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Redactioneeltje
Beste leden, ouders, leiding en andere aanverwanten,
Het is iets dat we elk jaar zeggen, maar elk jaar geldt het weer even hard: Eindelijk is het weer
scouts! Eindelijk kunnen we weer elke zondag als een echte sekte bijeen komen om onze
scoutsrituelen uit te voeren (iets minder radicaal welteverstaan). Eindelijk kunnen we weer
ravotten in de bossen, kampvuurtjes maken en leren sjorren. We moeten dit alles wel lichtjes
nuanceren, want, zeg eens eerlijk, echt stilgezeten hebben we niet.
Na een fantastisch kamp in Hoyement begon september met nog een laatste nostalgische
vergadering met de oude leiding. Nog een laatste keer vechten in de modder, mopjes uithalen
en gewoon veel plezier maken met de oude, vertrouwde groep. Het was ook het moment om
afscheid te nemen van Ward(t), Lola, Judith, Daan (Erick), Benjamin (Benji) en Victor. Hen
willen we nog eens extra bedanken voor hun inzet en enthousiasme tijdens hun
scoutscarrière.
De week erna was het dan tijd voor de grote overgang. Kapoenen namen afscheid van andere
kapoenen om het nog onbekende leven van de welpen te gaan ontdekken. Verkenners kregen
traantjes in de ogen door het afscheid van hun andere verkenners en werden gepromoveerd
tot heuse jins. Maar een echte overgang gaat natuurlijk niet over traantjes, maar over zo
smerig mogelijk worden op zo’n kort mogelijke tijd. U kan het waarschijnlijk al wel raden, het
was weer een overgang gevuld met rollen in de modder, glijden van glijbanen besmeerd met
ketchup en mayonaise en welpen die ‘per ongeluk’ in de beek terecht kwamen. Iedereen ging
vuil, maar voldaan naar huis.
Nog geen week later stond er een volgend topevenement op het programma: de jaarlijkse
BBQ. Even werd gevreesd dat het maar een sombere bedoening zou worden door de regenval
van de laatste dagen, maar deze angst was onterecht. De weergoden waren ons gunstig gezind
en trakteerden ons op een stralende dag. Er werd lekker gegeten en gedronken en de sfeer
was helemaal top. Het scoutsjaar was nu officieel afgesloten.
En nu zijn we dus aanbeland bij een gloednieuw scoutsjaar. Met 17 leiders en leidsters (onze
rangen werden aangevuld met 6 nieuwe leiders), 2 hoofdleidsters en (voorlopig) 131 leden
gaan we er dit jaar weer tegen aan om er een onvergetelijk jaar van te maken. Hoe we dat
gaan doen? Niet anders dan gewoonlijk. Een goede mix van bosspelen, ravotten, sjorren, op
weekend gaan en vooral gewoon lachen en plezier maken. Want dat is scouts.

Ondertekend,
Volhardend Grijsbokje
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Een nieuw jaar, een
nieuw jaarthema

Met Be Prepared zetten we dit jaar één van onze rotsvaste
basispijlers extra in het licht: dienst. “Wees paraat om het juiste
ding te doen op het juiste moment”, zei onze oprichter, Chief Scout
of the World Baden Powell himself, 100 jaar geleden. Met zijn
legendarische motto Be Prepared stak hij het vuur aan de lont,
want miljoenen scouts en gidsen over de hele wereld gebruiken Be
Prepared nog altijd als lijfspreuk. Van in het begin is dienst zo één
van onze handelsmerken, maar toch kunnen we dienst moeilijk
uitroepen tot de meest populaire basispijler. ‘Dienst’, ‘helpen’ of
‘goede daad’ vinden we al snel wat soft of te oubollig klinken. We
moeten af van die drempelvrees en terugkeren naar het vuur in
scouting. En hoe kan je dat beter doen dan door een heel jaar
paraat te staan voor elkaar, je groep en de wereld onder het motto
‘Be Prepared’?

