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Redactioneeltje
Oooh februari, de maand van hartjes, koekjes, rode rozen, verliefde mama’s en
papa’s, Cupido en Sint-Valentijn. Een dag waarop je je lief is goed moet
vastpakken en is een goede, dikke zoen (eskimokusjes worden ook aanvaard!)
moet geven. Maar voor diegenen die geen lief hebben op deze 14de februari,
geen nood. Na grondige research op het oneindige en almachtige Google, ben
ik tot vaststelling gekomen dat het wel is kan zijn dat je je toekomstige partner
kan voorspellen! De eerste vogel die je op Valentijn ziet, bepaald wat voor
partner je later zal hebben!
 Zwaluw = Arme partner
 Merel = Godsdienstige partner of een priester
 Lijster = een lieve vrolijke man
 Uil = je zal voor eeuwig alleen blijven!
Blijkbaar hebben enkele dieren ook een betekenis:
 Goudvis = een rijke partner
 Eekhoorn = een gierige partner
Ook kan het zijn dat als je een appel op Valentijnsdag eet, dat het aantal pitten
bepalen hoeveel kinderen je zult krijgen.
Enkele weetjes over Valentijnsdag!
 Ieder jaar worden er 50 miljoen rozen gegeven voor Valentijn.
 73% van de verkochte rozen worden aangekocht door mannen.
 Het oudste liefdesgedicht is teruggevonden op een klei tablet en is
gedateerd rond 3500 v.C.
 Cupido is geassocieerd met Valentijn omdat hij de zoon is van Venus, de
Romeinse god van de liefde.
Natuurlijk zou het valentijn niet zijn als we niet afsluiten met een mooi
gedichtje:
valentijnsdag
recht uit mijn hart, recht uit mijn ziel
schrijf ik dit voor jou
om te zeggen waarom ik op je viel
ik kan wel 1000 redenen noemen
alle even machtig
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maar ik houd het kort, maar krachtig
bij jou kan ik mezelf zijn en voel ik me vrij
speciaal ... dat ben jij voor mij!!
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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.
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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
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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Fakkeltocht
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Kapoenen
2 februari
Liefste boeren en boerinnen, wees allemaal welkom op onze
prachtige boerderij. De boer en boerin worden wat oud. Zouden jullie
ons van 14 tot 17u willen komen helpen ?
9 februari
We gaan vandaag opzoek naar de kleinste, blauwe schattigste
wezentjes. Weet je al wie het zijn ? Kom ons dan zeker zondag mee
helpen zoeken want ze zitten in de problemen. Scouts van 14 tot 17 u
16 februari
Vriendjes en vriendinnetjes vergadering !! Je mag allemaal een
vriendje of vriendinnetje meenemen naar de scouts. We gaan
supermegacoolongelofelijk 4x4 bosspel spelen. Scouts van 14 tot 17
u.
22 februari
Vandaag is het de fantastische fakkeltocht. (Trouwens vergeet jullie
hier niet voor in te schrijven. Het is altijd reuze fijn.) Hierdoor zal de
scouts niet doorgaan. Geen vergadering morgen!
1 maart
Vandaag is het de nieuwe opvolger van de velodroom. Ook onze
scouts zal daar dus aanwezig zijn. Hierdoor is er morgen 2 maart
GEEN scouts.
9 maart
Houden jullie wel eens van iets lekker te kokerellen? Tijd om dit op
de scouts met jullie eens te doen. We kunnen dit beter omschrijven
als een kookvergadering van 14-17u.
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16 maart
Vandaag is het de befaamde zwerfvuilactie. Alle jeugdvereniging van
Bonheiden doen mee. Vandaag proberen we samen met de rest van
de bonheidsekinderen de straten er weer spik en span te laten
uitzien. Het is voor de kapoenen gewoon van 14-17u.
23 maart
Dit weekend is het werkweekend op de scouts. De leiding gaat hard
werken het hele weekend en daarom is er zondag 23 maart GEEN
scouts.
