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Redactioneeltje
Beste leden, ouders, leiding en aanverwanten,
We zijn het jaar goed gestart met leuke vergaderingen en de Jins hebben al eens kunnen
proeven van het leiding geven. Nu de leiding al hun examens heeft afgelegd is het tijd voor
twee drukke maanden waarbij we al onze goede voornemens die we onszelf hebben opgelegd
na de feestdagen even aan de kant zetten. Meer gaan sporten, wat gezonder gaan eten, wat
vaker naar de opa en oma gaan, … voor deze voornemens hebben we even geen tijd. Want
februari en maart beloven nog drukker dan de afgelopen feestdagen te worden!
In februari staat de leiding terug paraat om te ravotten met de leden. Het is de kortste maand
van het jaar maar er staan heel leuke activiteiten gepland. Vergaderingen rond Valentijn,
stratego, komen eten, tiktok’s maken (Aangezien nog niet iedeereen mee is met de nieuwste
hype: Tiktok is een social media app waarmee korte muziekvideo’s gemaakt en gedeeld kunnen
worden) …
Maart wordt onze maand van plezier want elk weekend hebben wij voor jullie een top activiteit
klaar staan naast de gewoonlijke scoutszondagen. Op 7 maart kunnen jullie een dansje komen
placeren op de beste fuif van het jaar, STRANGE NIGHTE natuurlijk!! De week erna op 14 maart
worden onze hersenen op de proefgesteld op de bladquiz. Om de maand maart af te sluiten,
hebben de verkenners een topper van formaat georganiseerd, de pensenkermis.
Bereid jullie dus al maar voor op een maand vol plezier, lachen, dansen, een hapje eten en
soms eens een pintje (lees een colaatje voor de -16 jarige onder ons) natuurlijk! Laten we er
samen twee drukke maar vooral hele leuke maanden van maken!
Een stevige linker,
Veelzijdige Spotlijster
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Voor in de agenda
Neem jullie agenda er al maar bij want hieronder vinden jullie alle belangrijke data.

Strange night

7 maart

Bladquiz

14 maart

Zwerfvuilactie

15 maart

Pensenkermis

21 maart

Groepsweekend

24 – 26 april

Verkennerskamp

20 – 31 juli

Jongverkennerkamp

22 – 31 juli

Welpenkamp

24 – 31 juli

Kapoenenkamp

26 – 31 juli
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Truien en t-shirts
Wil je nog graag een nieuwe ledentrui of t-shirt kopen? Dat kan!
Je kan voor de vergadering even iemand van de groepsleiding of leiding aanspreken hierover.
Een ledentrui kost €20 en een t-shirt €10. Jullie kunnen de t-shirt cash of via de app van elke
Belgische bank betalen.
Een voorbeeld van hoe de truien eruitzien met onze eigen scoutsmodellen! ☺
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Bladquiz

__

't Blad is terug, met nog meer quizvragen!
Hou u klaar voor een avond met grappige, nutteloze en (een paar) moeilijke vragen. Weet u
niets van wielrennen of quantumfysica? Geen probleem, er zijn verschillende rondes over tal
van onderwerpen! Weet u eigenlijk helemaal niets? Niet getreurd, er is ook een zuipbeker!
Zowel voor de 3 ploegen met de hoogste eindscore als voor de winnaar van de zuipbeker zullen
er mooie prijzen klaar staan.
Locatie: zaal de Krekel, Dorp 65 te Bonheiden
Datum: 14 maart 2020
Deuren: 19u00
Start quiz: 20u00
Inschrijvingsgeld: €25 per ploeg (max 5 personen per ploeg, geen uitzonderingen)
Inschrijven via: kaatvdg@gmail.com met onderwerp "Inschrijving - PLOEGNAAM"
Alvast bedankt en tot de 14de!
't Blad, wadisda?
Wij zijn oud-leid(st)ers van scouts Sint Paulus Bonheiden.
Omdat er bij de scouts al eens iets stuk gaat, willen we geld inzamelen om nieuw materiaal aan te kopen.
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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
groepsleiding.

