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Woordje van de groepsen
Beste leden, ouders, leiding en andere aanverwanten,
Wat hebben wij goesting in dit
nieuwe scoutsjaar! Na een
fantastische maand september met
een lekker vuile overgang en een
meer dan geslaagde BBQ (waarvoor
een dikke merci aan het
oudercomité en alle anderen die
hun handen uit de mouwen hebben
gestoken), staan we nu opnieuw
aan de rand van een nieuw begin.
Niet alleen hebben we een nieuw
terrein, een nieuwe totempaal,
twee nieuwe containers en een
nieuwe leidingsploeg, ook wij beginnen zondag 2 oktober met zijn drieën aan een nieuwe
ervaring, namelijk die van groepsleiding.
Of we er zin in hebben? JA, absoluut! Of we toch ook wel een beetje bang zijn? Jep, helemaal
waar! Want wat een serieuze verantwoordelijkheid is dat zeg: instaan voor de lokalen en
terreinen, de veiligheid en het welzijn van iedereen en ook nog eens zorgen dat al die kinderen
de tijd van hun leven hebben? Je zou bijna gek moeten zijn om er aan te beginnen.
Nu, dit zou effectief alle gekheid op een stokje zijn, mochten we niet zo’n geniaal team van
enthousiastelingen achter ons hebben staan. Want hoe geweldig is het wel niet om een
leidingsploeg te hebben met zo’n fantastische sfeer, een oudercomité waar je dag en nacht op
kan rekenen en ouders en leden die het volste vertrouwen hebben in onze scouts. Het
antwoord: vrij geweldig ja!
Als nieuwe groepsleiding hebben we natuurlijk al vaak nagedacht over de dingen die wij zo
mooi en belangrijk vinden aan scouts. Welke stempel willen wij de komende twee jaar drukken
op scouts Sint-Paulus uit Bonheiden? Onder het motto ‘back to the roots’ brengen we een
aantal oude tradities terug tot leven. Zo maakt het kapoenensjaaltje dit jaar terug zijn intrede.
De bedoeling van dit sjaaltje is dat alle kapoenen het dragen, zo onderscheiden ze zich namelijk
van de andere takken. Pas bij de overgang van kapoen naar welp krijgen ze het sjaaltje van onze
groep. Vanaf dan mogen ze zich echte scouts noemen die zichzelf hebben bewezen door twee
jaar van het scoutsleven te proeven en hun eerste echte overgang te doen.
Verder willen we ook meer nadruk leggen op de welpenbelofte. Dit is een eerste moment van
zelfbezinning. Waar wil jij als welp aan werken en wat hoop jij in de toekomst te kunnen
volbrengen? Een eerste stap richting de totem is gezet.
En die totems dat is ons volgende punt. We gaan proberen iedereen die getotemiseerd is vanaf
nu aan te spreken met zijn/haar totem. Vanaf de verkennertak kennen we elkaar niet langer als
Jefke en Jozefientje, maar wel als Macao, Fodi of Steltral. Want mogen we niet trots zijn op die
naam die we ooit na twee dagen afzien aan het heilige totemvuur hebben gekregen? Zeker
wel!
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U merkt het dus, we zitten vol ideeën. Soms gaan dat goeie ideeën zijn en soms gaan dat minder
goeie ideeën zijn. Soms gaan we eens blunderen, maar soms (of hopelijk meestal) gaan we dan
weer alles piekfijn in orde hebben. Soms gaan we haast euforisch zijn met het geweldige
privilege om groepsleiding te mogen zijn en soms gaan we vloeken als we weer een hele
ledenadministratie in orde moeten brengen.
Maar bovenal, en dat is eigenlijk het belangrijkste, zijn wij klaar om samen met jullie, de leden
en de leiding er dit jaar weer volledig tegenaan te gaan: zonder ophouden, zonder stoppen en
met volle goesting.
Laten we samen grenzeloos groeien!
Een stevige linker,
Evenwichtige Adelaar, Volhardend Grijsbokje en Beheerste Poedel
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Een nieuw jaar, een
nieuw jaarthema

Scouting is dé plek waar we samen, met vallen en opstaan, kunnen
groeien. Je leert er al doende en op je eigen temp, als op een veilige
ontdekkingsreis. We trekken weg van bekende paden en kiezen
samen welke grenzen we dit jaar willen verleggen. De kracht zit dit
jaar in het woordje nog: “ Ik kan dat niet” wordt “ Ik kan dat nog
niet”. Ontdek, doe, leer, en vooral: groei!

