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KAPOENEN 

 
Gelieve de takverantwoordelijke te verwittigen indien je niet kan komen naar een 
vergadering. Zo kunnen wij onze spelen aanpassen aan de grootte van de groep. Kijk 
ook steeds even de website na, zo word je op de hoogte gehouden van 
wetenswaardige/belangrijke zaken! 
 
Zondag 7 oktober 
Vandaag  trekken  we  het  bos  in!  We  gaan  kampen  bouwen,  spelletjes  spelen,  ravotten,…  kortom,  
we gaan ons heel hard amuseren! Jullie komen toch ook?! 
Vergadering van 14u tot 17u. 
 
Zondag 14 oktober 
Eergisteren hebben de Rode Duivels (onze Belgische voetballertjes) met 0-2 gewonnen van Servië. 
Overmorgen  spelen  ze  tegen  Schotland!  Daarom  houden  wij  de  grote  ‘Rode  Duivel  vergadering’.  
Vlaggetjes,  ballonnen,  schmink,…  Misschien  maken  we  wel  een  kapoenen-supporterslied! Zeker 
komen dus! Vergadering van 14u tot 17u. 
 
Zondag 21 oktober 
Vandaag gaan we knutseleeeeeeeeeen! Wiiiiihaaa! Oleee oleee olee! Knippen, plakken, klei, verf, 
papier, karton, lijm, nog een keer verf. Je hoort het al, doe je slechte kleren maar aan! Vergadering 
van 14u tot 17u. 
 
Zondag 28 oktober 
Opgelet, opgelet! Het is vandaag géén vergadering! Waarom niet?! Omdat jullie leiding op 
leidingsweekend gaat! Uiteraard zijn we volgende week weer van de partij! 
 
Vrijdag 2 november 
Vanavond spelen we een sluipspel! Het is dus geen vergadering zondag, maar vrijdag! Doe maar 
warme kleren aan, en breng een zaklamp mee! Jullie worden verwacht aan de scoutslokalen van 
19u tot 21u30! Ouders zijn welkom rond 21u30 om nog even rond het kampvuur te zitten en een 
warme chocomelk te drinken! 
 
Zondag 11 november 
Vandaag gaan het een dorpspel spelen! Leuke spelletjes spelen in het dorp, dat gaan we doen! 
Meer hoeft er niet gezegd te worden!  
Vergadering van 14u tot 17u. 
 
 
17-18 november: kapoenenweekend 
Het is zover! We gaan op kapoenenweekend! Joepieeeee! Meer informatie volgt nog, maar één 
ding staat al vast, het wordt suuuuuuuuper leuk! 
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Zondag 25 oktober 
Joren  is  zijn  knuffelbeer  kwijt…  En  de  laatste  keer  dat  hij  die  gezien  heeft,  was  op  de  scouts!  Er  zit  
dus  niets  anders  op  om  Joren’s  knuffel  terug te vinden! We gaan dus allemaal samen op zoek! 
Vergadering van 14u tot 17u. 
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WELPEN 
 

Gelieve de takverantwoordelijke te verwittigen indien je niet kan komen naar een 
vergadering. Zo kunnen wij onze spelen aanpassen aan de grootte van de groep. Kijk 
ook steeds even de website na, zo word je op de hoogte gehouden van 
wetenswaardige/belangrijke zaken! 
 
Zondag 7 Oktober 2012 
 
Ook dit jaar ontsnappen jullie er niet aan, weer een megaultracool bosspel! Maar denk niet te 
snel:	  ‘o	  nee	  niet	  weer	  zo’n	  saai	  bosspel’,	  want	  dit	  wordt	  een	  speciale	  editie.	  Benieuwd	  wat	  jullie	  
leiding nu weer bedacht heeft? Kom het van 14u tot 17u ontdekken op het scoutsterrein! 
 
