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Een nieuw jaar, een nieuw jaarthema
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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 1 oktober. Ouders van de
kapoenen zijn welkom om 15:30 en de ouders van de welpen
worden verwacht om 16:00 voor een inschrijvingsmoment. 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
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

Jowan Pittevils
Wilskrachtige Argali
(Takverantwoordelijke)
0492 79 28 84

Dennis Stroobants
0493 18 37 62

Zeno Stevens
Beheerste Poedel
0473 35 91 90
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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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Dag van de jeugdbeweging

Vrijdag 20 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.

6

Kapoenen
1 oktober:
Joepieee! Eindelijk is het zo ver: De allereerste vergadering van het nieuwe scoutsjaar staat
voor de deur. Tijd om met alle kapoenen naar het scoutsterrein te komen en te ontdekken
wie die nieuwe leiding nu juist is. Waar zou Goele het allerliefste eens op reis gaan? Wat zijn
de hobby’s van Annelies? Wat is het lievelingseten van Lise? En nu ik er aan denk: welke kleur
vindt Thomas de allermooiste? En met welke mop moet Astrid zo hard lachen dat ze er
buikpijn van krijgt? Dat en nog veel meer komen jullie allemaal te weten deze zondag. Maar
wij zijn ook heel nieuwsgierig naar jullie! Heb jij ooit al eens iets heel cool meegemaakt?
Breng dan zeker al je stoere verhalen mee en dan zien we jullie allemaal zondag van 14u-17u
aan de lokalen. Voor de ouders is er om 16u nog een infomoment voorzien. Meer info volgt
nog!
8 oktober:
Een goede vriend van de leiding, namelijk piraat zwartbaard heeft de kapoenen om hulp
gevraagd! Hij dobbert al jaren met zijn schip rond op de grote oceaan, maar hij heeft nog
NOOIT een schat gevonden. Hij wil zo graag ook eens een schat vinden zoals al zijn andere
stoere piratenvrienden… DUSSS daarom gaan wij hem daarbij helpen! Trek allemaal maar
jullie coolste piratenoutfit aan want wij gaan piraat zwartbaard helpen zoeken naar een gigagrote-schat. Van 14u tot 17u aan de lokalen voor het piratensspel!
15 oktober:
De leiding vraagt zich al een tijdje af welke kapoen de leiding op 1 hand zou kunnen dragen,
wie er het snelst kan afwassen, wie de beste moppen kan vertellen, wie Honolulu kan
aanduiden op de wereldkaart, of wie de vierkantswortel van 4 kan berekenen?
Dit allemaal, lieve kapoenen, komen jullie vandaag te weten op ‘laddercompetitie’
vergadering. We verwachten jullie allemaal van 14u tot 17u aan de lokalen!
22 oktober:
Jullie weten allemaal dat de scouts in Bonheiden ligt, maar hoe goed kennen de kapoenen
Bonheiden eigenlijk echt? Om dat te ontdekken, trekken we vandaag “het dorp” in, de leiding
heeft namelijk een grote zoektocht voorzien in Bonheiden city. Vergadering van 14 tot 17u
aan de lokalen, mis het niet!
29 oktober:
Helaas pindakaas! Vandaag is het geen vergadering, de leiding is op leidingsweekend ☹
Omdat wij weten dat jullie ons niet zo lang kunnen missen zijn we volgende week weer
paraat! Tot dan.
ZATERDAG 4 november:
Zoals jullie allemaal wel weten was het vorige week Halloween en daarom doen we vandaag
een griezeltocht in het donkere bos! Wie weet komen we wel een vampier tegen? Of vliegt er
vlak boven ons hoofd een vleermuis? Misschien moeten we wel de weg vragen aan een
mummie? Zooo spannend allemaal! Wie van de kapoenen durft het aan om mee met ons te
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komen griezelen? We spreken af om 18u30 aan de lokalen in jullie meest griezellige outfit
(niet té eng natuurlijk, anders wordt de leiding nog bang van jullie)
12 november:
HET IS ZO VER!!! Wij gaan op weekend, woehoeww!
Meer informatie volgt nog.
19 november:
Wie o wie van jullie kan het beste in team werken? Roep je nu spontaan ‘Ik!’ dan hebben wij
goed nieuws voor jou, want deze vergadering staat helemaal in het teken van estafette. Welk
team kan er het best samenwerken en gaat aan de haal met de hoofdprijs? Dat komen jullie
zondag te weten tussen 14u en 17u.
26 november:
Vandaag is het de laatste zondag van de maand dus is het geen scouts ☹ tot volgende week!
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Welpen
1 oktober:
We starten het jaar met een ouderwets bosspel. Zo kunnen we zien of alle nieuwe welpen wel
klaar zijn voor het scoutsjaar. ( geen pussy’s bij de welpen van Sint-Paulus he ;) ).
