
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 

 
Anneleen Henderickx 
Felle Kauw 
(Takverantwoordelijke) 
0470 22 90 29 
 
Fleur Van Lent  
Dartele Wasbeer 
0471 08 99 12 
 

Mathias Ryckaert 
Evenwichtige  
Secretarisvogel 
0496 39 45 37 
 
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 
 
Goele Rutten 
Phaona -  
Zorgzame Springbok 
0496 33 33 86  
 

Dennis Stroobants 
Kaa -  
Ondeugende Bever 
0493 18 37 62 
 
 
Stan De Roeck 
Jacala - 
Doorzettende Butskop 
0494 87 68 12 

Astrid Engelborghs 
Rama - 
Elegante Slangenhalsvogel 
0471 45 71 64  
 
 
Dries Van Bets 
Chill - 
Oprechte Fodi 
0494 23 51 27 

 
 

  

Jongverkenners – jvk.sintpaulus@gmail.com 

 
Lucas Lemaître  
Evenwichtige Adelaar 
(Takverantwoordelijke) 
0476 90 59 97 
 
Zeno Stevens  
Beheerste Poedel 
0473 35 91 90  
 

Nisrine Fouad 
Speelse Conejo 
0483 10 53 20 
 
 
Nathan Van Hof  
Amusante Steppelemming 
0477 72 35 12  
 

Emma van de Ven 
Zachtaardige Ooievaar 
0471 39 69 75 
 
 
Esther Noëth 
Volhardend Grijsbokje 
0497 79 52 75 
 

mailto:kapoenen.sintpaulus@gmail.com
mailto:welpenleiding@hotmail.com
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Verkenners – verkenners.sintpaulus@gmail.com 

 
Amber Sels 
Veelzijdige Spotlijster 
(Takverantwoordelijke) 
0472 79 71 77 
 
Daan Van Rossen 
Zelfredzame Steenloper 
0471 48 58 37 

Thomas Vermeulen 
Enthousiaste 
Newfoundlander 
0479 32 14 18 
 

Benjamin Van Hof 
Guitige Seriema 
0474 27 81 02 

 
 
Oudercomité 
 
Eva Van de Pol 
0498 74 93 92 

 
 

  

Groepsleiding - groepsleiding.sintpaulus@gmail.com 
 
Zeno Stevens 
0473 35 91 90 
 
Esther Noëth 
0497 79 52 75 
 

Fleur Van Lent  
0471 08 99 12 
 
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! 

 

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

 

 
2 december: 
SINTERKLAAS KOMT!!!!! De goedheilig man heeft weer een plaatsje gevonden in zijn agenda 
om naar onze scouts te komen. Wij hopen dan ook dat jullie een heel jaar braaf zijn geweest 
zodat jullie niet in de zak van zwarte piet moeten… Dat zullen we zondag om 14u aan de 
lokalen weten! 
 
VRIJDAG 07 december:  
Vandaag gaan we ons verenigen met alle andere kapoenen van ons district. Dit betekent dus 
een mega-grote-super-coole kapoenenvergadering! Jullie worden verwacht op vrijdag 7 
december op de grote markt van Mechelen om 18u. Verdere info wordt nog gegeven via mail. 
 
16 december: 
Wie-o-wie heeft de chips, snoepjes en frisdrank van ons kerstfeestje gestolen? Kom vandaag 
naar de scouts en kom mee zoeken naar ons snoep! Verdien tips, delen van de kaart en vind 
zo onze lekkernij terug! Van 14u tot 17u aan de lokalen.  
 
ZATERDAG 22 december:  
Vandaag is het kerstfeestje! Meer info krijgen jullie nog via mail.  
 
6 januari:  
Haal vandaag jullie beste zangstem en verkleedkleren boven, want wij gaan Drie koningen 
zingen! Doe stevige schoenen aan, want we gaan Bonheiden te voet trotseren. Jullie worden 
verwacht van 14-17u aan de lokalen.  
 
