Inhoudsopgave
Voor op het prikbord
Strange Night
Kapoenen
Welpen
Jongverkenners
Verkenners
Jins
Annick’s Tweedehandsboetiek

www.scoutsbonheiden.be

2
4
5
6
8
10
11
13

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
hoofdleiding.

Kapoenen

– kapoenen.sintpaulus@gmail.com

Astrid Fremau
0471 88 41 76

Wout Van Damme
0492 60 60 07

Esther Noëth
0497 79 52 75

Goele Rutten
(takverantwoordelijke)
0496 33 33 86

Welpen – welpenleiding@hotmail.com
Anthea Van Parys
0474 76 76 16

Kaat Vandergoten
0498 84 43 29

Jowan Pittevils
0492 79 28 84

Lucas Lemaître
0476 90 59 97

Zeno Stevens
(takverantwoordelijke)
0473 35 91 90

Jongverkenners – jvkbonheiden@hotmail.com
Joren Defieuw
(takverantwoordelijke)
0479 74 06 19

Sander Van den Broeck
0498 21 98 50

Daan Buttiens
0496 62 64 31

Verkenners – verkenners.sintpaulus@gmail.com
Nathan Van Hof
0477 72 35 12

Wies Vandoorne
(takverantwoordelijke)
0470 39 50 86
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Kevin Desmet
0497 62 86 70