De ouders van de megacoole weppels kunnen hun welp komen inschrijven om 16u op de
scouts. Er volgt eerst een presentatie van de leiding en dan de definitieve inschrijving.
8 oktober:
Zoals jullie weten worden de welpen elk jaar in nesten verdeeld. Welke kleuren zouden het
dit jaar zijn? Of gaan we wel kleuren gebruiken dit jaar? Kom het allemaal te weten in ons
mega nestenindelingsspel. De welpen worden op de scouts verwacht om 14u.
15 oktober:
Vandaag gaat de welpenleiding is testen hoe een zieke fixers de welpen wel niet zijn. We
spelen Fata Morgana… Jullie krijgen van ons enkele megastoere en moeilijke uitdagingen die
jullie moeten uitvoeren tegen het einde van de vergadering.
Durf jij de uitdaging aan?
ZATERDAG 21 oktober:
Wie van jullie is de dapperste welp? Dat komen we vanavond te weten tijdens onze
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.
29 oktober:
Oei oei oei van al dat vergaderen op leidingsweekend is de leiding pompaf. Vandaag geen
vergadering want de leiding ligt in hun bedje.
5 november:
Zei iemand daar CASINOOOO!!! Jazeker we brengen het chique volk van Knokke rechtstreeks
naar Bonheiden city. Bij een casino hoort natuurlijk ook een chique kostuum. En ja ja we
weten dat ons scoutsuniform het mooiste is dat in onze kast hangt maar toch laten we het
voor één keer thuis en komen we in onze Knokke-outfit!
Van 14u tot 17u aan de scoutslokalen.
10-12 november:
Owjaaaaa het is weer tijd voor het eerste SCOUTSWEEKEND!!! De leiding heeft er alvast
megaveel zin in. Het thema en de locatie blijft nog geheim maar die komen jullie spoedig te
weten ☺
Verdere info volgt via mail.
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19 november:
Iedereen is nog wat vies van dat scoutsweekend dus leek het ons een goed idee om een
beetje uit te weken. We gaan vandaag zwemmen in de Waterperels in Lier. Vergeet allemaal
zeker geen zwemkledij want in ons blootje gaan we niet binnen mogen denk ik ☺
Verdere informatie volgt nog via mail.
26 november:
Vandaag de laatste van de maand dus jammer genoeg geen vergadering 
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Jongverkenners
1 oktober:
Oei… Wie is die lange hier naast mij? En- en is dat nu onze leiding of nen derdejaars? Zou ik
mij is voorstellen ofzo? OK, here we go… “Hallo, ik euh, allee mijne naam is… Ja, euh… Wie
bent gij weeral? Ah ja.” Oei ai ai, da ging nu toch ni zo vlot precies.
8 oktober:
Bonheiden. Op gebied van criminaliteit en corruptie één van de grooste steden in regio
Mechelen. Het is geen prettig zicht, maar men moet alles doen om te overleven. Het is ieder
voor zich en enkel de sterkste zullen succesvol zijn.
15 oktober:
Je kent “Help mijn man is een klusser!”, je zag “The Block”… Maar zijn jullie klaar voor: “Help!
Mijn Jongverkennerlokaal zou eigenlijk wel eens een opknapbeurtje kunnen gebruiken, want
allee ja nu is het toch nog een beetje saai daar binnen. Vind ik persoonlijk natuurlijk, ieder zijn
smaak hé… Maar bon genoeg rond de pot gedraaid, renovatievergadering dus.” Binnenkort
op RTV.
22 oktober:
“Ok, 4 lettergrepen, 4 contactpunten… Alle- maal- ab- nor-, ja prima. Nog een keer, maar nu
met muziek, vanaf allemaal, 5, 6, 7, 8,…-“ (Een beetje verderop) “OOOOooooooHH JA
NENENENEE, LINKS! LINKS! NEEE ANDERE LINKS!! JAJA HIEEER PAS! JAJJAJAJJAJAAJAAA
GOOAAAL!”
ZATERDAG 4 november:
Je wandelt in het bos. Er is niemand in de buurt en je GSM is plat. Uit je ooghoek spot je hem.
Argali. Hij volgt je. Ongeveer 10m achter je. Hij loopt op handen en voeten en begint te
sprinten. Hij haalt je in. Argali. (Tijd en plaats volgt via mail.)
10-12 november:
*kling kling kling* De klok slaat 12… Een sterke wind steekt op en enkele hooibalen rollen
voorbij. Alle inwoners gooien vlug hun deuren en ramen dicht. Een enkeling springt nog net
op tijd een waterbak in. “Dit dorp is niet groot genoeg voor ons beiden…” … “Misschien
moeten we dan maar naar een ander dorp gaan?” (Thema The Wild West, meer info via mail.)
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19 november:
1. EXT, SCOUTS TERREIN
Zondag 19 november, 14u stipt. De groepsleiding fluit 4 maal om de formatie te
starten. Alle leden verzamelen in een vierkant van jong naar oud, per tak. De Welpen vormen
moeilijk een mooie hoek en de JVK’s zijn nog wat aan het babbelen.
GROEPSLEIDING
“Ja, Kapoenen kreten.3
KAPOENEN
“Kapoen, SPEEL MEE”
…
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Verkenners
1 oktober
