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Beste ouders, leden en sympathisanten,  

 

Time flies when you’re having fun, het is een uitspraak die we maar al te vaak moeten aanhoren, 
maar deze kiekeboe laat me maar weer eens beseffen wat voor waarheid er eigenlijk in dat veel 
te vaak gebruikte cliché zit. Met de herinneringen van het kamp in Amel, de zonnige barbecue 
en die eerste vergaderingen van het jaar nog vers in het geheugen, is het bizar om te beseffen 
dat dit de laatste (gewone) kiekeboe van het scoutsjaar 2018-2019 is.  

 

Gelukkig is het scoutsjaar nog niet voorbij en staan er nog twee maanden vol gekke, amusante 
en hopelijk soms ook leerrijke vergaderingen klaar! Vergaderingen waar misschien nog snel wat 
technieken aangeleerd worden die cruciaal zullen zijn om op kamp niet door de hudo te zakken 
(laat het een motivatie zijn om stevige sjorringen te maken ;) ), maar ook vergaderingen waar 
de eerste waterspelletjes van het jaar gespeeld zullen worden of waar je ontdekt dat die ene 
2ejaars een stuk toffer is dan je eigenlijk dacht en je dus nóg meer scoutsvrienden maakt.  

 

Kortom, ook al zijn het de laatste 2 maanden van het scoutsjaar, het zullen er twee vol 
topvergaderingen zijn! Bovendien moeten we niet treuren, want zelfs als die laatste 
vergaderingen voorbij zijn, staat er nog iets moois te wachten: het kamp! En wie kijkt daar nu 
niet naar uit? 

 

Laat die zomer maar komen!  

Zachtaardige Ooievaar  
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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 
 
Anneleen Henderickx 
Felle Kauw 
(Takverantwoordelijke) 
0470 22 90 29 
 
Fleur Van Lent  
Dartele Wasbeer 
0471 08 99 12 
 

Mathias Ryckaert 
Evenwichtige  
Secretarisvogel 
0496 39 45 37 
 
Max Engelborghs 
Intense Steenbok 
0468 32 78 62 
 
 

Karel Vermeulen 
Goedlachse Agame 
0472 05 46 88 

Welpen – welpenleiding@hotmail.com 
 
Jowan Pittevils 
Rikki Tikki Tavi -  
Wilskrachtige Argali 
(Takverantwoordelijke) 
0492 79 28 84 
 
Goele Rutten 
Phaona -  
Zorgzame Springbok 
0496 33 33 86  
 

Dennis Stroobants 
Kaa -  
Ondeugende Bever 
0493 18 37 62 
 
 
Stan De Roeck 
Jacala - 
Doorzettende Butskop 
0494 87 68 12 

Astrid Engelborghs 
Rama - 
Elegante Slangenhalsvogel 
0471 45 71 64  
 
 
Dries Van Bets 
Chill - 
Oprechte Fodi 
0494 23 51 27 

 
 

  

Jongverkenners – jvk.sintpaulus@gmail.com 
 
Lucas Lemaître  
Evenwichtige Adelaar 
(Takverantwoordelijke) 
0476 90 59 97 
 
Zeno Stevens  
Beheerste Poedel 
0473 35 91 90  
 

Nisrine Fouad 
Speelse Conejo 
0483 10 53 20 
 
 
Nathan Van Hof  
Amusante Steppelemming 
0477 72 35 12  
 

Emma van de Ven 
Zachtaardige Ooievaar 
0471 39 69 75 
 
 
Esther Noëth 
Volhardend Grijsbokje 
0497 79 52 75 
 

mailto:kapoenen.sintpaulus@gmail.com
mailto:kapoenen.sintpaulus@gmail.com
mailto:welpenleiding@hotmail.com
mailto:welpenleiding@hotmail.com
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Verkenners – verkenners.sintpaulus@gmail.com 
 
Amber Sels 
Veelzijdige Spotlijster 
(Takverantwoordelijke) 
0472 79 71 77 
 
Daan Van Rossen 
Zelfredzame Steenloper 
0471 48 58 37 

Thomas Vermeulen 
Enthousiaste 
Newfoundlander 
0479 32 14 18 
 

Benjamin Van Hof 
Guitige Seriema 
0474 27 81 02 

 
 
Oudercomité 
 
Eva Van de Pol 
0498 74 93 92 
 
 

  

Groepsleiding - groepsleiding.sintpaulus@gmail.com 
 
Zeno Stevens 
0473 35 91 90 
 
Esther Noëth 
0497 79 52 75 
 

Fleur Van Lent  
0471 08 99 12 
 
Thomas Vermeulen 
0479 32 14 18 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BELANGRIJK 
Website: www.scoutsbonheiden.be. Controleer deze website regelmatig om te zien of er 
geen wijzigingen in het programma zijn gebeurd! 