Inschrijvingen
Zoals elk jaar moet er ook dit jaar weer ingeschreven worden. Voor de jongste groepen, de
kapoenen en welpen, wordt er zondag 4 oktober een info-/inschrijvingsmoment voorzien
waar er kennis gemaakt kan worden met de leiding en er door hen een woordje uitleg gegeven
wordt over onze scouts. Ouders van kapoenen zijn welkom om 16u op onze terreinen, ouders
van welpen verwachten we om 16u30. Bij de oudere groepen worden er door de takleiding
naar aloude gewoonte huisbezoeken georganiseerd. Voor velen zijn deze al achter de rug,
maar de laatste inschrijvingen worden begin oktober nog afgewerkt.
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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
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
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
Annick Van Den Broeck
0497 50 76 30

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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Kapoenen
Het leven van een kapoen is er één vol spel, fantasie, creativiteit en
expressie. Spelenderwijs en ongedwongen ontdekken ze in groep en
als jong individu de wereld. De leiding zal hen sturen wanneer dat
nodig is en gaat hierbij uit van het kind zelf, van wat hen boeit en
aanspreekt om hen een optimale leer- en speelomgeving aan te
bieden. Tijdens de kapoenenjaren wordt gestreefd naar een sterk
groepsgevoel.
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Zondag 4 oktober
Yes! Eindelijk is het zo ver. De aller aller allereerste vergadering van het nieuwe scoutsjaar
staat voor de deur. Tijd om met alle andere kapoenen naar de scoutsterreinen te komen en
te ontdekken wie die nieuwe leiding nu juist is. Waar zou Esther het allerliefste eens op reis
gaan? En wat is het lievelingseten van Wout? En nu ik er aan denk: welke kleur vindt Goele
de allermooiste? En met welke mop moet Astrid zo hard lachen dat ze er buikpijn van krijgt?
Dat en meer komen jullie allemaal te weten deze zondag. Maar wij zijn ook heel nieuwsgierig
naar jullie. Heb je ooit al eens iets heel cool meegemaakt? Of ben jij stiekem een kei in
tuimelen. Breng dan zeker al je coole verhalen mee en dan zien we jullie allemaal zondag van
14u-17u aan de lokalen.
Voor de ouders is er om 16u nog een infomoment voorzien. Meer info vindt u onder de
rubriek ‘Inschrijvingen’.
Zondag 11 oktober
Helaas pindakaas, deze zondag geen vergadering. De leiding is al zo moe van het onthouden
van jullie namen dat we al meteen nood aan vakantie hadden. We zijn op weekend met de
andere leiding en gaan bespreken hoe leuk het jaar wel niet gaat zijn.
Zondag 18 oktober
Vandaag beginnen we met jullie opleiding tot echte scouts. Wat moet je daarvoor doen?
Gewoon aanwezig zijn van 14u tot 17u op onze terreinen. Wij zorgen voor de
drilloefeningen, hoogteparcours en de teambuilding, want deze zondag spelen we echte
scoutsspelen. Be prepared!
Zondag 25 oktober
De leiding is alweer heel moe van jullie opleiding tot echte scouts en heeft weer een
rustpauze nodig. Geen vergadering dus, maar volgende zondag zijn we weer helemaal van
de partij.
Zondag 1 november
Nu jullie zo stilaan echte scouts beginnen te worden, is het tijd om ons te begeven naar het
grote gevaarlijke spannende Zellaerbos. Daar is een grote schat gestolen en de eigenaars
hebben aan ons gevraagd om die terug te gaan zoeken. Zet dus jullie beste speurneus op en
kom naar de lokalen van 14u tot 17u. Mr. Holmes en Dr. Watson zullen jullie opwachten.
7-8 november
Als jullie dit lezen, mogen jullie even rechtstaan een dansje doen, met confetti gooien en een
taart bakken waaaaaant WIJ GAAN OP WEEKEND!! Voorlopig gaan we verder nog niets
verklappen, maar iemand heeft ons in het oor gefluisterd dat er echt niets leuker is dan op
weekend gaan. Meer info volgt nog.
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Zondag 15 november
Jullie wisten het misschien nog niet, maar er bestaat zoiets als het ‘kapoenenlokaal’. Dit is
een lokaal dat helemaal alleen van de kapoenen is. Maar het ziet er nu eigenlijk maar saai
uit. Dus om iedereen te laten zien, hoe leuk kapoenen wel niet zijn, gaan we een hele
vergadering ons lokaal versieren. Haal die kleurpotloden, verfborstels, lampen en zetels
maar uit de kast, want wij gaan KNUTSELEN! Gewoon van 14u tot 17u aan de lokalen.