30 maart
Jullie houden wel eens van knutselen he ? Wel, dan is dit ideaal want
we gaan vandaag lijmen, plakken, kleuren, knippen en nog veel meer
tot we er bij neervallen. Om te weten wat we juist gaan maken zal je
van 14-17 u naar de prachtige domeinen van onze scouts moeten
afzakken.
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Welpen
2 februari
Jullie leiding is momenteel aan het genieten van een welverdiende
vakantie in de bergen. Daarom zal het vandaag geen vergadering zijn.
We hopen jullie natuurlijk volgende week allemaal terug te mogen
verwachten op de scouts want het is al veel te lang geleden!
9 februari
De leiding is nog steeds dood op van hun lange
leerperiode/skivakantie. Daarom leek het ons geen slecht idee om
het eens wat rustiger aan te doen voor een keertje. Movie Day at
scouts-opolis in Bonheiden! (eigen lokalen). Vergadering aan de
lokalen van 2-5.
16 februari
De winter is nog steeds niet voorbij! Aangezien onze vorig afspraak
met de ijspiste in het water gevallen was, is de dag eindelijk
aangekomen dat we onze schaatskunsten kunnen laten zien. Klaar
voor wat ijzig plezier? Info volgt nog via mail
22 februari
Vandaag is het weer tijd voor onze jaarlijkse traditie: de fakkeltocht.
Trek jullie stapschoentjes maar aan, want we gaan samen met jullie
mama, papa, broers en zusjes (en iedereen die jullie willen
meebrengen) een tocht maken door Bonheiden. Meer informatie
volgt nog via mail of brief. Morgen geen scouts!
1 maart
Dit jaar organiseert de jeugdraad iets nieuws in plaats van de
bekende Velodroom. Helaas kunnen we jullie nog niet vertellen wat
er dit jaar op het programma staat, want wij weten het zelf ook nog
niet! Het blijft nog een verrassing! 1 ding is zeker: hoe meer welpen
www.scoutsbonheiden.be

aanwezig, hoe beter! Want we zullen ons moeten verdedigen tegen
de chiro!! (eigenlijk wel piece of cake :))
9 maart
Haal alles uit de kast: neusspray, dafalgans, hoestsiroop, plakkers en
pleisters, want vandaag spelen we het grote bacterie-spel! Wees
snel, voor het hele bos besmet geraakt… Vergadering aan de lokalen
van 2-5.
16 maart
Een heel jaar hebben we erop zitten wachten, Dé topactiviteit van
het jaar, Waar we eindelijk kunnen laten zien dat we echte scouten
zijn Begaan met natuur en medemens, gaan wij, samen met de
andere jeugdbewegingen, Bonheiden weer brandschoon maken!
Voor dit nobel doel, graag jullie volle aanwezigheid en enthousiasme
van 2 tot 5 
23 maart
Jullie leiding heeft dit weekend zitten zwoegen en zweten op de
scouts en heeft heel wat bomen omgekapt. Aangezien wij veel te
moe zijn van al dat werken zal het vandaag spijtig genoeg geen
vergadering zijn! Tot volgende week 
30 maart
Trek jullie stoute schoenen maar aan want vandaag gaan we
Bonheiden dorp onveilig maken! Wees allemaal aanwezig want het
gaat SUPERPLEZANT worden!! Vergadering van 2-5.
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Jongverkenners
1 februari
Tijd om de handen uit te mouwen te steken. We doen wat aan het
milieu en dragen zo een steentje bij voor een betere wereld. Vandaag
mogen we samen met de jins een milieuproject uitvoeren. Meer info
over plaats en uren volgt nog. (Zondag is het dan geen scouts voor
jullie)
9 februari
Het is voor de leiding vakantie, dus hebben we voor jullie iets
speciaals in petto. Ben je echt heel nieuwsgierig? Kom dan van 14u
tot 17u naar de scouts.
16 februari
Vandaag kwam er in 1969 een sneeuwstorm over de Kempen, tijd om
hier ook eens ferm in de sneeuw te spelen! We spreken hiervoor
goedgemutst af aan de scouts van 14u tot 17u.