Inschrijvingen
Zoals elk jaar moet er ook dit jaar weer ingeschreven worden. We voorzien dit jaar voor alle
groepen een info- en inschrijvingsmoment op zondag 2 oktober. Ouders van de kapoenen en
welpen zijn welkom vanaf 16u op de welpenzolder. Hier kan er kennis gemaakt worden met
de leiding en voorziet de leiding en het oudercomité een kleine presentatie over de scouts.
Daarna kan iedereen zijn zoon/dochter inschrijven bij de leiding in het bijhorende taklokaal.
Er zal iemand klaarstaan om u de weg te wijzen. Voor de oudere takken kan u eveneens vanaf
16u terecht bij de leiding in het juiste lokaal voor een kleine kennismaking, stand van zaken
en de inschrijving. Het lidgeld wordt dit jaar verhoogd naar €65. Hiervan gaat €35 rechtstreeks
naar Scouts en Gidsen Vlaanderen voor de verzekering. De overige €30 gebruiken wij voor het
onderhoud van de lokalen, spelmateriaal, knutselmateriaal en alle andere dingen die een
zondagnamiddag nog leuker kunnen maken voor de leden.
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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
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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Dag van de jeugdbeweging

Vrijdag 21 oktober is het weer zover, dag van de jeugdbeweging! Bij deze een oproep om
massaal je uniform aan te trekken en onze scouts te vertegenwoordigen. Neem zeker ook eens
een kijkje op de site http://dagvandejeugdbeweging.be/ om te zien welke activiteiten er in jouw
buurt te doen zijn.
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Kapoenen
2 oktober
Het is zo ver! De aller aller allereerste vergadering van het nieuwe scoutsjaar staat voor de
deur. We kunnen eindelijk aan het nieuwe scoutsjaar beginnen, tijd om met alle andere
kapoenen naar de scoutsterreinen te komen en te ontdekken wie die nieuwe leiding nu juist
is. Maar ook tijd om elkaar beter te leren kennen. Daarom is het kennismakingsvergadering
van 14 tot 17 aan de scoutslokalen.
9 oktober
Opgelet, opgelet, het is jammer genoeg vandaag géén vergadering! Omdat jullie leiding op
leidingsweekend gaat, uiteraard zijn we volgende week weer van de partij!
16 oktober
Vandaag trekken we het bos in, een echte scouts voelt zich immers het best thuis in het bos!
We bouwen eerst een heus kamp in het bos om daarna het grote dierenspel te spelen.
Kortom we gaan ons heel hard amuseren! Mis het niet, vergadering van 14u tot 17u aan de
scoutslokalen.
23 oktober
De scouts is gelegen te Bonheiden, maar hoe goed kennen de Kapoenen Bonheiden eigenlijk
echt? Om dat te ontdekken trekken we vandaag “het dorp” in, de leiding heeft namelijk een
reuze zoektocht voorzien. Vergadering van 14 tot 17u aan de scoutslokalen.
30 oktober
Het is de laatste zondag van de maand, dus jammer genoeg is het geen vergadering.
6 november
Een casino wat is dat? Dat vroeg de leiding zich ook af! Na enig onderzoek kwamen de leiding
tot de conclusie dat een echt casino niet veel voorstelt. Wij als Kapoenen kunnen dit vele
