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Redactioneeltje	  	  
Beste	  sympathisanten	  van	  de	  scouts	  
	  
Kerstavond,	  kerstdag,	  oudjaar,	  Nieuwjaar,...	  
Weken	  zijn	  er	  gepasseerd	  waar	  de	  
dagindeling	  enkel	  uit	  bestond:	  wakker	  
worden,	  wassen	  en	  klaarmaken	  om	  te	  gaan	  
eten	  bij	  de	  familie,	  thuis	  komen,	  alles	  
opruimen	  en	  zelf	  een	  maaltijd	  klaarmaken,	  
vrienden	  ontvangen,	  champagne	  drinken,	  
weer	  eens	  eten,	  alles	  opkuisen,	  gaan	  
slapen.	  Dit	  ettelijke	  dagen	  na	  elkaar.	  	  
	  

De	  goede	  voornemens	  voor	  het	  nieuwe	  jaar	  zijn	  genomen,	  en	  is	  het	  nu	  tijd	  om	  al	  die	  vele	  
kilo’s	  eraf	  te	  trainen.	  Daarom	  voor	  u	  enkele	  mogelijkheden	  hoe	  u	  kilo’s	  kan	  kwijt	  geraken	  
zonder	  moeite.	  
	  

1. Wanneer	  u	  de	  was	  naar	  beneden	  brengt,	  probeer	  dit	  dan	  te	  doen	  met	  een	  gestrekte	  
rug.	  Neem	  de	  wasmand	  vast	  en	  til	  deze	  12	  keer	  omhoog	  en	  omlaag.	  Doe	  dit	  minstens	  
3keer.	  Deze	  oefening	  kan	  uitgebreid	  worden	  door	  enkele	  keren	  naar	  boven	  en	  naar	  
beneden	  te	  wandelen	  op	  de	  trap	  vooraleer	  u	  de	  was	  gaat	  doen.	  Wees	  alert:	  een	  trap	  
is	  gevaarlijk,	  probeer	  de	  oefening	  niet	  al	  lopend	  uit	  te	  voeren.	  

2. Wanneer	  u	  bezig	  bent	  de	  afwas	  te	  doen,	  stapel	  dan	  eerst	  al	  de	  borden	  op	  de	  tafel	  
vooraleer	  u	  deze	  in	  de	  kast	  zet.	  Wanneer	  u	  de	  afwas	  hebt	  gedaan,	  probeer	  dan	  zoveel	  
mogelijk	  borden	  samen	  te	  nemen	  en	  til	  deze	  eerst	  12	  keer	  op.	  dit	  doet	  u	  weer	  
minstens	  3	  keer	  voor	  u	  de	  borden	  op	  hun	  plaats	  zet.	  

3. Probeer	  wanneer	  u	  stofzuigt	  altijd	  in	  beweging	  te	  blijven	  met	  u	  armen	  en	  voeten.	  	  
Met	  een	  stilstaande	  fase	  zullen	  de	  vetrollen	  die	  u	  al	  dan	  niet	  heeft	  gekweekt	  
weggewerkt	  worden.	  

	  
Zoals	  u	  ziet	  kan	  u	  in	  alles	  beweging	  vinden	  waardoor	  u	  zonder	  enige	  moeite	  kilo’s	  kunt	  
verliezen.	  
	  
Voor	  verdere	  vragen	  of	  problemen	  mag	  u	  zich	  altijd	  tot	  ons	  wenden.	  U	  kan	  ons	  bereiken	  
via	  het	  volgend	  mailadres:	  val.af.zonder.moeite@gmail.com	  
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Fakkeltocht 
Beste	  leden,	  ouders,	  sympathisanten,	  getuigen	  van	  Jehova	  en	  verdwaalde	  toeristen	  
	  
Na	   een	   succesvolle	   eerste	   editie	   vorig	   jaar,	   willen	   we	   jullie	   graag	   uitnodigen	   voor	  
Fakkeltocht	  2.0!	  Het	  moment	  bij	  uitstek,	  tijdens	  een	  wat	  stillere	  scoutsperiode,	  om	  even	  te	  
wandelen	   met	   fakkels	   en	   kaarsen	   in	   de	   hand	   (iedereen	   is	   toch	   graag	   even	   Prometheus),	  
verwend	  te	  worden	  door	  de	  kookkunsten	  van	  onze	  surrogaatouders	  en	  een	  al	  dan	  niet	  warm	  
drankje	   aangeboden	   te	   krijgen	   in	   de	   aanwezigheid	   van	   uw	   favoriete	   scoutsleiders	  
(handtekeningen	   nadien	   verkrijgbaar).	   Trek	   je	   stapschoenen	   aan,	   memoriseer	   de	  
vuurdriehoek	  en	  kweek	  alvast	  veel	  goesting!	  
	  
