
S G V  S t .  P a u l u s  B o n h e i d e n

December - Januari
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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  
 
Thomas Vermeulen 
Enthousiaste 
Newfoundlander 
0479 32 14 18 

 
 

Astrid Engelborghs 
Elegante Slangenhalsvogel 
0471 45 71 64  
 
 
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 
 
Max Engelborghs 
Akela  - 
Intense Steenbok 
0468 32 78 62 

Nisrine Fouad 
Ikki  - 
Speelse Conejo 
0483 10 53 20 
 
 
Astrid Fremau 
Raksha  - 
Spontane Vink 
0471 88 41 76 

Anneleen Henderickx 
Hathi  - 
Felle Kauw 
0470 22 90 29 
 
 
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 

mailto:kapoenen.sintpaulus@gmail.com
mailto:welpenleiding@hotmail.com
mailto:jvkbonheiden@hotmail.com
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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! 

 
 

mailto:verkenners.sintpaulus@gmail.com
http://www.scoutsbonheiden.be/
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Kapoenen 

 

 
3 december:  
SPANNEND!!!!! Vandaag komt de Sint langs op de scouts! Hopelijk zijn jullie allemaal braaf 
geweest zodat de zwarte pieten jullie niet in de zak van Sinterklaas moeten steken. Voor dat de 
Sint aankomt gaan we nog wat liedjes oefenen zodat we DUBBEL zo veel snoep krijgen! Wij 
kijken er al naar uit! 

 
ZATERDAG 9 december:  
Vanavond spelen we een megasupercoolavondspel! Niet zo maar een avondspel, we spelen dit 
spel met ALLE kapoenen van ons hele district (onze scouts behoort tot het ‘district Dijle’ samen 
met de scouts van Mechelen, Sint-Katelijne Waver en de andere scouts uit Bonheiden). Dit 
betekent dat we met wel 100 kapoenen gaan zijn! Wat we precies gaan doen is nog een 

verrassing 😊 We spreken af om 19uur aan de ingang van het Vrijbroekpark in Mechelen, 
verdere info volgt nog via mail.  
 
17 december:  
Wat is er gezelliger dan lekkere warme soep drinken op een koude zondag als deze? Niets toch? 
Daarom vragen we jullie, lieve kapoenen, om allemaal 1 groente mee te nemen. Hiermee gaan 
we dan samen overheerlijke soep maken! Njammieeeeee  
 
23 december:  
Het is bijna kerstmis en daarom vieren we vanavond feest!  Wij geven vandaag een spetterend 
‘kapoenenkerstfeestje’. Vanaf 19 uur gaan we gezellig allemaal samen in ons kapoenenlokaal 
een feestje bouwen! We gaan dansen, zingen en spelletjes spelen, … Het feest eindigt om 21u. 
 
31 december:  
Jammer genoeg is het vandaag geen vergadering… Wij wensen jullie bij deze al een heel 
gelukkig nieuwjaar! 3 dikke kussen van de leiding XXX 
 
7 januari:  
Driekoningen, driekoningen, geef mij een nieuwe hoed! Mijn oude is versleten, ons moeder 
mag het niet weten. Ons vader heeft het geld op de rooster geteld. Allemaal komen dus! Deze 
vergadering wordt gegeven door de jins/vervangleiding omdat jullie lieftallige leiding nog 
steeds heel hard aan het studeren is... 
 
14 januari:  
Onze examens zijn van start gegaan dus jullie leiding moet nog extra hard studeren. Gelukkig 
staat er een hele groep vervangleiding klaar om er weer een geweldige vergadering van te 
maken! 
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21 januari:  
De examens zijn al halfweg, jullie leiding studeert dapper voort terwijl jullie een fantastisch 
leuke, spannende en vooral nog geheime vergadering voorgeschoteld krijgen door de tofste 
vervangleiding! 
 
28 januari:  
Laatste van de maand! Geen vergadering. (We missen jullie wel hoor!) 
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Welpen 
 

 
 
3 december:  
HOHOHO hoogstaand bezoek ah wacht nee de Sint zegt geen hohoho. Maar hij zegt wel wie de 
stoute en de brave kinderen zijn. Als jullie lief zijn geweest tegen de leiding dan krijgen jullie 
zeker iets lekkers.  
 
10 december: 
Er is er eentje jarig!! Vandaag organiseren we een groot feest voor Raksha. We gaan dansen, 
feesten en nog veel meer om er zo een onvergetelijke dag van te maken voor Raksha. Zeker 
komen dus! 
 
17 december:  
Vandaag doen we eens iets anders. In plaats van scouts in de namiddag, doen we scouts in de 
voormiddag. We gaan een leuk en hip filmontbijt doen. We gaan samen uitgebreid ontbijten 
en kijken tegelijkertijd naar een leuke film. Verdere info over hoe en waar volgt nog via mail. 
 
23 december: 

HOHOHO ( nu mag ik dat wel gebruiken 😊) ! Het is weer tijd voor al die mega leuke 
kerstfeestjes!! 
Iedereen welkom met een  cadeautje van ongeveer 5 euro en we maken er samen een mega 
leuk feest van! 
Verder info volgt nog via mail. 
 
