Inhoudsopgave
Redactioneeltje ......................................................................................................................2
Kampinfo ................................................................................................................................4
Pensenkermis .........................................................................................................................6
Honingverkoop van de Jins .....................................................................................................7
Voor op het prikbord ..............................................................................................................8
Brunch ....................................................................................................................................9
Kapoenen .............................................................................................................................10
Welpen .................................................................................................................................12
Jongverkenners ....................................................................................................................14
Verkenners ...........................................................................................................................16
Jins .......................................................................................................................................18
Feestweekend - Wedstrijd ....................................................................................................20
Spelletjes ..............................................................................................................................22

www.scoutsbonheiden.be

Redactioneeltje
Dit redactioneeltje gaat over een heel toffe persoon en is iemand
waarop je kunt vertrouwen. De vrijwilliger! Iedereen kent hem, maar
wat kan je van een vrijwilliger verwachten?
- Dat ze het vrijwillig doen (=uit eigen beweging, niet gedwongen
volgens de Dikke Van Dale)
- Dat ze iets gratis doen
- Dat ze iets voor een goede zaak doen
Een mooi voorbeeld van een vrijwilliger is een scoutsleid(st)er. Zij zijn
mensen die vroeger ook zelf lid waren van de scouts en wanneer de
tijd gekomen is, worden zij zelf leider om hun kennis door te geven
aan de jongere generaties. Ook willen ze gewoon zichzelf kunnen
amuseren met de leden zoals hun leiders dat vroeger met hen deden,
gratis en voor niets.
Al moet ik toegeven dat er onder de leiding wel enkele zwijntjes
zitten, we mogen ons toch ook amuseren nietwaar? Maar al dat
gezwijn tussen de leiders neemt niet weg dat we nog steeds ons best
doen om onze scoutsleden een toffe tijd te beleven.
Maar hoe word je deze dagen een goede scoutsleid(ster)? Wel, dat is
eigenlijk heel moeilijk. Er moet met veel meer rekening worden
gehouden. Soms heb ik het vermoeden dat ze van ons verwachten
dat de scouts een BVBA moet worden dat elke zondag kinderopvang
voorziet van 2 tot 5 uur. Een professionele onderneming met CEO,
CFO, managers, een klantendienst, de entertainers en ga zo maar
door. Onze scouts trekt er heel hard op. Theo en Keutje als Chief
Executive Officers, de takverantwoordelijken als managers, en de
leidingsploeg is heel de klantendienst & entertainingteam die ervoor
zorgen dat uw kind zich 3 uur lang vermaakt (+ het kamp in juli).
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Scouts slurpt heel wat tijd op van ons, arme studentjes. Daarom wil ik
graag vermelden dat wij, scoutsleid(st)ers, nog steeds vrijwilligers zijn
en hier niet voor betaald worden. Als we betaald zouden worden,
dan houden we wel een schoon pré’ke over aan de overuren die we
kloppen.
Omdat er elk jaar de week van de vrijwilliger is (die van 2014 is al
voorbij, die van 2015 is van 28/02-8/03), doe ik een oproep op jullie
favoriete vrijwilliger is een mooi bloemstukske te geven!
PS: onze klantendienst is steeds ter uwe beschikking. Voor
opmerkingen, klachten, complimentjes of gewoon om een praatje te
slaan kunt u de nummers hier een beetje verder vinden ;)!
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Kampinfo
We trekken dit jaar op kamp naar
Arbrefontaine. Arbrefontaine is een
dorpje in de Belgische provincie
Luik en een deelgemeente van
Lierneux. De naam zou afkomstig
zijn van Albam Fontanam (666),
later Albam Fontem (814), wat
staat voor witte bron. Door de
plaats loopt het riviertje de Wez.
Voor de heenreis moet u eigen vervoer voorzien. Er zijn zeker
carpool-mogelijkheden in afspraak met andere ouders, we moedigen
dit graag aan. De terugreis gebeurt per luxe autocar, aankomst
voorzien in de late namiddag.
De kampinschrijving vindt plaats op woensdag 25/6, 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
JVK
VK
Jins

