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REDACTIONEELTJE 
 
Geachte dames en heren, jongens en meisjes van de scouts 
 

Voor ik begin met mijn tweemaandelijks gekul, een 
ernstige, serieuze mededeling. Ahum, ahum, aan 
allen die gekomen zijn: proficiat. Aan allen die niet 
gekomen zijn: ook proficiat! Welnu: sinds kort is er 
een wissel in de samenstelling van de 
Groepsleiding gebeurd. Eva Van de Pol vervangt 
Sweder Broes (wegens schoolwerk, werk en 
Persoonlijke Kwesties) als Groepsleider van de 
werkgroep Infrastructuur. Voortaan zal u met alle 
vragen omtrent verhuur, lokalen, vermiste 
generatoren en dito mokers, orde en netheid, Kaat 
Vandergoten, Brugse Picanterie en vele andere 
praktische zaken, bij haar aan de deur moeten 
aankloppen. Eva, in ietwat illustere kringen beter 

bekend als Genietende Olifant, liet weten dat ze zich volledig engageerde en 
de uitdaging graag aannam. Zij was eerder al kandidaat om Groeps te 
worden van dit luik en zal nu haar mandaat opnemen. 

Bon, dit gezegd zijnde, over naar de lichtere kant van het leven, namelijk de 
Toestand van de Wereld, die ik, als zelfverklaard geografist (of hoe zeg je 
dat?) beter ken dan iedereen. Al die rampen tegenwoordig, wat is me dat. 
Overstromingen hier, aardbevingen daar, puin en rampspoed in Haïti. Om 
nog maar te zwijgen van orkanen, cyclonen en uit hun krachten gegroeide 
whirlpools. Smeltende ijskappen, uitstervende fauna en flora, modderstromen 
en Aids (, of De Immanente Rechtvaardigheid1). Lieve mensen, ‟t is naar de 
kl*ten. Misschien hadden die wetenschappers dan toch ongelijk, en waren de 
Maya‟s wél in hun recht. Ik zie het nog gebeuren, het vergaan van de wereld. 
Maar ‟t komt nu wel belachelijk  dichtbij, niet waar? Nog anderhalf jaar. En 
dan boem, bats, klap. Gedaan. En wat is er dan? Is er leven na dit leven? 
Herstelt de aarde zich nog binnen dit en zeven miljoenmiljard jaar? En zou 
daar dan leven mogelijk zijn. Indien „ja‟, druk 1. Indien „ik weet het niet‟, druk 
2, indien „nee‟, druk 3. Indien u graag doorverbonden wilt worden met een 
medewerker van onze helpdesk, druk 4. 

*4* 

We horen De Lente uit Vivaldi’s meesterwerk Le Quattro Stagioni (geen pizza 
                                                 
1
 Tijdens het classicisme en in het begin van de romantiek was het de gewoonte om een titel van een werk als volgt te 

construeren: [allegorische titel] + [disjunctief nevenschikkend voegwoord] + [concretisering van het onderwerp]. 

Enkele voorbeelden: J.J. ROUSSEAU – Emile, ou l’éducation en ook D. DIDEROT – Le fils naturel, ou les épreuves de 

la vertu. Bij deze. 
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van Vivaldi’s makelij, maar een barokke sonnettencyclus voor viool ). Na een 
derde herhaling neemt een man met een zwaar doorrookte stem eindelijk de 
hoorn op. Hij is duidelijk een enthousiast werknemer. 

 

- “Helpdesk van De Wereldtoekomst N.V., goedemiddag u spreekt met 
Uriël, waar kan ik u mee van dienst zijn? 

- “Wel, ik belde eigenlijk om te vragen of de wereld echt vergaat, zoals de 
Maya-kalender voorspelt.” 

- “Ik verbind u door met de chef van het departement Apocalypsen in 
niet-Christelijke Tradities, een momentje alsjeblieft.” 

 

Wat zou De Wereld/Het Leven gemakkelijk zijn als voor elk probleem een 
helpdesk bestond. Een specialist ter zake, in een hiërarchie in de vorm van 
een determineertabel. Maar zo is het jammer genoeg niet. Wij moeten zélf 
trachten oplossingen te vinden. Of mensen inhuren om dat te doen. Nee, dat 
laatste niet. Dat zou te hard op de Supplement Logica lijken, waar Rousseau 
het niet mee eens is (ah nee, hij stelt dat door het gebruiken van technologie 
en instrumenten de mens zijn Soevereiniteit verliest. De mens moet vanuit 
een essentiële interioriteit zélf zinvolle betekenissen scheppen in de 
werkelijkheid. Vanaf dat de technologische hulpmiddelen niet meer begrepen 
worden door de gebruiker, overheerst de méchanè en dat willen we toch 
niet?). De vele ingenieurs in onze scouts zullen het met voorgaande 
explicatie oneens zijn, maar men moet Rousseau begrijpen in zijn historische 
context. En die ingenieurs moeten dringend eens gaan begrijpen dat 
kwantumtheorie en de sterkte van beton niet behoren tot de classificatie 
Algemene Kennis. Waarom studeer je eigenlijk zoiets? Als je het met Lego 
kan, zal het in het echt toch ook wel lukken? Bezigheidstherapie.  