 

mailto:verkenners.sintpaulus@gmail.com
mailto:verkenners.sintpaulus@gmail.com
http://www.scoutsbonheiden.be/
http://www.scoutsbonheiden.be/
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Kapoenen 
 
Zondag 7 april: 
Omdat dit spel vorige vergadering niet is kunnen doorgaan spelen we het gewoon vandaag! 
De McDonalds neemt met zijn hamburgerketen stilaan de wereld over. De arme 
kapoenenboeren kunnen de concurrentie niet meer aan en beslissen om zelf hamburgers te 
maken die veel lekkerder zijn! Welk boerenkamp kan als eerste opklimmen en de McDonalds 
van de troon stoten? Ontdek het aan de lokalen van 2 tot 5. 
 
Zondag 14 april: 
Vandaag wordt het een heel spannende vergadering, het is namelijk een grote 
wisselvergadering! Jullie krijgen dus voor 1 dag andere leiding. Wij weten ook wel dat jullie 
ons gaan missen, maar alle leiding wordt door elkaar gehaald en nu staat jullie liefste leiding 
bij een andere tak voor 1 dag. Van 2 tot 5 aan de lokalen. 
 
Zondag 21 april: 
De leiding heeft veel te veel paaseitjes gegeten, en ligt met buikpijn in bed. Vandaag dus 
GEEN vergadering. 
 
26-28 april: Weekend 
Zijn jullie weer klaar voor weer een oorverdovend en spetterend weekend? Wij alvast wel! 
Meer informatie i.v.m. locatie en verkleedkleren volgt via mail. 
 
Zondag 05 mei: 
Omdat we allemaal een superweekend hebben gehad, willen we vandaag in de sfeer blijven. 
We spelen vandaag rasechte scoutsspelletjes. Wat dit juist inhoudt, moeten jullie op de 
scouts komen ontdekken van 14u tot 17u.  
 
Zondag 12 mei:  
Als laatste echte vergadering op de scouts van het jaar, gaan we nog eens een goed 
ouderwets bosspel spelen. Lopen tussen de bomen, takken ontwijken, anderen afschudden,... 
het kan allemaal. Allemaal van 2 tot 5 aan de lokalen. 
 
Zondag 19 mei:   
Vandaag trekken we traditiegewijs met z’n allen naar de nekker! Een mailtje met verdere 
informatie wordt nog verstuurd hiervoor, maar we kunnen je nu al zeggen dat het een dag 
wordt vol plezier! 
 
Zondag 02 juni: 
Vandaag doen we speciaal voor de kapoenen een terugkomvergadering. Dit zodat de 
kapoenen niet vergeten zijn wie hun leiding is tegen kamp én zodat de kapoenen die nog niet 
mee op kamp zijn geweest kennis kunnen maken met wat wij daar nu allemaal doen ;-) 
Om de kapoenen een beetje voor te bereiden voor kamp, gaan we een minikamp op onze 
scoutsterreinen organiseren. Breng allemaal een rugzakje en een drinkbus mee! Want we 
gaan ons stevig voorbereiden. We zien jullie stoere jongens en meisjes van 2 tot 5 aan de 
lokalen.  
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Welpen 
 
 

7 april: 
Vandaag nemen we een stapje terug in de tijd en gaan we naar Bokrijk…. Ah nee, Bokrijk komt 
naar ons! We duiken in het eeuwenoude beroep van pottenbakker. (voor de jongens: er zal 
vuur zijn). 
Van 2-5 aan de lokalen. 
 
14 april: 
Vandaag wordt het een heel spannende vergadering, het is namelijk een grote 
wisselvergadering! Jullie krijgen dus voor 1 dag andere leiding. Wij weten ook wel dat jullie 
ons gaan missen, maar alle leiding wordt door elkaar gehaald en nu staat jullie liefste leiding 
bij een andere tak voor 1 dag. Van 2 tot 5 aan de lokalen. 
 
21 april: 
De leiding heeft veel te veel paaseitjes gegeten, en ligt met buikpijn in bed. Vandaag dus 
GEEN vergadering. 
 
26 - 28 april  
Jeeeey we gaan weer op weekend! Meer info volgt in de mail! 
 
5 mei: 
Vandaag kunnen de jongens ongestoord ravotten, voetballen en kampen bouwen... Terwijl de 
meisjes elkaar rustig kunnen verwennen en mooi maken. Niet dat wij niet kunnen ravotten 
natuurlijk! Toegegeven, het voetballen laten we wel aan de jongens over. Zullen Chill, Jacala, 
Riki en Kaa het redden zonder hun 2 leuke medeleidsters? Of zullen de jongens juist heel blij 
zijn om eens een dag te hebben zonder al dat vrouwelijk geweld? Wij hebben er alvast zin in, 

hopelijk jullie ook? VS  
2-5 aan de lokalen. 
 