Praktisch:	   Op	   16	   februari	   verwelkomen	   we	   jullie	   graag	   op	   het	   basketbalveldje	   voor	   de	  
Sportkeet	  (naast	  het	  voetbalveld	  tussen	  de	  sporthal	  en	  het	  domein	  van	  de	  Krankhoeve)	  om	  
19u00,	  zodat	  we	  tijdig	  een	  stapje	  in	  het	  duister	  kunnen	  zetten.	  We	  plannen	  om	  zeker	  terug	  
te	  zijn	  om	  22u00.	  Onderweg	  krijg	   je	  van	  ons	  een	  verhaal	  en	  een	  drankje,	  om	  het	  stapzeer	  
wat	   te	   verzachten.	   Nadien	   kan	   je	   bij	   ons	   terecht	   voor	   een	   gezellige	   babbel,	   verwarmd	  
(vuurkorven)	   en	   droog	   (tentjes).	   Om	   onze	   kosten	   te	   dekken	   vragen	   we	   een	   bescheiden	  
bijdrage	  van	  €	  2	  per	  persoon.	  Om	  een	  overzicht	   te	  krijgen	  van	  wat	  we	  moeten	  aankopen,	  
gelieve	  het	  inschrijvingsformulier	  op	  de	  site	  in	  te	  vullen.	  Bij	  voorbaat,	  dank.	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet	  en	  hopend	  u	  aldaar	  te	  mogen	  verwelkomen	  
	  
	  
Team	  Fakkeltocht	  2.0	  
De	  Leiding	  
De	  Groepsleiding	  
Het	  Oudercomité	  
Fakkeltocht.scoutsbonheiden.be	  
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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	  
Kapoenen.sintpaulus@gmail.com	  
0496420230	  
	  
Welpen	  
Anthea	  Van	  Parys	  
welpenleiding@hotmail.com	  	  
0474	  76	  76	  16	  
	  
Jongverkenners	  
Pieter	  Wuytens	  
jvkbonheiden@hotmail.com	  
0472	  83	  60	  38	  
	  
Verkenners	  
Kaat	  Van	  der	  Goten	  
kaatvdg@gmail.com	  
0498	  84	  43	  29	  
	  
Jin	  
Stijn	  Defieuw	  
stijn.defieuw@gmail.com	  
0474	  62	  01	  69	  
	  
	  

groepsleiding	  	  

groepsleiding.sintpaulus@gmail.com	  
	  
Pieter	  Wuytens	  
wuytens.pieter@gmail.com	  
0472	  83	  60	  38	  
	  
Stijn	  Defieuw	  
stijn.defieuw@gmail.com	  
0474	  62	  01	  69	  
	  
Eva	  Van	  de	  pol	  
evavandepol@hotmail.com	  
0498	  74	  93	  92	  
	  
	  

Oudercomité	  	  	  

Annick	  Van	  den	  Broeck	  
annick.vdbroeck@pandora.be	  
0497	  50	  76	  30	  
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Kapoenen	  	  
Zondag	  3	  februari	  
	  
Jullie	  leiding	  is	  op	  een	  geheime	  missie	  in	  het	  buitenland	  om	  de	  aarde	  te	  redden.	  Daarom	  gaat	  
er	  vandaag	  vervangleiding	  voorzien	  zijn.	  Maar	  dit	  wilt	  natuurlijk	  NIET	  zeggen	  dat	  het	  even	  
plezant	  gaat	  worden	  als	  anders.	  Ze	  hebben	  ons	  laten	  weten	  dat	  jullie	  een	  
supersupersupersupersupersupertof	  spel	  gaan	  spelen	  J	  !	  Vergadering	  aan	  de	  lokalen	  van	  
14u-‐17u.	  
	  
Zondag	  10	  februari	  
	  
JOEPIEEEE	  vandaag	  is	  jullie	  leiding	  terug!	  Maar	  aangezien	  wij	  nogal	  moe	  zijn	  van	  ons	  
avontuur	  in	  het	  buitenland	  gaan	  we	  vandaag	  de	  grote	  fluistervergadering	  doen.	  Toevallig	  een	  
van	  de	  specialiteiten	  van	  de	  kapoenen	  nietwaar?	  Welke	  kapoen	  kan	  het	  beste	  fluisteren?	  
Vergadering	  aan	  de	  lokalen	  van	  14u-‐17u.	  
	  