13 januari:  
We hebben gemerkt dat een aantal onder jullie lieve kapoenen nog niet eigenhandig hun 
veters kunnen strikken, tijd om daar verandering in te brengen! Deze vergadering staat 
helemaal in het teken om jullie kapoen zijn of haar schoenen de baas te worden! Dit gaat 
natuurlijk gepaard met enkele leuke spelletjes! Jullie kapoenen worden zoals altijd verwacht 
van 14u tot 17u aan de lokalen. 
 
VRIJDAG 18 januari:  
Vandaag gaan we samen een leuke kerstfilm kijken! Allemaal samen onder een de 
donsdekentje? Check! Handjes in de popcorn? Check! Een leuke film? Check! We zijn er dus 
helemaal klaar voor, de kapoenen worden verwacht om 18u30 aan de kapoenenlokalen! 
Ophalen kan gebeuren om 20u30. 
 
27 januari:  
Laatste zondag van de maand, dus helaas geen vergadering! :(  
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Welpen 
 

 
 
2 december:  
Sinterklaas is al even in België en speciaal voor de scouts komt hij ons een bezoekje brengen!!! 
Als je wil testen of je braaf of stout bent geweest dit jaar moet je zeker komen. De Sint en zijn 
pieten hebben iets speciaals voorzien voor alle brave kindjes. De stoute kinderen hebben iets 
minder geluk, ai! 
 
9 december: 
Vandaag spelen we ‘binnen de minuut’! Welk team bouwt er het snelst een kaartenhuisje 
binnen de minuut? Wie kan er het meeste pingpongballetjes uit een doos schudden met zijn 
achterwerk? Wie kan er in 1minuut de meeste nic-nacjes in zijn mond proppen? Dit komen we 
deze zondag allemaal te weten. We verwachten jullie van 14u tot 17u aan de lokalen.  
 
16 december: 
Vandaag gaan we op zoek naar de beste talenten van onze gemeente. Alle welpen moeten een 
actje in elkaar steken, hier was chill het beu en hebben we geen tekstje, ok hier neemt Kaa het 
weer over :D dus het wordt gewoon keitof , iedereen draagt zijn actje voor en de leiding speelt 
de jury, in afloop doet de leiding nog een slotact! 
 
ZATERDAG 22 december:  
Sneeuw, puntige bomen en een felle ster. Dat kan maar 1 ding betekenen: Het is weer kerstmis, 
de gezelligste tijd van het jaar! En daarom organiseren we een groot feest met snoep, drank en 
natuurlijk… Cadeautjes!!! Daarom verwachten we jullie deze zaterdag van 19:30 tot 21:30 aan 
de scoutslokalen. Het snoep en de drank, daar zal de leiding wel voor zorgen, maar de 
cadeautjes moeten jullie zelf nog meenemen. Daarom zou het handig zijn als iedereen een 
cadeautje van maximum 5 euro kan voorzien.  
 
30 december: 
Oohhhhhh geen scouts!!! Tis alweer de laatste zondag van de scouts. Maar we zien jullie 
allemaal terug in 2019, alvast een fantastisch gelukkig nieuw jaar, jullie kapoentjes de 
welpenleiding xx 
 
6 januari:  
Drie koningen, drie koningen,… Volgens mij gaan we weer op pad in onze beste konings- of 
koninginoutfit. Kaa zijn hoed is versleten dus wordt het eens tijd dat hij er een nieuwe krijgt. 
We gaan samen dus zingen om een nieuwe hoed te kunnen kopen. We verwachten alle welpen 
in hun beste verkleedkleren om 14:00 aan de lokalen. 
 
13 januari:  
Vandaag gaan we terug naar onze roots: na al die ingewikkelde en verwarrende vergaderingen 
houden we het deze zondag simpel met de oudste en simpelste scoutsspelletjes. 
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20 januari:  
Haal die handschoenen en uw warme jas al maar boven want vandaag gaan we schaatsen! Wie 
van de welpen kan er het beste schaatsen? Wie van de leiding kan er het minst goed schaatsen? 
Kom het allemaal te weten. We spreken af om 14:00 aan de schaatsbaan in Mechelen. Vergeet 
zeker geen handschoenen deze zijn namelijk verplicht. 
 
