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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 
 
Thomas Vermeulen 
0479 32 14 18 

 
 

Astrid Engelborghs 
0471 45 71 64 

Lise Defieuw 
0474 35 47 61 
 

Welpen – welpenleiding@hotmail.com 
 
Nathan Van Hof 
0477 72 35 12 
 
Amber Sels 
(Takverantwoordelijke) 
0472 79 71 77 
 

Zeno Stevens 
0473 35 91 90 
 
Astrid Fremau 
0471 88 41 76 

Anneleen Henderickx 
0470 22 90 29 

 
 

  

Jongverkenners – jvkbonheiden@hotmail.com 

 
Goele Rutten  
0496 33 33 86 
 
Emma van de Ven 
0471 39 69 75 
 
 

Fleur Van Lent 
0471 08 99 12 

Stijn Rutten 
(Takverantwoordelijke) 
0479 35 55 99 

Verkenners – verkenners.sintpaulus@gmail.com 

 
Lucas Lemaître  
0476 90 59 97 

Jowan Pittevils 
0492 79 28 84  

Victor van Eetvelt 
(Takverantwoordelijke) 
0471 84 74 37  
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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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BLADQUIZ 

 

 

 
De eerste editie van de BLADQUIZ is een feit! 
Houd u klaar voor een avond met grappige, nutteloze en (een paar) moeilijke vragen. Weet u 
niets van wielrennen of quantumfysica? Geen probleem, er zijn verschillende rondes over tal 
van onderwerpen! Weet u eigenlijk helemaal niets? Niet getreurd, er is ook een zuipbeker! 
Zowel voor de 3 ploegen met de hoogste eindscore als voor de winnaar van de zuipbeker 
zullen er mooie prijzen klaar staan. 
 
Praktisch: 
Locatie: zaal Sint Martinus, Brugstraat in Rijmenam 
Datum: 18 maart 2017 
Deuren: 19u 
Start quiz: 20u 
Inschrijvingsgeld: €20 per ploeg (max 5 personen per ploeg) 
(overschrijven naar BE13 7380 4090 6639 met vermelding van ploegnaam) 
Inschrijven kan via e-mail (anthea.vanparys@gmail.com) 
 
't Blad, wadisda? 
Wij zijn een oud-leid(st)ers van scouts Sint Paulus Bonheiden.  
Omdat er bij de scouts al eens iets stuk gaat, willen we geld inzamelen om nieuw materiaal 
aan te kopen. 
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Kapoenen 

 

 
Zondag 5 februari: sportvergadering 

Wie van jullie is de sterkste en de snelste en kapoen?? Wij gaan dat vandaag uittesten! Kom 
zeker als jij denkt dat je kans maakt om te winnen!  
 
Zondag 12 februari: valentijnsvergadering 

Vorige week hebben we genoeg gesport, vandaag hangt er......... LIEFDE IN DE LUUCHT! 
Cupido komt langs, wij zijn alvast benieuwd op wie hij zijn pijlen gaat schieten! Jullie ook??  
 
Zondag 19 februari: dorpspel 

Kennen jullie Teddy de teddybeer nog? Die is ooit zijn teddybroer is kwijtgespeeld, maar met 
jullie hulp hem teruggevonden heeft!!! Nu is Teddy zo dom geweest om van school naar thuis 
zijn boekentas open te laten staan, waardoor ALLES (!!) eruit is gevallen. Hij vraagt de hup aan 
de allerbeste kapoenenzoekers van Bonheiden en omstreken om zijn gerief terug te vinden! 
Jullie komen toch helpen??  
 
Zondag 26 februari 

Het is spijtig genoeg de laatste zondag van de maand, geen scouts :((((((( 
 

Zondag 5 maart 

Vandaag spreken we niet af aan de scoutslokalen maar aan de ...... NEKKER! We gaan lachen 
en spelen in de binnenspeeltuin Nekki! We sturen alle info nog als het zover is!  
 
Vrijdag 10 maart: Glow in the dark vergadering 

We gaan opzoek naar verborgen schatten op het scoutsdomein. Wie weet wat vinden we 
allemaal! Vergeeet zeker jullie zaklampen niet!! We verwachten jullie van 19 - 21 uur! Wij 
kijken er alvast naar uit, jullie ook?  
 
Zondag 19 maart: Zwerfvuilactie 

We maken van Bonheiden vandaag de mooiste en properste dorp van heel België. Kom ons 
zeker allemaal helpen!   
 
