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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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Kapoenen
04 februari: bosspel
Het is nog eens tijd voor een SUPERGEWELDIGMEGALEUK bosspel! We trekken met zen allen
naar het Zellaerbos waar we het bos nog eens onveilig gaan maken.
11 februari: <3 Valentijnsvergadering <3
Er hangt vandaag......... LIEFDE IN DE LUCHT! Cupido komt langs en wij zijn héél benieuwd op
wie hij zijn pijlen zal richten! Wie weet bloeit er vandaag wel iets moois tussen Marthe en
Gust? ;)
Allemaal komen naar het grote-Valentijnsspel is dus de boodschap!
18 februari: gezelschapsspelletjesnamiddag
Neem allemaal jullie lievelingsgezelschapsspel mee naar de scouts, want we maken er
vandaag een supergezellige namiddag van. Wie weet voorziet de leiding wel iets lekker warm
om te drinken!
25 februari
Saaaaaaaaaaaaaaaai, geen scouts vandaag! ☹
04 maart: sportvergadering
Lise kan niet tegen een bal trappen, Goele kan geen meter lopen, Annelies kan geen 5 meter
zwemmen, Thomas kan nog geen gewicht van 5 kilo heffen en Astrid heeft absoluut geen
gevoel voor ritme….
Hopelijk doen jullie het beter want vandaag gaan we op zoek naar de snelste/sterkste/lenigste
kapoen! Van 2 tot 5 aan de lokalen in jullie favoriete sportoutfit.
11 maart: VERRASSING!!!
Vandaag spreken we niet af aan de scoutslokalen maar aan de ...... NEKKER! Joepie, we gaan
lachen, gieren, brullen in de binnenspeeltuin Nekki! (meer info volgt later)
18 maart: Het grote jongens-tegen-meisjes spel!
We willen het allemaal wel weten, wie is nu eigenlijk het sterke geslacht bij de kapoenen? Is
het Thomas zijn stoere jongenskapoenenteam of het FANTASTISCHE KAPOENENMEISJESTEAM
onder leiding van Goele, Lise, Annelies en Astrid?
Het zal een spannende strijd worden, bereid jullie dus maar heel goed voor en kom jullie
bewijzen van 2 tot 5 aan de lokalen!
25 maart
Geen scouts vandaag ☹
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Welpen
04 februari: Bacteriebosspel
Er heerst een heel gevaarlijke ziekte in het bos. Wie hieraan lijdt, krijgt groene stippen op zijn
gezicht. Alle welpen zijn besmet! Gelukkig is er in Bonheiden City een heel slimme professor
die een recept heeft voor een wondermedicijn. Maar de professor is een beetje
vergeetachtig. Kunnen de welpen op tijd de oplossing vinden en vooral: kunnen jullie allemaal
weer genezen? Aan 14 tot 17 op de besmetten terreinen van de scouts.
11 februari: anti-Valentijnvergadering
Vandaag gaan we alles doen behalve Valentijn vieren. Hoera! Blind date dat is niks voor ons!
Wat wel?  In de modder spelen en lekker vuil worden natuurlijk! ( mopje we gaan ook
minder vuile dingen doen 😊 ) Kom dus allemaal ZONDER liefje naar de scouts ( tenzij uw
vriendje of vriendinnetje bij de welpen zit natuurlijk ).
18 februari: Jongens tegen meisjes
Vandaag gaan we de jongens eens lekker in de watten leggen met gezichtsmaskers, nagels
lakken etc. en de meisjes gaan lekker vuil worden met voetbal en andere spelletjes. Ah nee,
omgekeerd! De meisjes gaan vandaag plaats nemen in schoonheidssalon Sint-Paulus. De
jongens daarentegen, die gaan alleen maar jongensdingen doen. Benieuwd naar meer? Om
14h aan de lokalen!
25 februari
Vandaag is het de 56ste dag van het jaar 2018 en niet zomaar een dag een zeer speciale dag.
Het is de nationale feestdag in Koeweit en als ze in Koeweit niet moet werken dan wij ook niet
(en misschien ook een heel klein beetje omdat het de laatste zondag van de maand is). Geen
scouts dus, jammer maar helaas.