27 januari:  
Ai tis weer de laatste zondag van de maand, de leiding moet wat bekomen van deze geweldige 
maar drukke maand, geen scouts dus :/ 
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Jongverkenners 
 

2 december:  
Zie ginds komt de stoomboot 
uit Spanje weer aan. 
Hij brengt ons Sint Nicolaas 
ik zie hem al staan. 
Hoe huppelt zijn paardje 
het dek op en neer, 
hoe waaien de wimpels 
al heen en al weer. 
Rarara wie komt er vandaag langs????  
 De Sint!!!!  
Moest het aan ons liggen zijn alle JVK’s dit jaar braaf geweest en verdienen zij elks een 
GEWELDIG kado!  
Maar wie weet denkt de Sint daar totaaaaaaaaal anders over. Kom van 14-17u naar de scouts 
en kom het te weten. Wie weet moet je mee naar Spanje of wie weet krijg je wel iets lekkers!  
 
9 december: 
Vandaag doen we de lang verwachte ruiltocht. Een fijne tocht waarbij jullie een ei als 
beginvoorwerp krijgen en dit tot een zo speciaal/duur/mooi voorwerp moeten ruilen. Klinkt 
dit leuk aan de oren? Kom dan van 14-17u naar de lokalen 
 
16 december: 
Ken je dat? Zo een spel waarbij je propjes maakt met wc rol en dit dan blaast door een PVC 
buis? Hier spelen wij een leuke variant op met verschillende speltypes. Btw dit is een spel dat 
door vele van jullie is uitgekozen als spel dat we nog eens moesten doen. Dus speel mee van 
14 tot 17 uur aan de lokalen.  
 
ZATERDAG 22december: 
Ah het Kerstfeestje, een gezellig moment van samenzijn tussen leiding en leden. Vandaag 
willen we wel eens zien hoe goed de vrijgevige man met witte baard is in enkele opdrachtjes. 
Om elkaar te belonen nemen we elks een cadeautje van ongeveer €6 mee. We zien elkaar aan 
de lokalen van 20u tot 22u. 
 
30 december: 
Alvast een prettig Nieuwjaar gewenst! Op deze voorlaatste dag van 2018 zal er geen 
vergadering zijn. Tot volgend jaar! 
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6 januari: 
Na de geboorte van Jezus stond er een ster aan de hemel. Herders in het veld en koningen 
zagen deze ster en trokken richting de stal die eronder stond, waar Jezus in zijn kribbe lag. Zo 
ook de drie koningen. De koningen en herders waren de eersten die Jezus te zien kregen en 
zij vertelden het verhaal van zijn geboorte door. 
De drie koningen brachten ieder een geschenk met zich mee om aan te bieden aan de 
pasgeborene. (https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/feestdagen/108446-wat-is-
driekoningen.html extra info hier te vinden) 
Rarara wat gaan we doen vandaag??  
We zien jullie van 14-17 aan de lokalen!  
 
 
ZATERDAG 12 januari: 
Gelukkige verjaardag  
Happy Birthday 
Bon anniversaire 
alles gute zum geburtstag 
feliz cumpleaños 
 سعيد ميالد عيد
Buon compleanno 

生日快乐 

 
Vandaag is er iemand van jullie SUPER VETTE leiding jarig!!!!!  
En omdat er iemand jarig is kijken wij FILM!!!! (natuurlijk door de jarige gekozen) 
Kom ontdekken wie er jarig is van 19.30-22 aan de lokalen!  
 
 
20 januari:  
Schaatsen is het zich voortbewegen op dunne, rechte ijzers (schaats) over ijs. Schaatsen kan 
zowel op natuur- als op kunstijs beoefend worden. (Wikipedia, 2018) 
 
 
27 januari: 
Helaas is dit weeral de laatste zondag van de maand. Wat dus gelijk staat aan familiefeesten, 
rustig thuis zitten of … (met in gedachte dat je ons mist natuurlijk)   
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Verkenners 
 

 



10 
 

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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