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Redactioneeltje
Beste sympathisanten van de scouts
1 april is een dag waar allen een
ander kan beetnemen. En in Alaska
probeerde een man zelfs heel zijn
dorp beet te nemen.
Het dorp lag gelegen naast een
vulkaan die al jaren niet actief was.
De man Porky Bickar die zijn dorp
wilde beetnemen liet met een
helikopter 100 banden boven de
vulkaan droppen.
4 jaar heeft hij gewacht om zijn grap
uit te halen, het was namelijk elke keer op 1 april te bewolkt waardoor het niet gezien zou
worden.
Op 1 april 1974 stak hij de banden aan. Hierdoor ontstond er enorm veel rook. Vanuit het
dorp Sitka leek het alsof de slapende vulkaan Mount Edgecumbe was opgestaan. Heel het
dorp werd ontruimd, tot men ontdekte dat het een flauwe aprilgrap was.
Ik wens jullie veel aprilgrappen en een fijne lente toe
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Voor op het prikbord
Het onderstaande lijstje geeft je een overzicht van de contactpersonen binnen onze werking.
Voor elke takgebonden vraag of opmerking kan je bij de takverantwoordelijken terecht. Voor
algemenere vragen en opmerking bij de groepsleiding en bij de contactpersonen van het
oudercomité.

GELIEVE STEEDS TE VERWITTIGEN ALS JE NIET KAN KOMEN!
Takverantwoordelijke

groepsleiding

Oudercomité

Kapoenen
Hanne Fonderie

groepsleiding.sintpaulus@gmail.com

Annick Van den Broeck
annick.vdbroeck@pandora.be
0497 50 76 30

0496420230

Pieter Wuytens
wuytens.pieter@gmail.com
0472 83 60 38

Welpen
Anthea Van Parys
welpenleiding@hotmail.com
0474 76 76 16

Stijn Defieuw
stijn.defieuw@gmail.com
0474 62 01 69

Kapoenen.sintpaulus@gmail.com

Jongverkenners
Pieter Wuytens
jvkbonheiden@hotmail.com
0472 83 60 38

Eva Van de pol
evavandepol@hotmail.com
0498 74 93 92

Verkenners
Kaat Van der Goten
kaatvdg@gmail.com
0498 84 43 29
Jin
Stijn Defieuw
stijn.defieuw@gmail.com
0474 62 01 69

