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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

Daan Van Rossen
(Takverantwoordelijke)
0471 48 58 37

Astrid Engelborghs
0471 45 71 64

Lise Defieuw
0474 35 47 61

Thomas Vermeulen
0479 32 14 18

Welpen – welpenleiding@hotmail.com
Nathan Van Hof
0477 72 35 12

Zeno Stevens
0473 35 91 90

Amber Sels
(Takverantwoordelijke)
0472 79 71 77

Astrid Fremau
0471 88 41 76

Anneleen Henderickx
0470 22 90 29

Jongverkenners – jvkbonheiden@hotmail.com
Goele Rutten
0496 33 33 86

Fleur Van Lent
0471 08 99 12

Stijn Rutten
(Takverantwoordelijke)
0479 35 55 99

Emma van de Ven
0471 39 69 75

Verkenners – verkenners.sintpaulus@gmail.com
Lucas Lemaître
0476 90 59 97

Jowan Pittevils
0492 79 28 84
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Victor van Eetvelt
(Takverantwoordelijke)
0471 84 74 37

Jins – esther.noeth@hotmail.be
Esther Noëth
(Takverantwoordelijke)
0497 79 52 75

Wies Vandoorne
0470 39 50 86

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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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 nog op zoek naar oude/te kleine uniformen om haar
collectie uit te breiden. Op dit moment is de vraag groter dan
het aanbod dus als 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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Kapoenen
Zondag 2 april
Vandaag spelen we FATA MORGANA. De burgemeester van Bonheiden daagt zijn dorp uit om
5 moeilijke en zware opdrachten uit te voeren. Omdat de inwoners nogal lui zijn, vragen ze de
kapoenen om hulp! Kom jij mee helpen de opdrachten tot een goed einde te brengen? Van 2
tot 5 aan de lokalen!
Zondag 9 april
Vandaag is het nog eens tijd voor een SUPERGEWELDIGMEGALEUK bosspel! We trekken naar
het Zellaerbos waar we het bos nog eens onveilig gaan maken.
Zondag 16 april
Het is Pasen! Vandaag dus geen vergadering want er moeten paaseitjes gegeten worden! 
21 tot 23 april
Het is weer zover: Wij gaan op WEEKEEEEEND! 😊 Verder info volgt nog.
Zondag 30 april
De leiding moet nog een beetje bekomen van ons geweldige weekend, daarom is het deze
week geen vergadering ☹
Zondag 7 mei
Het wordt vandaag supermooi weer buiten en iedereen heeft het te warm! Wat is er dan
leuker dan waterspelletjes spelen? Breng zeker kleren mee die héél nat mogen worden.
Zondag 14 mei
SURVIVAL-vergadering! We gaan terug in de tijd, namelijk naar de prehistorie! De tijd dat
mensen nog holbewoners waren, hutten bouwden of in grotten woonden en op dieren
gingen jagen. Vandaag zijn jullie die holbewonertjes en mogen jullie ons laten zien hoe goed
jullie al deze dingen nog kunnen! Van 2 tot 5 aan de lokalen.
Zondag 21 mei
Joepieeeeeee, vandaag trekken we met de hele scouts naar de Nekker! We spreken daar om
2 uur af aan de ingang. Tot dan!
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Welpen

