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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
Even uw aandacht voor onderstaand BELANGRIJK bericht!!

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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Kapoenen
Zondag 4 december
Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt, wie zou dat zijn? Hopelijk zijn
jullie allemaal braaf geweest dit jaar? En heeft iedereen flink naar zijn mama en papa
geluisterd? Want vandaag komt de Sint langs op de scouts en hij heeft voor alle brave
Kapoenen iets lekkers bij. Vergadering van 14u tot 17u aan de scoutslokalen.
Zaterdag 10 december
Omdat de leiding deze maand moet studeren en de cinema toch niet zo gezellig is als onze
eigen lokalen, organiseren we een filmavond. Wij toveren onze lokalen om tot een heuse
cinema compleet met comfy zetels. Vergadering van 18u30 tot 21u aan de scoutslokalen.
Zondag 18 december
Wij als leiding zijn ervan overtuigd dat we sneller, beter en slimmer zijn dan de Kapoenen.
Maar net zoals iedere mens zit zelfs de leiding er al eens naast, komen jullie ons het
tegendeel bewijzen? Vandaag het grote ‘kapoenen tegen de leiding’-spel, moge de beste
winnen. Vergadering van 14u tot 17u aan de scoutslokalen.
Vrijdag 23 december
Het is bijna kerstmis! Daarom vieren we vanavond feest, een heus ‘kapoenenkerstfeestje’.
Vanaf 19 uur gaan we gezellig allemaal samen in ons kapoenenlokaal een feestje bouwen! We
gaan dansen, zingen, spelletjes spelen, … Het feest zal afgelopen zijn om 21 uur.
Zondag 1 januari
Het is nieuwjaar, bij deze wensen we iedereen een gelukkig nieuwjaar! Omdat de leiding het
te druk heeft met hun nieuwjaarsbrieven voor te lezen is het jammer genoeg geen
vergadering.
Zondag 8 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 en de vervangleiding wegens examens van de leiding.
Zondag 15 januari
De eerste examens zijn van start gegaan en jullie leiding moet nog steeds studeren. Gelukkig
staat er een hele groep vervangleiding klaar om er weer een geweldige vergadering van te
maken.
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Zondag 22 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!
Zondag 29 januari
Het is de laatste zondag van de maand, het is jammer genoeg geen vergadering.
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Welpen
Zondag 4 december
Daaaar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt, daaaar wordt aan de deur
geklopt WIE ZOU DAT ZIJN?! Jaja, jullie lezen (-zingen-) het goed, het is weer die tijd van het
jaar!! De lieve goede Sint komt helemaal van Spanje op zijn giga-gantische stoomboot om
alle brave kindjes in Bonheiden & omstreken wat lekkers te geven. Zeker komen dus! (Maar
natuurlijk enkel als je dit jaar braaf bent geweest he ). Afspraak van 14 tot 17 uur aan de
scoutslokalen.
Zondag 11 december
Vandaag spelen we het superbekende strategospel! Spion, verkenner, generaal, kapitein of
bom? Die vlag van het andere team zien te bemachtigen, dat is ons doel! Kortom, een echte
scoutstraditie die niet verloren mag gaan. Afspraak van 14 tot 17 uur aan de lokalen.
Zondag 18 december
Vandaag is eindelijk de grote dag van Sarah en Simon aangebroken. Ze geven mekaar het jawoord op 18 december van 14 tot 17 uur aan de scoutslokalen. Kledingtip: trouwerig

Vrijdag 23 december
Eindelijk is het zover KERSTFEEEEESSSSTTTJJJEEEEE!!!! Verdere info over het uur en het
cadeautje volgt via mail.
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Zondag 1 januari
HAPPY NEW YEAR ALLEMAAAAAALLL!!!!
Vandaag is het GEEN scouts . De leiding ligt waarschijnlijk hun roes nog uit te slapen van
een stevige nieuwjaarsnacht en zijn dan niet het fijnste gezelschap 
Zondag 8 januari
Drie koningen, drie koningen geeft mij nen nieuwe hoed of nieuwe leiding? Vandaag hebben
jullie voor even nieuwe leiding, want de huidige heeft examens . Van 14 tot 17 u aan de
scoutslokalen in jullie beste outfit. (Bonuspunten voor degenen die zich extra goed
verkleden ).
Zondag 15 januari
Vandaag gaan we Bonheiden City onveilig maken met een megacool dorpsspel . Jullie
zullen nog even moeten overleven met vervangleiding want wij zijn nog aan het studeren.
Van 14 tot 17 u aan de lokalen.
Zondag 22 januari
Vandaag is SGV Sint Paulus present op de schaatsbaan!! We gaan met heel de scouts
schaatsen. Verdere info volgt via mail.
Zondag 29 januari
Vandaag geen scouts want het is de laatste van de maand .
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Jongverkenners
Zondag 4 december
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje al aan
Hij komt, hij komt, die lieve, goede Sint
De zak van Sinterklaas Sinterklaas Sinterklaas
Oefen al jullie sinterklaasliedjes maar en wees extra braaf deze weken, want 4 december
krijgt de scouts hoog bezoek van een of andere man uit Spanje die blijkbaar een groot boek
heeft waar in staat of iedereen braaf is geweest of niet. Wij zijn benieuwd wat hij te zeggen
heeft over de jongverkenners…

Zondag 11 december
Samen met allemaal leuke jongverkenners gezellig gezelschapspelletjes spelen, wat is er
leuker dan dat? Juist, niks! Dus neem een goede pauze van het studeren of kom gewoon je
zondagnamiddag leuk vullen door samen met ons gezelschapsspelen te spelen! Je mag zeker
een gezelschapsspel meenemen van thuis..