Met al deze nieuwe gezichten wordt het tijd om elkaar te leren kennen, het is daarom dan
ook tijd voor kennismakingsspelletjes!!! En hopelijk ken je op het einde van de vergadering
iedereen zijn super awesome totem. Van 14-17u aan de lokalen.
8 oktober
Vandaag is de dag dat jullie jullie sjortechnieken nog is mogen boven halen. We gaan een
super awesome constructie maken waarbij toch wel wat techniek vergt. Dus bekijk die
cursussen nog maar is en oefen thuis nog is. Van 14-17 u aan de lokalen. Be there
15 oktober
Vandaag gaan we nekeer goe wa blazen met pijpen, blaaspijpenspel dus. Haal die
blaasskillz/COD skillz dus maar naar boven en begint die ballekes wc-papier al maar te rollen.
Denk al maar is na over tactieken om de rest te verslaan en bereid u al voor op goe wa
kaakpijn. Tot zondag van 14 tot 17u aan de lokalen.
22 oktober
Stof je kostuum maar al af, zoek je zonnebril en haal je dikke sigaar boven want deze zondag
gaan we drugs/hoereeu kopen en goe wa cashen. Helaas zijn er ook flikkeu die daar een
stokje voor steken. Om dit super awesome spel te spelen graag aanwezig van 14-17 u aan de
lokalen.
29 oktober
De leiding heeft nog wat tijd nodig om te brainstormen voor een super awesome jaar te
maken. De leiding hydrateert zich zeker goed, geen zorgen! Dus geen vergadering, begin al
maar te wenen.
5 november
Tis om te chillen vandaag, de leiding begint al met de zetels voor te verwarmen met hun
warme scheetjes, tis niks in vergelijking met de zetelverwarming van den benji.
We verwachten jullie van 14 tot 17 aan de lokalen
10-12 november
Dit weekend is het weer van dat we gaan naar een super awesome locatie, verder info volgt!
Tip: Het wordt een leerrijk weekend, hehe ;)
19 november
Zoals gewoonlijk moeten wij hard werken, maar nu moeten wij nog harder werken: het is
werkweekend! Voel je vrij om te komen helpen. We restaureren de lokalen om er weer een
awesome jaar van te maken.
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26 november
Laatste zondag van de maand dus geen scouts, iets minder awesome dus.
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Jins
1 oktober:
Een nieuw jaar, een nieuw begin, naar jaarlijkse traditie beginnen met een grondige
schoonmaak van het jin-lokaal. Tijd om het lokaal ons helemaal eigen te maken. Of we
kunnen ook drie uur chillen in een ranzig lokaal, wie gaat het zeggen... we zijn Jins en doen
wat we willen.
8 oktober:
Vandaag gaan we werken in de tuin van den Drew, huh watte den tuin van Drew wat valt daar
te doen. Hopelijk niet veel maar waarschijnlijk wel. Eén ding is zeker den Drew gaat ons
betalen, en nog goed ook. Meer informatie volgt nog.
15 oktober:
Shit dieje tuin is nog niet helemaal af, we gaan nog eens werken in de tuin van Drew. Meer
informatie volgt nog.
22 oktober:
Voor deze vergadering zijn er twee opties, of we hebben appelsap en we gaan die zoals
andere jaren verkopen. Of door de strenge winter waren er geen appelplukdagen en moeten
we nu dringend brainstormen
hopelijk hebben we tegen nu appelsap gefixt, die moet verkocht worden dus dat gaan we
doen. En moesten we geen appelsap hebben
29 oktober:
Het is de laatste maand van de vergadering geen vergadering.
4 november:
JAARMARKT
11-13 november:
Vandaag gaan we eieren bakken op een schup, meer info volgt nog
Zaterdag 18 november:
Vandaag is de leiding samen met het bovenstebeste oudercomité en andere bovenstebeste
vrijwilligers de lokalen onderhanden aan het nemen. Aan de jins die willen, jullie zijn altijd
welkom om de leiding een handje te komen helpen. Daarnaast doen we een filmavond, wij
zorgen voor de basics, extra chips of ander lekkers mogen jullie altijd meenemen. Het exacte
uur laten we nog weten.
26 november:
Vandaag is het de laatste zondag van de maand, dus in principe is het geen vergadering.
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Nieuwe totemisaties
Dailly 2017
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 leidster, dus tijd om deze eens in de spotlights te zetten.
Want een totem is voor vele scouts het hoogtepunt uit hun scoutscarrière.

JONGVERKENNERS
Nathan Van Impe

Lukas Vernie

Reuzenpanda

Snoek
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Flip De Roeck

Joep Niens

Alexander Van Goethem

Bandro

Kwikstaart

Stekelvarken
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LEIDING
Nisrine Fouad

Emma van de Ven

Speelse Conejo

Zachtaardige Ooievaar

18

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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