Datum
26/7-31/7
24/7-31/7
22/7-31/7
20/7-31/7
? – 31/7

1

Prijs1
€75
€100
€120
€140
€160

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 (Annick: 0497/507630) hierover aan te spreken.
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Indien u nog vragen heeft over het kamp, aarzel dan niet om de
takleiding of groepsleiding (groepsleiding.sintpaulus@gmail.com,
0498844329) te contacteren.
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Pensenkermis
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Honingverkoop van de Jins
De Jins zijn weer bezig met hun jaarlijkse honingverkoop. Bijna elke
week zullen de Jins op de straat te vinden zijn om hun legendarische
honing te verkopen. Helaas kunt u niet wachten op onze lekkere
honing? Geen nood, u kunt via 2 manieren aan onze honing geraken:
1) U kunt altijd bestellen via onze
website www.scoutsbonheiden.be
en rechts klikt u op “Jins
honingverkoop”. U vult uw gegevens
in en verzend het formulier. Daarna
nemen de Jins contact met u op om
af te spreken ivm de levering.
2) De Jins bevinden zich elke
zondagnamiddag op de scouts. Hier
kunt u dan naar honing vragen.

www.scoutsbonheiden.be

Voor op het prikbord
Als u iemand van de scouts wilt contacteren, dan bent u hier op de juiste
pagina!

Kapoenen – kapoenen.sintpaulus@gmail.com
Wies Vandoorne
0470 39 50 86

Stijn Rutten
0479 35 55 99

Ella Vanderweyen
0474 29 01 03

Welpen – welpenleiding@hotmail.com
Joren Defieuw
0479 74 06 19
Daan Buttiens
0496 62 64 31

Hanne Fonderie
0496 42 02 30

Judith Wellens
0474 81 51 48

Jongverkenners – jvkbonheiden@hotmail.com
Kaat Vandergoten
0498 84 43 29

Lola Vanderweyen
0479 83 99 54

Verkenners – verkenners.sintpaulus@gmail.com
Anthea Van Parys
0474 76 76 16

Ward Vandenborre
0498 23 38 84

Jins – kevdesmet.166@gmailcom & sander.vandenbroeck@gmail.com
Kevin Desmet
0497 62 86 70

Sander Van den Broeck
0498 21 98 50

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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Brunch
Naar jaarlijkse traditie vieren we moederdag met een heerlijk ontbijt
aan huis. Voor de verstrooide professors onder ons, moederdag valt
dit jaar op 11 mei 
Op vrijdag 25/4 zullen alle leden bij het begin van het scoutsweekend
een aantal boekjes meekrijgen om de ontbijtpakketten te verkopen.
Je hoeft je zeker niet te beperken tot je eigen ouders, tantes,
nonkels, bomma en bompa, maar je mag zeker ook eens langsgaan in
je buurt.
We hebben zelfs een mooie prijs voor de 5 beste verkopers. Zij
krijgen namelijk twee filmtickets cadeau! Laat die verkoopskills zien
en wie weet kan jij binnenkort gratis naar de cinema!
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Kapoenen
5 april
Vandaag 5 april hebben jullie een super coole kinderfuif. Op de
kinderfuif in de krekel is iedereen van harte welkom van 18.00 –
20.30. De inkom bedraagt 2 euro en er is een bodega voorzien voor
de ouders. MORGEN GEEN SCOUTS
13 april
Vandaag gaan we schaatsen ! Laat op het jaar maar dat is in ons
voordeel ! Nu is er minder volk en hebben wij meer plaats. We
konden het jaar niet laten voorbij gaan zonder jullie op die piste te
hebben zien staan ! Concretere instructies volgen.
20 april
Paashazen, paasklokken, chocolade, snoep, cadeautjes, … Omwille
van Pasen is er vandaag GEEN scouts.
25-26-27 april
Ledenweekend! Het 2de super coole mega leuke weekend van dit
jaar! Meer info volgt maar schrijf het al zeker in jullie agenda’s.
4 mei
Hebben jullie zin om het dorp van Bonheiden op een andere manier
te ontdekken ? Kom dan zeker van 14.00-17.00 naar de scouts. We
gaan deze namiddag namelijk Bonheiden op zijn kop zetten en een
onvergetelijk dorpspel spelen!
11 mei
Vandaag word een op en top scouts-achtige vergadering.
Waterspelletjes en de klassiekers zoals dikke bertha en platte truus
zullen niet ontbreken. Vergadering van 14.00-17.00