Zaterdag	  16	  februari	  
	  
Vandaag	  vindt	  de	  2de	  editie	  van	  onze	  spectaculaire	  fakkeltocht	  plaats!	  Wie	  er	  vorig	  jaar	  niet	  
bij	  was,	  shame	  on	  you	  en	  kom	  het	  zeker	  dit	  jaar	  ontdekken.	  Wie	  er	  vorig	  jaar	  wel	  bij	  was,	  
kom	  gerust	  nog	  een	  keer	  naar	  deze	  (nog)	  beter	  editie!	  Meer	  informatie	  staat	  in	  deze	  
kiekeboe	  
	  
Zondag	  24	  februari	  
	  
Vandaag	  gaan	  we	  alle	  kapoentjes	  aan	  elkaar	  vastplakken!	  Grapjeeeee,	  we	  gaan	  knutselen!	  
Wat	  we	  gaan	  knutselen	  blijft	  natuurlijk	  nog	  een	  verrassing,	  maar	  we	  kunnen	  jullie	  al	  
mededelen	  dat	  het	  superspijtig	  zou	  zijn	  moest	  je	  er	  niet	  bij	  zijn!	  Zeker	  komen	  dus!	  
Vergadering	  aan	  de	  lokalen	  van	  14u-‐17u.	  
	  
Zondag	  3	  maart	  
	  
Vandaag	  zijn	  het	  de	  kapoenen	  tegen	  de	  leiding!	  We	  zullen	  eens	  zien	  wie	  de	  sterksten,	  
slimsten,	  dappersten,	  snelsten	  zijn!	  Kom	  maar	  tonen	  dat	  jullie	  heel	  wat	  opdrachten	  
aankunnen	  en	  dat	  jullie	  leiding	  maar	  watjes	  zijn!	  Vergadering	  aan	  de	  lokalen	  van	  14u-‐17u.	  
	  
Zondag	  10	  	  maart	  
	  
Het	  was	  weer	  vol	  spanning	  afwachten,	  maar	  eindelijk	  is	  het	  weer	  zover:	  Zwerfvuilactie	  2013,	  
we	  maken	  de	  straten	  van	  ons	  geliefde	  dorpje	  proper.	  We	  zouden	  graag	  hebben	  dat	  jullie	  hier	  
allemaal	  aanwezig	  zijn.	  Het	  startuur	  wordt	  nog	  meegedeeld.	  
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Zondag	  17	  maart	  
	  
De	  leiding	  steekt	  dit	  weekend	  samen	  met	  het	  oudercomité	  de	  handen	  uit	  de	  mouwen	  om	  
onze	  lokalen	  en	  materiaal	  een	  stevige	  onderhoudsbeurt	  te	  geven.	  Daarom	  GEEN	  
VERGADERING	  VANDAAG.	  
	  
Zondag	  24	  maart	  
	  
Eergisteren	  was	  het	  een	  zeer	  speciale	  dag,	  er	  was	  namelijk	  een	  van	  jullie	  leiding	  jarig.	  
Daarom	  gaan	  we	  vandaag	  een	  groot	  feest	  organiseren	  om	  dit	  zo	  uitbundig	  mogelijk	  te	  vieren!	  
Slingers,	  confetti,	  toeters,…	  alle	  feestattributen	  zijn	  welkom!	  Feestvergadering	  aan	  de	  lokalen	  
van	  14u-‐17u.	  
	  
Zondag	  31	  maart	  
	  
Vandaag	  trekken	  we	  nog	  eens	  het	  bos	  in!	  Om	  ter	  grootst	  kamp	  bouwen,	  in	  bomen	  klimmen,	  
diertjes	  zoeken,…	  behoort	  allemaal	  tot	  de	  activiteiten	  vandaag.	  We	  gaan	  eens	  zien	  wie	  de	  
echte	  padvinders	  onder	  ons	  zijn	  en	  wie	  zich	  een	  superscouting	  mag	  noemen!	  Vergadering	  
aan	  de	  lokalen	  van	  14u-‐17u.	  
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Welpen	  
Zondag 3 februari 
 
De	  maand	  januari	  kunnen	  we	  samenvatten	  in	  1	  woord:	  sneeuw.	  Hopelijk	  blijft	  er	  voor	  
februari	  nog	  een	  beetje	  over	  want	  vandaag	  gaan	  we	  een	  heuse	  sneeuwvergadering	  houden!	  
Iglo’s	  bouwen,	  sneeuwmannen	  maken,	  sneeuwballen	  gevecht	  en	  nog	  veel	  meer	  
sneeuwactiviteiten	  van	  14u	  tot	  17u.	  
	  
