekend van het jaar staat weer voor de deur: WELPENWEEKEND!!!
Verdere info volgt nog via mail.
18 november:
Vandaag kruipen we het bos nog eens in zoals de echte Scouts. Wie kan het mooiste kamp
bouwen? Wie kan het beste sluipen? Wie kan het snelste lopen in het bos? We komen het
allemaal te weten tijdens dit grote bosspel! Van 14 tot 17 uur aan de lokalen.
25 november:
Nu is da wééral de laatste zondag van de maand seg…?? Geen scouts :(
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Jongverkenners
23 september:
Wie is die nieuwe leiding eigenlijk? En wie zijn die andere jongverkenners ? We gaan al deze
levensmysteries (je hoort het al, de leiding houdt van een dramatische touch hier en daar)
oplossen in onze allereerste, epische JVK vergadering van het jaar!
30 september:
We weten het, jullie staan te popelen voor dit nieuwe jongverkenner-jaar, maar jullie gaan
ons deze zondag al moeten missen, want het is de laatste zondag van de maand. Genoeg
reden om een traantje te laten, dat weten we, maar volgende week zijn we er weer met heel
wat leuks in petto!
7 oktober:
Beweging is nodig voor een gezonde levensstijl. Als leiding zijn we uitermate begaan met het
behouden van deze levensstijl voor jullie, dus sporten zal er niet aan ontbreken deze
vergadering. Maar ‘gewoon’ voetballen of lopen zou maar saai zijn, dus gaan wij er een
creatieve touch aan geven. Wat dit precies inhoudt? Dan zal je naar de vergadering moeten
komen om het te ontdekken!
14 oktober:
Bij scouts denk je direct aan de natuur en aan het bos. Vandaag gaan jullie nog is lekker door
het bos kunnen crossen, want het is tijd voor een oldschool bosspel!
21 oktober
Het leven van een jongverkenner is soms zwaar. Elke dag naar school, bergen huiswerk maken
en dan niet vergeten oefenen voor die ene muziekles/sporttraining/… Wij, als jvk leiding
snappen deze last en zien ook in dat een mens soms eens wat tijd nodig heeft om te chillen.
En hoe kan dat beter dan met je allertofste scoutsvrienden en wat gezelschapsspelletjes?!
Daarom kwamen wij met het nieuwe, geniale concept, genaamd: Gezelschapsspelletjes &
Chill. Be there is de boodschap!
28 oktober:
Jullie favoriete leiding moet nog veeeeeel vergaderen en ook een beetje groepsbonden met
de leiding van andere takken, dus wij zijn op leidingsweekend! Helaas dus geen vergadering..
ZATERDAG 3 november:
Kennen jullie het gezegde “grote mond, klein hartje”? Vanavond gaan wij testen wie van jullie
nog zo’n grote mond zal opzetten als het een beetje spannend wordt. Raap al jullie moed dus
maar bij elkaar, want het belooft bloedstollend te worden… (Tijd volgt nog via mail)
9-11 november:
Hoera, hoezee, joepieeee! Schreeuw het maar uit, want hét hoogtepunt van dit semester
komt eraan: het Jongverkennerweekend! Alle details volgen nog via mail, maar leg al maar
jullie opperbeste humeur klaar, want het wordt een topper van formaat!
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18 november:
Wat is er beter dan een brunch’ke in combinatie met een filmpje zien? Niks! Dat dachten wij
ook. Filmbrunch it is! Jullie zijn allemaal welkom in scoutsopolis Sint Paulus Bonheiden van
11u-14u.
25 november:
Ja lap, weeral laatste zondag van de maand! Jullie gaan ons weer een weekje moeten missen,
helaas...
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Verkenners
23 september:
Vandaag is het de eerste vergadering met jullie nieuwe fantastische leiding. We zetten het
jaar goed in en starten met jullie lievelings spelletjes KENNISMAKINGSSPELLEKES!!! Als we
elkaar van binnen en van buiten kennen is het tijd voor het serieuze werk en gaan we
DISCUTEREN!! We gaan als echte volwassenen debatteren over van alles en nog wat (lees:
hoe gaan we geld verdienen dit jaar). Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig van 14u-17u aan de
lokalen.
30 september:
Op de 273ste dag van het jaar is jullie leiding zo druk bezig met jullie allemaal persoonlijk te
komen inschrijven. Daarom is het vandaag geen vergadering en misschien ook een heel klein
beetje omdat het de laatste zondag van de maand is.
07 oktober:
Water. Aarde. Vuur. Lucht. Lang geleden leefden de vier naties in vrede samen, maar alles
veranderde toen de vuurnatie aanviel. Alleen de Avatar, meester van alle vier de elementen,
kon ze stoppen, maar toen de wereld hem het meeste nodig had, verdween hij. Honderd jaar
ging voorbij en spotlijster, serima, newfoundlander en steenloper vonden de nieuwe avatar,
luchtmeesters, genaamd de verkenners. Hun luchtstuurtechnieken zijn geweldig, maar ze
moeten nog veel leren voordat ze anderen kunnen helpen. Maar ik geloof dat de verkenners
de wereld kunnen redden!
Tijd voor het meest awesome spel ooit, wij gaan met jullie de wereld beschermen en het
avatar spel spelen! Allemaal welkom van 14u-17u aan de lokalen.
14 oktober:
Vandaag is het tijd voor ‘VK’s Cribs’ beter bekend als MTV cribs kortom zorg dat jullie allemaal
een fiets hebben want we gaan al die interessante, mooie, toffe en soms rommelige kamers
van jullie bekijken. Allemaal aanwezig (in perfect uniform wat we hebben al gemerkt dat dit
voor sommige moeilijk is) op de scouts van 14u-17u.
21 oktober:
HET IS MAKE OVER TIJD! Omdat de verkenners wel is een make over verdienen maar ook
onze lokalen gaan we vandaag het verkennerlokaal in een nieuw jasje steken. Benieuwd hoe
het nieuwe lokaal er gaat uitzien? Kom het checken op de scouts van 14u-17u!
28 oktober:
Samen met de andere leiding zijn wij nu aan het brainstormen voor extra toffe spellekes, dus
geen vergadering deze keer.
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ZATERDAG 03 november:
Op een zonnige dag (of misschien nu al een minder zonnige dag) is het in het kleine gezellige
pittoreske dorp Bonheiden JAARMARKT! Net zoals vorig jaar gaan we weer met de verkenners
op de jaarmarkt staan maar dit jaar met een leuk, nieuw en toch wel origineel concept!
Verdere Info volgt nog.
9-11 november:
Boys and girls het is weer zo ver *trommelgeroffel* HET IS WEER WEEKEND EN WAT VOOR
EEN WEEKEND!!
verdere info volgt!