Kiekeboe februari - Maart

www.scoutsbonheiden.be

Kapoenen
Zondag 31 maart
Dag allerliefste kapoenen! Met spijt in ons hart is het vandaag geen scouts
omdat het vandaag Pasen is! Gelukkig kunnen jullie vandaag heel de dag
paaseitjes gaan zoeken! Veel plezier en tot volgende week!
Zondag 7 april
Jullie leiding is terug van weggeweest en wij hebben super veel zin om nog eens
de goede oude spelletjes van vroeger boven te halen. Iedereen die nu niet in de
sneeuw aan het rollebollen is, moet zeker naar de scouts komen, waaaant het
worden de leukste pleinspelen die we ooit gedaan hebben!
Vergadering van 14u tot 17u.
Zaterdag 13 april
Vanavond is het de allercoolste, tofste, niet-te-missen kinderfuif ‘Strange Night’
van het jaar! We gaan met alle kapoenen samen dansen op de allernieuwste
hitjes! Het gaat door in de zaal ‘De Krekel’ in Bonheiden. Jullie worden er
massaal verwacht vanaf 18u30. Samen met jullie mama en papa, broertjes en
zusjes, nichtjes en neefjes, vriendjes en vriendinnetjes kunnen jullie komen
dansen en iets lekkers komen drinken!
Weekend 19-21 april
Dit weekend is het zover, we gaan op ons 2e weekend van het jaar! Dit weekend
blijven we twee nachtjes slapen, dus wordt het dubbel zo plezant! We houden
jullie nog even in spanning over wat we gaan doen, wel kunnen we al
verklappen dat we naar Hallaar gaan. Wij kijken er naar uit, wij hopen jullie
ook!! Weekendbrief met verdere informatie volgt.
Zondag 28 april
Na ons super leuk en druk weekend van vorige week, is het tijd voor iets
rustigers. Wat we gaan doen, is nog een groot mysterie. Wat wel al vast staat, is
dat het geen gewone zondagnamiddag wordt. We gaan zien wie van jullie het
beste is met potten en pannen! Kunnen jullie het al raden?
Vergadering van 14u tot 17u.
Zondag 5 mei
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Vandaag spreken we niet af op de scouts, maar gaan we met z’n allen
BOOOOWLEEEN! Dit wordt echt super leuk, dus waag het niet om dit te
missen! Verdere informatie volgt nog.
Zondag 12 mei
Hoeveel plaatjes kan jij bij elkaar smurfen? Snappen jullie het al? Verkleed jullie
allemaal als smurf, want vandaag spelen we het ‘grote Smurfenspel’! Kom
vandaag naar zeker naar de scouts, want wie er niet is, is gesmurft!! (hihi) Oefen
al maar vast op jullie smurf-kunsten! Vergadering van 14u tot 17u.
Zondag 19 mei
Kunnen jullie al goed schilderen? Zo ja, super! Zo nee, dan gaan we deze
zondag onze schildertechnieken verbeteren! Dit doen we niet zomaar op papier,
dat is saai! Neem allemaal een slechte witte T-shirt mee, dan maken we er onze
eigen hippe kapoenen-T-shirt van! Vergadering van 14u tot 17u.
Zondag 26 mei
Laatste vergadering van het jaar, dit belooft dus heeeeel leuk te worden! We
gaan ons nog een laatste keer met z’n allen amuseren, voordat we voor eventjes
afscheid moeten nemen! Zorg maar dat jullie in topvorm zijn, want jullie leiding
ziet het helemaal zitten!! Vergadering van 14u tot 17u.
Vrijdag 28 juni: Kampinschrijving!
Vanaf 19.00 op het scoutsterrein. Naar aloude gewoonte kan je hier ook terecht
bij het oudercomité voor een frietje en een drankje
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Welpen
Zondag 7 april
We weten dat velen onder jullie regisseur willen worden. Daarom gaan we wat
kennis vergaren bij Utopolis Mechelen! Meer info volgt!
Zaterdag 13 april
Onze jins organiseren hun jaarlijks ‘Strange Night’ vanavond! We zijn zeker dat
er onder onze welpen ook ferme dansers zitten, daarom is er dit jaar een
KIDSFUIF!!! Deze begint om 18.30u en eindigt om 21.30u. De inkom bedraagt
€2 per persoon. Kom allemaal stevig uit de bol gaan en ook niet-scouts
vriendjes zijn van harte welkom!! De leiding heeft speciaal danslessen gevolgd
om beter te zijn als jullie, dus kom maar op!
19-20-21april
Scoutsweekend!!! INGERUKT MARS! Hoewel legerdienst al even afgeschaft is
in België gaan wij hem terug invoeren en wel bij de welpen! Marcheren, fysieke
proeven, patatten schillen, jaja een soldaat moet veelzijdig zijn. Kolonels
Bagheera, Jacala, King Lowie en Nagina en patattenschiller Chill zijn klaar om
van rekruten echte soldaten te maken! Kan jij het aan?? (meer info volgt)
Zondag 28 april
Vandaag gaan we vieren dat we niet meer april maar mei gaan zeggen!! De
laatste vergadering in april word spectaculair groot met enorm veel
aprilgrappen!!!
Zondag 5 mei
The ultimate scouts battle!! Leiding vs. Welpen. Komt dat zien, komt dat zien!!
Wie durft het aan?? Van 14u tot 17u aan de lokalen
Zondag 12 mei
Vandaag organiseren we met de hele scouts een brunch voor Moederdag. Om de
pakketten te bezorgen hebben we lieve, schattige kindertjes nodig. Drie keer
raden wie we daarvoor gevonden hebben ;) Meer info omtrent het uur volgt!
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Zondag 19 mei
Nat, natter, natst. Vandaag WATERSPELLETJES! Breng je waterkanon/-pistool
mee en neem het op tegen de leiding! Allemaal duimen dat het lekker warm is
vandaag. Van 14u tot 17u aan de lokalen