Om het even terug over Eva te hebben… Wist je dat je, als je haar naam van 
achter naar voren leest, Ave krijgt? En als haar achternaam nu met een V zou 
beginnen, dat we dan eigenlijk subliminaal reclame maken voor die land- en 
tuinbouwwinkel? Of als haar achternaam Airam was geweest, we te maken 
zouden hebben met christelijke indoctrinatie? Complottheorieën zijn makkelijk 
te verzinnen. Boe aan Umberto Eco en Dan Brown.  

 

Yours sincerely  

 

 

Guitige Zwaluw 
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PRAKTISCHE KUL/ 

CUL PRATIQUE 
 
 

Chapitre Un 
 
Juni is een helmaand. Examens, Grote Toetsen, … Om er voor te zorgen dat 
de leiding toch nog een beetje kan genieten van augustus/september (zonder 
dit te moeten doen in een verduisterde kamer met ventilator en koffie), wordt 
er in juni geen scouts gegeven. Toch voorzien sommige takken wel 
nevenactiviteiten, dus kijk even naar het takoverzicht. Indien er niets terug te 
vinden is over juni, mag je er van uit gaan dat er geen vergadering is.  
 
 

Chapitre Deux 
 
Op zaterdag 14 mei organiseren de 
Verkenners een spaghettiavond, met 
veel – en da‟s nogal voor de hand 
liggend – spaghetti, wit-met-rood-
geruite tafelkleedjes en wijn. Op deze 
dag kan je je in de Krankhoeve 
volstouwen met al dat Italiaanse 
lekkers! Inschrijven kan via de 
Verkennerleiding. Met z‟n allen 
daarheen!   
 
 
 Chapitre Trois 
 
Op zondag 22 mei gaan we met z‟n allen naar de Nekker. We spreken daar 
af om 14:00u en eindigen ook daar om 17:00u. Voor de ouders van de 
kindjes die nog niet zelfstandig tot daar geraken: drop- en afhaalpunt is dus 
aan de hoofdingang van de Nekker! Belangrijk is om € 3 mee te brengen, en 
als je ouder bent dan 12 ook je id-kaart!  
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KAMPINFORMATIE 

 
De laatste maanden van ons scoutsjaar zijn aangebroken, een scoutsjaar dat 
naar jaarlijkse gewoonte afgesloten zal worden met het scoutskamp. We 
geven jullie nog enkele informatie mee betreffende dit alles. In juni worden er 
als gevolg van de examens geen vergadering meer gegeven. De vergadering 
van 5 juni is de laatste vergadering voor het kamp. Wel nodigen we jullie nog 
uit voor een inschrijvingsavond eind juni, waarover meer info verder.  
 
 

Kampplaats 
 
Dit jaar gaan we op kamp naar Steinbach. Dit is een gehucht nabij de 
gemeente Gouvy, gelegen in het oosten van de provincie Luxemburg, vlakbij 
de grens met het Groot Hertogdom. 
 
 

Inschrijvingsavond 
 
De inschrijfavond voor het kamp zal doorgaan op dinsdag 28 juni 2010 van 
19h00 tot 21h00  aan onze lokalen. Als je er niet bij kan zijn geef je best een 
seintje aan de leiding. Breng die dinsdag bijgevoegde medische fiche – die 
je terugvindt als middelste katern  in deze Kiekeboe – ingevuld mee (+ twee 
kleefbriefjes ziekenfonds), samen met het gepaste geld. De SIS-kaart wordt 
aan de leiding afgegeven bij het begin van het kamp. De Kampkiekeboe, met 
praktische informatie (o.a. wegbeschrijving) en de kampprogramma‟s, krijg je 
op deze inschrijfavond. Noteer deze datum alvast in je agenda. Dankzij ons 
teerbeminde oudercomité zal je tijdens de inschrijvingsavond kunnen 
genieten van frietjes en een drankje bij het kampvuur!  
 