 
Zondag 14 Oktober 2012 
 
Vandaag gaan we da klassiekers nog eens bovenhalen. Dikke berta, vleeshoop,4 kwadranten,..  
jaja jullie raden het al, vandaag gaan we ons verdiepen in allerlei pleinspelen! van 14u tot 17u 
 
 
Zondag 21 Oktober 2012 
 
Iedereen van de leiding is stiekem een topatleet. Sprinten, voetballen, basketten,.. we kunnen 
het allemaal! Maar hoe zit het met onze welpen? Zit er stiekem een nieuwe Usain Bolt of 
Cristiano Ronaldo tussen onze leden? Trek je sportkleren aan en kom het ons tonen op de grote 
sportvergadering! Gelieve (indien mogelijk) met de fiets te komen 
 
 
Zondag 28 Oktober 2012 
 
De leiding heeft heel het weekend hard vergaderd en nagedacht waardoor we nu een beetje 
gaan relaxen. Vandaag jammer genoeg geen vergadering  
 
 
Vrijdag 2 November 2012 
 
De dagen worden korter, het wordt vroeger	  donker,…	  Hoog	  tijd	  voor	  een	  avondspel!	  Trek	  een	  
dikke trui aan want in november kan het al flink koud zijn. We verwachten jullie van 19u tot 
21.30u op de scouts. (opgepast: niet voor bange welpen!) 
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Zondag 11 November 2012 
 
11 november 1918, eindelijk wapenstilstand na 4 jaar oorlog. Maar de leiding doet niet mee aan 
vrede, veel te saai. Wij verklaren de oorlog aan alle welpen!! Natuurlijk gaan we jullie niet met 
tanks aanvallen dat paste jammer genoeg niet in ons budget, maar we gaan wel 1 tegen allen 
spelen! Kom meevechten van 14u tot 17u 
 
 
Vrijdag 16, Zaterdag 17 en Zondag 18 November 2012 
 
Hoera, het eerste welpenweekend van het jaar! Een mailtje met de nodige informatie volgt, 
maar we kunnen al een tipje van de sluier oplichten. Het thema zal namelijk tovenaars en 
trollen zijn. Duik al maar in die verkleedkoffer! 
 
 
Vrijdag 23 November 2012 
 Elke avond sla ik mijn boekske van den tv open op zoek naar iets degelijks. Jammer maar 
helaas, ze spelen nog amper goede films. Daar gaan we verandering in brengen met een 
superdeluxe filmavond! En we gaan niet zomaar naar een bioscoop, we gaan naar onze eigen 
scoutscinema! Veel betere zitjes als in utopolis en veel minder duur als kinepolis. Met andere 
woorden, kom massaal meekijken om 19u aan de lokalen! 
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JONGVERKENNERS 
 
 

Gelieve de takverantwoordelijke te verwittigen indien je niet kan komen naar een 
vergadering. Zo kunnen wij onze spelen aanpassen aan de grootte van de groep.Kijk 
ook steeds even de website na, zo word je op de hoogte gehouden van 
wetenswaardige/belangrijke zaken! 
 
Zondag 7 oktober 
 
Haal ooglappen, houten benen en papegaaien uit de kast: vandaag maken we de Bonheidense 
waterwegen onveilig. We bouwen een vlot of twee en gaan de waterreinigingscentrales van de 
Pidpa overnemen. Die mannen weten niet wat hen overkomt! Aaaaaaaargh! Van 12u00 tot 17u00 
aan de Dijle, meer informatie volgt per slavenschip. 
 
 
Zondag 14 oktober 
 
Om in de stemming te blijven van de hele dag spelen we vandaag het grote Woe-wordt-de-
burgemeester-van-St.-Paulus-spel. Campagne voeren, mensen trakteren op café, een flitsbezoek bij 
de  kantklossers  van  ’t  Ordinaaltje,  ’t  hoort  er  allemaal  bij  als  je  de  verkiezingen  wilt  winnen!  U  kan  
komen stemmen van 14u00 tot 17u00 aan de lokalen. 
 
 
Zondag 21 oktober 
 
We zijn nu toch al een dikke maand aan het herfsten en nog hebben we niet in den bos gekuld. On-
mo-ge-lijk!  ’t  is  dermee  da  we  da  vandaag  gon  doeng.  We  spelen  het  GiantMasterMegaBosspel  van  
een niet nader te noemen persoon en Karen Buttiens gaat winnen. Zo gaat dat nu eenmaal. Want 
de leiding wint altijd. Of niet? Proof us wrong van 14u00 tot 17u00 aan de lokalen. 
 
 
Zondag 28 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. 
 