Zondag 26 mei
Weten jullie waarom 26 mei een speciale dag is? Neen?? Wij ook niet!! Maar
omdat wij vinden dat 26 mei een speciale dag moet worden hebben wij
besloten een nieuw feest in te voeren. Je komt meer te weten op de
vergadering van 2 tot 5 aan de scoutslokalen!!
Vrijdag 28 juni: Kampinschrijving!
Vanaf 19.00 op het scoutsterrein. Naar aloude gewoonte kan je hier ook terecht
bij het oudercomité voor een frietje en een drankje
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Kampinfo
We trekken op kamp naar het gehucht
Tour, dat behoort tot het dorpje Heyd
(van gelijkaardige ethymologische
oorsprong als ons teerbeminde dorp),
wat op zijn beurt deel uitmaakt van het
idyllische stadje Durbuy. Of iets
beknopter: NB: 50.3598 OL: 5.5378
Voor de heenreis moet u eigen vervoer
voorzien. Er zijn zeker carpoolmogelijkheden in afspraak met andere
ouders, we moedigen dit graag aan. Bovendien ligt het treinstation van Bomal
op minder dan 2 km van het terrein.
De terugreis gebeurt per luxe autocar, aankomst voorzien in de late namiddag.
De kampinschrijving vindt plaats op vrijdag 28 juni, vanaf 19.00 op het
scoutsterrein. Naar aloude gewoonte kan je hier terecht bij het oudercomité
voor een frietje en een drankje. Verder krijg je alle noodzakelijke informatie
over het kamp en kan je voor je bezorgdheden en vragen terecht bij de
takleiding. Gelieve ook het kampgeld gepast mee te brengen:
Tak
Kapoenen
Welpen
Jong Verkenners
Verkenners
Jins

Datum
24/07-29/07
22/07-29/07
20/07-29/07
18/07-29/07
15/07-29/07

Prijs1
€ 75
€ 100
€ 120
€ 140
€ 160

Indien u nog vragen heeft over het kamp, aarzel dan niet om de takleiding of
groepsleiding (groepsleiding.sintpaulus@gmail.com, 0472836038) te
contacteren.

1

Wij proberen steeds de prijs van het kamp zo laag mogelijk te houden. Indien het om financiële
redenen moeilijk is voor u om uw kind mee op kamp te laten gaan, kunnen we hier samen een
oplossing voor vinden. Aarzel niet om de groepsleiding (Pieter, 0472 83 60 38) of het oudercomité
hierover aan te spreken ( Annick, 0497 50 76 30)
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De legendes van de kampomgeving: Episode 2
Ditmaal brengen we u het verhaal van de Pierre Haina, die zich op een kleine
kilometer van het
kampterrein bevindt.
De "Pierre Haina" is geen
menhir maar een gril van de
natuur: hij staat hier als de
enige overgebleven rotsblok,
de andere rotsblokken zijn weggerold. Deze rotsblok is zo'n 3 meter hoog, met
een helling van +/- 45°. Het zou kunnen dat de term "haina" van het Keltisch
komt, men zou dan kunnen spreken over de "steen der voorouders".
Volgens een van de legendes is de Pierre Haina de stop die een onderaardse
galerij afsluit. Deze schacht zou leiden tot diep in het centrum van de aardbol,
daar waar de duivel in zijn hellevuur heerst. Soms werd het hellevuur zelfs voor
de duivel te veel, of wou hij nieuwe zieltjes vangen, en besloot uit zijn hel te
kruipen. Hij duwde de rots weg en dwaalde in de streek rond. Niemand heeft
hem ooit gezien want voor het kraaien van de haan was hij weer verdwenen en
stond de steen weer op zijn plaats. Maar ... de dorpsbewoners bemerkten het
wel dat hij weer was langsgeweest: kippen waren dood, ... ruzie brak uit,...
ziekte kwam in het dorp, ... Het was genoeg geweest voor de Wérisiens! Zij
kwamen samen en zochten samen naar een oplossing bij een jenevertje. Vele
mogelijkheden werden voorgesteld, maar bleken steeds onuitvoerbaar te zijn.
Een klein meisje, helemaal in het wit gekleed, bracht de vers geraapte eieren
van die morgen. Dat was het ! WIT ! De duivel heeft een afkeer van het reine
WIT. Van die dag af wordt de Pierre Haina bij elke herfstequinox, door de
Wérisiens gewit.2