Zondag 22 november
Wie o wie van jullie kan het beste in team werken? Roep je nu spontaan ‘Ik!’ dan hebben wij
goed nieuws voor jou, want deze vergadering staat helemaal in het teken van estafette.
Welk team kan er het best samenwerken en gaat aan de haal met de hoofdprijs? Dat komen
jullie zondag te weten tussen 14u en 17u.
Zondag 29 november
Laatste zondag van de maand, dus jammer genoeg geen vergadering. Maak hier eens
gebruik van om lekker gezellig met een warme choco in de hand een leuke film te kijken of je
kat een salto aan te leren. We zien jullie terug op Sinterklaas!

Dikke scoutszoenen,
De kapoenenleiding
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Welpen
Een welp kan onbezorgd genieten van actieve en speelse
vergaderingen. Het is typisch voor welpen dat ze zelf dingen leren
doen. Ze krijgen ruimte en kansen om dingen uit te proberen en van
elkaar te leren. De werking wordt ingekleed met verhalen, fantasie
en een vleugje actie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het
Jungleboek. Zo komt het dat vaste kleine groepen "nesten" worden
genoemd, dit zijn de voorlopers van de latere patrouilles.
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zondag 4 oktober
Wie is die knappe blonde kerel nu weer? Of wie is dat mooie meisje dat zo verlegen lacht?
Vandaag leren we nieuwe namen, gezichten, schoenmaten en favoriete huisdieren kennen.
Memoriseren, herhalen, fluoriceren,... de examenperiode is er niets tegen! Vandaag leren
we elkaar en de leiding beter kennen. Wees dus zeker van de partij van 14u-17u aan de
lokalen.
Voor de ouders is er om 16.30u een info-/inschrijvingsmoment op de welpenzolder.
zondag 11 oktober
De leiding is op weekend geweest om elkaar beter te leren kennen. Teambuilding,
mindgames,.. alles komt aan bod. Helaas zijn we daar emotioneel en fysiek uitgeput van en
is er vandaag dus geen vergadering.
zondag 18 oktober
Is het een bos? Neen... Is het een dorp? Neen... het is.. toch een BOS!! Maar welk bos?
*dramatische muziek* Vandaag spelen we de nachtmerrie van elke leerling na.
EINDEXAMENS!!! Kan jij de leerkrachten overhalen om de vragen al voor te zeggen? Of
wordt je betrapt door de directie en van school gestuurd? Durf jij het aan? van 14u-17u aan
de lokalen
zondag 25 oktober
Laatste van de maand en dus helaas geen vergadering.
zaterdag 31 oktober
Als je bang bent in het donker moet je fluiten. Op de zolder, in de kelder, in de gang. en
wanneer je in het donker 's avonds buiten gauw, een liedje fluit dan ben je minder bang.
Ik hoop dat jullie allemaal goed kunnen fluiten want deze nacht wordt het gillen geblazen!
Deze griezelige avond begint om 19.30u en eindigt om 22u met een lekker warm
kampvuurtje aan de lokalen.

6-7-8 november
WEEKEEEEEEEEEEND!!!!!!
Superhelden nemen het op tegen superschurken. Meer details geven we nog niet prijs...