 

Kampprijzen en -data 
 
 

TAK PRIJS (in Euro) DATA 

Kapoenen 60 23-28 juli 

Welpen 85 21-28 juli 

Jong Verkenners 110 19-28 juli 

Verkenners 130 17-28 juli 

Jins Richtprijs 150 11-28 juli 
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We vragen jullie de leden zelf naar het kampterrein te brengen op de 
aangeduide dag. Voor de terugreis regelen we zoals steeds vervoer, met 
name twee luxe autocars die alle leden terug naar het kerkplein te Bonheiden 
zal brengen. Een richtuur voor het uur van aankomst zal meegedeeld worden 
in de Kampkiekeboe (late namiddag).  
 
Met Vriendelijke Groeten 
 
 
De groepsleiding Stijn Defieuw 

Eva Van De Pol 
Pieter Wuytens 
 
 
 

 
 
 
 
NB: In onze jeugdbeweging trachten we de kosten voor elke activiteit zo laag mogelijk te houden, zodat voor 
niemand een financiële drempel hoeft te ontstaan. Ondanks al onze inspanningen heeft een bivak nog steeds 
een kostprijs die niet voor iedereen even gelegen komt. In zulk geval kan u altijd contact opnemen met de 
groepsleiding (Pieter Wuytens) of het oudercomité. We zoeken dan samen met u en in alle discretie graag naar 
een gepaste oplossing. 
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KAPOENEN 

 
Gelieve de takverantwoordelijke te verwittigen 
indien je niet kan komen naar een vergadering. Zo 
kunnen wij onze spelen aanpassen aan de grootte 
van de groep. Kijk ook steeds even de website na, 
zo word je op de hoogte gehouden van 
wetenswaardige/belangrijke zaken! 
 

 
Zondag 3 april 
 
Misschien is het nog wat vroeg voor kapoentjes om … Nee, wacht, we 
moeten toch even een uitzondering kunnen maken. Alhoewel … Echt groot 
en handig en doordacht zijn ze nog niet he, die bengels? Maar als we het nu 
goed uitleggen? Maakt niet uit, we gaan het gewoon doen! Vandaag dus iets 
echt scoutserig: we gaan leren sjorren! Kom allemaal van 14:00u tot 17:00u 
naar de lokalen! 
 
 
Zondag 10 april 
 
Om te testen of we wel echt in het eerste en het tweede leerjaar mogen 
zitten, doen we vandaag een klein quizje. Leer alvast een paar honderd 
boeken uit je hoofd, kijk naar Blokken, Eggheads en The Weakest Link en 
tracht je leiding te verbijsteren met je slimmigheid! Van 14:00u tot 17:00u aan 
de lokalen, Einsteins! 
 
 
Zondag 17 april 
 
Vandaag doen we aan cultuur! ‟t Joenktoneel treedt op en dat mogen we niet 
missen! Om 14:00u spreken we af aan GC ‟t Blikveld, met het mooie bedrag 
van €5 bij de hand. Tijdens de pauze kan je je verwachten aan een lekker 
(fris)drankje. Afgelopen is het om 17:00u, ook aan GC ‟t Blikveld. 
 
 
Zondag 24 april 
 
Omdat het Pasen is en jullie allemaal al hebben moeten overgeven van al die 
chocolade die jullie vanmorgen gulzig naar binnen gestouwd hebben en 



 KKB December-Januari www.scoutsbonheiden.be 8 

omdat een jeugdvriend van Jan jarig is en omdat oma en opa vast en zeker 
willen dat je op bezoek komt (bij ons is dat toch zo) en omdat het zondag is 
en omdat het Koers zou kunnen zijn, is het vandaag geen scouts. 
 
 
Vrijdag 29 en zaterdag 30 april en zondag 1 mei 
 
We gaan op weekend! Eén dagje langer dan de vorige keer, maar dat mag 
voor jullie, dappere Queebo‟s geen probleem zijn! We trekken ons twee 
dagen en een klets terug in onze Queeboburcht in Hallaar om daar te zorgen 
dat het eindelijk gedaan is met die vervelende Mirtaniërs (ze stinken en 
dragen drie dagen na elkaar dezelfde onderbroek … Kan toch niet!). 
We spreken vrijdagavond af om 19:30u op het Kerkplein. Op deze manier 
kunnen we een paar auto‟s volladen met kindertjes en hun gerief, zonder 
allemaal naar ginder te moeten tuffen. Meer informatie volgt nog per mail 
(dus hou die goed in de gaten!). 
 