beter, daarom houden we een heuse casino vergadering van 14 tot 17u aan de scoutslokalen
12- 13 november
Het is zo ver, het langverwachte kapoenenweekend! Na al die weekends voor de leiding werd
het groot tijd dat de Kapoenen zelf op weekend gingen. We mogen nog niets verklappen,
maar één ding staat al vast, het wordt GEWELDIG!!! De leiding heeft er alvast super veel zin
in! Verdere info volgt nog via mail.
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20 november
Lang geleden toen de leiding nog jong was, werd er op tv het programma “Idool”
uitgezonden. De leiding was toen een grote fan van dit programma. Nu de dag van vandaag
kent geen enkele Kapoen “Idool” nog. Volgens ons, de leiding, is dit een grote schande... .
Om dit probleem uit de wereld te helpen, organiseren we een echte Idool zangshow. Alle
Kapoenen worden verkleed verwacht aan de scoutslokalen van 14u tot 17u.
27 november
Het is alweer de laatste zondag van de maand, dus jammer genoeg is het geen vergadering.
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Welpen
2 oktober
Eindelijk tijd voor die eerste échte vergadering. Vandaag spelen we het grote Jungle Book
kennismakingsspel. Hierbij leren we onze leiding beter kennen a.d.h.v. van leuke spelletjes. We
testen jullie olifantengeheugen, jullie conditie en jullie jachtskills. De Welpen spreken af aan de
lokalen van 14h-17h. De ouders zijn vanaf 16h welkom voor een presentatie over het komende
scoutsjaar. Hierna volgt de inschrijving en kunnen er eventueel bijkomende vragen worden
gesteld.
9 oktober
Net wanneer we de leiding zo goed hebben leren kennen, is het geen vergadering. Het is tijd
dat de leiding elkaar ook beter leert kennen en daarom zijn ze op leidingsweekend.
16 oktober
Vandaag willen we zien wie de strafste, stoerste maar vooral sportiefste welp is. Met andere
woorden, we houden een sportvergadering van 14h-17h. Graag indien mogelijk met de fiets
komen en trek vooral sportieve kledij aan!
23 oktober
Wie ooh wie wordt de BESTE WELP? Dat bepalen we vandaag. Meer gaan we hier nog niet over
zeggen, enkel dat jullie worden verwacht van 14h tot 17h aan de lokalen.
29-30 oktober
WERKWEEEKKKEENNDDD, dus geen vergadering!. Maar alle mensen, leden, mama’s en papa’s,
bomma’s en bompa’s die willen komen helpen zijn gedurende heel het weekend meer dan
welkom!!
6 november
"Grootmoeder?", vroeg Roodkapje aarzelend. "Wat heeft u een rare stem!"
"Ughu, ughu, ik ben een beetje verkouden, mijn kind!"
"Enne... Wat heeft u grote oren…"
"Daar kan ik je beter mee horen!"
"En van die grote ogen!"
"Maar liefje, daar kan ik je beter mee zien!"
"En grootmoeder? Die grote tanden?"
"Daar kan ik je hélemaal mee opeten!"
Deze vergadering gaat alleen niet over Roodkapje en de boze wolf, maar wel over onze
zintuigen.
We spelen namelijk het Grote-zintuigen-in-het-bos-spel! Vandaag gaan we eens kijken hoe
goed iedereen die zintuigen kan gebruiken. We spreken opnieuw af van 14h-17h aan de
lokalen.