Zondag	  10	  februari	  
	  
We	  hebben	  net	  nieuws	  opgevangen	  over	  mogelijke	  welpensmokkelaars	  die	  de	  onschuldige	  
kindertjes	  doorverkopen	  om	  te	  werken	  in	  een	  ondergrondse	  knuffelfabriek.	  Wie	  zijn	  ze?	  Wat	  
doen	  ze?	  Wat	  drijft	  hen?	  Voor	  jullie	  eigen	  veiligheid	  moeten	  we	  deze	  zaak	  zo	  snel	  mogelijk	  
oplossen!	  Kom	  mee	  een	  oplossing	  voor	  dit	  raadsel	  zoeken	  van	  14u	  tot	  17u.	  
	  
Zaterdag	  	  16	  februari	  
	  
Vandaag	  vindt	  de	  2de	  editie	  van	  onze	  spectaculaire	  fakkeltocht	  plaats!	  Wie	  er	  vorig	  jaar	  niet	  
bij	  was,	  shame	  on	  you	  en	  kom	  het	  zeker	  dit	  jaar	  ontdekken.	  Wie	  er	  vorig	  jaar	  wel	  bij	  was,	  
kom	  gerust	  nog	  een	  keer	  naar	  deze	  (nog)	  beter	  editie!	  Meer	  informatie	  staat	  in	  deze	  
kiekeboe	  
	  
Zondag	  24	  februari	  
	  
Hiep	  hiep	  Hoera!	  Chill	  is	  vandaag	  jarig!	  Dit	  kunnen	  we	  natuurlijk	  niet	  ongemerkt	  voorbij	  laten	  
gaan!	  Deze	  vergadering	  zal	  in	  het	  teken	  staan	  van	  onze	  geliefde	  leider.	  Misschien	  bouwen	  we	  
zelfs	  wel	  een	  klein	  verjaardagsfeestje…	  	  
	  
Zondag	  3	  maart	  
	  
Papiertjes,	  blikjes,	  oude	  zetels	  en	  nog	  veel	  meer	  afval	  zijn	  jammer	  genoeg	  te	  vinden	  in	  de	  
mooie	  straten	  van	  Bonheiden.	  Daarom	  gaan	  we	  er	  samen	  met	  de	  andere	  jeugdverenigingen	  
van	  Bonheiden/Rijmenam	  voor	  zorgen	  dat	  ze	  ook	  terug	  schoon	  worden!	  Afspraak	  om	  14u	  op	  
het	  kerkplein	  (tot	  17u)	  
	  
Zondag	  10	  maart	  
	  
Het	  was	  weer	  vol	  spanning	  afwachten,	  maar	  eindelijk	  is	  het	  weer	  zover:	  Zwerfvuilactie	  2013,	  
we	  maken	  de	  straten	  van	  ons	  geliefde	  dorpje	  proper.	  We	  zouden	  graag	  hebben	  dat	  jullie	  hier	  
allemaal	  aanwezig	  zijn.	  Het	  startuur	  wordt	  nog	  meegedeeld.	  
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Zondag	  17	  maart	  
	  
De	  leiding	  steekt	  dit	  weekend	  samen	  met	  het	  oudercomité	  de	  handen	  uit	  de	  mouwen	  om	  
onze	  lokalen	  en	  materiaal	  een	  stevige	  onderhoudsbeurt	  te	  geven.	  Daarom	  GEEN	  
VERGADERING	  VANDAAG.	  
	  
Zondag	  24	  maart	  
	  
Het	  is	  weer	  lang	  (veel	  te	  lang	  eigenlijk)	  geleden	  dat	  we	  nog	  eens	  een	  bosspel	  gespeeld	  
hebben!	  Daar	  zullen	  we	  dan	  maar	  eens	  zo	  snel	  mogelijk	  verandering	  in	  brengen!	  Voor	  
diegenen	  die	  nog	  graag	  eens	  een	  bosspel	  spelen	  (	  en	  ook	  voor	  al	  de	  rest	  natuurlijk)	  ,	  van	  14u	  
tot	  17u	  aan	  de	  lokalen	  
	  