04 maart: Reis-rond-de-wereld-vergadering
Nog zooo lang wachten op die grote vakantie?! Daar wil de leiding vandaag iets aan doen!
Deze namiddag maken wij met z’n allen dan ook een reis. Niet zomaar een reisje, neenee, een
reis rond de wereld! Hoe we dat net gaan aanpakken op 3 uurtjes tijd… Dat verklappen we
nog niet, maar we hebben een plan! Wie mee op reis wil, zien we graag om 14h aan onze
lokalen. Tot dan!
11 maart: Help de leiding uit de klauwen van koning Akela -vergadering
Er was eens heel ver hier vandaan een dorp genaamd Bonheiden. Daar leefde een koning
Akela die zijn eigen regels had opgesteld. Je mag niet ouder zijn dan 23 jaar en was die Raksha
nu toch wel niet net 23 geworden? Je mag niet zwanger zijn en was die Mysa nu toch wel niet
onbevlekt zwanger. Je mag ook niet te veel make-up dragen en heeft Hathi zich nu super hard
geschminkt? Je mocht al zeker geen fan van Justin Bieber zijn en was Ikki toch wel niet juist de
grootste fan van Justin Bieber OOIT. Akela had dus alle meisjesleiding opgesloten in de
gevangenis van Bonheiden. Kunnen jullie de leiding redden uit de gemene klauwen van
koning Akela? Kom de leiding dan helpen van 14 tot 17 aan de lokalen.
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18 maart: Koken voor ons Hathi
Oh ja, er is weer een leiding jarig! Op 23 maart wordt Hathi 20!! Om dat te vieren gaan wij
vandaag iets lekker koken voor haar. We verdelen ons in teams en gaan proberen het
lekkerste gerecht klaar te maken! Breng allemaal dus iets van ingrediënten mee zodat we
samen iets kunnen koken. Van 14 tot 17 uur in de keuken (op de scouts natuurlijk)
25 maart:
Geen scouts vandaag ☹
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Jongverkenners
4 februari:
Wij zijn al een tijdje op zoek naar een ‘gat in de markt’ zodat wij voor de rest van ons leven op
een privé-eiland in de Caraïben kunnen gaan wonen. Omdat eten nu eenmaal altijd werkt bij
de hongerige Belg, zoeken we onze doorbraak in de wereld van de foodies (#healthy #vegan
#nogwatandereflauwekul). Dé succesformule voor zo’n project volgens ons: lieve schattige
Jongverkenners (check), lekker eten (mhm ja, hopelijk check), een mooie en stevige
constructie om het eten in te verkopen (komt goed). OK ik denk dat we dit idee eens moeten
testen vandaag van 14u tot 17u.
11 februari:
‘S werelds langste fiets is 100m lang en de grootste hamburger weegt maar liefst 75kg! Maar
deze lachwekkende wereldrecords stellen niets voor tegenover de TOPprestaties die wij gaan
neerzetten vandaag van 14u tot 17u. Om te beginnen: ‘s werelds beste wereldrecord
vergadering bij scouts Sint-Paulus… Ja, we moeten makkelijk beginnen he.
18 februari:
Goed, ja… De leiding heeft zich een beetje laten gaan na het einde van de examens en die
fijne centjes van driekoningen zingen zijn OP. Gelukkig hebben we met het verbouwen van
het leidingslokaal nog wat antieke schatkaarten gevonden enzo, dus hopelijk kunnen we zo
ons JVK kamp nog wat redden… Zijn jullie klaar voor een schattenjacht?!
24 februari:
OHH NEE! Ja sorry mannen, we waren onderweg maar Dennis besefte net dat zijn oven nog
op stond en die is kei lang onderweg terug naar huis. Helaas geen vergadering vandaag...
4 maart:
Water. Aarde. Vuur. Lucht. Vandaag zullen we testen of de Jongverkenners de 4 elementen
kunnen beheersen in deze reeks van proeven die ze zullen ondergaan. Jullie worden verwacht
van 13:58u tot 17:03u.
