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Redactioneeltje
Beste sympathisanten van de scouts
Zoals jullie allen waarschijnlijk gemerkt
hadden was er vorige kiekeboe geen
redactioneeltje. Om dit recht te zetten maak ik
even een quote van de kiekeboe septembernovember:
Met spijt in ons hart moeten we vandaag
helaas afscheid nemen van onze schrijver van
het redactioneeltje. Door emotionele redenen
is Jan Van den Borre niet meer in staat deze
taak op zich te nemen.
Ik zal mijn ware best doen om deze taak op mij
te nemen en het redactioneeltje te doen
stijgen tot horizonten die nog ontstaan
moeten worden.
Met dit gezegd zijnde zou ik graag terugkeren naar de kiekeboe december-januari.
Want wanneer we naar buiten kijken, zien we de zon niet altijd meer staan. We weten dat de
aarde rond de zon draait in een ecliptica lak Maar doordat de aarde niet loodrecht op zijn
eclipticavlak staat ontstaan er seizoenen. naarmate de zonnestralen harder beginnen te
schijnen op de Steenbokskeerkring, begint het bij ons kouder te worden. Op 21 december
staan de zonnestralen loodrecht op de Steenbokskeerkring, waardoor voor ons de winter
begint.
Bij ons begint de winter op 21 december. Wij liggen op het noordelijk vlak van de aarde,
waardoor op het zuidelijk vlak van de aarde de zomer begint.
De winter duurt tot 21 maart. Vanaf dan zullen de zonnestralen loodrecht op de evenaar
liggen waardoor de lente begint.
om terug te gaan naar het fenomeen winter. Doordat de zon loodrecht op
de Steenbokskeerkring staat gericht zal op het noordelijk halfrond de zon zijn laagste punt
bereiken. Dit tijdstip is de winterzonnewende.
De winterzonnewende zal enorme effecten hebben op ons weer. Doordat de zon niet hoog
staat, en minder lang zal schijnen zal het noordelijk halfrond afkoelen. We krijgen te maken
met mist, regen, lage temperaturen,...
Maar de winter heeft ook veel mooie momenten te bieden. Het zal sneller donkerder
worden, waardoor we langer kunnen genieten van het zicht wanneer we naar boven kijken
en de hemel vol zien staan met sterren. we kunnen genieten van de open haard waar we
gezellig rond gaan zitten met een warm dekentje en hete chocomelk. Wanneer sneeuw de
landschappen bedekt kunnen de kleinste zich amuseren met het maken van een
sneeuwman. En kan de romantische ziel genieten van het uitzicht van een simpele boom die
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in het dagelijkse leven niet echt iets voorstelt, maar in de winter kaal en bedekt door sneeuw
door het leven stapt.
Maar wat zou de winter zijn zonder kerstmis. Dagen waar iedereen geniet van samen te zijn.
Want als iedereen kerstmis objectief bekijkt is kerstmis niet zozeer meer enkel de geboorte
van Jezus. Het is een moment waar iedereen samen wil zijn, waar al de problemen worden
vergeten en nieuwe starten worden genomen
Vanwege de scouts wensen wij jullie allen prettige feesten!!
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Voor op het prikbord
Het onderstaande lijstje geeft je een overzicht van de contactpersonen binnen onze werking.
Voor elke takgebonden vraag of opmerking kan je bij de takverantwoordelijken terecht. Voor
algemenere vragen en opmerking bij de groepsleiding en bij de contactpersonen van het
oudercomité.

GELIEVE STEEDS TE VERWITTIGEN ALS JE NIET KAN KOMEN!
Takverantwoordelijke
Kapoenen
Hanne Fonderie
hanne.fonderie@gmail.com
0475 39 54 93
Welpen
Anthea Van Parys
antheavanparys@hotmail.com
0474 76 76 16
Jongverkenners
Pieter Wuytens
wuytens.pieter@gmail.com
0472 83 60 38

groepsleiding
groepsleiding.sintpaulus@
gmail.com

Pieter Wuytens
wuytens.pieter@gmail.com
0472 83 60 38

Oudercomité
Annick Van den Broeck
annick.vdbroeck@pandora.be
0497 50 76 30
Lies Tweelinckx
lies2x@gmail.com
0497 87 83 24

Stijn Defieuw
stijn.defieuw@gmail.com
0474 62 01 69
Eva Van de pol
evavandepol@hotmail.com
0498 74 93 92

