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Redactioneeltje 
 
We leven vandaag in de 21ste eeuw, een tijdperk waar technologie en 
gadgets niet weg te denken zijn uit onze samenleving. En bij elke 
nieuwe technologie sneuvelen er altijd een paar oude gewoontes. U 
hebt het ongetwijfeld al gemerkt. De geliefde papieren versie van uw 
favoriete magazine DE KIEKEBOE is er niet meer. Twee jaar op een rij 
winnaar van Knapste Redacteur 2014 en 2015, om nog maar te 
zwijgen van de podiumplaatsen op de European Press Prize Awards 
1921 (zilver), 1956 (goud), 1958 (goud) en 1997 (brons). 
 
Een boekje dat roddelpapierekes zoals de Story, Dag Allemaal en 
ordinaire levenstijlmagazines Flair en Goed Gevoel allemaal ver 
achter zich laat. Neen, DE KIEKEBOE speelde mee in de hoogste 
regionen, de Champions League van de programmaboekjes dames en 
heren. Feiten, feiten, feiten en diepgaande interviews, daar zijn we 
de top in.  
 
Laat ik mezelf even corrigeren. Ik sprak hier voornamelijk in verleden 
tijd. Uw geliefde magazine stopt er natuurlijk niet mee. U kan nog 
steeds beroep doen op de technologie van vandaag: THE INTERNET. 
Daar zal nog steeds de KIEKEBOE elke 2 maanden worden geupload 
om zo up-to-date te blijven van de beste scouts van de 
Roggemansstraat, zoniet van BONHEIDEN CITY! We blijven doorgaan 
met het rapporteren van de beste scoops, de ongeloofelijke 
interviews en natuurlijk het juiste programma van de 
scoutsvergaderingen. Daar mag u gerust van zijn. 
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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 
Judith Wellens 
0474 81 51 48 
 

Daan Van Rossen 
0471 48 58 37 

Goele Rutten 
0496 33 33 86 

Welpen – welpenleiding@hotmail.com 
Kevin Desmet 
0497 62 86 70 

Nathan Van Hof 
0477 72 35 12 

Victor Van Eetvelt 
0471 84 74 37 

Daan Buttiens 
0496 62 64 31 
 

  

Jongverkenners – jvkbonheiden@hotmail.com 
Joren Defieuw 
0479 74 06 19 
 

Ward Vandenborre 
0498 23 38 84 

Benjamin Van Hof 
0474 27 81 02 

Verkenners – verkenners.sintpaulus@gmail.com 
Stijn Rutten 
0479 35 55 99 
 

Ella Vanderweyen 
0474 29 01 03 

Kaat Vandergoten 
0498 84 43 29 
 

Jins – sander.vandenbroeck@gmail.com 
Anthea Van Parys 
0474 76 76 16 
 

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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Kampinfo 
 
Dit jaar gaan we op kamp in Chanxhe! (in Waals: Tchanhe) Het is een 
dorp in de nabij gelegen stad Sprimont, in de provincie Luik. Chanxhe 
komt van het Gallische woord Cantia, afgeleid van het Latijnse 
betekenis Cantia canto's of glanzend, sprankelend. Waarschijnlijk 
wordt er gerefereerd naar een belangrijke oversteekplaats over de 
rivier bij laag water. Chanxhe staat nog steeds bekend om zijn 
kalksteengroeven, die nog steeds actief worden gebruikt bij het 
uitpakken van de blauwe steen. 
 

Voor de heenreis vragen 
we om eigen vervoer te 
voorzien. Maar er zijn 
zeker carpool-
mogelijkheden in afspraak 
met andere ouders, we 
moedigen dit zeker aan. De 
terugreis gebeurt per luxe-
autocar, aankomst is 
voorzien in de late 
namiddag. 

De kampinschrijving vindt plaats op woensdag 24 juni, vanaf 19u 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. 
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Tak Datum Prijs1 
Kapoenen 24/7 - 29/7  €75 
Welpen 22/7 - 29/7 €100 
JVK 20/7 - 29/7 €120 
VK 18/7 - 29/7 €140 
JINS ?/7 - 29/7 € zal de leiding nog aangeven 
 
Indien u nog vragen heeft over het kamp, aarzel dan niet om de 
takleiding of groepsleiding te contacteren (0498844329 of 
groepsleiding.sintpaulus@gmail.com)  

 
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 (Annick: 
0497/507630) hierover aan te spreken.  
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Kapoenen  

 
Zondag 5 april 
Pasen Pasen Pasen! Geen vergadering dus 
 
Zondag 12 april 
Groot alarm in het bos! Enkele dieren uit Planckendael zijn ontsnapt 
uit hun kooien en houden zich schuil in het bos. Jammer genoeg 
wonen er in dat bos al erg veel andere bosdieren en is er dus geen 
meer. En ook de directeur van de dierentuin wil graag zijn beestjes 
terug! Helpen jullie mee? We spreken af van 2 tot 5 aan de lokalen.  
 