www.scoutsbonheiden.be

18 mei
Water, zon en scouts terreinen. Dat lijkt mij de perfecte combinatie
voor een laatste geslaagde vergadering van het jaar. Hebben jullie
nog eens uit jullie dak te gaan ? Kom dan zeker deze zondag van 1417 uur naar de scouts.
25 mei
Jullie toetsen op school lijken misschien nog ver weg maar de leiding
hun examens komen heel dicht bij. Hierdoor is de vandaag GEEN
vergadering meer.
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Welpen
5 april
Aangezien de kinderfuif van vorig jaar zo’n groot succes was, gaan we
dit opnieuw doen! De kinderfuif zal doorgaan in zaal de Krekel te
Bonheiden van 18u-20u30. Op 6 april is het uiteraard dan geen
vergadering.
13 april
Dit weekend gaan we naar `t Joenktoneel. Welke voorstelling we
gaan kijken laten we jullie nog weten via mail. We kunnen jullie alvast
meedelen dat het supertof gaat worden !
20 april
Aangezien wij de paashaas moesten helpen met paaseitjes te
verstoppen, kunnen wij spijtig genoeg niet aanwezig zijn op de
vergadering. Daarom zal het vandaag geen scouts zijn, maar niet
getreurd want volgende week vertrekken we op weekend! Tot dan!!
25-26-27 april
Vandaag vertrekken we op scoutsweekend naar Steenokkerzeel.
Verder info volgt nog via brief/mail. Een tip kunnen we alvast geven:
er staat jullie een gouden uitnodiging te verwachten…
4 mei
Hopelijk kennen jullie de straten van Bonheiden al een beetje en
kunnen jullie deze herkennen op foto’s en aan de hand van
raadseltjes. Neem jullie kompas, vergrootglas en speurneus maar
mee want het zal niet gemakkelijk zijn! Vergadering van 14u tot 17u.
11 mei
Kennen jullie alle echte scoutsspelletjes al? Vraag maar eens aan
jullie mama’s en papa’s of zij nog spelletjes van vroeger kennen.
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Want vandaag maken we jullie meester in de echte scoutsspelen.
Jullie zullen allemaal als een echte scout naar huis gaan! Vergadering
van 14u tot 17u.
18 mei
Water, water, de rest komt later! Duim maar allemaal op mooi weer,
want anders zouden jullie misschien wel eens koud kunnen hebben!
Waaaaaaant, we organiseren vandaag de grootste waterspelletjesvergadering in de geschiedenis van de scouts. Spannend! Vergadering
van 14u tot 17u.
25 mei
Helaas geen vergadering meer!
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Jongverkenners
5 april
Dit weekend is het de enige echte Strange Night scoutsfuif! De leiding
zal de jins hierbij helpen waardoor het deze zondag geen scouts is!
13 april
Deze zondag zien we het groots: neem zo veel mogelijk karton en
tape mee want hoe meer karton, hoe meer vreugde! Andere
materialen die deze zondag zeker van pas kunnen komen: schaar,
tape, stiften, .. Ook nu van 2 tot 5!
20 april
Op stap met de paashaas, dus geen vergadering!
25-26-27 april
Scoutsweekend! Meer info volgt dus hou zeker jullie e-mail in de
gaten.
4 mei
Kom opnieuw allemaal met de fiets want we maken een uitstapje
naar de nekker. We spreken af van 2 tot 5 aan de lokalen.
11 mei
Het zonnetjes schijnt en een stralende hemel lacht ons toe, deze
zondag wagen we ons dan ook nog een keertje aan old school
waterspelletjes. Neem eventueel een handdoek en bikini
/zwembroek mee. Van 2 tot 5 op het scoutsterrein.

18 mei
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Dit is de laatste vergadering van het jaar. We maken er dan ook
meteen een feest van! Van 2 tot 5 aan de scoutslokalen!
25 mei
Geen scouts!
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Verkenners
5 april
De jaarlijkse jinfuif vindt vandaag plaats! Het beloofd weer een
spetterende editie te worden MET glow in the dark elementen. Breng
dus al je vrienden mee en zak gezamenlijk af naar de Krekel. Kaarten
zijn verkrijgbaar bij de jins en de leiding
13 april
De meeste mensen lopen wel eens verloren. Een echte scout doet dit
nooit of heel zelden als je een kaart meekrijgt op 3-daagse van 1950
(jaja, al meegemaakt). Vandaag gaan we deze bewering eens testen
en zien of jullie erin slagen om niet verloren te lopen in de wirwar
van Bonheidense straten! Van 14u tot 17u aan de lokalen
20 april
2 dagen geleden was het weer zover; al dat melige gedoe met pluche
Pasen, een christelijk gebeuren, maar vooral bekend om het rapen
van hopen chocolade eieren bij de bomma! Dat is exact wat wij gaan
doen en hopelijk jullie ook. Vandaag dus geen vergadering