 
Zondag 8 mei 
 
*Had je tien miljoen, wat zou jij dan doen, een feestje bouwen of je geld op 
doen? Ik kocht liters limonade, honderd kilo chocolade om aan iedereen uit te 
delen!* 
Om er voor te zorgen dat we onze verwarmingsrekening kunnen blijven 
betalen, gaan we vandaag ontbijtmanden verkopen. Niet echt moeilijk: je 
stapt uit de auto (iemand van het Oudercomité rijdt), doet de koffer open, pakt 
een mandje, stapt op de voordeur af, belt aan, wacht tot er iemand open 
doet, geeft het mandje af, glimlacht poeslief (en hoopt op een snoepje), zegt: 
“bedankt en nog een fijne zondag!” en stapt terug in de auto. Voilà. 
Poepsimpel.  
Van 08:50u tot 12:00u aan de lokalen! 
 
 
Zondag 15 mei 
 
Pak je fiets uit de garage, stof hem een keertje goed af, pomp je banden op 
en smeer je ketting en beentjes alvast in: vandaag doen we een fietstochtje! 
We spreken af aan de lokalen (van 14:00u tot 17:00u). 
 
 
Zondag 22 mei 
 
We gaan naar de Nekker! Voor meer informatie, kijk bij het hoofdstukje 
Praktische Kul, eerder in deze Kiekeboe! 
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Zondag 29 mei 
 
Een laatste bosspel voor dit werkjaar ! Wat we in dat bos zullen uitspoken 
blijft voorlopig echter nog even geheim, anders is het de moeite niet meer om 
te komen, als je alles al op voorhand weet. Wel belangrijk: breng een 
pluim(pje) mee! Van 14:00u tot 17:00u aan de lokalen!  
 
 
Vrijdag 3 juni 
 
Om het scoutsjaar-op-zondag af te sluiten, trekken we deze vrijdag naar de 
bioscoop om een filmpje mee te pikken! Na een filmavondje in de lokalen, 
doen we even lekker decadent en gaan we naar de Utopolis in Mechelen. 
Welke film we gaan zien blijft voorlopig nog een raadsel, maar fijn zal het 
worden. We spreken daar ter plaatse af om  
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WELPEN 

 
Gelieve de takverantwoordelijke te verwittigen indien je niet 
kan komen naar een vergadering. Zo kunnen wij onze 
spelen aanpassen aan de grootte van de groep. 
Kijk ook steeds even de website na, zo word je op de 
hoogte gehouden van wetenswaardige/belangrijke zaken! 
 

Zondag  3 april 
 
Het is nog maar 2 dagen na 1 april, maar ik denk dat de 

leiding nog wel in de moppenmakingssfeer zit. Dus bereid jullie maar voor op 
een fopvergadering! Hou zelf ook maar wat mopjes over om vandaag te 
kunnen gebruiken. Wie weet slagen jullie er wel in om ons te foppen! 14u -
17u aan de lokalen.  
 
 
Zondag 10 april 
 
Bonheiden, Bonheiden ,BONHEIDEN, Bonheiden,  Bonheiden, Bonheiden. 
Vorige maand hebben we ons dorp al proper gemaakt, vandaag gaan we 
spelen in ons (hopelijk nog propere) dorp. Vandaag spelen we een dorpsspel 
van 14u tot 17u. Kom maar allemaal naar onze lokalen om 14u.  
 
 
Zondag 17 april 
  
Wie is Wie?  Is Ka Sahi, of is Tabaqui Hati of is Sahi Tabaqui of nee Hati is 
Ka?! Weten jullie het nog? Kom maar van 14u tot 17u naar de lokalen, om uit 
te vinden wie wie is! 
 
 
Zondag 24 april 
 
Vrolijk Pasen - Joyeuses Pâques – Happy Easter – Frohe Ostern – Felices 
Pascuas - Páscoa feliz -  Paşte fericit - Buona Pasqua - Veselé Velikonoce - 

イースターおめでとう - Kellemes húsvéti ünnepeket - Sretan Uskrs - Glad 

Påsk - Geseënde paasfees - Sretan Uskrs - Maligayang pasko ng 
pagkabuhay - Fleurich Peaske - Ondo izan Bazko garaian - Счастливой 
пасхи - Ĝojan Paskon 
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Geen vergadering vandaag!  
 
 
Vrijdag 29 en zaterdag 30 april en zondag 1 mei 
  
Weekend!!! Het is weer tijd voor een ultra-mega-zalig weekend!!! Verder 
informatie zullen jullie nog van ons ontvangen!  
 