Zondag	  31	  maart	  
	  
James	  Bond	  aka	  007.	  Wie	  kent	  deze	  stoere	  Britse	  spion	  niet?	  Aangezien	  hij	  toch	  al	  een	  tijdje	  
meedraait	  en	  dus	  ook	  al	  een	  dagje	  ouder	  wordt,	  hebben	  wij	  de	  taak	  gekregen	  een	  opvolger	  
voor	  hem	  te	  zoeken.	  Train	  je	  spionskills	  maar	  en	  zoek	  al	  een	  gekke	  uitvinder	  voor	  coole	  
gadgets	  want	  vandaag	  gaan	  we	  opzoek	  naar	  de	  enige	  echte	  “welpen	  007”!	  
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Kampinfo	  
We	  trekken	  op	  kamp	  naar	  het	  gehucht	  Tour,	  	  dat	  
behoort	  tot	  het	  dorpje	  Heyd	  (van	  gelijkaardige	  
ethymologische	  oorsprong	  als	  ons	  teerbeminde	  
dorp),	  wat	  op	  zijn	  beurt	  deel	  uitmaakt	  van	  het	  
idyllische	  stadje	  Durbuy	  (gekend	  bij	  de	  betere	  
bosklas-‐ganger	  en	  Hare	  Krishna-‐adept).	  	  Verder	  
zijn	  in	  de	  nabije	  omgeving	  het	  duivelsbed,	  
Pierre	  Haina,	  talrijke	  menhirs	  	  en	  andere	  
Megaliethen	  terug	  te	  vinden.	  Om	  een	  lang	  
verhaal	  kort	  te	  maken:	  Het	  is	  daar	  heel	  schoon.	  
Of	  iets	  beknopter:	  NB:	  50.3598	  OL:	  5.5378	  
Alvast	  de	  kampdata	  (ook	  steeds	  terug	  te	  vinden	  
op	  de	  website	  onder	  “jaarplanning”):	  

	  
• 15(?)-‐29	  Juli	  (in	  afspraak	  met	  jinleiding)	  
• 18-‐29	  Juli:	  Verkenners	  
• 20-‐29	  Juli:	  Jong	  Verkenners	  
• 22-‐29	  Juli:	  Welpen	  
• 24-‐29	  Juli:	  Kapoenen	  
 
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.	  
	  
Indien	  u	  nog	  vragen	  heeft	  over	  het	  kamp,	  aarzel	  dan	  niet	  om	  de	  takleiding	  of	  groepsleiding	  
(groepsleiding.sintpaulus@gmail.com,	  0472836038)	  te	  contacteren.	  
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In	  de	  komende	  kiekeboes	  trakteren	  we	  u	  telkens	  op	  een	  weetje	  uit	  de	  kampomgeving.	  We	  
bijten	  de	  spits	  af	  met	  de	  bloedstollende	  legende	  van	  het	  duivelsbed.:	  
	  

"Toen	  het	  graan	  gemaald	  moest	  worden,	  
stelde	  een	  molenaar	  langs	  de	  Aisne	  
wanhopig	  vast	  dat	  er	  niet	  genoeg	  water	  
stroomde	  om	  zijn	  molen	  te	  doen	  draaien.	  
Hij	  was	  ten	  einde	  raad.	  Satan,	  op	  zoek	  naar	  
nieuwe	  zieltjes,	  zei	  dat	  hij	  in	  één	  nacht	  een	  
dijk	  kon	  aanleggen	  zodat	  een	  smal	  kanaal	  al	  
het	  water	  naar	  het	  waterrad	  zou	  leiden.	  
Satan	  wou	  dit	  maar	  op	  een	  voorwaarde	  
doen:	  als	  de	  dijk	  effectief	  de	  volgende	  
morgen	  af	  zou	  zijn	  zou	  de	  molenaar	  in	  ruil	  
zijn	  ziel	  geven.	  De	  molenaar	  zou	  alles	  willen	  
doen	  om	  zijn	  waterrad	  te	  doen	  draaien	  en	  

aanvaardde	  de	  ruil.	  Maar	  ...	  de	  molenaarsvrouw	  wou	  nog	  niet	  van	  haar	  man	  af	  en	  bedacht	  
een	  plannetje.	  De	  volgende	  morgen	  was	  de	  dijk	  inderdaad	  af	  en	  draaide	  de	  molen	  op	  volle	  
toeren.	  Bij	  het	  kraaien	  van	  de	  haan	  riep	  de	  duivel	  de	  molenaar	  bij	  zich	  om	  de	  rekening	  te	  
vereffenen.	  Maar...	  slechts	  de	  hond	  van	  de	  molenaar	  kwam	  opdagen.	  Van	  zodra	  de	  duivel	  
begreep	  dat	  hij	  bedrogen	  was,	  barstte	  hij	  in	  woede	  uit,	  verwoestte	  hij	  in	  enkele	  seconden	  zijn	  
nachtelijk	  werk,	  en	  liep	  het	  bos	  weer	  in	  in	  de	  richting	  van	  de	  Pierre	  Haina	  (to	  be	  continued...).	  	  
	  