Kapoenen – kapoenen.sintpaulus@gmail.com
Karel Vermeulen
Goedlachse Agame
(Takverantwoordelijke)
0472 05 46 88

Amber Sels
Veelzijdige Spotlijster
0472 79 71 77

Daan Van Rossen
Zelfredzame Steenloper
0471 48 58 37

Eva Sanders
0494 25 58 89

Nathan Van Hof
Amusante Steppelemming
0477 72 3512

Welpen – welpenleiding@hotmail.com
Astrid Engelborghs
Elegante Slagehalsvogel
Rama
(Takverantwoordelijke)
0471 45 71 64

Mathias Ryckaert
Evenwichtige Secretarisvogel
Ko
0470 22 90 29

Benjamin Van Hof
Guitige Seriema
Sahi
0474 27 81 02

Dries Van Bets
Oprechte Fodi
Chil
0494 23 51 27

Thomas Vermeulen
Enthousiaste Newfoundlander
Sona
0479 32 14 18

6

Jongverkenners –jvk.sintpaulus@gmail.com
Anneleen Henderickx
Felle Kauw
(Takverantwoordelijke)
0470 22 90 29

Jowan Pittevils
Wilskrachtige Argali
0492 79 28 84

Victor Van Eetvelt
Onverstoorbare Witte Dolfijn
0471 84 74 37

Stan De Roeck
Doorzettende Butskop
0471 88 41 76

Noah Jockmans
0496 24 04 60

Verkenners – verkenners.sintpaulus@gmail.com
Esther Noëth
Volhardend Grijsbokje
(Takverantwoordelijke)
0497 79 52 75

Max Engelborghs
Intense Steenbok
0468 32 78 62

Nisrine Fouad
Speelse Conejo
0483 10 53 20

Zeno Stevens
Beheerste Poedel
0473 35 91 90

Jins – fleurvanlent@gmail.com en lucas14101410@gmail.com
Fleur Van Lent
Dartele Wasbeer
0471 08 99 12

Lucas Lemaïtre
Evenwichtige Adelaar
0476 90 59 97
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Oudercomité
Eva Van de Pol
0498 74 93 92

Groepsleiding - groepsleiding.sintpaulus@gmail.com
Fleur Van Lent
Dartele Wasbeer
0471 08 99 12

