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Belangrijke data’s 
 

Voor zij die al niet meer kunnen wachten op het nieuwe scoutsjaar, hier een 
overzicht voor de activiteiten in september: 

- Zondag 6 september: scouts-zondag met oude leiding 

- Zondag 13 september: Overgang 

- Zondag 20 september: BBQ 

- Zondag 27 september: scouts-zondag met nieuwe leiding 

 
Nieuwe kindjes, broertjes of zusjes kunnen zich inschrijven voor de scouts 
vanaf begin augustus via de online inschrijving op de website. 
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Voor op het prikbord 
Als u iemand van de scouts wilt contacteren, dan bent u hier op de juiste 
pagina! 
 
Adres voor de briefwisseling: 
SGV St. Paulus Bonheiden  
t.a.v. Voornaam + Naam  
Tak 
Rue Rodolphe Bernard 20 
4140 Chanxhe 
 
Voor de thuisblijvers: 
Johan Van Parys (Annick is op vakantie  ) 
jvanparys@outlook.com 
0478/602651 
 
Als jullie de groepsleiding willen bereiken op kamp, kan dit zeker  
Kaat: 0498/844329  (vanaf 13 juli zit ik op het kampterrein) 
Anthea: 0474/767616 (op 24/7 terug van buitenlands kamp) 
 
Hou ook zeker de facebookpagina tijdens het kamp in de gaten, want we zullen 
er regelmatig foto’s of berichten op posten hoe het gaat op kamp. 
https://www.facebook.com/groups/262155610524682/ 
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Algemene kampinfo 
 
Voor de meesten onder ons zal deze informatie volstrekt nutteloos zijn, omdat 
ze proefondervindelijk reeds gewend zijn aan het reilen en zeilen van het kamp. 
Maar dus: Voor wie de data vergeten is, volgt hier nog eens een algemeent 
overzicht: 
 

Kapoenen 24/7 – 29/7 

Welpen 22/7 – 29/7 
Jongverkenners 20/7 – 29/7 

Verkenners 18/7 – 29/7 
Jins 15/7 – 29/7 

 
Vertrekken naar de kampplaats gebeurt individueel. Er worden geen bussen 
voorzien om op het kampterrein te geraken, dat dien je op eigen kracht te 
doen. Natuurlijk moedigen wij carpooling aan! En indien er gereisd wil worden 
met de trein, het dichtsbijzijnde station is dat van Rivage. Dit ligt op 10 minuten 
van het kampterrein. 
De kampplaats is in Hoyemont, iets voorbij Chanxhe en Oneux. 
 

 
 
Vanaf Chanxhe zullen er pijltjes hangen om jullie verder de weg te wijzen. 
We verwachten jullie om 12u op het kampterrein. 
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Op kamp aankomen doe je in perfect uniform. 
 
Het sanitair op kamp bestaat uit een waskom (en met een beetje chance een 
wasplaats), je tandenborstel en een hudo. Een hudo is een sjorconstructie 
waarrond een zeil gespannen wordt (om de privacy te garanderen). Het 
concept is een eigenlijk dat van een openlucht-wc, maar dan met een zitbalk in 
plaats van een bril. Geen nood! Hudo’en is minder eng dan je denkt en 
openlucht is denkt en openlucht is stiekem wel fijn! Voor de kapoenen hebben 
we 2 jaar geleden een speciaal wc-hutje gemaakt waarvan zij gebruik kunnen 
maken op kamp. In deze KKB vind je een checklist, zodat je alle belangrijke 
items zeker mee hebt! 
 
Voorzie alles wat gelabeld of gemerkt kan worden van een label of merk. Je 
volledige naam, je initialen, … Het maakt niet uit, zolang je je spullen maar 
herkent. Zeker voor de kleinste takken is dit aangeraden , aangezien zij vaak 
hun eigen spullen niet herkennen, indien er toch zaken ontbreken in de valies 
van je pagadder zullen deze op de scouts terecht komen, Sectie verloren 
voorwerpen. 
 
