
 

www.scoutsbonheiden.be 

 

Inhoudsopgave 

 
Redactioneeltje          2 
Voor op het prikbord         3 
Kapoenen           5 
Welpen           6 
Jongverkenners          7 
Verkenners          8 
Jins            9 
Spartacus Run          10 
Brunch moederdag         11 
Kamp           12 
Sparen voor op kamp         13 
Annick’s Tweedehandsboetiek       14 



 

www.scoutsbonheiden.be 

Redactioneeltje 
 

 
 
Beste leden, ouders, leiding en andere aanverwanten,  
 
 
Ik moet toegeven dat ik bijna niet kan geloven dat het alweer april is. Binnen een goeie twee 
maanden zit het scoutsjaar er weer op. Tijd voor de leiding om de laatste vergaderingen ineen 
te steken en deze extra leuk te maken. Gelukkig hebben we de koude winter achter ons gelaten 
en kunnen we nu uitkijken naar vergaderingen in de warme zon en met hopelijk weinig regen.  
 
Graag wil ik jullie aandacht vragen voor een aantal dingen die nog staan te gebeuren. Te 
beginnen met de VELODROOM op 30 april. Jullie zijn dan welkom om bij ons op de scouts iets 
kleins te komen eten en drinken en een gezellig babbeltje te komen doen met andere 
Bonheidenaars. Met een thema als ‘St. Paulus in The Woods’ kan dit volgens mij niet misgaan. 
In elk geval zal hierover nog meer info verspreid worden via facebook en andere kanalen. Nog 
geen dag later staat dan de Spartacus Run op het programma. Leiding, leden, oudercomité en 
andere vrijwilligers gaan tappen op dit evenement en in ruil krijgen we een behoorlijk geldsom 
die we kunnen gebruiken voor onze plannen voor de lokalen en terreinen. Helpende handen 
zijn nog steeds welkom!  
 
En nu we de laatste maanden van het scoutsjaar ingaan, wordt het ook tijd om stilaan aan het 
kamp te beginnen denken. De kampplaats ligt vast, de leiding begint te brainstormen over 
mogelijke kampthema’s en de leden beginnen alvast hun technische skills te oefenen. Het 
belooft alweer een fantastische periode te worden!  
 
Maar laten we voor we te veel aan de verre toekomst beginnen denken, eerst al eens beginnen 
met de nabije toekomt.  Er staat voor alle groepen nog een weekend op het programma, 
verschillende vergaderingen en de allerlaatste vergadering, 15 mei, trekken we er op uit met 
heel de groep.  
 
Laten we er samen nog fijne weken van maken!  
 
Volhardend Grijsbokje 
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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 
 
Goele Rutten 
(takverantwoordelijke) 
0496 33 33 86 

 
 

Wout Van Damme 
0492 60 60 07 

Esther Noëth 
0497 79 52 75 
 
 
 

Welpen – welpenleiding@hotmail.com 
 
Anthea Van Parys 
0474 76 76 16 
 
Jowan Pittevils 
0492 79 28 84 

Kaat Vandergoten 
0498 84 43 29 
 
Lucas Lemaître 
0476 90 59 97 

Zeno Stevens 
(takverantwoordelijke) 
0473 35 91 90 

 
 

  

Jongverkenners – jvkbonheiden@hotmail.com 

 
Joren Defieuw 
(takverantwoordelijke) 
0479 74 06 19 
 
Daan Buttiens 
0496 62 64 31 
 
 

Sander Van den Broeck 
0498 21 98 50 

Kevin Desmet 
0497 62 86 70 

Verkenners – verkenners.sintpaulus@gmail.com 

 
Nathan Van Hof 
0477 72 35 12 

 

Wies Vandoorne 
(takverantwoordelijke) 
0470 39 50 86 
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Jins – ella.vanderweyen@telenet.be 

Stijn Rutten 
0479 35 55 99 
 
 

Ella Vanderweyen 
(takverantwoordelijke) 
0474 29 01 03 

 

Oudercomité 

 

Eva Van De Pol  

 
 

  

Groepsleiding 

 

Anthea Van Parys 
0474 76 76 16 

Kaat Van der Goten 
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 

 

 
Zondag 3 april 

Omdat het paasvakantie is, heeft de leiding extra veel tijd om spelletjes te bedenken. Willen 
jullie weten wat voor spelletjes, kom dan zeker zondag tussen 14u en 17u naar onze terreinen.  
 