Zaterdag 17 december
We gaan een filmpje kijken op de scouts, dus zorg dat je comfortabel zit en maak je klaar voor
een ontspannende (maar misschien toch wel spannende) vergadering op de tofste scouts van
het land! Allemaal welkom van 19u30-22u op de scouts!

Vrijdag 23 december
Hoera! Het is eindelijk kerstvakantieeeeeeeee! Dat moet natuurlijk goed ingezet worden en
hoe kan dat op de allerleukste manier? Met een kerstfeestje op de scouts natuurlijk! Het is de
bedoeling dat jullie elks een cadeautje meenemen van maximum €5. Allemaal welkom van
20u-22u op de scouts MET jullie cadeautje.
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Zondag 1 januari
Geen vergadering! Na al die feesten, cadeautjes openen en onze buiken vol eten, kan
iedereen wel wat rust gebruiken. Een gelukkig 2017 gewenst allemaal!

Zondag 8 januari
Er was iets met 3 mannen die naar een kindje gingen kijken en iets met goud, wierook en
mirre en iets met liedjes zingen. Maar wat was het ook al weer? De slimmerikken onder jullie
hebben het misschien al geraden, maar voor zij die het nog niet snappen, zal het een
verrassing zijn! Verkleed komen mag altijd!

Zondag 15 januari
De leiding heeft examens (stom stom stom!) en dus gaan jullie de allerleukste leiding een
keertje moeten missen, maar niet getreurd, er staat superleuke vervangleiding voor jullie
klaar die gaan zorgen voor een zalige vergadering! Wat die vergadering is, blijft nog een
verrassing! (De vergadering gaat dus wel gewoon door)

Zondag 22 januari
Schaatsen met iedereen van de scouts, joepie! Doe dus zeker handschoenen aan en kleed je
warm aan! Meer info volgt nog via mail.
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Verkenners
Zondag 4 december
De sint is met zijn kleurpieten vanuit Spanje met de ecoboot afgekomen om fairtrade
cadeautjes uit te delen aan alle flinke kindjes. Als jullie denken bij deze groep te horen,
worden jullie van 2 tot 5 aan de lokalen verwacht.
Vrijdag 9 december
Vanavond chill-avondje bij ons aan de lokalen. Wij zorgen voor een beamer en wat snacks
zodat jullie kunnen ontspannen van al dan niet jullie eerste examen. Jullie worden verwacht
aan onze lokalen om 21 uur.
Vrijdag 16 december
Deze avond gaan we bowlen. De kas zal een drankje trakteren maar er wordt verwacht dat
jullie zelf voor 3 rondjes geld meenemen. (De prijs en het uur zal gecommuniceerd worden in
de facebook groep.)
Vrijdag 23 december
Het sneeuwt buiten, het kerststalletje staat al in het dorp en de lichtjes hangen al in de
kerstbomen. Hoog tijd dus voor een kerstfeestje. Neem allemaal een super origineel (geen
strips) cadeau mee van ongeveer €5 en dan zien we jullie van 20:30 tot 23u op de scouts.
Zondag 1 januari
Geen vergadering, helaas. Volgende zondag zijn we er weer met meer weer.
Zondag 8 Januari
Drèi koningen, Drèi koningen, gevt mij'ne niefen hoed; M'nen ouwe is versleite, 'smoeder
mag 't nie weiten. 'svaoder hevet gèld al op de rooster geteltd. (2 tot 5 aan de scoutslokalen)
Zondag 15 Januari
Aangezien de leiding weer 4 maanden niets heeft gedaan moeten ze nu eens dringend
beginnen werken en kunnen ze niet afkomen. De oud-leiding zal voor jullie klaar staan om er
nog maar eens een toffe vergadering van te maken. Van 2 tot 5 aan de scoutslokalen.
Zondag 22 Januari
In de hoop dat er iemand voor u valt sturen we jullie naar de schaatsbaan.
Verdere info volgt op facebook.
Zondag 29 Januari
Geen vergadering.
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Jins

*zaterdag
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*22 januari
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Kerstbar
Op 23 december is het kerstfeestje op de scouts. De jins nodigen alle ouders en sympathisanten
uit om tijdens dit kerstfeestje iets te komen drinken of eten op onze kerstbar. De perfecte
gelegenheid om nog eens bij te babbelen met andere scoutsouders en te genieten van een
glaasje jenever, een warme chocomelk, … Zo kan u gemakkelijk op uw (b)engel(s) wachten in
goed gezelschap en dat met de beste sfeer.

Wanneer?
23 december
Hoe laat?
Vanaf 19 uur
Waar? Aan de scoutslokalen
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