Verkenners
Kaat Van der Goten
kaatvdg@gmail.com
0498 84 43 29
Jin
Stijn Defieuw
stijn.defieuw@gmail.com
0474 62 01 69
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Kapoenen
Zondag 2 december
Kunnen jullie al zo goed koken als Jeroen Meus? Wij hopen van wel! Zet jullie koksmuts al
maar op en haal de keukenschort maar uit de kast, want wij gaan vandaag koken!
Vergadering van 14u-17u.
Zondag 9 december
Zijn jullie allemaal braaf geweest dit jaar? Iedereen flink naar zijn mama en papa geluisterd?
Altijd jullie huiswerk gemaakt? Wij hopen van wel, want vandaag komt Sinterklaas naar onze
scouts!!! En hij heeft voor alle brave kapoentjes een cadeautje bij! Vergadering van 14-17u.
Zaterdag 15 december
Vanavond gaan we met z’n allen naar de cinema! Dat wordt suuuuuuuper leuk!
We spreken af aan de ingang van Utopolis in Mechelen, maar verdere info volgt zeker nog.
Vrijdag 21 december
Wij vieren vanavond het leukste feest van het jaar, het is namelijk ons eigen ‘kapoenenkerstfeestje’! We gaan gezellig allemaal samen in ons kapoenenlokaal een feestje bouwen!
We gaan dansen, zingen, spelletjes spelen, … . Verder info volgt nog.
Zondag 30 december
Vandaag is het JAMMER GENOEG geen scouts. Jullie leiding is nog aan het bekomen van dat
enorme diner op het familiefeest en jullie waarschijnlijk ook. Daarom mogen jullie deze
namiddag een keertje lekker lui in de zetel liggen (als dat mag van jullie mama en papa
natuurlijk)!
Zondag 6 januari
Drie koningen, drie koningen, geef mij ne nieuwen hoed, … . Of hoe ging dat liedje nu ook al
weer? Komen jullie het liedje nog eens leren aan de leiding? Kom allemaal verkleed als een
echte koning! Vergadering van 14u-17u.
Zondag 13 januari
Brrr, het is koud buiten! Daarom gaan wij lekker gezellig binnen gezelschapsspelletjes spelen!
Kom allemaal maar naar de scouts om te laten zien dat jullie een betere tactiek hebben dan
de leiding! (en vals spelen is geen tactiek!) Vergadering van 14u-17u.
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Zondag 20 januari
Zijn jullie sneller, beter of slimmer dan de leiding? Kom het ons maar laten zien, want
vandaag spelen we het grote ‘kapoenen tegen de leiding’-spel! Spannend, wie zal er winnen?
Vergadering van 14u-17u.
Zondag 27 januari
Sport is iets wat je graag doet, sport is ook iets dat eigenlijk wel moet.
Anders krijg je een buikje, en lig je voor een luikje. Judo of karate het hoort erbij,
dansen is echt een sport karwij. Paardrijden zonder paard, of zingen bij het openhaard.
Ja, sport is leuk en lollig, zo word je niet gauw mollig. Sporten is een heel karwei,
dat is iets voor jou en mij. Jaja kapoentjes, vandaag gaan we sporten! Vergadering van 1417u.
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Welpen
zondag 2 december:
vandaag duiken we in de fantasiewereld en gaan we zien hoe Alice het in wonderland heeft
overleefd. Al is ons land niet meer in zo een wonderlijke staat. Het begint koud te worden,
het regent al eens wat meer. Daarom vandaag het grote Alice in WINTERland spel!! Kleed je
warm aan en begeef je op de scouts van 2 tot 5!!
zondag 9 december:
na vele telefoontjes heeft hij toch een gaatje kunnen vinden om al de brave kinderen op de
scouts een bezoekje te brengen!! Jawel, raad het of niet, maar de goede sint komt naar ons
terrein van 2 tot 5!! Dus doe je mooiste laarzen aan en rep je tot de lokalen, zodat de sint
hopelijk ook voor jou wat lekkers meeheeft!!
Zondag 16december:
Iedereen kijkt ’s avonds eens graag een film. En ook ik droom wel eens van een Hollywood
carrière. Vandaag gaan we jullie acteertalenten eens op de proef stellen, en gaan we lekker
gezellig toneeltjes spelen!! Van 2 tot 5 aan de scoutslokalen!
vrijdag 21 dec:
vandaag gaan we eens goed kerstmis vieren. Gevulde kalkoen eten, liedjes zingen rond de
kerstboom. Mischien zelfs een beetje sneeuwpret. Extra informatie volgt nog!
30 december:
Ik weet niet wat jullie gaan doen, de leiding anders wel!! Wij houden een 24uur marathon
slapen, zodat we goed uitgerust zijn tegen oud en nieuw!! Vandaag dus geen scouts!
6 jan:
Smeer jullie stemmen almaar, en zorg ervoor dat jullie mooi zijn uitgedost!! Want vandaag
gaan we drie koningen zingen!!
13 jan:
Omdat het koud is en gesneeuwd heeft, is het tijd om te gaan schaatsen. Dus zullen we
vandaag geen vergadering houden van 2 tot 5 maar wel van 10uur tot 1uur!! Informatie volgt
nog!!