De terugreis maken we wel met z’n allen. We nemen op 29 juli allemaal samen 
de bus terug naar Bonheiden. Er worden twee luxeautocars ingelegd om ons 
van Hoyemont naar het kerkplein in Bonheiden te brengen. De bus vertrekt om 
15u op het kampterrein en zal ongeveer om 17u terug op het kerkplein van 
Bonheiden aankomen. Vertragingen en defecten zijn niet meegerekend. Het 
oudercomité zal jullie op het kerkplein verwelkomen met een drankje. We 
houden jullie dan ook op de hoogte van eventuele vertragingen. (via facebook 
of andere berichtgeving) 
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Kieke gaat op kamp en neemt mee 

 

Deze lijst bevat algemene benodigheden en is dus nodig voor alle takken.  
Als er speciaal takmateriaal mee moet genomen worden krijg je daarover alle 
info mee van de takleiding.  

Slaapgerief  
o Luchtmatras  

o Warme slaapzak en eventueel een deken  

o Pyama  

 
Wasgerief  

o 3 handdoeken  

o 2washandjes  

o Waskom  

o Tandenborstel – beker – tandpasta 

o Kam of borstel  

o Shampoo en zeep hoeven niet meegebracht te worden. De scouts 

voorziet in beide!  

 
Kleding  

o Perfect uniform  

o Hemden of T-shirts  

o Broeken  

o Sokken en/of kousen  

o Warme truien of sweaters  

o Sportschoenen of ander licht schoeisel  

o Stevige waterdichte stapschoenen  

o Rubberen laarzen  

o Regenjas  

o Zwemgerief  

o Zakdoeken  

o Linnenzak  

 
Eetgerief 

o Beker en gamel (niet voor welpen en kapoenen)  

o Mes, lepel en vork (iedereen)  

o Drinkbus  

o 3keukenhanddoeken 
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Allerlei  

o Leesboeken  

o Gezelschapsspelletjes 

o Schrijfgerief, omslagen en postzegels  

o Muziekinstrumenten  

o Zonnecrème  

o Degelijke rugzak  

o Zaklamp  

 

Wat kieke NIET meeneemt: 
o Snoepgoed 

o Elektronisch speelgoed  

o Gsm  

o … 
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Kapoenen  

 

 
Eindelijk is het zover, het langverwachte kamp komt eraan! Dit jaar vertrekken 
we naar Chakamaka… Er is niet echt een vaste omschrijving voor deze plek. 
Voor sommigen klinkt het exotisch, voor anderen knotsgek, voor nog anderen 
onbereikbaar… Het is in elk geval een onbekende en mysterieuze bestemming. 
Een plek waar de dingen ietsje anders lopen dan we ze hier gewoon zijn, waar 
inwoners niet versteld staan van kapoentjes met een hoekje af… 
 
Wat jullie moeten meenemen in jullie bagage, staat in het algemene lijstje wat 
verderop in de Kiekeboe 
 
Dit moeten jullie  nog specifiek meebrengen voor ons kapoenenkamp: 
 
-verkleedkledij als inboorling van chakamaka (je moet zeker NIETS nieuw gaan 
kopen!) 
-snoep voor de leiding (vooral voor Daan, Daan eet graag snoep!) 
-jullie goed humeur!  
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Welpen  

 

Eindelijk is het zover, het langverwachte kamp komt eraan! Dit jaar vertrekken we met de 
Welpen naar de wereld van lucky luke en de daltons! We gaan het samen lucky luke moeilijk 
maken om ons te vangen. Zoek al vast maar verschillende manieren om te ontsnappen aan 
de 4 muren dat lucky luke voor ons zal hebben opgezet!! We zullen na dit welpenkamp 
terugkomen als echte topbandieten! Dus trek jullie sluipschoenen maar aan, want het gaat 
vermoeiend worden hoor!! Wat jullie moeten meenemen in jullie bagage, staat in het 
algemene lijstje wat verderop in de Kiekeboe. 
Dit moeten jullie nog specifiek meebrengen voor ons welpenkamp:  
-verkleedkledij ofwel als lucky luke ofwel als een van de daltons (je moet zeker NIETS nieuw 
gaan kopen!)  
-snoep voor de leiding (vooral voor Akela)  
-jullie goed humeur! 
-ondergoed in een aparte zak steken met je naam op 
 