Razend	  en	  uitgeput	  bereikte	  hij	  een	  platte	  steen	  met	  hoofdkussen.	  Hier	  ging	  hij	  op	  liggen	  om	  
weer	  op	  krachten	  te	  komen.	  Sindsdien	  wordt	  deze	  steen	  het	  Duivelsbed	  gennoemd.	  De	  
overblijfselen	  van	  de	  duivelse	  dijk	  liggen	  nog	  steeds	  in	  het	  gehucht	  Roche-‐à-‐Frène."	  
	  
Aangezien	  verhalen	  met	  prentjes	  zo	  veel	  leuker	  zijn	  dan	  verhalen	  zonder	  prentjes,	  zijn	  we	  
op	  zoek	  naar	  een	  tekenaar.	  Dus:	  Wie	  een	  mooi	  prentje	  maakt	  over	  het	  Duivelsbed	  kan	  dit	  
mailen	  naar	  groepsleiding.sintpaulus@gmail.com	  ,	  afgeven	  via	  de	  leiding	  of	  verzenden	  via	  
gele	  briefkaart	  (t.a.v.	  Kiekeboe	  Sint	  Paulus,	  Boeimeerstraat	  7,	  2820	  Bonheiden).	  
De	  mooiste	  tekeningen	  worden	  beloond	  met	  een	  vereeuwiging	  in	  de	  volgende	  kiekeboe!	  
	  
  

Figuur	  1	  het	  duivelsbed	  
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Jongverkenners	  
Zondag	  3	  februari	  
	  
Omdat	  de	  voltallige	  mannelijke	  leiding	  op	  vakantie	  is,	  en	  de	  voltallige	  vrouwelijke	  leiding	  
examens	  heeft,	  is	  het	  vandaag	  GEEN	  VERGADERING.	  
	  
Zondag	  10	  februari	  
	  
Omdat	  wij	  houden	  van	  romantische	  clichés	  en	  platte	  commerce,	  vieren	  wij	  vandaag	  
vroegtijdig	  valentijn.	  Naar	  het	  schijnt	  zitten	  er	  al	  wat	  tortelduifjes	  onder	  de	  JVK’s	  (JB?),	  maar	  
alles	  kan	  beter.	  Neem	  u	  peperkoeken	  hart	  mee	  en	  maak	  u	  schonekes	  op,	  want	  het	  is	  tijd	  om	  
de	  bloemekes	  buiten	  te	  zetten.	  Van	  14-‐17	  aan	  de	  lokalen.	  
	  
Zaterdag	  16	  februari	  
	  
Vandaag	  vindt	  de	  2de	  editie	  van	  onze	  spectaculaire	  fakkeltocht	  plaats!	  Wie	  er	  vorig	  jaar	  niet	  
bij	  was,	  shame	  on	  you	  en	  kom	  het	  zeker	  dit	  jaar	  ontdekken.	  Wie	  er	  vorig	  jaar	  wel	  bij	  was,	  
kom	  gerust	  nog	  een	  keer	  naar	  deze	  (nog)	  beter	  editie!	  Meer	  informatie	  staat	  in	  deze	  
kiekeboe	  
	  
Zondag	  24	  februari	  
	  
In	  de	  hoop	  de	  fiscus	  te	  kunnen	  ontwijken	  heeft	  koningin	  Fabiola	  haar	  erfenis	  naar	  verluidt	  
verstopt	  in	  den	  bos.	  Omdat	  wij,	  eerlijke	  belastingbetalers,	  ook	  ons	  graantje	  willen	  
meepikken,	  gaan	  we	  daar	  een	  stokje	  voorsteken.	  Van	  14-‐17	  uur	  aan	  de	  lokalen,	  enkel	  voor	  
kinderen	  uit	  een	  eerste	  katholiek	  huwelijk.	  	  
	  
Zondag	  3	  maart	  
	  
Is	  het	  al	  maart?	  Dan	  is	  het	  dringend	  tijd	  om	  de	  wereld	  te	  veroveren.	  En	  om	  de	  kreet	  van	  de	  
allerbeste	  universiteit	  van	  de	  wereld	  te	  gebruiken:	  ontdek	  de	  wereld,	  begin	  bij	  jezelf.	  Daarom	  
gaan	  we	  op	  introspectie	  met	  een	  houweel,	  een	  pillicht	  en	  een	  dosis	  moed.	  De	  Woates	  zorgt	  
voor	  rappel-‐koord,	  want	  zijn	  vader	  heeft	  daar	  een	  firma’ke	  in.	  
	  