Zondag 19 april 
Vandaag gaan we eens testen of er onder onze kapoenen een aantal 
mini chef koks verscholen zitten! Neem dus zeker een lekkere fruitje, 
een mesje en je koksmuts mee naar de scouts! Bedenk alvast een 
creatief gerechtje en blaas de leiding omver! Van 2 tot 5 op het 
scoutsterrein.  
 
24-25-26 april 
Eindelijk is het zover, het enige echte super coole spannende 
kapoenenweekend! Dit keer blijven we 2 nachtjes slapen, dat 
betekent dus ook dat het dubbel zo leuk wordt! Voorlopig houden we 
jullie nog in spanning! De nieuwsgierigen onder jullie kunnen alvast 
met de volgende coördinaten aan de slag: 51° 5′ NB, 4° 44′ OL. Meer 
info volgt! 
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Zondag 3 mei 
Hebben jullie de afgelopen dagen eens rond gekeken in Bonheiden? 
De straten liggen er maar vuil bij en daar gaan wij verandering in 
brengen. Samen met de andere jeugdbewegingen trekken we met 
vuilniszak en handschoenen ten strijde! We spreken met z’n allen om 
13u30 af aan het blikveld. Rond 16u30 mogen jullie ouders jullie daar 
opnieuw komen oppikken.  
 
Zondag 10 mei 
Warm, warmer, warmst! Met dit weer is het hoogtijd om de 
waterpistolen en tuinslang vanonder het stof te halen. Je kan het al 
raden, het is tijd voor de enige echte waterspelletjes! Doe alvast jullie 
zwembroek aan en neem het op tegen de leiding! Van 2 tot 5 aan de 
scoutslokalen! 
 
Zondag 17 mei 

‘het is de allerlaatste keer …’ 
Jawel, allerliefste kapoenen, onze tijd samen zit er bijna op. Gelukkig 
is er nog het kamp. 
Vandaag gaan we nog een laatste keer ravotten en spelen tot we 
erbij neer vallen! 
Met een goed humeur en bakken energie spreken we om 14u af aan 
de lokalen.  

  

www.scoutsbonheiden.be 



Welpen  
 

Zondag 5 april 
Paaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasen, geen vergadering dus! 
 
Zaterdag 11 april 
Avondspel! Info volgt nog 
 
Zondag 19 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. 
 
24-25-26 april 
Ledenweekend! Meer info wordt nog doorgestuurd ;-) 
 
Zondag 3 mei 
Als het kriebelt, moet je sporten! Met de beginnende zomer, begint 
het dan ook enorm te kriebelen. Pak jullie sportieve mentaliteit dus 
zeker mee voor onze grote sportvergadering. 
 
Zondag 10 mei 
Haal jullie vergrootglas al maar boven, speurneusjes! Vandaag spelen 
we een super leuk dorpspel, waarbij de Sherlock Holmes onder jullie 
zeker een stapje voor hebben. 
 
Zondag 17 mei 
Maak je klaar voor het grote groepsspel! Vandaag werken we samen 
met de leden van andere takken om de overwinning binnen te 
slepen! 
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Jongverkenners 
 
Zondag 5 april 
Aangezien jullie vandaag paaseieren moeten gaan rapen in de tuin, is 
het vandaag geen vergadering! Tot volgende week 
 
Zondag 12 april 
Wie kent er betere sporten dan voetbal en beachvolleybal? Ikke niet, 
maar vandaag slaan we ons grote sportboek open en gaan we de 
abnormaalste sporten beoefenen die hier in staan. Vergadering van 2 
tot 5. 
 
Zondag 19 april 
We hebben al lang de bossen in Bonheiden en omstreken niet meer 
gezien. Het wordt dringend tijd dat we deze nog eens in kaart 
brengen. Vergadering dus van 2 tot 5.  
 
24-25-26 april 
Super-mega-awesome-onvergetelijk weekend! Hou zeker deze datum 
vrij !!!!! Een ding kunnen we jullie alvast vertellen, we gaan naar 
Reet op weekend. Verdere info volgt via mail en brief.  
 
Zondag 3 mei 
Vandaag is het het grote Monopoly spel. Jullie worden verwacht aan 
de scoutslokalen en vandaar begint onze tocht. Verdere info volgt via 
mail.  
 
Zondag 10 mei 
Vandaag gaan we samen met de verkenners en de jins vlotten 
bouwen voor de dijle-op-dijle race tegen andere jeugdbewegingen. 
Verdere info volgt later nog in jullie mailbox! 
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Zondag 17 mei 
Vandaag maken we kennis met iedereen van de scouts. Van 
kapoenen tot leiding. Met andere woorden we gaan een groot 
groepsspel doen. Iedereen welkom van 2 tot 5 aan de scouts lokalen. 
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 Verkenners 
 

Zondag 5 april 
Aangezien jullie vandaag paaseieren moeten gaan rapen in de tuin, is 
het vandaag geen vergadering! Tot volgende week 
 
Ergens in de tweede week van de paasvakantie 
Vandaag treffen we wat voorbereidingen voor onze pensenkermis. 
We vallen de winkels in Bonheiden aan om nog enkele waardevolle 
prijzen in de wacht te slepen. Dit hoeft zeker niet lang te duren. 
Verdere info over hoe laat we het dorp in trekken volgt later. 
 