2

http://www.weris-info.be
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Jongverkenners
Vrijdag 5 april

Omdat cultuur belangrijk is, jeugdbewegingen belangrijk zijn en solidariteit
belangrijk is gaan we op bezoek bij onze vrienden van ’t Joenktoneel. En
natuurlijk: omdat er belangenvermenging in het spel is. We gaan hun
nieuwste productie, Hopfgarten im Brixental, bekijken en dit om 19u30 in
het Blikveld. We spreken om 19u15 af, zodat we zeker op tijd de zaal binnen
kunnen. Een ticketje kost 6 euro, en als we met elf zijn mag er één iemand
gratis binnen. Wil je nadien een drankje, dan vraag je wat zakcentjes mee te
geven aan je ouders. Tot dan!
Zaterdag 13 april
Voor de kleinsten is er de kinderfuif, voor de 16-plussers de welbekende en
megabangelijke Strange Night. Wees allemaal welkom voor een avond vol
vertier en sportief dansen!
Zondag 14 april
De leiding is moe van het helpen van de Jins bij het in goede banen laten
lopen van hun fuif, daarom nemen we vandaag een snipperdag. Geen scouts
dus. De bomma zal blij zijn dat je haar nog eens komt bezoeken op deze
Rustdag des Here.
Vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 april
We gaan op weekend! En wel naar de Koekenstad! We zijn het bos en de
weilanden wat beu en gaan dus op verkenning in een stedelijkere omgeving.
Het kostenplaatje bedraagt 30 euro, slaapplaats, drie maaltijden per volle
dag, bangelijke activiteiten en een leuk groepsgevoel inbegrepen, en
treinticket. We verwachten jullie massaal aan het station van Mechelen om
19u00. Gelieve op voorhand in te schrijven door te bellen of te mailen naar
de leiding. Eens ingeschreven rekenen wij ook op uw financiële bijdrage,
ook al bent u geveld door ziekte (wij kopen namelijk alles op voorhand in).
Wat mee te nemen? Wel: gebruikelijke dingen zoals daar zijn: slaapzak,
matje/veldbed, tandenborstel, tandpasta, proper ondergoed en sokken,
genoeg kleren, … Voor de eerstejaars: het is tevens jullie belofteweekend!
Zondag 28 april
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Vandaag hopen we op de zon, zodat we in onze zetels kunnen genieten van
vitamine D en chillax onze gezelschapsspelletjes kunnen spelen. Breng
allemaal jullie lievelingsgezelschapsspel mee en de “ik-kan-tegen-mijnverlies”-attitude. Van 14u00 tot 17u00 aan de lokalen!
Zondag 5 mei
’t Is al lang geleden, dus we trekken nog eens den bos is. Breng allemaal een
fruitje mee! Van 14u00 tot 17u00, usual place!
Zondag 12 mei
En we gaan varen! Vandaag organiseren we een vlottentochtje. Nat worden
kan, dus breng reservekleren mee en doe zeker stevig schoeisel aan. Mocht
het weer tegensteken, veranderen we van plan. Meer informatie omtrent
aanvangsuur en locatie laten we jullie via mail weten, dus hou die
elektronische brievenbus in het oog.
Zondag 19 mei
Om onze kas een beetje te spijzen (of terug uit de min te geraken alleszins),
gaan we ons weggetje nog eens afwandelen op zoek naar kapotte hekken,
ontbrekende pijltjes en wat nog allemaal. En we helpen de gemeente er
mee! Van 14u00 tot 17u00 aan de lokalen , met fiets a.u.b.
Zondag 26 mei
Het kamp komt naderbij, dus frissen we onze tentenkennis op. Van 14u00
tot 17u00 aan de lokalen!
Vrijdag 28 juni: Kampinschrijving!
Vanaf 19.00 op het scoutsterrein. Naar aloude gewoonte kan je hier ook terecht
bij het oudercomité voor een frietje en een drankje
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Verkenners
Zondag 7 April
Vang de Paashaas!! Wil je weten wat dit betekent, kom dan
maar in sporttenue naar de scouts!! Vergadering van 14u tot
17 u! Iedereen neemt een paasei mee!