Zondag	  10	  maart	  
	  
Het	  was	  weer	  vol	  spanning	  afwachten,	  maar	  eindelijk	  is	  het	  weer	  zover:	  Zwerfvuilactie	  2013,	  
we	  maken	  de	  straten	  van	  ons	  geliefde	  dorpje	  proper.	  We	  zouden	  graag	  hebben	  dat	  jullie	  hier	  
allemaal	  aanwezig	  zijn.	  Het	  startuur	  wordt	  nog	  meegedeeld.	  
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Zondag	  17	  maart	  
	  
De	  leiding	  steekt	  dit	  weekend	  samen	  met	  het	  oudercomité	  de	  handen	  uit	  de	  mouwen	  om	  
onze	  lokalen	  en	  materiaal	  een	  stevige	  onderhoudsbeurt	  te	  geven.	  Daarom	  GEEN	  
VERGADERING	  VANDAAG.	  
	  
Zondag	  24	  maart	  
	  
Jan	  is	  gisteren	  jarig	  geweest,	  dus	  het	  is	  tijd	  om	  te	  vieren	  en	  eventuele	  nukkigheden	  
zijnentwege	  te	  vergoelijken	  of	  te	  bedekken	  met	  de	  mantel	  der	  liefde.	  Daarom	  maken	  we	  
vandaag	  kaders	  uit	  macaroni	  die	  we	  vervolgens	  zullen	  bespuiten	  met	  goudverf.	  Om	  er	  daarna	  
een	  mooi	  gedichtje	  of	  een	  levenswijsheid	  in	  te	  plakken.	  Of	  we	  kunnen	  onze	  lievelingsleider	  
ook	  eren	  met	  cake.	  Als	  jullie	  dat	  tenminste	  kunnen	  bakken	  in	  zelf	  gemaakte	  ovens	  …	  Van	  14u	  
tot	  17u	  op	  jullie	  Bonheidense	  lievelingsplek.	  
	  
	  
Zondag	  31	  maart	  
	  
Het	  enorm	  populaire	  spelletje	  Vikingcup	  zal	  vandaag	  door	  ons	  nagemaakt	  en	  gespeeld	  
worden.	  Dus	  zowel	  zagen	  en	  timmeren	  (meisjes!)	  als	  verven	  en	  met	  crêpe-‐papier	  werken	  
(jongens!)	  komen	  aan	  bod.	  En	  natuurlijk:	  als	  onze	  JVK-‐pro-‐Vikingcup	  af	  is	  wordt	  er	  gebatteld!	  
Uur	  en	  plaats	  zou	  intussen	  duidelijk	  moeten	  zijn.	  
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Verkenners	  
 
Zondag	  3	  februari	  
	  
Als	  verkenner	  is	  de	  driedaagse	  toch	  wel	  ontzettend	  belangrijk!!	  Maar	  waar	  het	  normaal	  
een	  leuke	  natuurwandeling	  zou	  worden,	  hebben	  we	  een	  vermoeden	  dat	  jullie	  de	  laatste	  
jaren	  amper	  een	  stap	  hebben	  gezet.	  Hier	  komt	  dit	  jaar	  verandering	  in	  ;).	  Daarom	  beginnen	  
we	  nu	  al	  volop	  te	  trainen!	  Hopelijk	  zegt	  de	  term	  “rechtewegschets”	  jullie	  nog	  iets!	  
Aan	  de	  lokalen	  van	  14u-‐17u	  
	  
Zaterdag	  9	  februari	  
	  
Vandaag	  gaan	  we	  op	  zoek	  naar	  sponsers	  voor	  onze	  pensenkermis	  en	  gaan	  we	  hier	  ook	  wat	  
reclame	  voor	  maken!!	  
Aanwezig	  aan	  het	  kerkplein	  vanaf	  12u	  tot	  ongeveer	  17u	  
	  
Zaterdag	  16	  februari	  
	  
Vorig	  jaar	  hebben	  we	  een	  nieuwe	  traditie	  ingezet	  en	  dit	  jaar	  gaan	  we	  hier	  uiteraard	  mee	  
verder!	  Vandaag	  is	  het	  tijd	  voor	  de	  fakkeltocht!!	  Be	  there!	  
Meer	  info	  volgt	  nog	  via	  mail!	  
	  