12 april 
Hoogste tijd om jullie sjortechnieken eens uit te testen! Een kamp 
zonder tafelvuur of sjelter gaat niet en een pensenkermis zonder 
kermiskramen al zeker niet. Van groot belang dus dat iedereen ne 
keer deftig kan sjorren! Zoals gewoonlijk van 14u tot 14u aan de 
lokalen. 
 
19 april 
De zon schijnt!! De zomer is in zicht!! Dus wij halen het water boven!! 
Vandaag mag je je verwachten aan flink wat waterspellekes en voor 
veel vettige spellekes. WHEEEEEEEEE!!! Zeker niet te missen dus en 
van 14u tot 17u aan de lokalen. 
 
24-25-26 April 
Het scoutsweekend is er weer!!!! YOLO!!! Verdere info volgt nog. WIJ 
HEBBEN ER AL KEI VEEL ZIN IN!!! 
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3 mei  
Gisteren was er onze fantastisch pensenkermis dus vandaag is het 
geen scouts tenzij nog niet alles zou opgeruimd zijn. Vergeet zeker 
geen reclame te maken voor de PENSENKERMIS van 2 MEI !! 
 
10 mei  
Vandaag trekken we eropuit in Mechelen. En neen niet voor een 
stadsspel maar voor de enig echte Dijle op de Dijle. Meer info volgt !! 
 
17 mei  
Het is zo ver !! De laatste vergadering van dit fantastische scoutsjaar 
is aangebroken. En vandaag wakkeren we nog eens dat groepsgevoel 
aan want het is tijd voor een zalig groepsspel !! Hiervoor van 14u tot 
17u aan de lokalen. 
 
24 mei   
Jullie leiding leert (en jullie ook hopelijk dus geen scouts!) 
 
31 mei 
Jullie leiding leert nog harder … (en jullie ook hopelijk dus geen 
scouts!) 
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Jins 
 
Zondag 5 april: 
Vandaag is Jeezeke herrezen en dat vieren we met het eten van 
tonnen chocolade paaseieren! Natuurlijk niet voor mij want ik mocht 
niet meer eten tot buitenlands kamp ;) Helaas geen vergadering dus, 
maar met z’n allen chocolade steken! 
 
Zondag 12 april: 
Bonheiden wordt verscheurd door een bende oorlog. De straten 
worden overspoeld door drugs en wapens en een drive-by is 
dagelijkse kost. Wat gaan wij hieraan doen? Helemaal niks, want wij 
als leiding en jullie als leden zijn de 2 grootste rivaliserende bendes!! 
Over ons lijk dat wij de macht over Bonheiden afgeven. Kom ons 
uitdagen, als jullie durven, van 14-17u aan de lokalen 
 
Zondag 19 april: 
Surprise, en neen. Het is geen Kinder surprise da we bedoelen 
 
24-26 april: 
Ledenweekend!! Deze keer wordt niet alles gewoon  voor jullie 
gedaan, maar mogen jullie zelf een bende losgeslagen kinders 
entertainen. Als voorbereiding op het echte werk mogen jullie nu al 
een weekendje op oefenstage. De verdeling volgt nog. 
 
Zondag 3 mei: 
Ik wou een superawesome feestje houden van 14-17u voor mijn 
verjaardag, maar helaas is er nog een leukere activiteit die dag. 
MONOPOLIESPEL, hoeraaa (muziek, vuurwerk, discobollen, los 
geheeeeeeeeeen). Schoonlikken van de straten van Bonhei begint om 
10u. En ja we krijgen daar geld voor, stelletje gold diggers. 
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Zondag 10 mei: 
Hopelijk kunnen jullie nog deftig sjorren en hebben jullie thuis een 
ooglapje en papegaai. Jullie raden het al: vlottentocht! Naar jaarlijkse 
gewoonte organiseert ons district (Dijle) een vlottentocht op onze 
teergeliefde plaatselijke rivier (de Dijle), die ze dan ook volledig 
origineel ‘Dijle op de Dijle’ genoemd hebben. WOW, such inspiration, 
such originality #scoutsisorigineel 
Meer info hierover volgt want ons district laat dingen niet graag te 
lang op voorhand weten ;) 
 
Zondag 17 mei: 
Een dag van vreugde en verdriet vandaag. Helaas helaas de laatste 
van een fantastisch jaar, maar oh zo leuk om dan allemaal samen te 
spelen! jaja, groepsspel van 14-17u! 
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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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