Zondag 14 April
Nathan is samen me zijn broer
Benjamin en Arnoud wat onwel
aan het wezen achter ’t muurke.
De Jowan is te muug en ligt al in
bed, terwijl Lise nog altijd op den
dansvloer staat te dansen.
Anneleen staat met Fleur nog in
de kooien te dansen en aan den
toog hangen de Zeno, Arne en de
Victor nog een klapke te doen.
Elise is in beschonken toestand vertrokken naar het Belgisch kampioenschap
om te gaan springen, terwijl Carolien buiten nog wat boel aan het zoeken is.
Bart, Wout, Thomas en Lucas zijn niet te stoppen en staan met heel hun lijf nog
altijd te shaken rond de meisjes en Astrid staat nog altijd buiten stiekem te
kussen met haar lief(alé ondertussen is het niet meer stiekem hoor). Daan is
ondertussen al thuis aan het gamen met zijn broer Roel en Amber(hier gaan
nog romances uit ontstaan^^), terwijl Goele en Esther nog steeds aan de kriek
zitten.
Dit is duidelijk, zoals u ziet kunnen we vandaag GEEN VERGADERING houden.

19-20-21 April
Het is tijd voor ons super-awesome WEEKEND!!!! De moment om
eens iets te doen met onze zuurverdiende centen  .
Meer info via mail en facebook.
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Zondag 28 April
Steek-je-eigen-vergadering-in-elkaar-vergadering.
Jaja, jullie lezen het goed, vandaag gaan wij is de ambetante leden uithangen.
Per groepje steek je een activiteit in elkaar en samen vullen jullie allemaal een
zondagnamiddag.
U hoort dus nog van ons voor de verdeling van de groepjes.
Zaterdag 4 Mei
Het is nog eens tijd voor een avondspel! De laatste
tijd zijn ze in het water gevallen, maar deze keer niet
;) Neem al maar een reserve broek mee, want als je
in je broek doet van de schrik, dan hebt ge het zitten.
Jullie worden verwacht op de scouts van 20 tot 23u!
Moest dit nog veranderen laten we het zeker nog weten!
Zondag 12 Mei
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het district een vlottentocht op de waters
van Mechelen. Vorig jaar hebben jullie wat groepen kunnen inhalen, nu gaan
we voor de eerste plaats!! Meer praktische info volgt later nog via mail en
facebook.
Zondag 19 Mei
Vandaag wordt het een zonnige dag dus maken we onze
eigen Viking Kubb. Knutselmateriaal is altijd welkom. We
spreken hiervoor af aan de tuintafel op de zonnige
weide, 3e boom links om 14u. Zou een ijsje op de
Blijdenberghoeve er misschien ook in zitten?
Zondag 26 Mei
“I’m gonna make him an offer he can’t refuse”..
en meer woorden maken we er niet aan vuil.
Aan de lokalen van 14u-17u!!
Vrijdag 28 juni: Kampinschrijving!
Vanaf 19.00 op het scoutsterrein. Naar aloude
gewoonte kan je hier ook terecht bij het
oudercomité voor een frietje en een drankje
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Jins
Zaterdag 6 april
Milieuproject. Afspraak om 10u, einde wordt voorzien rond 13u. Wij
voorzien koffiekoekskes!
13-14 april
Het event van het jaar, de FOAF!
19-20-21 april
Het langverwachte Cholongo weekend.

Zondag 28 april
De grote 28 april vergadering. 28 april is de 118e dag van het jaar (119e dag in
een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 247 dagen tot
het einde van het jaar.
Zondag 5 mei
Bouwvergadering. We bouwen ons vlot waarmee we volgende week Frassati
een hak zullen zetten!
Zondag 12 mei
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Vlottentocht. Ook dit jaar is er weer een leuke prijs te winnen. Uiteraard doen
wij het enkel voor de eer ;) !

Zondag 19 mei
Geek-mode ON. Vanaf nu zullen we in onderling overleg beslissen of onze
drukke agenda ons nog een vergadering toelaat.

Dries & Stijn
Vrijdag 28 juni: Kampinschrijving!
Vanaf 19.00 op het scoutsterrein. Naar aloude gewoonte kan je hier ook terecht
bij het oudercomité voor een frietje en een drankje
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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
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