31 december: 
Vandaag jammer genoeg geen vergadering. De leiding is nog extra dutjes aan het doen om er 

deze nacht stevig tegen aan te kunnen 😊. We zien jullie allemaal volgend jaar!! 
 
7 januari: 
Drie koningen, drie koningen,…. Volgens mij gaan we weer op pad in onze beste konings- of 
koninginoutfit. Jullie gaan met vervangleiding op pad om centjes te verzamelen voor een 
nieuwe hoed voor Akela.  
Jullie allerliefste leiding heeft examens dus die zal er jammer genoeg niet bijzijn, maar we 

zorgen voor evenwaardige vervangers 😊 
 
14 januari: 
Vandaag halen we onze echte oeroude scoutsskilz nog eens boven. Samen met de 
vervangleiding( want ja, de leiding heeft nog steeds examen) gaan jullie een typisch bosspel 
spelen. Verdere details komen jullie te weten tijdens de vergadering. 
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21 januari: 
SCHAATSEN!!!!!! Met de hele scouts trekken we naar de schaatsbaan in Mechelen. 
Verdere info volgt via mail. 
 
28 januari:  
Het is de laatste zondag van de maand dus jammer genoeg geen vergadering. 
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Jongverkenners 
 

3 december:  
Sinterklaasvergadering 

Hip hip hoeraa, de Sint is weer in het land! 
En vandaag is hij zelfs met zijn Zwarte Pieten op de scouts gestrand 
In zijn grote boek kan hij zeker en vast lezen 
Wie braaf is geweest en wie iets heeft te vrezen 
Stoute jongverkenners gaan in een grote zak terug mee  
Maar brave leden krijgen een snoepje of twee  
Rarara bij wie hoor jij?  
Kom het ontdekken tussen 2 en 5 met ons erbij!  

 
VRIJDAG 8 december:  
Districtsspel  

Deze week spreken we ’s avonds af  
Want we gaan op pad met alle jongverkenners van district Mechelen, is dat niet maf?  
Een grote battle tussen verschillende scoutsen, daar valt wat te beleven 
Maak je maar alvast klaar om deze vrijdag het beste van jezelf te geven.  
Meer info krijgen jullie nog via mail 
Hopelijk zijn we met heel veel! 

 
17 december:  
Relax-vergadering  

Voor de meesten van jullie is het nu examentijd 
Maar van deze vergadering krijgen jullie zeker geen spijt 
We trekken ons terug in onze warme lokalen  
Waar we jullie optimaal zullen onthalen 
Gezelschapspelletjes, een film, kussens of wat versnaperingen  
Dit wordt één van onze meest ontspannende vergaderingen  
Deze relaxatie zal jullie helemaal bevallen 
Zodat jullie klaar zijn om die laatste examens te knallen.  

 
ZATERDAG 23 december:  
Kerstfeestje 

Het wordt stilaan tijd om kerstmis te vieren  
Dus denken we dat we jullie wel met een feestje kunnen plezieren 
Tussen 20u en 22u zetten wij onze feestmuts op 
Deze avond wordt helemaal top! 
Vergeet zeker geen cadeautje van ongeveer €5 mee te brengen 
Dat de sfeer van de avond nog zal verlengen.  
Wij zorgen zeker voor lichtjes en wat kerstbomen  
Kerstmutsen en andere kerst-outfits zien wij ook graag komen 
Hopelijk is er veel sfeer 
Want na deze vergadering moet de leiding gaan blokken en zien wij jullie pas in 
februari weer 
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30 december: 
Morgen begint het nieuwe jaar  
Daarvoor zijn wij al helemaal klaar  
Geniet van al het lekkere eten  
We zien jullie volgende week terug, zeker weten!   
 
7 januari:  
3-koningen zingen 

Vandaag staat naar jaarlijkse traditie 3-koningen weer op het programma 
Kijk voor liedjes eens in jullie gamma 
Er vallen centje te verdienen 
Die voor lekkers op kamp zullen dienen 
We trekken rond door Bonhei 
Hopelijk zijn jullie erbij 

 
14 januari:  
Het grotevraagtekenspel 

Omdat de leiding volop moet studeren 
Laten we de jins eens proberen 
Kunnen zij ook leuke spelletjes ineensteken?  
Of zijn zij echt nog leken?  
Wat we deze vergadering gaan doen is dus nog een vraag 
Maar dat het leuk zal zijn horen we graag!  

 
 
21 januari:  
Schaatsvergadering  

Wie begeeft zich graag op glad ijs?  
Of geeft zijn trucjes niet graag prijs?  
We trekken namelijk met z’n allen naar de schaatsbaan  
En kijken wie het snelste kan gaan  
Mooie pirouettes moedigen wij ook zeker aan  
En als je valt kan je maar beter snel terug recht gaan staan 
 
Meer info volgt nog via mail!  