Zondag 2 april
Deze zondag gaan we samen in groep iets builden en gaan we dat gebruiken om opdrachten
uit te voeren. Voor de rest is het een verrassing ;) Tot zondag van 14 tot 17 uur aan de
scoutslokalen
Zondag 9 april
Vandaag gaan we laten zien dat we echte scouts zijn. We spelen alle vettige en vieze
spelletjes uit de hele scoutsgeschiedenis. Doe dus zeker niet je allerbeste kledij aan en breng
eventueel reservekledij mee.
Zondag 16 april
Vandaag ligt de leiding met superveel buikpijn (van al die paaseieren) in de zetel. Het is dus
geen vergadering. Vrolijk pasen allemaal en niet te veel chocolade eten 
21 tot 23 april
JAAAAAA WE GAAN OP WEEEEKKKEEENNNDDD!!! Maak jullie rugzak alvast klaar want het
wordt weer een mega AWESOME weekend. Verdere informatie volgt via mail, alsook het
thema,etc…
Zondag 30 april
Het is de laatste zondag van de maand en jullie leiding is druk bezig met het maken van
nieuwe spelletjes voor jullie. Vandaag dus geen vergadering.
Zondag 7 mei
Vandaag gaan we laten zien wie de sportiefste welp onder ons allen is. We gaan de echte
oldschool scoutsgames houden. Elk team strijdt voor de gouden medaille. Kom in sportieve
kledij en we verwachten jullie van 14 tot 17 u aan de lokalen.
Zondag 14 mei
Vandaag gaan we ons al voorbereiden voor het meganice kamp van juli. We spelen
waterspelletjes . Breng dus allemaal reservekledij en een handdoek mee tenzij je in je
onderbroek naar huis wilt fietsen. Spijtig genoeg is dit de laatste vergadering van dit jaar met
de volledige welpenleiding ;(. De leiding begint binnenkort met de examens en daarom
moeten ze nu dringend beginnen studeren.
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Zondag 21 mei
Vandaag gaat de scouts de Nekker onveilig maken. We gaan een beetje bonden met de
andere takken van scouts Sint-Paulus Bonheiden . we spelen een groot spel in de Nekker.
Verdere info volgt via mail.
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Jongverkenners
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Verkenners
Zaterdag 1 april
Kent gij een mop? Twee tetten in een enveloppe. Zaterdag van 10 tot 3 gaan we sponsors
zoeken voor onze pensenkermis, dus iedereen moet met de fiets komen.
Zondag 9 april
Meer info volgt later :3
Zondag 16 april
Geen vergadering vandaag want het is Paseuun!!

21-23 april
Het is tijd voor ons super-awesome WEEKEND. De moment om eens iets te doen met onze
zuurverdiende centen. Meer info via mail en facebook.
Zondag 30 april
Einde van de maand, geen vergadering, helaas pindakaas!
Zondag 6 mei
PENSENKERMIS!! Ook dit jaar wordt de legendarische pensenkermis terug georganiseerd! Zo
hebben we wat centjes in de kas waarmee we leuke dingen kunnen doen op kamp. Maak dus
extreem veel reclame bij vrienden, familie, buren,… Zij zijn welkom vanaf 16u. Voor jullie zal de
dag wat vroeger beginnen (ongeveer om 9u) omdat dit alles zich jammer genoeg niet vanzelf
opbouwt. Meer info volgt uiteraard nog!
Zondag 14 mei
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het district een vlottentocht op de waters van Mechelen.
Vorig jaar hebben jullie wat groepen kunnen inhalen, nu gaan we voor de eerste plaats!! Meer
praktische info volgt nog via mail en facebook.
Zondag 21 mei
#laatstevergadering #nekker #gewoonkomen #2tot5 #amusement #iedereen #strange #night
#grenzeloosgroeien #terrorklus
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Jins
Zondag 2 april
Vandaag geen vergadering voor ons! Wel gaan we de togen opruimen die nog bij marque staan.
Woensdag 5 april
YES JOEPIE JEEJ TIJD OM ONZE REIS TE BOEKEN
(wel eerst nog een bestemming vinden…)
Zondag 16 april
Het is Pasen en de mannen hebben paastoernooi en de rest moet paaseitjes eten.

21-23 april
Joepie, weer een stapje verder in jullie opleiding tot de beste leiding. Jullie gaan mee op
weekend met één van de takken en leren hoe 30 kapoenen/welpen/jvk’s een heel weekend
bezig te houden.
Zondag 30 april
Vandaag wordt er getapt op de spartacusrun! Altijd welkom om te joinen en het leidingsteam
al wat beter te leren kennen.
Zondag 6 mei
Deze zondag doen we iets LEUK! Meer info via facebook.
Zondag 14 mei
Het is vlottentocht vandaag en dat is nu toch wel echt één van onze specialiteiten he. Meer info
volgt nog!
Zondag 21 mei
Uitstap met heel de groep naar de Nekker? Hoera, daar willen wij bij zijn! Van 2 tot 5 daar!
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