Jins – ella.vanderweyen@telenet.be
Stijn Rutten
0479 35 55 99

Ella Vanderweyen
(takverantwoordelijke)
0474 29 01 03

Oudercomité
Eva Van De Pol

Groepsleiding
Anthea Van Parys
0474 76 76 16

Kaat Vandergoten
0498 84 43 29

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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STRANGE NIGHT
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Kapoenen
7 februari
Hiphoi hiphoi, vandaag is het CARNAVAL!!! Duik dus allemaal eens in de verkleedkoffer en kom
naar de scouts als je favoriete superheld, disneyprinses of lievelingsdier. De leiding is in elk geval
al wekenlang bezig met het ineenknutselen van hun kostuum! Wat zal er aanwezig zijn: muziek,
confetti en misschien zelfs een wedstrijd voor best verklede kapoen!
We verwachten jullie allemaal tussen 14u en 17u aan de lokalen.
14 februari
Vandaag gaan we jullie kookkunsten eens testen. Voordat jullie echter kunnen beginnen koken,
hebben jullie natuurlijk ingrediënten en potten en pannen nodig. Kom dus zondag tussen 14u
en 17u naar de scouts om ingrediënten te verzamelen en verbluf de leiding met jullie talent.
21 februari
Uitzonderlijk is het vandaag geen scouts. In plaats daarvan is het volgende week wel scouts,
yessss!
28 februari
Vandaag spelen we St Paulus Got Talent. Welke kapoen is het sterkste? Welke de grappigste
en welke is een echt fotomodel? We gaan op zoek naar het grootste talent. Gewoon tussen
14u en 17u aan de talentstudio/ het kapoenenlokaal.
6 maart
Omdat het weer lang geleden is dat we nog een bezoekje aan het bos hebben gebracht,
dachten we dat vandaag wel eens de ideale dag zou kunnen zijn voor een bosspel. Meer
verklappen we nog niet, maar als jullie meer willen weten moeten jullie gewoon om 14u naar
onze lokalen komen.
13 maart
‘De wereld is een toverbal, geen mens weet hoe het worden zal, maar één ding dat weet
iedereen, je kunt het niet alleen, duuuuusss…’ Vandaag doen we een heuse reis rond de wereld
en dat allemaal op drie uurtjes. Allemaal komen naar onze lokalen tussen 14u en 17u!
20 maart
Ik ben mega mindy en als er één ding is waar mega mindy niet tegen kan dan zijn het wel
mensen die vuile papiertjes, sigarettenpeuken of blikjes op de grond gooien! Gelukkig kan mega
mindy beroep doen op de kapoenen om haar te helpen bij het opruimen van de Bonheidense
straten en zo samen de helden van Bonheiden te worden. We spreken om 14u af aan het
kerkplein en tegen 17u zijn we terug te vinden op parking ‘de Meent’.
27 maart
Vandaag helaaspindakaas weer geen scouts. Profiteer hier maar van door vollen bak paaseitjes
te gaan zoeken in de tuin.
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Welpen
Zondag 7 februari
FEEEEEEEEEEESSST!!! Het is carnaval vandaag en dat gaan ze ook op de scouts geweten
hebben. Kom allemaal verkleed in jou favoriete personage en dan maken we er een
reuzegroot feest van op de scouts! Haal de dansbenen ook maar boven want ik heb in de
wandelgangen gehoord dat er ook muziek aanwezig zal zijn. Met een beetje geluk zelfs een
slow!
Van 14-17u aan de lokalen
Zondag 14 februari
oooh valentijn vandaag! Een dag vol liefde, hartjes, cupido’s, chocolaatjes en hartvormige
ballonnen. Een dag om een je stiekeme liefde op te biechten hoe graag je hem/ haar wel niet
ziet. Hoe kan je dit beter doen dan op de meest romantische vergadering van het jaar? Niet
eigenlijk, hehe. Jullie worden verwacht van 14-17u aan de lokalen
Zondag 21 februari
Uitzonderlijk is het vandaag GEEN vergadering en volgende week zondag WEL!!
De jins hebben gisteren hun allomgekende ‘Strange Night’ georganiseerd en daar gaat de
leiding massaal helpen en sponsoren. Omdat we vandaag ‘ gene prei meer waart zijn’ en we
alleen top-vergaderingen willen doen, wordt de vergadering van vandaag verplaatst naar
zondag 28 februari
Zondag 28 februari
Wat houdt het scoutsleven eigenlijk allemaal in? Elke zondag vergadering, weekends, kamp,
maar ook belofte, totem en adjectief. Om dit allemaal te doorstaan, moet een scout enkele
levensnoodzakelijke vaardigheden onder de knie hebben. Om er zeker van te zijn dat onze
welpen een succesvolle scoutscarrière tegemoet gaan, leren we vandaag enkele technieken!
van 14-17u aan de lokalen
Zondag 6 maart
Vorige week hebben we veel bijgeleerd, vandaag gaan we dat in praktijk omzetten. We gaan
het nog een beetje een verrassing houden hoe we dit net gaan doen, maar het zal
spectaculair worden!! Ben jij ook benieuwd wat we gaan doen?? Kom het ontdekken van 1417u aan de lokalen!
Zondag 13 maart
We hebben de voorbije weken veel tijd doorgebracht op het scoutsterrein. En Bonheiden
dorp, pff dat zijn we eigenlijk ook al beu gezien. Misschien naar het Zellaerbos? Hmm, daar
zijn we ook al zo vaak geweest. Omdat de gemeente Bonheiden geen geheimen meer heeft
voor ons, gaan we de grens van de gemeente oversteken! Jaja vandaag gaan we naar
Mechelen! Dat is veeeeeeel groter dan Bonheiden en zijn nog meer spannende dingen te
beleven. We spreken om 14u en 17u af aan het douaneplein om Mechelen onveilig te maken.
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Zondag 20 maart
Vinden jullie ook niet dat de straten van Bonheiden er weer zo vies en vuil bijliggen? Een flesje