Tot op het kamp!!! 
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Jongverkenners 
Joepie het is weer zover we vertrekken op kamp! Maar deze keer wordt het 
niet zo leuk, jullie worden op gevangeniskamp gestuurd! Pak jullie zwart-witte 
t-shirts en enkelkettingen maar uit de kast en hou jullie schone kleren maar 
thuis want deze horen niet thuis in de gevangenis. Ook snoep en gsm’s zijn 
uiteraard verboden in de gevangenis al lusten de cipiers deze wel graag.  
 
In de lijst met algemene zaken vinden jullie terug wat jullie moeten meenemen 
op kamp.  Wat moeten jullie zeker nog extra meenemen (of niet meenemen): 
 
- Enkelkettingen 
- Zwart met witte t-shirts/truien 
- Grote trekkersrugzak voor 2 daagse 
- Drinkbus 
- Eigen bestek + gamel (of bord) 
- Keukenhanddoeken 
- GEEN gsm’s of andere elektronica 
- GEEN snoep voor de gevangenen 
- WEL snoep voor de cipiers (liefst neuzekes) 
 
Klein citaatje om er al in te komen: je zit tegenwoordig vaster in het verkeer 
dan in de gevangenis. 
 
Groetjes jullie liefste cipiers 
 
Ward aka big chief 
Benjamin aka corrupte conciërge  
Joren aka john beton 
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 Verkenners 
 

 

If your perfect match was standing right in front of you, would you even 
know it? 
 
Een groep jongens en een groep meisjes…  
 
Wat als we jullie in groep of individueel opdrachten laat uitvoeren... vinden 
jullie dan de perfecte match ofwel de perfecte vriendschap die bij jou past? 
 
Wie wie wordt er door wie gekozen en wie gaat er naar het waarheidshok?  
10 dagen dompelen we jullie onder in heel wat opdrachten en belevenissen, 
maar de vraag is...vinden jullie de meeste perfecte vriendschap onder elkaar? 
Vindt iedereen van jullie de juiste combinatie in de groep? Alleen door samen 
te werken, samen te strijden naar het einde, alleen dan vinden jullie de ultieme 
combinatie en winnen jullie een fantastische prijs! 
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Wat moet je zeker meenemen: 
- Avondkledij: stijlvol hemdje en broek voor de jongens en kleedje of mooi 

bloesje voor de meisjes. Zorg dat je gewoon viesj veel schtijl hebt. 

- Eventueel fototoestel als je dat moest hebben (voor op 3-daagse) 

- Je grote goesting in het kamp! 

 

Kaat: 0498/844329 

Ella: 0474/290103 

Stijn: 0479/355599 
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Jins 
 

OH OH SIOFOK, MOOIE STAD AAN HET 
BALATONMEER.  
 
Wie kent het bekende programma nu niet? 
6 Belgische jongeren uit de 2820 gaan in het 
Hongaarse Siofok op vakantie en beleven 
daar de zotste zaken. Volg hun 7-daagse 
avontuur waarin ze dit rustige stadje op haar grondvesten doet daveren.  
 
Woorden zoals PLORK, WOKNOK en PINO zijn ons niet onbekend. Begin jullie 
“paradijsvogel”-openingszinnen al maar te oefenen, want jullie zullen ze nodig 
hebben! 
Bestemmingen: Siofok, Budapest en Chanxhe! 
 
Hieronder al een fragment van de casting tapes van de deelnemende leiding 

  
 
Contactnummers voor fans, pers en andere media: 
Anthea: 0474 76 76 16 
Sander: 0498 21 98 50 
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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 
 