22 februari
Het is weer tijd voor de jaarlijkse fakkeltocht. Trek jullie
stapschoenen aan, haal jullie oma, opa, nonkel, tante, nichtjes en
neefjes uit de kast en kom mee met ons op stap. Meer info volgt nog.
(Vanwege deze fakkeltocht is het op zondag dan geen vergadering)
1 maart
Kennen jullie de Velodroom nog? Tijd om deze nog eens van onder
het stof te halen en het in een nieuw jasje te steken. Vandaag wordt
er vanuit de jeugdraad in samenwerking met alle jeugdverenigingen
van Bonheiden-Rijmenam een wannabe Velodroom georganiseerd. U
ondekt er binnekort alles over op de website, facebook of via de
leiding.
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9 maart
Wie heeft de beste tactiek? Wie kan er het best zijn team
verdedigen? En wie gaat er met de vlag vandoor? Tijd voor het grotebosspel-op-zondag. Hiervoor spreken we af om 14u aan de lokalen.
16 maart
Maart is de maand van de tradities. Daarom houden we vandaag
zwerfvuilactie in Bonheiden en Rijmenam. Honderden jongeren
trekkende straat op om de straten proper te maken. Ook jullie
dragen je steentje bij voor een propere gemeente. Het startuur voor
jullie wordt nog meegedeeld.
23 maart
Dit weekend is het geen scouts want we houden een werkweekend
om de lokalen nog eens onder handen te nemen. Of beter gezegd de
bomen van het terrein te verwijderen. Handige Harry’s en moedige
Marietten zijn altijd welkom.
30 maart
Bonheiden is verrassend veelzijdig! Daarom is het hoogste tijd om dit
eens grondig te onderzoeken. Kom hiervoor met veel papier, karton,
schaar, lijm en ander knutselmateriaal naar de lokalen van 14u tot
17u.
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Verkenners
2 februari
Vandaag gaan we jullie ingebouwd navigatiesysteem testen en zien
of jullie evenwaardig zijn aan de duurste gps-toestellen die er zijn.
9 februari
We gaan de oude scoutssfeer opsnuiven en de grote klassiekers
bovenhalen. Vandaag gaan we onze vorige generaties nadoen in wat
zij vroeger deden op de scouts.
16 februari
2 dagen geleden was het weer zover; al dat melige gedoe met pluche
hartjes en teddybeertjes, het was weer Valentijn. Omdat niet
iedereen kan genieten van overdreven veel aandacht die dag, of
omdat sommige mensen er gewoon niet aan meedoen, doen wij
vandaag de Grote Valentijnsvergadering! Kaartjes of een bos
bloemen mogen meegebracht worden voor je grote verborgen liefde.
Of als je wil spelen wij ze wel anoniem en oh zo romantisch door.
14u-17u aan de lokalen dus!
22 februari
Vandaag vindt de welbefaamde fakkeltocht plaats! Pluis deze
kiekeboe uit voor meer info.
1 maart
Vandaag vindt de welbefaamde fakkeltocht plaats! Pluis deze
kiekeboe uit voor meer info.
9 maart
Het kamp komt toch steeds dichter en dichter. Hiervoor is toch wel
de nodige voorbereiding nodig. Aangezien jullie leiding pro is in alles
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wat met kamp te maken heeft (sjorren, tenten opzetten, half
gekookte patatten opeten, hudo’s scheppen en vullen en nog veel
meer) zullen jullie een bijscholing krijgen in al deze technieken.
16 maart
Overal papiertjes, blikjes, frigo’s, zetels,… Het straatbeeld van
Bonheiden is er sterk op achteruit gegaan! Daarom steken wij (samen
met de andere jeugdverenigingen van Bonheiden-Rijmenam) de
handen uit de mouwen om de straten proper te maken. Jaja, vandaag
vindt de jaarlijkse zwerfvuilactie plaats! We spreken af om 10u aan
het kerkplein. Omstreeks 16u vindt hier ook de slothappening plaats
en krijgen onze harde werkers een hapje en een drankje!
23 maart
Vandaag jammer genoeg geen vergadering. De leiding gaat wat
bomen omdoen op het terrein. Omdat het kan!