18 november:
Het is tijd om de wilde bossen en terreinen van de scouts te verlaten en de stad in te trekken.
Samen gaan we een super cool stadsspel spelen. Allemaal aanwezig op de GROTE MARKT te
Mechelen van 14u-17u.
25 november:
Helaas het is weer de laatste zondag van de maand helaas dus geen scouts.
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Nieuwe totemisaties
Amel 2018
Naar aloude gewoonte krijgen de derdejaars jongverkenners op kamp hun totem en
tweedejaars verkenners hun adjectief. Dit jaar kregen we weer heel wat nieuwe totems erbij
waaronder zelfs ook die van een leider, dus tijd om deze eens in de spotlights te zetten. Want
een totem is voor vele scouts het hoogtepunt uit hun scoutscarrière.

JONGVERKENNERS
Mathias De Boeck

Stokstaartje

Amélie Demoen

Meeuw

Eveline Breesch

Nyala
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Anouck Op De Beeck

Saki

Kato Van Hamme

Specht

Toke Hendrickx

Ree
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VERKENNERS
Eline Van Ouytsel

Fier Hert

Jitse Woussen

Gemoedelijke lama

Victor Engelborghs

Onvermoeibare Lori
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Sander Breesch

Strijdlustige Comorenwever

William Demoen

Eerlijk Zeepaardje

Stanne Hendrickx

Goedaardige Hazewind
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LEIDING
Dennis Stroobants

Ondeugende Bever
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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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