Zondag	  24	  februari	  
	  
Nog	  één	  week	  en	  het	  is	  zo	  ver!	  Onze	  pensenkermis	  kan	  bijna	  van	  start	  gaan!!	  We	  gaan	  dus	  
volop	  aan	  de	  slag	  met	  alle	  voorbereidingen.	  	  
Aan	  de	  lokalen	  van	  14u	  tot	  17u	  
	  
Zaterdag	  2	  maart	  
	  
Vandaag	  is	  iedereen	  welkom	  op	  de	  pensenkermis!!	  Verkenners,	  jullie	  worden	  al	  verwacht	  
vanaf	  10u	  op	  de	  scouts!!	  Indien	  hier	  verandering	  in	  komt	  horen	  jullie	  dit	  nog	  via	  mail!!	  
	  
Zondag	  10	  maart	  
	  
Het	  was	  weer	  vol	  spanning	  afwachten,	  maar	  eindelijk	  is	  het	  weer	  zover:	  Zwerfvuilactie	  2013,	  
we	  maken	  de	  straten	  van	  ons	  geliefde	  dorpje	  proper.	  We	  zouden	  graag	  hebben	  dat	  jullie	  hier	  
allemaal	  aanwezig	  zijn.	  Het	  startuur	  wordt	  nog	  meegedeeld.	  
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Zondag	  17	  maart	  
De	  leiding	  steekt	  dit	  weekend	  samen	  met	  het	  oudercomité	  de	  handen	  uit	  de	  mouwen	  om	  
onze	  lokalen	  en	  materiaal	  een	  stevige	  onderhoudsbeurt	  te	  geven.	  Daarom	  GEEN	  
VERGADERING	  VANDAAG.	  
	  
Zaterdag	  23	  maart	  	  
	  
Bowlingtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiime!!	  meer	  info	  volgt	  ;)	  
	  
Zondag	  31	  maart	  
	  
Aan	  allen	  een	  zalig	  pasen	  gewenst!!	  blijf	  maar	  in	  jullie	  luie	  nest	  liggen	  want	  de	  leiding	  raapt	  
een	  hele	  dag	  paaseieren!	  
geen	  vergadering	  dus!	  
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Jins	  
	  
3	  februari	  

	  

De	  leiding	  gaat	  de	  
Oostenrijkse	  pistes	  onveilig	  
maken,	  bijgevolg	  geen	  

vergadering.	  
	  

	  
	  
10	  februari	  

	  

Stagevergadering	  numero	  2	  !	  
Meer	  info	  op	  de	  FB	  pagina.	  
	  

	  

	  
Zaterdag	  16	  februari	  

	  

f4kk3170(h7	  
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24	  februari	  

	  

De	  grote	  	  
buitenlands-‐kamp-‐discussie	  	  

	  

	  
2	  maart	  

	  

Vandaag	  trekken	  we	  voor	  de	  
laatste	  maal,	  met	  zen	  allen(!)	  
de	  straat	  op	  om	  honingpotten	  
aan	  de	  man	  te	  brengen.	  De	  
voldoening	  zal	  ENORM	  zijn!	  	  

	  
	  
10	  maart	  

	  

Het	  was	  weer	  vol	  spanning	  afwachten,	  maar	  
eindelijk	  is	  het	  weer	  zover:	  Zwerfvuilactie	  2013,	  
we	  maken	  de	  straten	  van	  ons	  geliefde	  dorpje	  
proper.	  We	  zouden	  graag	  hebben	  dat	  jullie	  hier	  
allemaal	  aanwezig	  zijn.	  Het	  startuur	  wordt	  nog	  

meegedeeld.	  

	  
	  
.	  
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17	  maart	  

	  

GEEN	  VERGADERING	  
VANDAAG.	  Want	  de	  leiding	  

gaat	  werken.	  
	  

	  
24	  maart	  

	  

Koken	  met	  de	  Corre,	  	  
komt	  dat	  zien!	  

	  

	  
31	  maart	  

	  

Vandaag	  vieren	  we	  de	  
terugkeer	  van	  Dries	  na	  
1,5	  maand	  werken	  voor	  
zijn	  thesis	  is	  hij	  terug	  in	  

het	  belgenlandje!	  	  
	  

	  
Scouteske	  groetjes,	  
Stijn	  &	  Dries	  
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Geen hemd,  broek,  T-shirt  of  das? 

Annick haalt  ze  voor  jou uit  de  kas (t )  

En dit  voor  een pri js  om achterover  te  s laan 

Bi j  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	  

	  