30 maart
Vandaag gaan we ons verdiepen in de werking van de post. Hoe post
ik een brief? Wat moet ik hiervoor doen? Allemaal goede vragen die
we vandaag te weten gaan komen.
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Jins
1 februari
Vandaag doen we onze allerlaatste milieuproject! Dus hou deze dag
zeker helemaal vrij. Dit is de laatste die we dit jaar gaan doen dus het
zou fantastisch zijn moest iedereen aanwezig zijn. Het milieu project
zal van 10 tot 16 uur zijn!!! (hoor ik daar al geld rinkelen??)
2 februari
Voor vandaag gaan we bekijken of we al dan niet iets doen. We
zouden deze dag kunnen opvullen met nog een keer sponsors te
zoeken en honing te verkopen. Dit gaan we echter nog bespreken via
Facebook
9 februari
De stress komt eraan. Wat koop ik voor mijne boy of girlfriend. Maar
gistere was er een ziek feesje, mijn geld is op!! Ga ik iets maken?
Maar ik ben helemaal niet creatief? Wat moet ik nu doen? Geen
nood… wij helpen jullie verder!!! Van 2 tot 5 op de scouts!
16 februari
Hoor ik daar een verassing komen?? Be prepared!!! Laat zeker weten
of je al dan niet komt!!! Enorm belangrijk!!!
23 februari
Vandaag begint onze leefweek…. Een week waar we samen zijn, en
genieten van elkaars warmte, steun en vertrouwen. We gaan
vriendschapsbanden opbouwen die zelf met een wrecking ball niet
meer kapot zal gemaakt kunnen worden. Meer informatie volgt nog!
(maar wordt deze wel gegeven via facebook??)

www.scoutsbonheiden.be

1 maart
Velodroom
9 maart
Het hele jaar door hebben we al vrij veel gewerkt. Met bepaalde
zaken zijn we wat langer bezig geweest als andere, wat er toe heeft
geleid dat het misschien eens wat teveel werd. Daarom gaan we
vandaag niet met honing sleuren of op zoektocht gaan naar sponsors
maar gaan we fun hebben!! We gaan met zen allen samen gaan
paintballen! De kostprijs hiervoor is 35 euro (we gaan dit niet met de
kas betalen, dit geld hebben we nodig voor ons buitenlands kamp)
NOTA:
Indien je meegaat met paintball zou het handig zijn moesten jullie
het bedrag betalen via overschrijving. Zo kunnen we gemakkelijk in 1
keer betalen in plaats van superveel briefjes af te geven. Indien door
omstandigheden we geen reservering kunnen vastleggen zal het
bedrag terug gegeven worden (in ne schonen enveloppe)
Betalen kan op rekeningnummer: BE16 0635 5368 9674 (gelieve te
betalen voor 20 februari. Betaling mag samengevoegd worden met
de betaling voor de leefweek)
16 maart
Voorbereidingen van de fuif
23 maart
Voorbereidingen van de fuif
30 maart
Voorbereidingen van de fuif
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Gulle mensen gezocht!
Beste mensen, beste ondernemers!
Binnenkort is het weer zover, de Strange Night! Al jaren een traditie
van de jins van onze scouts. Een fuif waar we iedereen van
Bonheiden willen samenbrengen om een avond te beleven die men
nooit zal vergeten. Hiervoor zoeken we mensen die ons een
financieel duwtje in de rug willen geven!
Met de opbrengst van deze fuif zullen de jins de kosten van hun
buitenlands kamp betalen. Zo kunnen de kosten bestaan uit
transport- en verblijfkosten. Met deze fuif kunnen de jins een leuk en
betaalbaar kamp tegenmoet en beleven ze een unieke ervaring.
Wil jij hier ook een deel van wezen? Wil je honderden mensen
bereiken op een fijne manier? Dan hebben we jou nodig! Sponsor
onze fuif en maak een deel uit van onze jaarlijkse traditie!
Als je geïnteresseerd bent, aarzel dan niet contact op te nemen met
Sander of Kevin! Wij zullen u eeuwig dankbaar zijn!!
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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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Spelletjes
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