11 maart:
Die bekende filmsterren en regisseurs, het is allemaal goed en wel, maar Bonheiden gaat
vanaf vandaag het nieuwe Hollywood worden. Maak-je-eigen-film-vergadering van 14u tot
17u.
18 maart:
Begin al maar te stretchen, want vandaag gaan we sporten. Maar gewoon wat sporten, hah
nee, deze sporten zullen je gekste verwachtingen overstijgen! Gekke jaren 90 sportoutfits
verplicht!
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25 maart:
Staking op 25/03: risico op verstoring vrijetijdsbestedingen
Als gevolg van een stakingsaanzegging ingediend door scouts Sint-Paulus in het kader van een
bredere actiedag binnen de jeugdbewegingen op zondag 25 maart, is er risico op verstoring
van de vrijetijdsbestedingen en dat tussen 14 uur en 17 uur. (Geen vergadering)
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Verkenners
4 februari :
Na een zware examenperiode is het tijd voor jullie leiding om terug op zoek te gaan naar een
beetje leefdesvreugde en plezier. Dit hopen we te vinden in de bergen (en in de bar
natuurlijk). Uiteraard hebben wij super plezante vervangleiding voorzien die jullie deze
zondag zullen entertainen. Van 14u tot 17u aan de lokalen.
11 februari:
Jullie leiding moet nog wat bekomen van al dat skieën en snowboarden (en van een beetje te
veel te après-skieën). Maar niet getreurd, het is gewoon vergadering voor jullie met wederom
super plezante vervangleiding! Van 14u tot 17u aan de lokalen.
18 februari:
Nu dat jullie leiding terug in het land is en terug wat tijd heeft voor zijn allertofste leden zullen
we er een top vergadering van maken. Het blijft een secret wat we gaan doen maar een tip is
dat jullie zo voltallig mogelijk moeten zijn. Van 14-17 uur aan de lokalen.
25 februari:
Geen vergadering, laatste zondag van de maand.
4 maart:
Nu we nog is tijd hebben voor een super dupper tof spel kunnen we eindelijk overgaan tot het
spelen van het blaaspijpen spel. Jullie hebben er lang op gewacht maar het is zover. Van 1417 uur aan de lokalen. 11 maart Het is al lang geleden maar deze zondag zullen we Bonheiden
terug onveilig maken door te schooien, te roepen etc. Het hoort allemaal bij een tof dorpspel
waar iedereen best aanwezig is. Van 14 tot 17 uur aan de lokalen, breng een fiets mee!!
18 maart:
Vandaag zullen we ons vooral focussen op de toekomstige pensenkermis. Hoe en wat zal er
gebeuren en wat kunnen we verbeteren om meer centjes te verdienen. Mensen met
creativiteit moeten aanwezig zijn, anders geen toffe activiteiten op kamp. Van 14-17 uur aan
de lokalen.
25 maart :
Geen vergadering, laatste zondag van de maand.
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Jins
04 februari:
Jullie leiders zijn aan het genieten van de lesvrije week en zullen daarom niet aanwezig
kunnen zijn. Dit betekent dus geen vergadering.

11 februari:
Cupido ben jij dat? Ja hoor Valentijn is daar neem zeker een vriendinnetje mee voor een
namiddag vol liefde en plezier xxxx
16 februari:
Pint pakken op ne vrijdag avond en is klappen over da fuifke, Strange night of zo iets
25 februari:
Waarom vliegen vogels in de winter naar het zuiden?
Het antwoord op dit raadsel vind je in het overzicht van volgende vergadering.
(hou facebook in het oog voor deze vergadering)
04 maart:
Stadsspellekke? We zijn nog niet zeker, meer info volgt nog. Alvast met de fiets want Het is te
ver om te lopen.
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11 maart:
De verjaardag van jullie allerliefste, leiding, Nathan!!!! Feestjeeeeeuh ofwa???! Den deze
trakteert!

18 maart:
Voorbereiden fuif zoiets
25 maart:
Fuif fuif fuif! Flyeren ?
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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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