Max Engelborghs
Intense Steenbok
0468 32 78 62

Thomas Vermeulen
Enthousiaste Newfoundlander
0479 32 14 18

Stan De Roeck
Doorzettende Butskop
0471 88 41 76

BELANGRIJK!:
Website: www.scoutsbonheiden.be. Controleer deze website regelmatig om te zien of er
geen wijzigeingen in het programma zijn gebeurd!
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Kapoenen
2 Februari:
Vandaag nemen we afscheid van onze leukste, tofste en liefste leiding Spotlijster (dit heb ik
vooral niet zelfgeschreven ☺). Spotlijster vertrekt volgende week op een groot avontuur
naar Zuid-Afrika. Maar in Zuid-Afrika lopen er wilde dieren rond waar je soms moet van gaan
lopen. Om Spotlijster hier helemaal op voor te bereiden moeten we onze conditie
verbeteren, we gaan vandaag dus SPORTEN! Trek jullie sportkleren dus maar aan! We
beginnen met opwarmen om 14u en eindigen om 17u aan de lokalen van de scouts.
9 Februari:
Jongens begin al maar te oefenen want vandaag gaan we ontdekken wie het sterkste
geslacht is. De meisjes zijn er helemaal klaar voor! Vandaag gaan we allerlei spelletjes spelen
om te zien of nu de jongens of de meisjes het sterkste zijn. Kom het ontdekken op de scouts
van 14u tot 17u!
16 Februari:
Eindelijk is het zo ver, vandaag is het de alom bekende en populaire
VALENTIJNSVERGADERING <3. Gaan we vandaag eindelijk weten op wie Fran verliefd is?
Gaan er vandaag nieuwe koppeltjes ontstaan bij de kapoenen? Het kan allemaal vandaag
want vandaag staat alles in teken van de liefde <3. Ben je nog op zoek naar een liefje of wil
je gewoon nog eens ravotten met de kapoenen kom dan van 14u tot 17u naar de scouts.
23 Februari:
2020 is een schrikkeljaar wat betekent dit juist? Er wordt een schrikkeldag toegevoegd aan
bepaalde jaren omdat het jaar niet precies 635 dagen telt, maar ongeveer 365 en een kwart.
De maand februari krijgt dan een extra dag, namelijk 29 februari. Dit gebeurt om de vier
jaar! Een klein wist je datje: eeuwjaren (zoals 1700, 1800 en 1900) zijn geen schrikkeljaren,
behalve als het deelbaar is door 400 (zoals 2000).
Nu jullie deze informatie weten kunnen jullie zelf wel concluderen dat 23 februari de laatste
zondag van de maand februari is en het dus geen scouts is vandaag!
Tot volgende week!
1 Maart:
Wij hopen dat vandaag het zonnetje schijnt en als het niet hier bij ons in Bonheiden is zal
het zonnetje wel schijnen bij Spotlijster in Zuid-Afrika. We hebben dus geen enkel excuus om
niet naar het bos te gaan! Vandaag gaan we een old school bosspel spelen. Van 14u tot 17u
aan de scoutslokalen.
6 Maart:
Jaja jullie lezen het goed! 6 maart is het scouts. Jaaaa, wij weten dat 6 maart een vrijdag is.
Op een vrijdag scouts, horen we jullie al denken. Deze avond gaan wij samen met de welpen
een super cool, leuk, spannend (maar niet te spannend!) avondspel spelen. Meer info via
mail.
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15 Maart:
Haal jullie handschoenen, vuilzakken en vooral heel veel goesting al maar boven want
vandaag gaan wij de straten van Bonheiden helemaal proper maken! Het is namelijk
ZWERFVUILACTIE vandaag. De kapoenen gaan ervoor zorgen dat de straten van Bonheiden
terug spic en span zijn! Meer info volgt via mail.
22 Maart:
Vandaag spelen we het groteveroverdescoutspel. Wil je altijd al eens de baas zijn over de
scouts en hersen over alle kapoenen? Kom dan vandaag naar de scouts en wie weet win jij
het spel en ben je voor één dag de grote baas van de kapoenen! De strijd start om 14u op
de scouts natuurlijk!
29 Maart:
Oh nee het is weer zover, het is de laatste zondag van de maand. We pinken een traantje of
tien weg maar vandaag geen scouts! Jammer maar helaas, geniet van jullie dagje vrij en tot
volgende week!
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Welpen
2 Februari:
Vandaag is het ‘Komen eten’ bij de welpen. Omdat we weten dat sommige onder jullie nog
geen ei kunnen bakken, krijgen jullie vandaag hulp van de enige echte masterchef Chil! Wij
zijn benieuwd welk team er het beste kan koken of wie er voor de meeste sfeer en
gezelligheid kan zorgen. We verwachten jullie om 14u aan de lokalen. PS: Neem allemaal 1
groente mee!
9 Februari:
Het is nog eens tijd om de deuren van Casino Sint-Paulus te openen. Het belooft een
spannende zondagnamiddag te worden! Welke welp wordt miljonair en wie zal het casino
blut moeten verlaten? We komen het nu zondag om 14u allemaal te weten! Vergeet jullie
pokerface niet!
16 Februari:
Er hangt vandaag......... LIEFDE IN DE LUCHT! Cupido komt langs, wij zijn alvast benieuwd
op wie hij zijn pijlen zal richten! Jullie ook? Om 14 uur aan de lokalen voor de meest
romantische vergadering van het jaar. Kusjes en lekjes van jullie liefste leiding xxxxxxxxxxxx
23 Februari:
Het is alweer de laatste zondag van de maand dus geen scouts! Jammeeeer… Moesten
jullie ons te hard missen, mogen jullie ons altijd een brief/tekening/selfie sturen.
1 Maart:
Wij hebben gemerkt dat er welpen zijn die het avondlied nog niet kennen, die niet over de
beek kunnen slingeren of die nog niet weten wat sjorren is. MAAR GEEN PANIEK, deze
vergadering gaan jullie dit allemaal te weten komen. Jullie zullen worden opgeleid tot
echte welpen. Om 14u aan de lokalen!
Vrijdag 6 Maart:
Omdat het zaterdag STRANGE NIGHT is, voorzien wij vrijdagavond een
‘strangenightavondspel’! We gaan er samen met de kapoenen een spannende avond van
maken. We verwachten jullie van 19u tot 21u aan de lokalen!
15 Maart:
We gaan er nog eens voor zorgen dat Bonheiden er weer spik en span zal uitzien! Daarom
gaan we vandaag onze handen uit de mouwen steken op de supermegageweldigleuke
ZWERFVUILACTIEEEEEEE! We verwachten jullie allemaal (ja, jullie lezen het goed:
allemaal!) want we weten dat jullie verborgen opruimtalent hebben. Verdere info volgt
nog via mail.
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22 Maart:
Vandaag is het de grote jongens-tegen-meisjes vergadering! Wie is het sterke geslacht bij
de welpen? (Duidelijk de vrouwen, maar we zullen de mannen ook een kans geven!)
Kom jullie allemaal bewijzen van 14u tot 17u aan de lokalen.
29 Maart:
Nu is het weeral de laatste zondag van de maand seg! Geniet van jullie vrije zondag
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_______Jongverkenners
2 Februari:
Jammer genoeg is het vandaag geen vergadering. Omdat de gemeente Bonheiden is dringend
opgekuist moet worden, spreken wij 22/02 af i.p.v. vandaag.
9 Februari:
Een minneur, een generaal of een bom? Wat zedde gij? Vandaag een authentiek potje stratego
met een twist
Benieuwd hoe we het klassieke spel hebben aangepast? Van 14-17u aan de
lokalen.
16 Februari:
Allen die dit jaar weer mislukte valentijn achter de rug hebben (Witte dolfijn, Argali, Noah??), deze
zondag geven we jullie 10 tips waarmee je elk hart kan veroveren, jajaa gene zever. Diegene dat dit
jaar wel al succesvol waren zijn ook welkom. Van 2 tot 5 aan de lokalen. <4
22 Februari:
Vandaag is het eenmalig scouts op zaterdag. Wij gaan onze kas een beetje spijzen door een aantal
klusjes voor de gemeente te doen. Verdere informatie volgt via mail.