hier, een zetel daar. Gemene sluikstorters maken ons dorp helemaal vuil en milieuonvriendelijk. En dat terwijl de aarde aan het opwarmen is, foei foei foei. Daarom steken wij
samen met de andere verenigingen van Bonheiden en Rijmenam de handen uit de mouwen
om onze gemeente weer te doen blinken!
We spreken af om 14u aan het kerkplein, om 17u staan we gezellig samen aan parking ‘de
Meent’
Zondag 27 maart
Helaas, weeral de laatste van de maand en dus geen scouts 
Gelukkig is het vandaag wel Pasen! Dat betekent chocolade eieren gaan zoeken bij de bomma
en eten tot je buikpijn hebt! Niet te veel eten zodat jullie volgende week wel weer naar de
scouts kunnen komen. Tot dan!
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Jongverkenners
7 februari
Er staat een paard in de gang! Vandaag vieren we carnaval in stijl. Verzin een podiumactje en
doe maar de nodige research naar Aalst Carnaval, de meest bekende carnavalseditie van België.
Verkleed je om het zotste en wie weet word jij wel de nieuws Prins of Prinses Carnaval van Sint
Paulus! Van 14u tot 17u aan de lokalen en bereid al vast maar een actje voor.
14 februari
STOP, in the name of looooooooooooooove, before you break my heeeeaaaart. 14 februari is
de dag voor de koppeltjes om de liefde te vieren, dus gaan we dat vandaag ook doen! Breng je
vriendinnetje of vriendje maar mee om voor haar/hem de mooiste valentijnsgedichtjes voor te
lezen, de mooiste boeket bloemen af te geven of wie weet om ten huwelijk te vragen?! Indien
uw vriend(in) niet wil meekomen, is een foto verplicht! De singles onder ons nemen een foto
van hun crush mee, of hem/haar persoonlijk is nog beter zelfs! De Kevin is namelijk de perfecte
wingman / cupido ;-)
21 februari
UITZONDERLIJK GEEN VERGADERING. Uw meest favoriete leiding wil graag uitslapen van de
vorige nacht, want het was de STRANGE NIIIIIIGHT. Om toch niet te lang onze lievelingetjes te
moeten missen, lassen we een vergadering in op 28 februari. Voor de ouders is het wel scouts
op 20 februari van 21u00 tot 03u00. “geen babysit vinden” wordt niet geaccepteerd als een
goed excuus.
28 februari
UITZONDERLIJK WEL VERGADERING. We willen graag de verloren vergadering van vorige
zondag (21 februari) inhalen. Daarom worden jullie van 14u tot 17u aan onze lokalen verwacht
voor een typische zondagnamiddag op de scouts, vol met technieken, sjorconstructies en
vlotten voor op de beek te varen.
6 maart
We roepen deze dag uit tot de Dag Van De Pleinspelen van het jaar tweeduizendzestien.
Cupspelen, het vierkwadrantenspel, trefbal, … zijn maar enkele games die we vandaag gaan
beoefenen.
13 maart
Vandaag trekken we nog eens het bos in! Om ter grootst kamp bouwen, in bomen klimmen,
diertjes zoeken,… behoort allemaal tot de activiteiten vandaag. We gaan eens zien wie de echte
padvinders onder ons zijn en wie zich een superscouting mag noemen! Vergadering aan de
lokalen van 14u-17u.
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20 maart
Er leven op deze wereld veel propere mensen, maar spijtig genoeg zijn er altijd een paar zich
niet aan de regels willen houden en de papiertjes niet in de vuilbak smijten. Daar gaan wij
vandaag iets aan doen! Zwervuilactie! Tijdstip en plaats van ontmoeting wordt later nog
gecommuniceerd.
27 maart
Laatste zondag van de maand, geen vergadering!
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Verkenners
7 feb
De grote doeeensmeteenkleingroepjedeultiemescoutstraining
14 feb
De grote doeeensmeteenkleingroepjebezoekelkaarskamer
De week ervoor doorgeven wiens kamer we mogen bezoeken.
21 feb
Uitzonderlijk geen vergadering
28 feb
De grote doeeensmeteenkleingroepjetotaalgeentechniekenvergadering
Iedereen moet komen!!!
6 maart
De grote doeeensmeteenkleingroepjewaarisWiesnaartoevergadering
12 maart
De grote doeeensmeteenkleingroepjespecialeavondvergadering
Verdere details volgen nog
20 maart
De grote doeeensmeteengrootgroepjezwerfvuilactie
27 maart
Geen vergadering
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Jins
7 februari
Eerste vergadering na een maand lang zelf leiding te geven. Wij verwachten van jullie ieder een
uitgebreid verslag over “Waarom ik volgend jaar zeker Kapoenen kies als tak”. We gaan vandaag
echter niet stil zitten, de fuif komt steeds dichter bij en daarom zullen we vandaag van onze tijd
gebruik maken om al enkele praktische zaken in orde te brengen.
14 februari
De grote” I <3 you “vergadering

14 – 20 februari
Leefweek => Info volgt check fb
20 februari
FEESTJE VAN HET JAAR !!!
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28 februari
Laatste van de maand  Geen vergadering
5 maart
Milieuproject samen met de verkenners. 10-16u
Info zie fb
14 maart
Chill vergadering. Vandaag mogen jullie kiezen wat jullie doen. We zullen dit bespreken op fb.
Normaal ligt de bestemming van de buitenlandse reis nu ook al vast we kunnen nu onze tijd gebruiken
om verder te concretiseren.
20 maart
Zwerfvuil actie. Normaal spreken we om 10 u af. Mocht dit nog veranderen check fb
27 maart
Geen vergadering
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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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