 
 
Zondag 4 november 
 
De Woates is jarig en dat vieren wij. Breng allemaal een feesthoedje mee en kom mee de jarige 
huldigen aan de lokalen van 14u00 tot 17u00 
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Zaterdag 10 november 
 
Vanavond worden jullie om 19u00 aan de lokalen verwacht. Er wordt een klein avondspel 
georganiseerd. Als je met de fiets komt, zie dat je fietslichten werken. Om 21 uur is de activiteit 
gedaan en nodigen we jullie graag uit (ouders inclusief) om mee met ons gezellig aan een vuurtje 
te  zitten  en  een  drankje  te  drinken.  Als  ’t  regent  zijn    we  natuurlijk  wel  naar  huis   
 
 
Vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 november 
 
We gaan op weekeinde. Klinkt niet slecht, hmmm?! Meer informatie mag je in je mailbox 
verwachten, maar bereid je al voor op een weekeinde vol awesomeness! 
 
 
Zondag 25 november 
 
Omdat jullie nu al bewezen hebben dat jullie vlotten kunnen bouwen, gaan we vandaag een groot 
Vuurspel spelen. Een mens moet van alle markten thuis zijn en binnen scouting is vuur natuurlijk 
onontbeerlijk! Welk vuur maak je het best als je het écht koud hebt? Of als je op een onbewoond 
eiland bent gesukkeld en je wilt dat de mensen je kunnen zien? Of om een ei op te bakken? Dat en 
veel meer tussen 14u00 en 17u00 op ons domein! 
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VERKENNERS 
 
 

Gelieve de takverantwoordelijke te verwittigen indien je niet kan komen naar een 
vergadering. Zo kunnen wij onze spelen aanpassen aan de grootte van de groep.Kijk 
ook steeds even de website na, zo word je op de hoogte gehouden van 
wetenswaardige/belangrijke zaken! 
 
Zondag 7 oktober 
 
Zoals beloofd vandaag ook een vergadering op aanvraag. We moeten zien hoe we het praktisch 
kunnen regelen voor onze bakkies en scheile wimmes , maar vandaag is het tijd voor het alom 
gevraagde vurenspel. Het is uiteraard niet het enige dat we gaan doen, beetje lame zo 3 uur mee 
vullen, maar voor de rest, wait and see ;-).  Één  ding  kan  je  al  zeker  weten,  it’s  gonna  be  hot  in  
here. Van 2 tot 5 aan de lokalen 
 
 
Zondag 14 oktober 
 
Traditie gewijs geven de verkenners hun lokalen een nieuwe restyle, geef toe, de lokalen nu zijn 
maar (een beetje) ongezellig, en daar gaan we verandering in brengen. Als je al ideeën hebt, laat 
die zeker op voorhand weten, misschien kunnen we er iets mee doen. Belangrijk ook om kleren 
aan te doen die totally beverfd mogen worden (als beverfd al een woord is). Drag your paintersass 
van 2 tot 5 aan de lokalen 
 
 
Zondag 21 oktober 
 
Hooray Hooray keutje is volgende week jarig en dat vieren wij sowieso! Ze laat 3 vaten en een 
paar flessen rum aanrukken, dus zie maar dat ge een goe fonke hebt gelei. En als ge dat geloofd, 
de Mickey heeft een tepelpiercing laten steken en Eva heeft een tatoeage van nen olefant op hare 
rug.. Tekeningen en cadeautjes voor Kaat zijn altijd welkom en zullen worden beloond! Van 2 tot 5 
aan de lokalen 
 
 
Zondag 28 oktober 
 
Aangezien  jullie  soms  zo’n  ambetante  joenk  zijn  moet  de  leiding  daar  af  en  toe  is  over  vergaderen.  
You Lucky basterds krijgen dus een dagje vrijaf want wij zijn op Leidingsweekend. En als je ons 
toch te hard gaat missen, stuur dan een mailtje en dan sturen we een troostberichtje naar je 
toe…NOT 
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Zaterdag 3 november 
 
Halloween  is  gepasseerd,  maar  aangezien  we  het  vorig  weekend  niet  hebben  kunnen  “vieren”  
gaan we hier deze week van profiteren. Maak je klaar voor bloederige darmen, alleen rondlopen in 
een donker bos met geschreeuw op de achtergrond en nen briesende Mickey in uwe nek zonder 
dat ge het door hebt. Jullie zijn welkom in het land van de doden (a.k.a. de scoutslokalen) vanaf 21 
u ( dresscode= scary as hell). 
 