Zondag 10 april 

Wat jammer zeg, vandaag helaaspindakaas geen vergadering! De leiding is druk bezig met de 
lokalen op te frissen, zodat we echt geen energie meer over hebben om zondag nog leiding te 
geven. We zien jullie volgende week terug en  wie weet ziet ook het kapoenenlokaal er dan 
helemaal anders uit!   
 
Zondag 17 april 

Haal jullie loopschoenen, turnbroeken, poolstokspringstokken en drinkbus maar uit de kast, 
want wij doen vandaag een heuse sportvergadering. Wie van jullie kan het beste tuimelen, 
hoogspringen of sprinten? Dat komen jullie allemaal vandaag te weten. 14u tot 17u aan de 
lokalen, tenzij we meteen afspreken op de Krankhoeve, maar dan laten we dit tijdig weten!  
 
22-23-24 april 

Yesyesyes! Het is weer tijd voor een megabangelijkleuk weekend!!! Veel gaan we er nog niet 
over verklappen behalve dan dat het gigantisch leuk wordt. Meer info volgt nog!  
 
Zaterdag 30 april/ Zondag 1 mei 

Zaterdag zijn jullie allemaal welkom om een kijkje te komen nemen op onze scoutsterreinen, 
want het is VELODROOM. Meer info volgt nog! Zondag is het daarom wel geen scouts, maar 
jullie kunnen dus zeker zaterdag op de scouts komen spelen!  
 
Zondag 8 mei 

In mei, leggen alle vogels een ei, maar de kapoenen die leggen waterballonnen! Hopelijk zit het 
weer wat mee en kunnen we drie uur lang een watergevecht doen! Willen jullie dit niet missen, 
kom dan tussen 14u en 17u naar onze lokalen!  
 
Zondag 15 mei 

Oei, we zijn alweer gekomen tot de laatste vergadering van het scoutsjaar! Omdat we dit extra 
leuk willen maken, maken we met de hele groep een uitstap. Misschien de Nekker, maar 
misschien ook gewoon de zee! We laten jullie nog wel weten wat het wordt, maar vermoedelijk 
zal dit een beetje langer duren dan de gebruikelijke uren tussen 14u en 17u!  
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Welpen 
 

 
VRIJDAG 1 april  

Zorg er maar voor dat jullie donderdag vroeg gaan slapen, want vandaag gaan we het 
nachtleven van Bonheiden bestuderen. We spreken af van 19u tot 21:30u aan de lokalen. 
 
Zondag 10 april  

Helaas geen scouts, spijtig he? Ondertussen gaat jullie beste leiding weer zeer hard werken 
aan de oh zo mooie lokalen! Helaas moeten deze lokalen nog wat meer opgeknapt worden 
dan ze al zijn, hier gaat de leiding voor zorgen! Jullie mogen thuis lekker in de zetel blijven 
liggen.  
 
Zondag 17 april 

Vandaag hebben wij een spel gepland waar jullie al lang naar uitkijken! Na lang zagen en 
zeuren waren we toch overtuigend om het te spelen! Weten jullie al welk spel? Oooh welk 
zou het zijn? Zou het een dorpsspel zijn? Of eerder een spel op het terrein? Nope, het is een 
bosspel! Yeeeey! Het oooh zo grote Stratego bosspel! Hebben jullie er zin in? Kom dan van 
14u tot 17u naar de lokalen. 
 
22-23-24 april  

HET TWEEDE WEEKEND is aangebroken! Meer info volgt via mail!  
 