25-26-27 april
SCOUTSWEEKEEEEEEND!! We trekken met de trein naar Oostende (
sorry ‘spring’ voor het stelen van de tekst) om daar een weekendje
aan het strand door te brengen. Het hele weekend staat in teken van
‘campingtoeristen’ lees: frigoboxen, witte sokken in sandalen, ed. Om
logistieke redenen zullen we met de trein naar daar gaan! Meer info
volgt nog via mail
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4 mei
Deze vergadering is één groot mysterie. Hierdoor kunnen we er dus
niet veel meer over zeggen, alleen dat je de brievenbus goed in de
gaten moet houden!! Spanneeeeeend...
10 mei
PENSENKERMIS!! Ook dit jaar wordt de ( nu al) legendarische
pensenkermis terug georganiseerd! Zo hebben we wat centjes in de
kas waarmee we leuke dingen kunnen doen op kamp. Maak dus
extreem veel reclame bij vrienden, familie, buren,... Zij zijn welkom
vanaf 16u. Voor jullie zal de dag wat vroeger beginnen (ongeveer om
9u) omdat dit alles zich jammer genoeg niet vanzelf opbouwt. Meer
info volgt uiteraard nog!
18 mei
Vorige week hebben we hard gewerkt, de examens komen eraan en
dat betetkent nog meer hard werken dus vonden wij dat het tijd was
voor ontspanning! Wat dachten jullie van sauna, bubbelbad,
waterglijbaan en zwembad? Ons sprak dit alleszins wel aan!
Aangezien dit op de scouts niet voorzien is, gaan we op verplaatsing
naar het zwembad van Lier. Concrete afspraken volgen.
25 mei
Geen vergadering!
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Jins
5 april
Strange Night, need to say more?!
13 april
Om te bekomen van de Strange Night waar jullie allemaal zo hard
gewerkt hebben, gaan we een moment van meditatie houden.
Boeddha all the way van 2 tot 5
20 april
Pasen, geen scouts
25-26-27 april
Ledenweekend, maar voor de jins is het dit jaar anders! Meer info
volgt nog
4 mei
Scoutsscoutsscouts. Waaraan denken jullie dan? Sjorren en vuur
maken. Nu gaan we leren hoe we dit kunnen doen door middel van
magie. Breng jullie toverstok mee! Eerste oefenles van 2 tot 5!
11 mei
We zeggen nog niets, maar hieronder staat al een grote hint!
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18 mei
De laatste officiele scoutsvergadering voor het kamp.
Afscheidsvergadering!
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Feestweekend - Wedstrijd
Groot feest dit jaar! De scouts bestaat 70 jaar! Dit kunnen we zeker
niet onopgemerkt voorbij laten gaan!!!Daarom organiseren we een
groot feestweekend op 19-20-21 september 2014.
Vrijdagavond zal de stam u verrassen met een activiteit die nog even
geheim blijft. Op zaterdagnamiddag is iedereen uitgenodigd op de
mega-spelnamiddag op de Krankhoeve. Hoogste tijd om ons uit te
leven met spelletjes voor alle leeftijden. Tenslotte is er op zondag de
jaarlijkse BBQ die eveneens zal doorgaan op de Krankhoeve.
Een heel weekend vieren we feest en daar hoort ook een speciaal
logo bij en hiervoor hebben we jullie hulp nodig.
Om een bezoek aan een hoogstaand grafisch ontwerpbureau te
vermijden en we overtuigd zijn dat er in onze scouts een heleboel
talent zit, doen we een oproep naar jullie.
Laat je creativiteit de vrije loop en wie weet wordt jij wel de
ontwerper van het 70-jaar logo van SGV. St. Paulus Bonheiden. De
winnaar wordt beloond met een eigen t-shirt en pull met het nieuwe
logo!
Je kan je logo insturen naar groepsleiding.sintpaulus@gmail.com tot
en met 30 april.
May the odds be ever in your favour!
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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

Spelletjes
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