20 jan:
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Vandaag gaan we kijken of jullie jezelf kunnen oriënteren. Je niet vreemd bent van een
kompas en een kaart. En jullie gebruik kunnen maken van foto’s om jullie weg te vinden!
Vandaag het grote fotozoektochtspel!!!
27 jan:
De feesten zijn al lang gedaan, en sinterklaas en de Kerstman zijn al lang naar huis. Of niet??
NEEN!! De Kerstman is de weg kwijt en wij gaan hem helpen zoeken zodat hij weer kan thuis
geraken!! Van 2 tot 5 aan de lokalen!!
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Jongverkenners
zondag 2 december:
Omdat we toch echt Jongverkenners zijn en dus op een jonge manier op verkenning moeten
gaan, gaan we vandaag uiterst zorgvuldig jongverkennen. Zoek allemaal de basisprincipes van
het verkennen op, zodat we onmiddelijk aan de slag kunnen gaan.
9 dec:
Het is weer de tijd van het jaar om iemand van 1732 jaar te verwelkomen bij ons op de
scouts: de Bisschop van Myra! Poets je tanden en zorg dat je in perfect uniform komt, want
de Sint heeft niet graag sloddervossen.
vrijdag 14 dec:
Omdat het examens zijn (ook voor ons: eik, kots, spauw, geubbel, …) willen we nu wat chillen
in de bioscoop. Een filmpje meepikken, wat chipskens fretselen, … Concretere info krijgen
jullie per mail!
vrijdag 21 dec:
‘t Is tijd om te vieren, want het is 3 dagen voor de 24ste en dan wordt er traditioneel gevierd
bij ons. We spreken om 19u00 af aan ons lokaal, vergezeld van een kerstmuts en een pakje
ter waarde van een bus dreft, een halve kilo zelfrijzend bakmeel en een doos zeedierpralines
(om en bij de 5 euro dus). Het fjost is afgelopen om 22u00, dan zijn jullie op tijd thuis om ook
nog in je bed voort te feesten!
30 dec:
Wij zijn ons al aan het schminken en kleren aan het kiezen en onze oksels voor de derde keer
aan het wassen en onze teennagels aan het lakken om morgenavond de show te stelen op
het oudejaarsfeest. Wij kunnen dus niet op de scouts aanwezig zijn. Jullie dus ook niet. Tot
volgende week!
6 jan:
Omdat we arme JVK’s zijn gaan we nu proberen de mensen te overtuigen met ons gezang om
ons toch wat te sponsorren. Iedereen MOET verkleed zijn, want da’s 1) veel toffer, 2) de
mensen appreciëren dat meer en 3) da’s warmer in deze barre winterdagen.