www.scoutsbonheiden.be

11-13 november
HET IS EINDELIJK ZOVEEEER!!!!! We gaan op weekend!!!  Verdere informatie volgt via mail,
maar we kunnen al verklappen dat het megasuperfantastischleuk gaat worden.

20 november
ZWEMVERGADERING, details volgen via mail. Deze vergadering zal niet doorgaan aan onze
scoutslokalen maar in de De Waterperels in Lier.
27 november
Laatste zondag van de maand, dus helaaspindakaas geen vergadering.
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Jongverkenners
2 oktober
Goele - aka sprinbok - wordt beschouwd als ’s werelds beste expert in snor-scheren met een
katana. Fleur - aka wasbeer - weet zo veel af van koken dat ze een minute-soepje in 59
seconden kan klaarmaken!
Corre - aka sifaka - is zo episch dat hij zes dagen lang kan wakker blijven met alleen een tuckoekje en een chocotof.
Emma - aka impala - kan zo goed vissen dat men na haar tripje zowel de haaien als de
olifanten uitgestorven heeft verklaard.
Jullie horen het al, tijd om onze kennis over elkaar naar een hoger niveau te tillen tijdens de
Grote Kennismakingsvergadering!
P.s. vanaf 16u zijn jullie ouders welkom om jullie in te schrijven.
9 oktober
Tedekke toch! Geen scouts vandaag. Uw leiding heeft het uitgehangen en zit in ’t gevang.
Neenee, we zijn gewoon op leidingsweekend geweest en zouden graag nog een paar uurtjes
slapen voor we morgen weer naar school moeten. Eik. School. Van 14u00 tot 17u00 bij uzelf
thuis of bij de bomma. Of maakt eigenlijk helemaal niet uit maar laat wel uw ouders weten
waar ge uithangt.
16 oktober
Wat is er beter dan buiten spelen? Spelen in het pittoreske Bonheiden natuurlijk! Een
dorpsspel zoals nooit tevoren, je zal niet weten wat je overkomt.
Eén kleine tip … zeker komen of je zal het nooit ontdekken. We spreken af om 14u op de
scouts.
P.s. vrijdag 21 oktober is het Dag van de Jeugdbeweging! Laat uw mama da hemd nog is
strijken en representeer onze scouts met trots en glorie ;-)
23 oktober
Trek jullie sportschoenen maar aan en neem die sportieve kleren maar uit de kast want het is
sportvergadering! Kom maar eens uit die luie zetel en zet een nieuw record of kom er dan
toch dicht bij in de buurt. De professionals zullen versteld staan van het sportieve
jongverkennertalent! We spreken af om 14u op ons domein en doen dan raceke naar de
sportkeet, NOT want wij als scouts hebben een voorbeeldfunctie natuurlijk ;-)
30 oktober
Geen vergadering, laatste zondag van de maand.
6 november
Vandaag gaan we ‘Total loss in het bos’. Een bosspel dus en de Corre aka beheerste Sifaka
gaat da winnen. Zo gaat dat nu eenmaal. Want de leiding wint altijd. Of niet? Proof us wrong
van 14u00 tot 17u00 aan de lokalen.
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11 - 13 november
JAAAAAAA!!! Het eerste weekend van het nieuwe scoutsjaar is daar! Uit betrouwbare
bronnen hebben we vernomen dat da weekend iets me een kiek te maken heeft of was het
iets me drilboren? Geen idee eigenlijk, verdere info volgt via mail!
20 november
Een mens moet van alle markten thuis zijn en binnen scouting is sjorren natuurlijk
onontbeerlijk! Welke knoop heb je nodig voor een stevige driepikkel? Hoe maak je een BBQ?
Of hoe maak je een gigantische katapult? Dat en veel meer tussen 14u00 en 17u00 op ons
domein!
27 november
Geen vergadering, laatste zondag van de maand.
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Verkenners
2 oktober
Eerste vergadering! Vandaag is de eerste dag met ons als leiding, daar kijken we naar uit
uiteraard. Wat gaan we doen? Kennismakingsspelletjes, brainstormen en ons lokaal chill
maken. Daarnaast zijn het het laatste uur inschrijvingen, dus waarschuw jullie ouders dat ze
dit uur vrijhouden. Van 2 tot 5 aan onze prachtige lokalen.
9 oktober
Het is leidingsweekend. Omdat we het ledenweekend zo goed mogelijk willen voorbereiden,
gaat de leiding zelf eens op weekend om te zien hoe zo’n weekend eigenlijk ineen steekt.
Geen vergadering, wij zijn er volgende week weer bij!
16 oktober
Kent ge het? We starten met een ei en we ruilen dit in voor nuttige dingen voor ons lokaal?
Dat doen we op de zondag. Dus van 2 tot 5 aan de scoutslokalen.
23 oktober
De spullen die we vorige vergadering bij elkaar hebben gezocht gaan we nu in onze lokalen
zetten en inrichten. Daarna chillen we nog wat in onze lokalen, ge kent het wel he boys. Van 2
tot 5 aan de lokalen.
30 oktober
Laatste zondag van de maand, dus geen scouts vandaag. Volgende zondag weer!
6 november
Het overlijden van Don Corleone heeft macht vacuum achtergelaten. Welke maffiafamilie zal
boven de andere rijzen?
11-13 november
We gaan op weekend met ons allemaal! Dit weekend gaan we naar Werchter, dus maak uw