12 mei: 
Waterspelletjes! 
Oh nee chill is in de Paasvakantie met het VLIEGTUIG gegaan en Rama heeft nog altijd enkel 
glas in plaats van dubbel! Oei en wat zien we daar, Phaona neemt de auto om naar de bakker 
te gaan! En ai, Rikki heeft een nieuwe bruinkoolcentrale gebouwd. Gelukkig heeft Kaa zijn 
ijskast heel de dag open laten staan op al deze opwarming van de aarde te compenseren. 
Helaas pindakaas wordt het vandaag toch wel 30 graden en om jullie wat af te koelen zorgen 
wij voor waterballonnen- en pistolen. Iedereen dus om 2 uur aan de lokalen in kleren die nat 
mogen worden! 
 
19 mei: 
Naar jaarlijkse gewoonte gaan we voor de laatste vergadering van het jaar met iedereen naar 
de nekker!  
We spreken af aan de nekker om 2 uur en daar kan je je kapoen 3 uur later weer oppikken. 
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26 mei: 
laatste zondag – spijtig genoeg geen vegadering :( 
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Jongverkenners 
 

Vul de rebussen in en kom te weten wat we gaan doen!  
Enkele tips:  
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1.Kom verkleed als iets dat start met de letter T. 2. Nieuwe leiding? Wat? Heu? Wij kijken er naar uit! 3. Het is pasen! Tot volgende week! 4. 
Wij gaan op weekend! Info via mail. 5. We gaan naar het bos yes! 6. Wandelen door beken of door wei?Kom zeker langs om te zien wat we 
gaan doen! 7. We gaan met de andere groepen naar de nekker! Info via mail 
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Verkenners 
 
 
 

07 april: ‘MTV CRIBS’ 
Vandaag is het aan Rijmenam City. Boys en girls van Rijmenam, begin jullie kamer al maar op 
te ruimen want vandaag komen wij jullie kamer eens checken. We spreken af op de scouts 
om 14u met DE FIETS! 
  
 
14 april: ‘DE NIEUWE MAMA’ 
Vandaag krijgen jullie voor één dagje nieuwe mama’s en papa’s, wie jullie nieuwe 
mama’s/papa’s/leiding wordt houden we nog even geheim. Kom het allemaal ontdekken van 
14 tot 17 uur op de scouts. 
  
Om jullie even voor te bereiden op wat jullie kunnen verwachten van jullie nieuwe 
mama’s/papa’s check zeker even het filmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=wpbr1t1Ipxg 
  
 
21 april: ‘OVER ETEN’ 
Vandaag is het de dag dat de snoetjes van alle kindjes vol hangen met chocolade en dat zal bij 
jullie niet anders zijn! Omdat jullie (en de leiding stiekem ook) zich vandaag zo gaat overeten 
met paaseitjes is het geen scouts. Eet jullie buikje maar goed rond. Tot volgende week! 
  
 
26-27-28 april: ‘PEKING EXPRESS’ 
WEEKEND!!! Meer informatie volgt nog via mail! 
  
 
04 mei: ‘BESTE KIJKERS’ 
Iets met een film en frituurhapkes, meer verklappen we niet! 
Meer info volgt nog. 
  
 
12 mei: ‘DE MOL’ 
Zoals de Joeri zou zeggen: ‘ik heb de bol. Het enige wat ik nog mis is de … MOL!’ Kom net 
zoals Joeri, Axel, Bas, Bruno, Elisabet, Eva, Ingrid, Kaat en Martijn ontdekken wie de mol is. 
Jullie zijn van 14 tot 17 uur welkom op de scouts om de mol te komen ontmaskeren. 
  
 
 
 
 
 
 



11 
 

19 mei: ‘DE GROTE SPRONG’ 
De laatste vergadering van het jaar, ooooooh :( :( :( . MAAAAR niet getreurd want iedereen 
weet dat de laatste vergadering ook de leukste vergadering van het jaar is! Vandaag gaan we 
naar de nekker om een beetje te bonden met de andere takken van de scouts. We spreken 
om 14 uur af aan de ingang van de Nekker. Vergeet jullie mooiste zwembroek, badpak of 
bikini niet mee te nemen en een handdoek kan ook altijd handig zijn. 
 
 
26 mei: ‘TEMPTATION ISLAND’ 
Deze vergadering is even teleurstellend als het nieuwe seizoen van Temptation Island. Want 
het is weer de laatste zondag van de maand en dat betekent ons maandelijks 
studiemomentje. Geen scouts dus! 
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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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