ZATERDAG 30 april 

Vandaag is het velodroom. Pomp u banden al maar op, smeer u benen in en pak je 
dichtstbijzijnde prestatie-verbeterende middelen. (Zondag geen vergadering) 
 
Zondag 8 mei  

Aangezien we wel al weten dat het vandaag een heel mooie dag gaat zijn, zoeken wij wat voor 
afkoeling voor jullie. Hoe doen we dit? Wel een heel simpel, we maken waterballonnen en we 
gooien die tegen elkaar. Uiteraard doen we wel meer als dit maar dat zal je op de vergadering 
zelf wel ontdekken. We spreken zoals gewoonlijk af van 14u tot 17u aan de lokalen. 
 
Zondag 15 mei  

Als laatste vergadering hebben we iets speciaal in petto! We gaan naar de Zee of naar de 
Nekker. Welke het gaat worden, daar moeten we nog over brainstormen maar je weet al dat 
het niet te doen is aan de scoutslokaal! Meer informatie volgt later.  
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Jongverkenners 
 

 
 

VRIJDAG 1 april 

AVONDVERGADERING. Wat gaan we doen? Dat weet niemand! Gaan we rustig een film zien 
of wordt het een avondvergadering in de donkere, spookachtige bossen van het Zellaer? 
Neem voor alle zekerheid een zaklamp mee, voor het geval we jullie elk 1 voor 1 gaan 
droppen in Wallonië! Avondvergadering aan onze lokalen vanaf 20u. jullie ouders mogen jullie 
terug oppikken om 22u30. Als jullie dan al de weg naar de lokalen hebben gevonden 
tenminste… 
  
Zondag 10 april 

 GEEN VERGADERING! Jullie leiding is nodig om de renovatie van de lokalen deftig te laten 
verlopen, want de leiding van de kapoenen, welpen, verkenners en jin bakken er natuurlijk 
niks van! 
 
Zondag 17 april  

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 
 
22-24 april 
Weekend! Meer info wordt nog meegedeeld. 
 
ZATERDAG 30 april 

V E L O D R O O M met als thema 'St. Paulus In The Woods' (1 mei dus geen vergadering). 
Meer info hieromtrent volgt nog. 
 
Zondag 8 mei 

DE datum waar iedereen naar uitkijkt! We gaan namelijk onze naam hooghouden in de enige 
echte vlottentochtenrace op de Dijle!!!! We gaan ons vlot opbouwen om daarna die van de 
andere tot zinken te brengen. Oefen dus zeker nog is jullie technieken, anders zinken we zelf! 
Uur en rendez-vous point worden nog meegedeeld. 
 
Zondag 15 mei 

Laatste vergadering van dit scoutsjaar! Dus we gaan er iets tofs van maken. We gaan met de 
hele scoutsgroep naar de Nekker! Meer info volgt via mail, facebook & website 
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Verkenners 
 
 
 

 
 

Zondag 3 april  

De grote speeleensmeteenkleingroepjegezelschapsspelletjes vergadering 
 
Zondag 10 april  

Werkweekend voor de leiding, geen vergadering dus. 
 
Zondag 17 april  

De grote speeleensmeteenkleingroepjepleinspelen vergadering, dikke bertha’s wees 
gewaarschuwd! 
 
22-24 april  

Het grote superleukemeteenkleingroepjeineententopweekend weekend! Meer info hierover 
krijgen jullie nog via facebook en voor jullie ouders per mail! 
 
ZATERDAG 30 april 

 Vandaag is het Velodroom, jullie zijn zeker welkom is eens te komen kijken op de scouts 
 
Zondag 1 mei 

Na de fantastische velodroom van gisteren is het vandaag geen vergadering 
 
Zondag 8 mei 

De grote wijbouwenmeteenkleingroepjetocheenbetervlotdanalderest vergadering. 
Vlottentocht in mechelen, meer info volgt nog 
 
Zondag 15 mei 

De grote wegaanmetheeldescoutswegduswezijnnietmetweiningmaarmetveel vergadering 
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Jins 
 
 

Zondag 3 april 

We gaan ons dorp nog eens onveilig maken op de ‘old-school-way’. Zie jullie van 2- 5 u aan de 
lokalen. 
 