zak en we spreken af aan het kerkplein. Verdere informatie volgt nog.
20 november
Bonheiden city, place tob e. We verzamelen uiteraard eerst op het scoutsterrein maar daarna
vertrekken we direct richting het dorp om jullie alle hoeken van Bonheiden te laten zien.
Vergadering van 2 tot 5.
27 november
Laatste zondag van de maand dus geen vergadering.
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Jins
2 oktober
Vandaag maken we niet kennis met elkaar, maar wel met het jinlokaal. Houden we van die
look, die uitstraling, die teint? Ik dacht het niet! Tijd om Jani Kazaltzis te bellen en over te
gaan tot een total make over. Verder moeten we die bucketlist ook eens verder uitwerken
en pijltje pik doen met een wereldkaart om te bepalen naar waar ons buitenlands kamp
gaat. En als we hier allemaal geen zin in hebben, zetten we ons gewoon in ons stoeleke en
drinken wa Schültenbrau. Das training voor op kamp he.
9 oktober
Vergeet Sinterklaas, nieuwjaar of uwe verjaardag: de belangrijkste dag van het jaar is
vandaag! Hopelijk hebben we ondertussen al een geweldig team kunnen samenstellen, want
wij gaan APPELS PLUKKEN! En hoeveel appels gaan wij dan juist plukken? 1 of 2 of toch 10
ofzo? NEE, we plukken ineens 4 ton appels!! Hopelijk kunnen we dan op het einde van de
dag naar huis met een vrachtwagen vol appelsap!
16 oktober
Voila, appels zijn geplukt, appelsap is gemaakt, dan is het tijd voor de volgende stap van ons
meesterplan: verkopen! Tijd om onze verkoopskills boven te halen en zo hard ons best te
doen dat we zelfs appelsap kunnen verkopen aan mensen die eigenlijk allergisch zijn aan
appelsap. Iemand al vrijwilliger om in een appelkostuum door Bonheiden te huppelen voor
reclame?
23 oktober
Jep, ook vandaag staat er waarschijnlijk een verkoopsmomentje op het programma. Als we
op één of andere wonderbaarlijke wijze al het appelsap al verkocht hebben op dit moment
dan doen we lekker niks. Ma echt helemaal niks. Behalve Schültenbrau drinken he. Das
training voor op kamp.
30 oktober
Vandaag is de leiding samen met het bovenstebeste oudercomité en andere bovenstebeste
vrijwilligers de lokalen onderhanden aan het nemen. Altijd welkom om te helpen en anders
gaat ge nog maar wa appelsap verkopen he.
5 november
Het is jaarmarkt in Bonheiden. Tijd om die laatste vatjes appelsap van onder het stof te halen
en te verkopen! Daarna gaan we met de winst lekker van die goei vettige smoutebollen eten
op de kermis! #dazijndan3584smoutebollenaub #jatisommeetenemen #kandaineenzakske?
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11-13 november
Spannende tijden in het vooruitzicht! Gaan we op weekend? Of doen we ineens leefweek?
Of trekken we naar een camping in Holland? Zoveel spannende opties. Meer info volgt nog!
Zaterdag 19 november
Jullie examens komen eraan, dus moeten we misschien eens een oppertoppercosy avondje
doen? Een paar gezelschapspelletjes, pannenkoeken en warme chocomel. Niks beter dan dat
toch? Tussen de spelletjes door moeten we dan misschien toch ook al wat beginnen plannen
voor de fuif. Maar wij kunnen dat he, multitasken!
27 november
Vandaag is het de laatste zondag van de maand, dus in principe is het geen vergadering.
Mochten jullie toch wat nood hebben aan afleiding door die examens die voor de deur
staan, bieden wij jullie het professionele superontspanteam Noëth & Vandoorne aan.
Gewoon eens bellen en wij staan voor jullie deur als cliniclowns, Iron Man of oma en opa
met lekkere wafels. Geen verzoek is ons te gek!
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Nieuwe totemisaties
Bras 2016
Naar aloude gewoonte krijgen de derdejaars jongverkenners op kamp hun totem en
tweedejaars verkenners hun adjectief. Dit jaar kregen we weer heel wat nieuwe totems erbij
waaronder zelfs ook die van een leidster, dus tijd om deze eens in de spotlights te zetten.
Want een totem is voor vele scouts het hoogtepunt uit hun scoutscarrière.

JONGVERKENNERS
Elle Mertens

Tragopaan

Eline Van Ouytsel

Hert

Jitse Woussen

Lama
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Arthur Degraeve

Walrus

Sander Breesch

Comorenwever

Victor Engelborghs

Lori
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Stanne Hendrickx

Hazewind

William Demoen

Zeepaardje

VERKENNERS
Karel Vermeulen

Goedlachse Agame
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Stan De Roeck

Doorzettende Butskop

Dries Van Bets

Oprechte Fodi

Mathias Ryckaert

Evenwichtige Secretarisvogel
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Xander van Camp

Onverstoorbare Serval

LEIDING
Astrid Fremau

Spontane Vink
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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

www.scoutsbonheiden.be