15 november
Bonheiden is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Antwerpen. De gemeente
behoort tot het kieskanton Duffel en het gerechtelijk kanton Mechelen en telt ruim 14.500
inwoners. Bonheiden ligt in de Mechelse tuinbouwstreek en grenst aan de Brabantse
Kempen. De spotnaam van de Bonheidenaren is 'Grote mannen'.
Voila, met deze zeer nuttige informatie zijn jullie helemaal klaar voor ons dorpsspel!
Van harte welkom van 14u tot 17u aan de lokalen
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22 november
Een gezellig theekransje... Maar niets is wat het lijkt. Want ineens duikt er een cowboy op en
een zeemeermin en een paradijsvogel!! Deze zondag gaan we voor een combo-vergadering.
We doen gezelschapsspelletjes EN toneeltjes! Hopelijk ligt er ook wat sneeuw zodat we een
sneeuwman kunnen maken. Hati is een reuzefan van 'Frozen' dus Olaf mag zeker niet
ontbreken. Duimen maar!!
Van 14u-17u aan de lokalen
29 november
Wat vliegt de tijd als je je amuseert, weeral de laatste van de maand! Helaas dus geen
vergadering.
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Jongverkenners
Jongverkenners zijn jonge volwassenen die er graag op uit trekken
in de natuur of hun buurt verkennen. Tijdens het kamp worden ze
een stuk zelfstandiger dan de welpen, het beste voorbeeld hiervan is
dat ze hun eigen maaltijden leren klaarmaken. Ze werken samen in
kleine groepen en nemen initiatieven. Jongverkenners krijgen een
waaier van mogelijkheden om mee te beslissen, zelf de handen uit de
mouwen te steken en allerlei vaardigheden onder de knie te krijgen.
Stilaan leren ze dat scouting niet stopt als de activiteit is afgelopen.
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4 oktober
De leidingsploeg wordt naar jaarlijkse gewoonte weer is geüpdatet! Ontdek vandaag wie
jullie awesome leiding ga worden, die jullie het echte leven zullen leren kennen. Kom het
allemaal te weten tijdens onze kennismakingsvergadering van 2 tot 5.
11 oktober
Vandaag geen scouts want het is LEIDINGSWEEKEND! De leiding gaat dan samen op
weekend om te brainstormen over het jaar en activiteiten te verzinnen om jullie nog beter te
entertainen (nog meer? JA NOG MEER)
18 oktober
The Wolf of Roggemansstreet! Jordan Gringo Belfort is een succesvolle belegger uit Amerika.
Spijtig genoeg durven die beleggers wel eens een klein prankske uithalen met de overheid
zoals belasting ontduiken en andere stinkende zaakjes. Maar deze keer zit hij echt in de
miserie. Hij heeft nieuwe helpers nodig om zijn zwart geld naar Zwitserland te transporteren
en wij gaan hem helpen. Wie zijn er beter dan onze jongverkenners om corrupte praktijken
uit te voeren?
25 oktober
LAATSTE ZONDAG VAN DE MAAND: GEEN SCOUTS
1 november
Iedereen weet dat Gringo en Sakke de beste fysiek van de hele scouts hebben. Toch willen
Dakke en Jokke een poging wagen om hen van hun troon te stooten. Deze competitie vindt
plaats tijdens onze wereldbekende SPORTVERGADERING.
6-7-8 november
Dit weekend is het eindelijk zo ver, we gaan op ons eerste weekend joehoeee! Alle
informatie over het weekend volgt nog later via mail en een brief op de vergadering. Noteer
het alvast in jullie agenda en hou deze datum vrij  . Wij kijken er alvast naar uit!
15 november
Vandaag spelen we het grote GEZELSCHAPSSPELENSPEL. Iedereen moet een gezelschapsspel
naar keuze meepakken en we houden een massacompetitie! Wie verdient de titel van de
Koning van de Gezelschapsspelen? Dat zullen we te weten komen van 2 tot 5.
22 november
De meest coole vergadering van het jaar komt er eindelijk aan… TECHNIEKENVERGADERING!
Naar het kamp toe is het zeker belangrijk dat jullie jullie sjortechnieken beheersen en met
een balkske overweg kunnen. Probeer dus allen aanwezig te zijn. Vergadering van 2-5.
29 november
Laatste zondag van de maand! GEEN SCOUTS