13 jan:
Omdat het koud is en gesneeuwd heeft, is het tijd om te gaan sleëen. Op een slee. Of op iets
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anders, zolang we maar glijden en dolle pret hebben in onze winterse oorden. Als het – de
weergoden verhoede het! – toch niet gesneeuwd zou hebben zullen we het principe van de
wielen moeten toepassen en beginnen rijden in plaats van rollen. Of zoals de autofabrikant
zou zeggen: VOLVO!
20 jan:
20 januari is de international dag van de vriendschap. Daarom nodigen we jullie vriendelijk
uit om allemaal jullie soulmate(s) mee te nemen en samen van het scoutsleven te proeven!
27 jan:
We hebben al een brug gebouwd en gaan daarom een stapje verder. We zoeken de hoogte
op en het bosrijke karakter van Bonheiden zal ons daar zeker bij helpen. We klimmen tot de
kruin en maken daar ons nestje! Klimschoenen vereist!
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Verkenners
Zondag 2 december:
Vandaag maken we maken onze eigen vikingkubb-verkennerseditie. We maken een
super-awesome spel, waar we voor eens en voor altijd mee kunnen gamen. Dus
gedaan met die saaie computerspellekes, wij gaan vandaag een supervet veldspel spelen.
Hiervoor spreken we af van 14u tot 17u aan de lokalen.
Zondag 9 december:
Vandaag komt de enige echte man uit Spanje!!!Jiehaa!!! Vandaag zullen we eens zien wie er
braaf is geweest of wie er nog flink wat opgevoed moet worden.
Beste homies, hou jullie al maar klaar om in de zak te kruipen. Mwuhahahahha 
De lieve goede man komt langs van 14u tot 17u aan de lokalen.
Zaterdag 15 december:
Vanavond gaan we ni naar de film want da kost e pak te veel geld! Dus wij maken het super
gezellig voor een filmavondje in de lokalen. Om 20u staat Eva klaar aan de deur van filmzaal
nummer 3 om jullie kaartjes af te scheuren.
Vrijdag 21 december:
Het sneeuwt buiten, het stalleke int dorp staat er al, de lichtjes hangen in de kerstbomen,
hoogste tijd dus om een kerstfeesje te houden! Jullie worden vanavond aan de lokalen
verwacht om 21u in avondkledij en met een cadeautje van ongeveer €5 .
Zondag 6 januari:
Drie koningen is een katholiek feest dat herinnert aan de reis drie koningen Caspar, Balthasar
en Melchior. Ze worden ook wel de drie wijzen uit het Oosten genoemd. Ze hadden veel
verstand van sterren en konden de toekomst voor- spellen. ln de bijbel staat dat ze op zoek
waren naar de nieuwe koning van het joodse volk. Een heldere ster wees hun de weg naar
het dorp Bethlehem. Daar vonden ze in een stal het pasgeboren kindje Jezus. Hij kreeg dure
cadeaus van de koningen: goud, wierook en mirre. Mirre is lekker ruikende hars die in zalf
wordt gebruikt. Het feest van de drie koningen wordt nog steeds gevierd.
In verkenner taal: We verkleden ons, gaan van deur tot deur, en proberen ondert meest geld
te verdienen met ons mooie zangtalent!! :p
Zondag 13 januari:
Het is al een tijdje geleden dat het geld aan het rollen was in ons
oldfashionverkennermaffialand. Tijd om terug aan de slag te gaan, graag
met bijhorende kostumatie en armerie! U wordt verwacht! Van 2 tot 5
aan de lokalen
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Zondag 20 januari:
Was het de butler met de schroevendraaier in de keuken? Of de huismeid met de tuinslang
op het dak? Cluedo denk je? Misschien wel.. maar het zal geen alledaagse worden… bereid je
voor op het onverwachtse.. van 2 tot 5 aan de lokalen (met de fiets!)
Zaterdag 26 januari:
Aangezien door vorige jaarmarkt ons avondspel in duigen viel, proberen we dit nu
ruimschoots goed te maken. Doe je botinnen maar aan, zaklamp is niet nodig, neem elk 2
theelichtjes mee en duffel jullie maar goed aan! It’s gonna be a long cold night! Van 21 tot 23
aan de lokalen!
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Jins
Zondag 2 december:

Zondag 9 december:

Zondag 16 december:
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Vrijdag 21 december:

Zondag 30 december:

Januari:
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The dark times. Ongetwijfeld weten jullie wel wat te doen deze maand. Hieronder de tien
voornaamste studietips die wij voor jullie (en onszelf) konden vinden!
Een goede attitude is van primordiaal belang. Twijfel en gebrek aan zelfvertrouwen verlaagt
je prestatievermogen. Lachen produceert endorfine die je helpen bij het memorisatieproces.
Relax. Breng je hersenen in een ontspannen maar alerte staat: the alpha-state.
Kauwgom. In stress situaties hebben we de neiging om onze adem in te houden, hierdoor
verlaagt het zuurstofgehalte in de hersenen en hiermee ook het prestatievermogen.
Biologische klok. Ontdek de tijdsperiode waarin jij het meest performant bent, dag of nacht.
Slaap. 7 tot 8 uur is een ideaal gemiddelde.
Planning. Stel realistische doelen, beloon/straf jezelf achteraf.
Respecteer je concentratievermogen. Breek lange inspanningsperiodes door korte pauzes.
Studeer steeds op dezelfde plaats.
Herhaal.
Overleg. Studeer eerst apart, en discussieer hier achteraf over met collega’s.
Nog enkele belangrijke data:
01/12 verjaardag Dries
13/04 Fuif
06/04 Milieuproject
GRTZ DRIES EN STIJN
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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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