Zondag 26 maart 

Laatste zondag van de maand! Dat betekend geen scouts spijtig genoeg :(( 
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Welpen 
 

 
 
Zondag 5 februari 

Vandaag gaan we een tornooi houden maar wat voor een tornooi? Het wel befaamde ik gooi 
met een stokje naar de overkant en hoop dat ik een blokje raak spel aka kubb. Kom van 14 tot 
17 en wie weet kunnen jullie nu de leiding eens verslaan maar stiekem weten we allemaal dat 
dit niet gaat lukken!  
 
Zondag 12 februari 

VALENTIJNS VERGADERING! Ben jij stiekem een beetje verliefd op Hathi of heb je eerder een 
boontje voor Bagheera? Kom dan van 14 tot 17 jouw liefde verklaren op de meest 
romantische vergadering van het jaar. Al vast veel liefde en kusjes van jullie leiding xxxxxxxxx  
 
Zondag 19 februari  
Vandaag geven we jullie nog maar eens een kans (na al jullie mislukte pogingen) om te tonen 
dat jullie beter zijn dan de leiding. Waar vindt deze battle plaats? In de beste city van de 
wereld beter bekend als Bonheiden city. Van 14 tot 17 aan de lokalen. 
 
Zondag 26 februari 

Je bent thuis.  

We zijn blij dat je hier kan zijn.  

Goede raad van iedereen.  
Warme armen om je heen. 
 
Je bent thuis. 

Er is geen beter plek voor jou.  

Alles past hier in elkaar.  
 
Nergens beter dan thuis.  
 
Daarom mogen jullie een dagje thuis blijven, vandaag geen vergadering 
 
Zondag 5 maart   
Vandaag trekken we het bos in voor het grote scouts stratego spel en daarom worden jullie 
aan de echt grote scouts lokalen verwacht van 14 tot 17. 
 
Vrijdag 10 maart  
Oei, 10 maart is wel een vrijdag? Ja dat lezen jullie goed vergadering op vrijdag en het wordt 
nog beter want het is een avondspel. Allemaal welkom van 20:00 uur tot 22:00 uur op de 
scouts. 
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Zondag 19 maart   
Vandaag is het de dag, de welpen kunnen eindelijk tonen dat ze echte scouten zijn. Want 
scouten zijn begaan met de natuur en alles wat daarbij komt kijken en zoals we allemaal 
weten liggen de straten van Bonheiden vol met vieze, vuile en smerig afval en dit gaan wij 
vandaag opkuisen dus jullie worden ALLEMAAL verwacht om 14 uur aan het kerkplein en om 
17 uur zijn we al terug daar voor een leuke of is het een lekkere verrassing.   
 
Zondag 26 maart 

De leiding heeft het weer maar eens te druk om leiding te geven maar vandaag hebben we 
echt wel het beste excuus want het is WERKWEEKEND! Daarom vandaag geen vergadering.  
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Jongverkenners 
 

 
 

Zondag 5 februari 

Vandaag doen we nog is een echte pleinspelen 
vergadering alleen een beetje alternatiever dan jullie 
gewoon zijn. Van 2 tot 5 aan de lokalen.  “Bring your A 
game. “ 
 
 
 
 
 
 

Zondag 12 februari 

 
 
EIN-DE-LIJK is het daar! De GIGA-AWESOME-NOOITGEZIENE-
JVK-LADDERCOMPETITIE!!! We komen eindelijk te weten wie 
het waard is aan de top te staan (correctie: onder de leiding 
weliswaar) en wie wanhopig onderaan blijft proetelen. Van 2 tot 
5 aan de lokalen. 
 

 
 
 
Zondag 19 februari 

Nu Valentijn achter de rug is en er waarschijnlijk talloze 
koppeltjes gevormd zijn op de scouts, zijn wij toch wel eens 
benieuwd! En hoe komen we dit beter te weten dan met een 
dorpsspel? Wie is jouw match made in heaven?  Kom dit en 
meer te weten van 2 tot 5! Afspraak aan de lokalen. 
 
 
 
 

 
Zondag 26 februari 

 
 
 
Geen vergadering, laatste zondag van de maand.  
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Zondag 5 maart 

In de hoop de fiscus te kunnen ontwijken heeft koningin 
Fabiola haar erfenis naar verluidt verstopt in den bos. Omdat 
wij, eerlijke belastingbetalers, ook ons graantje willen 
meepikken, gaan we daar een stokje voorsteken. Van 2 tot 5 
aan de lokalen, enkel voor kinderen uit een eerste katholiek 
huwelijk.  
 