 
Zondag 11 november 
 
Vandaag krijgen jullie het spel niet te horen de dag zelf, maar gaan we er in de week al mee bezig 
zijn. Instructies van wat jullie moeten meenemen of op voorhand moeten doen, zullen naar elk 
individueel worden gestuurd. Het is ook de bedoeling dat jullie dit niet tegen elkaar vertellen, 
want zo zullen jullie het voordeel in het spel verliezen. Gelieve aanwezig te zijn met jullie fiets van 
2 tot 5 aan de lokalen. 
 
 
16 – 18 november 
 
Hooray Hooray again, deze keer niet voor Keutje, maar omdat het weekend is! Partytime bitches! 
Voor meer info, de moneys, het thema en hoe en wat, krijgen jullie zeker nog goed op voorhand! 
Wees alleszins al maar voorbereid!! 
 
 
Zondag 25 november 
 
Er gingen op kamp de geruchten rond dat jullie sjortalent niet zo fantastisch was, zowel bij de 
verkenners als bij de 3de jaars jongverkenners van vorig jaar. Alleen gaan jullie niet de alledaagse 
dingen sjorren, maar mogen jullie zelf ook dingen ontwerpen (à la boven de beek, katapultgewijs, 
vierpikkel, luxezetel, go on, go on). Je kan er best al eens goed over nadenken! Jullie geniehoofden 
zijn welkom van 2 – 5 aan de lokalen! 
 
Kaat: 0498/844329 
Eva: 0498/749392 
Michael: 0472/836305 
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JIN 
 

 
Gelieve de takverantwoordelijke te verwittigen indien je niet kan komen naar een 
vergadering. Zo kunnen wij onze spelen aanpassen aan de grootte van de groep. Kijk 
ook steeds even de website na, zo word je op de hoogte gehouden van 
wetenswaardige/belangrijke zaken! 
 
Zondag 7 oktober 
 
Oh jawel, een ouwe gouwe: de kennismakingsvergadering. Vandaag peuteren we iedereen de 
pieren uit zijne neus:)  Van 2 tot 5 aan de lokalen! 
 
 
Zondag 14 oktober 
 
GROTE KOAS! Tijd om die muffe stal om te toveren tot een oase van rust en gezelligheid, een 
plek waar ideëen ontspruiten en mooie herinneringen worden opgehaald. 
 
 
Zondag 21 oktober 
 
Vandaag steken we ons licht op in Brussel. Jins aller landen verenigen zich in onze hoofdstad om 
er hun ervaringen te delen en ideetjes op te doen voor hun buitenlands kamp. Vertrek- en 
aankomsturen worden ten gepasten tijde medegedeeld op de facebookpagina. 
 
 
Zondag 28 oktober 
 
Geen vergadering, de leiding is op weekend!  
 
 
Zaterdag 3 november 
 
Tekst: Eddy Wally 
 
Als marktkramer ben ik geboren 
Als marktkramer blijf ik bestaan 
En als ik m'n stem maar laat horen 
Dan	  komen	  de	  mensen	  aan	  m'n	  kraam…	   
 
 
Zondag 11 november 
 
Weldra zullen jullie worden verheven tot het selecte kransje van scoutsleiders. Volgens 
wikipedia dient een leider over volgende vaardigheden te beschikken: analytisch vermogen, 
overtuigingskracht, sociale vaardigheid en motiverend vermogen. U leert het vandaag allemaal 
op de stagevergadering! 
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Zondag 18 november 
Vandaag trekken we Mechelen in, stadsspel! 
 
 
Zondag 25 november 
Wegens succes herhaald: gezelschapsspelen & tea-time! Breng jullie favoriete spelletjes mee! 
xXxXxXx 
 
Moderne mensen als wij zijn, blijft Facebook ons voorname communicatiemiddel.  Moesten er  
toch nog prangende vragen, opmerkingen of suggesties zijn, aarzel niet om ons te telefonisch te 
contacteren:) 
 
Dries: 0472455825 
Stijn: 0474620169 
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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 