Zondag 10 april 

De leiding is een heel weekend druk in de weer om de lokalen op te knappen. Aangezien de 
leiding toch ook maar mensen zijn en geen duizendpoten met superpower is er helaas GEEN 
vergadering dit weekend. Maak gebruik van deze nuttig tijd om die dierbare boeken nog eens 
open te klappen, de oma te bezoeken, dat eindeloze eindwerk af te maken of die studiekeuze 
eindelijk eens vast te leggen. 
 
Zondag 17 april 

Wat we gaan doen dat is nog een raadsel voor jullie en wie weet op dit moment ook nog wel 
voor ons  Ongetwijfeld wordt het een zalige zonnige namiddag en we hebben zo een 
voorgevoel dat er water bij betrokken zal zijn :p Van 2 – 5 u : THE BIG SPLASH 
 
Zondag 24 april 

Jullie gaan mee op ledenweekend als leiding. Je word op de hoogte gebracht door ons en de 
tak waarmee je meegaat op weekend. Wees uitgerust want het belooft een onvergetelijk 
leuke gezellige vermoeiende ervaring te worden. 
 
ZATERDAG 30 april  

VELODROOM !! Ja ja het is weer zo ver de velodroom is weer terug van af geweest ! Meer 
info volgt en voor degene die zich hebben opgegeven op te tappen dat is 1 mei. 
 

Zondag 8 mei 

LAATSTE normale vergadering :o Wees er bij of mis misschien al een belangrijke clue voor op 
kamp. Vamos a la playa eh eh eh !!! See you at 2  
 

Zondag 15 mei 

Laatste vergadering, dat betekent dat het tijd is om warmere oorden op te zoeken. Afspraak 
op de nekker voor een tintje te krijgen of wat te plonsen. Meer concrete info krijgen jullie nog 
;) 
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Spartacus Run 
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Brunch moederdag 
 

Naar jaarlijkse traditie vieren we moederdag met een heerlijk ontbijt aan huis.  
Voor de verstrooide professors onder ons, moederdag valt dit jaar op 8 mei. 
Binnenkort worden de boekjes via de leden uitgedeeld en kan u online een bestelling plaatsen. 
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!Kamp!  

 
 
Dit jaar gaan we op kamp in Bras (in gebied Libramont-Chevigny). 
Een gehucht met op 1 januari 2012 191 inwoners  Een klein gezellig dorpje dus! 
 

 
Ons kampterrein kan je vinden op het locatie-tekentje, dat is het! 
 
Voor de heenreis vragen we om eigen vervoer te voorzien. Maar er zijn zeker 
carpoolmogelijkheden in afspraak met andere ouders, we moedigen dit zeker aan. De 
terugreis gebeurt per luxeautocar, aankomst is voorzien in de late namiddag.  
De kampinschrijving vindt plaats op zaterdag 25 juni, vanaf 18u op het scoutsterrein. Naar 
jaarlijkse 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, maar 
overschrijvingen zijn ook mogelijk. 
 

Tak Datum Prijs1 

Kapoenen 24/7 – 29/7 €85 

Welpen 22/7 – 29/7 €110 

Jongverkenners 20/7 – 29/7  €130 

Verkenners 18/7 – 29/7 €150 

Jins ?/7 – 29/7 Zal de leiding nog aangeven 

 

                                                      
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 (Anthea: 0474/767616 – Kaat: 0498/844329) of het oudercomité (Eva: 
0498/749392) hierover aan te spreken. 
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Sparen voor op kamp 

 
 

Spaar met ons mee! 
10 codes= 1 pot speculoospasta op kamp 
 

 
 
     

10 rode flapjes= 1 liter gratis melk of fruitsap 
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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 
 