www.scoutsbonheiden.be

Verkenners
Bij de verkenners is er ruimte voor grotere projecten en een grotere
vrijheid. Met de groep het avontuur opzoeken of uitgedaagd worden
door elkaar. Verkenners werken meestal met de gehele groep
samen, maar doorheen het kamp zullen ze net zoals bij de JVK'S
ingedeeld worden in patrouilles. Vanuit eigen interesses gaan ze op
zoek naar zichzelf tussen soortgenoten. Dit door typische
activiteiten of door te experimenteren.
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4 oktober
De grote doeeensmeteenkleingroepjekennismakingsvergadering, vergadering!
11 oktober
Leidingsweekend, helaas is het deze week dus geen vergadering.
18 oktober
De grote speeleensmeteenkleingroepjeeenbosspel, vergadering!
25 oktober
Laatste zondag van de maand! Volgende keer beter!
1 november
De grote doeeensmeteenkleingroepjeeendorpsspel, vergadering!
6-7-8 November
Het grote gaeensmeteenkleingroepjeopscoutsweekend, weekend! Meer info krijgen jullie
nog via mail!
15 november
De grote doeeensmeteenhopelijkietsgrotergroepjevriendjesvergadering, vergadering! Neem
allemaal minstens 1 vriendje mee :) Twee is ook nog goed, meer is stoeffen!
22 november
De grote probeereensmeteenkleingroepjeeengeldinzamelactietedoen, vergadering!
29 november
Geen scouts, laatste zondag van de maand.
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Jins
Jins leven een jaar intens samen in hun jintak. In hun eigen 'jonge'
en 'onbevreesde' stijl werken ze gekke activiteiten, projecten (zoals
de jinfuif) en zelfs hun buitenlands kamp uit. Al doende leren ze
samenwerken en verantwoordelijkheid opnemen. Hieruit groeit
engagement voor de groep en voor de samenleving. De rol van de
leiding valt in deze oudste tak meer en meer weg: er wordt eerder
gesproken van begeleiding. Zij participeren, evalueren en grijpen in
als het uit de hand lijkt te lopen.
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4 oktober
Vandaag gaan we ons lokaal eens een serieuze schrobbeurt geven. Alles spik en span.
Daarna kunnen we het decoreren naar onze eigen goesting. Ik breng alvast een Kevin De
Bruyne poster mee :p. Laat jullie fantasie nog maar eens gaan.
11 oktober
Indien we geen appels staan te plukken, is het vandaag geen vergadering. Jullie leiding is op
leidingsweekend! Niet getreurd, dit is jullie kans om schoolwerk bij te werken en de 10de
goed te feesten want de duivels zullen gekwalificeerd zijn voor het EK. C'mon Belgium !!!
18 oktober
We hebben beslist wat we gaan verkopen maar nu moet het ook nog verkocht worden.
Meer info volgt.
25 oktober
Laatste van de maand, geen vergadering.
1 november
Actieve scoutsnamiddag met sport, spel, gezelligheid en een beetje lekker lui zijn.
8 november
Het is jaarmarkt in Bonheiden op 7 november. Ofwel staan we daar ofwel maken we het
gezellig in ons lokaal en houden we een tea ,cake en spelletjes namiddag.
15 november
Sponsor zoektocht haal jullie beste verkooppraatjes maar boven want we gaan het geld goed
kunnen gebruiken. Meer info volgt.
22 november
Afhankelijk van jullie planning voor de komende examens is het vergadering of niet. Dit
wordt dus met jullie besproken.
29 november
Laatste van de maand, geen vergadering.
Tijdens jullie examenperiode willen we jullie ook de nodige afleiding geven. Dit zal nog
besproken worden van hoe, wat, waar en wanneer.
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OPMERKING: Deze kiekeboe werd geschreven voor het planningsweekend. Het is mogelijk
dat er dingen worden aangepast of veranderd. Dit zullen we jullie dan zeker laten weten via
fb.
Ella: 0474/29 01 03
Corneel: 0479/35 55 99
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Nieuwe totemisaties
Hoyemont 2015
Naar aloude gewoonte krijgen de derdejaars jongverkenners op kamp hun totem en
tweedejaars verkenners hun adjectief. Dit jaar ontbraken de derdejaars jongverkenners,
maar we zetten graag onze tweedejaars verkenners nog eens in de spotlights. Want een
totem is voor vele scouts het hoogtepunt uit hun scoutscarrière.

Annelies Van Rossen

Bescheiden Schaarbek

Max Engelborghs

Intense Steenbok

Cedric Van Hoey

Onbevreesde Pavo

David Noëth

Vrijmoedige Macao
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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