 

 
Vrijdag 10 maart 

Wie dacht dat we op deze mooie vrijdagavond een nijg avondspel 
gingen spelen, die heeft dat juist gedacht! *Psychic*. Het start- en 
einduur wordt jullie nog meegedeeld.  
 
 

 
 
 
19 maart 

De lente is weer bijna in het land, de vogeltjes fluiten, de 
bijtjes en de bloemetjes…, ge kent da wel *wink*.   
En daarmee is het dus ook weer tijd voor de zwerfvuilactie! 
Het startuur wordt jullie nog meegedeeld.  
 
 
 

 
25 - 26 maart 

Geen Scouts, laatste zondag van de maand, maar het is ook 
werkweekend! Julie mogen dus altijd mee komen helpen hoor… 
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Verkenners 
 
 
 

Zondag 5 februari 

Omdat de leiding zijn resultaten moet verwerken is het uitzonderlijk geen vergadering op de 
eerste zondag van de maand. Dit wordt ingehaald de laatste zondag van de maand. Be there or 
be square.  
 
Zondag 12 februari 

Vandaag gaan we terug naar 28 juli 1914 en verdiepen we ons in de eerste wereldoorlog. Een 
oorlog die vier jaar lang zou duren en aan 10 miljoen soldaten het leven heeft gekost. 
Aanwezigheid is vereist van 14u tot 17u op de scoutslokalen. 
 
Zondag 19 februari 

19 februari: de dag waarop de leiding de leden uitdaagt voor een battle. Hoe meer leden er 
aanwezig zijn, hoe moeilijker het is voor de leiding. 14u aan de lokalen. 
 
Zondag 26 februari 

Vandaag spelen we een mod van cs: go met klakkebuizen. Plezier gegarandeerd. We spelen op 
de vertrouwde map scoutslokalen om 14u.  
 
Zondag 5 maart 

Maffia (Italiaans: mafia, met één f) is een geheel van geheime criminele organisaties, 
georganiseerd in afdelingen. Om aan de term ‘maffia’ te voldoen, moet een criminele 
organisatie over vier verschillende segmenten beschikken: een criminele, culturele, politieke 
en economische. Een persoon die tot de maffia behoort wordt een maffioso (meervoud 
maffiosi) genoemd. (S.N. Wikipedia) Ik denk dat jullie wel weten waar deze vergadering over 
gaat. 14u aan de scoutslokalen.  
 
Vrijdag 10 maart 

Omdat Strange Night gepland staat op 11 maart, waar jullie zeker aanwezig moeten zijn want 
dit wordt een avond om niet snel te vergeten, doen wij een vergadering op vrijdag. Omdat we 
zaterdag al superactief gaan zijn doen we een chill avond aan het kampvuur op vrijdag. Uur 
wordt nog meegedeeld via de facebookgroep. 
 
Zondag 19 maart 

Om de straten van Bonheiden en omstreken proper te maken is er weer de zwerfvuilactie. Meer 
informatie volgt nog.  
 
Zondag 26 maart 

Laatste zondag van de maand. See you later. 
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Jins 
 

 

5 februari 

Vandaag verkopen we onze laatste vatjes appelsap. Let’s do this!  

 

12 februari 

Nu is het wel echt de allerallerlaatste dag dat we appelsap verkopen. Ma echt he. De laatste. 

Hierna eindelijk geen appelsap meer. Ik haat appelsap. Mopje natuurlijk, maar we willen er nu 

wel echt vanaf zijn.  

 

 

19 februari 

Binnen een maand is het foaf. Tijd om volop te schilderen, tickets te verdelen, affiches te 

plakken en ervoor te zorgen dat de Strange Night wederom awesome wordt. Be ready to glow 

in the dark and shine like a star.  

 

26 februari 

Normaal gezien is het geen vergadering, maar als we echt nog veel werk hebben doen we 

vandaag er nog wat schilderwerken en planning bij.  

 

5 maart 

Nog een week en dan is het zover! Nog een laatste week knallen en het werkgedeelte van dit 

jaar zit er op.  

 

11 maart 

STRANGE NIGHT BITCHESSSSS 

 

19 maart  

Zwerfvuilactie. Maar er is ook een jarige. Iemand ideeën voor de ultieme combinatie?? 

 

26 maart 

De leiding heeft werkweekend. Altijd welkom om al eens te komen oefenen voor volgend 

jaar.  
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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 
 