 
 
28 januari:  
Helaas 
Pindakaas 
Geen scouts vandaag  
Volgende week wel terug graag!  
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Verkenners 
 
 
 

3 december:  
Vandaag komt sinterklaas langs op de scouts, wij kijken hier allemaal enorm naar 
uit want sinterklaas = lit !   
Omdat we onze tijd ook nog met iets anders moeten vullen gaan we ook koken vandaag! 
Iedereen neemt 2 ingrediënten mee en dan proberen we hier iets awesome mee te 
fixen LOL!  
Van 2 tot 5 aan de lokalen.  
  
10 december:  
Jullie examens beginnen bijna en jullie moeten aan het blokken zijn potjandorie!! Maar omdat 
jullie leiding ook wa aandacht nodig heeft zetten wij ons op de scouts me ne playstation en 
wa andere kul zodat jullie kunnen ontspannen, je mag komen en gaan wanneer je wilt, zelfs 
met een uurtje aandacht zijn wij al blij (tussen 2 en 5, om 6 gade maar met de blokken spelen 
als ontspanning). 
  
17 december:  
Voor de mensen die zich willen afreageren op die verdomde examens staan wij weer paraat 
van 2 tot 5 op de scouts! Voor de mensen die zin hebben om een beke casual te komen 
blazen me pijpen, tis de moment! Naar het schijnt helpt da om uw woede te centraliseren, zo 
propkes schieten op een ander. 
 
ZATERDAG 23 december : 
Vandaag vindt HET evenement van het jaar plaats: Kerstfeestjeuuu = liiiiit! Jullie nemen 
allemaal een cadeautje mee van rond de €5 en dan kan de pret beginnen! De uren worden 
jullie nog gecommuniceerd via facebook, maar dit staat al vast: Den adelaar krijgt 
hoogstwaarschijnlijk weer ne strip als cadeau LOL! 
  
31 december:  
Laatste zondag van de maand dus geen scouts EN het is oudjaar! Goe vieren he manne, alles 

geven! En een gelukkige nieuwjaar van jullie allerliefste verkennerleiding. 😉 
  
7 januari : 
Tis weer tijd om 3-koningen te gaan zingen, iedereen moet verkleed komen want da 
bevorderd de groepssfeer. Als ge ni verkleed komt: kletsen op de blote poep! Halen we dit 
jaar meer geld op als het jaar daarvoor? Ik mag het hopen! Anders: nog meer kletsen op de 
blote poep. Om 2 aan de lokalen. 
  
ZATERDAG 13 januari:  
Vanavond gaan we een filmke checke: hand in de popcorn, poep in de zetel (als er iemand ne 
scheet laat he, kzweeiiiiir). Suggesties voor films zijn altijd welkom, uren worden 
gecommuniceerd via facebook. 
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21 januari : 
Schaatsen: “Schaatsen is het zich voortbewegen op dunne, rechte ijzers (schaats) over ijs. 
Schaatsen kan zowel op natuur- als op kunstijs beoefend worden.” 
Interessant weetje: Uit vondsten blijkt dat de mens in de prehistorie al probeerde om 
ijsvlakten sneller over te steken. Hiervoor gebruikte men schaatsen gemaakt van dierlijke 
botten. 
Verkennertaal: WE GAAN SCHAATSEN (verdere info volgt nog) 
  
28 januari : 
Laatste vergadering van de maand, geen scouts. 
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Jins 
 

 
3 december: 
De grote “stand van zaken” vergadering. Vandaag gaan we de voorbije maanden evalueren, 
wat was er goed, wat was er slecht, maar vooral wat gaan en moeten we nog doen. 
Vergadering van 2 tot 5 aan de lokalen. 
 
10 december: 
Hoera de Heilige man uit Spanje komt er weer aan! Hij brengt snoepjes, madarijntjes en 
hopelijk zwarte pieten mee. MAAR jullie hebben examens, geen nood Steenloper en Steppe 
Lemming eten jullie snoep wel op. Wie tijd over heeft in deze zware tijden is altijd welkom op 
de scouts van 2 tot 5 voor een tete à tete met de Sint. 
 
17 december: 
“een eekhoorn das ne rat met een mooie staart” 
“ik heb geen dieptezicht meer” 
 
24 december: 
“we zijn hier niet voor een lang leven maar voor een mooi” 
“Leefweek is maar 1ne keer *snuif*” 
 
31 december: 
Vandaag geen vergadering, de leiding is druk bezig met zich mentaal voor te bereiden op de 
overgang van oud naar nieuw.  
 
7 januari: 
Stagevergadering, meer info over wie wanneer bij welke tak staat volgt nog. 
 
14 januari: 
Stagevergadering, meer info over wie wanneer bij welke tak staat volgt nog. 
 
21 januari: 
Stagevergadering, meer info over wie wanneer bij welke tak staat volgt nog. 
 
28 januari: 
Gelukkig geen vergadering, we kunnen ons voorstellen dat jullie die irritante kindjes tegen nu 
al wel beu zijn. 
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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 
 