3 Maart:
Als jongverkenner moeten wij op kamp toch laten zien wat we allemaal kunnen? Vandaag gaan we
onze sjorskilzz een beetje bijschaven zodat we op kamp beter kunnen sjorren dan die verkenners.

Vrijdag 6 Maart:
Deze week frissen we jullie vaardigheden met het ultieme wapen weer even op, de geduchte
blaaspijp met een goede kwak nat WC-papier. Rendezvous point, de Proving Grounds Scouts Sint
Paulus (PGSSS), 19:30 stipt aan de lokalen tot 21:30.

15 Maart:
De straten van Bonheiden kunnen wel eens een opkuis beurt gebruiken en aangezien de JVK’s de
hardste werkers zijn van de scouts en omstreken (of dat beweren ze toch) is het vandaag
zwerfvuilactie! JVK’s kom jullie allemaal maar eens bewijzen en wie weet krijgen jullie na de
zwerfvuilactie een lekker beloning (ja we weten dat jullie alles doen voor gratis eten ☺).

22 Maart:
Voor de verjaardag van Kauw organiseren wij een heuse wafelenbak. Ah ja, hoe gaan we anders
genoeg geld hebben om een mooi cadeau te kopen voor haar? Verdere informatie volgt via mail.

29 Maart:
Laatste zondag van de maand dus GEEN scout
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Verkenners
2 Februari: Tik tok td
Iedereen kent ze wel. De soms hilarische of ronduit beschamende kleine filmpjes die zich een
weg weten te vinden tot onze schermen. Vandaag mag die gsm voor een keer ongestraft
boven gehaald worden om de allerbeste tik-tok ooit te maken. Misschien zelfs viraal gaan?
Wie weet?
We gaan vandaag uittesten of het een hit or miss wordt.
Van 2 tot 5 aan de lokalen om de beste influencer/memer in jezelf naar boven te halen!

9 Februari: Wat is de kans fuif
Wat is de kans dat de leiding trakteert vandaag? 1 op 20
Wat is de kans dat de leden heel de dag op hun gat mogen zitten? 1 op 15 me dunkt
Wat is de kans dat de vis in de beek eindigt? 1 op 5 lijkt me wel leuk
Wat is de kans dat dit een awesome vergadering wordt? 1 op 1 denken we dan!

16 Februari: Suprise boit
Vandaag gaan we iets speciaal doen, maar het blijft nog een verrassing. Tip: het kapot leuk
dus zeker komen, maar echt héééé!! Jullie gaan het echt leuk vinden tot dan!!!!!

23 Februair: Laatste van de maand
Geen vergadering

1 Maart:Brainstorm
Om te zorgen dat 21 maart geen complete flop wordt, gaan we vandaag al zo goed als alles
voorbereiden. Dus breng al jullie goede ideeën en je goed humeur mee. Er kan ook optioneel
een beetje heel veel gechilld worden als we geen goesting meer hebben, alles kan vandaag.

7 Maart: STRANGE NIGHT
Vandaag gaan we de Jins even steunen (financieel en/of mentaal), door allemaal samen te
gaan boitteuuhh op Strange night. Als je er nu door onvoorziene parentale omstandigheden
er niet bij kan zijn, mag je altijd aan hen denken tijdens deze zware werk nacht.

P.S.: OOK VOLOP SPAMMEN EN TICKETS VERKOPEN NATUURLIJK !!!!!!!!!!!!
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15 Maart: Grote monopoly spel
Het is weer tijd voor het jaarlijkse grote monopolyspel?
Wie kan het meeste straten veroveren? Wie verdient het meeste geld? Wie verzamelt de
meeste requisieten in die straten? En dat zo snel mogelijk?
We zien dit allemaal in dit zenuwslopende spel in het hartje van Bonheiden.
Om ons optimaal voor te bereiden beginnen we al om 11u, breng dus zeker een lunchpakket
mee!!!

21 Maart: PENSENKERMIS
De langverwachte pensenkermis is terug!!! Hier wordt bepaald hoe leuk onze extra activiteit
op kamp wordt. Wordt het een extra boswandeling of een mooi restaurant? Dat hangt
allemaal af van hoe goed jullie presteren.

Aan alle ouders/andere leden: Allemaal ten zeerste welkom op onze pensenkermis voor een
lekkere pens met appelmoes (ook andere opties beschikbaar) en leuke spelletjes en
fantastische prijzen!!! Meer info volgt via de facebookgroep.

29 Maart: Laatste van de maand
Geen vergadering
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Jins
2 Februari:

9 Februari:

16 Februari:

22 Februari:
Geen vergadering! Maar heb je al is gehoord van Strange Night? 7 maart!
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1 Maart:

7 Maart:

15 Maart:
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22 Maart:

29 Maart:
Geen vergadering! Veel plezier thuis!

18

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 omhaar te contacteren.

Annicks Tweedehandsboetiek
Mechelsesteenweg 258, Bonheiden
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