 
Zondag 8 mei 
 
*Had je tien miljoen, wat zou jij dan doen, een feestje bouwen of je geld op 
doen? Ik kocht liters limonade, honderd kilo chocolade om aan iedereen uit te 
delen!* 
Om er voor te zorgen dat we onze verwarmingsrekening kunnen blijven 
betalen, gaan we vandaag ontbijtmanden verkopen. Niet echt moeilijk: je 
stapt uit de auto (iemand van het Oudercomité rijdt), doet de koffer open, pakt 
een mandje, stapt op de voordeur af, belt aan, wacht tot er iemand open 
doet, geeft het mandje af, glimlacht poeslief (en hoopt op een snoepje), zegt: 
“bedankt en nog een fijne zondag!” en stapt terug in de auto. Voilà. 
Poepsimpel.  
Van 08:50u tot 12:00u aan de lokalen! 
   
 
Zondag 15 mei 
 
Stiekem hopen we op goed weer…Een goede zonnestraal met een beetje 
sprankelend water op je lichaam doet wonderen! Verwacht vandaag niet dat 
je droog zal blijven(mwoehahaha). Zelfs de meest tactische welp ontsnapt 
niet aan de bijzondere krachten van water. We verzamelen van 14u tot 17u 
aan de scoutslokalen. 
 
 
Zondag 22 mei 
  
Vandaag gaan we écht iets super-zot-mega-cool doen! Het is te gek voor 
woorden! Wij gaan… en let nu goed op… naar de Nekker! Wiiiiiiiiiihaaa! We 
hebben zonet Frank Deboosere gecontacteerd, en hij beloofde ons een 
prachtig weertje! Verdere informatie i.v.m. deze uitstap volgt nog!  
 
 
Zondag 29 mei 
 
Vandaag is het wat-zouden-jullie-graag-doen-vergadering? Wij weten alvast 
wat wij graag willen doen! We zien jullie van 14u tot 17u aan de lokalen!  
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KIEKE, OF HET NUT VAN DE 

VETPLANT 

 
Op een mooie zomerochtend ben ik het liefst buiten. Dan keuvel ik wat met 
de andere Kiekes op straat. Of bak ik een marmercake. In openlucht wel te 
verstaan. Wij hebben in de tuin zo‟n pizzaoven gebouwd. Voor pizza‟s. Maar 
ik durf daar af en toe ook al wel eens een marmercake in te bakken. En dan, 
als ik buiten ben, al keuvelend of al bakkend, dan geniet ik ten volle. Van de 
eerste, nog niet zo warme zonnestralen op mijn veren tot de dauw die mijn 
pootjes (sporen inclusief) bevochtigt. Nu kwam ik een week of twee geleden 
tot een verbijsterende ontdekking: er stond een vetplant in mijn tuin. Ik ben 
geen bioloog, nog plantkundige of herborist, maar een vetplant herkennen 
kan ik nog wel. En ik was verbaasd. Gedijt deze plant normaal gezien niet in 
warmere landen, met een pakweg mediterraans klimaat? Medi-terra, het 
midden van de aarde. Ik vroeg me af wat zo‟n uitheems organisme in mijn 
tuin deed. Hoe het überhaupt kan overleven bij ons. Ik trachtte het op te eten 
(want dat doen kiekens nu eenmaal bij planten), maar het lukte me niet 
helemaal. De structuur én de smaak stonden me tegen. Zo‟n vetplant is nogal 
leerachtig, voorzien van een sappig binnenste. Denk maar aan aloë vera en 
consoorten. Een bizar plantje, me dunkt. En dan vroeg ik me af wat de rol van 
de plant in ons ecosysteem was. Want wat draagt het nu eigenlijk bij? Een 
plant dient toch iets te betekenen? Pak nu, louter bij wijze van voorbeeld een 
roos. Die voorziet de mens van honing, aangename geur en romantiek. Het 
zorgt ervoor dat de bijen een doel hebben (het maken van die eerder 
vernoemde honing). Doordat het de bijen een doel geeft, maakt de roos het 
zichzelf mogelijk zich te handhaven/te over leven/voort te planten, want de 
bestuiving gebeurt via die kleine, bezige beestjes. Maar een vetplant … Wat 
is daar het Praktisch Nut van? Ik wist het niet. En tot op de dag van vandaag 
weet ik het nog steeds niet. Het zal wel niet belangrijk zijn. Of misschien kan 
ik het niet begrijpen omdat mijn kiekehersens de omvang van dit fenomeen 
niet kunnen bevatten. Of wij zijn niet voorbestemd om het Hogere Nut van de 
Vetplant in onze Samenleving volledig te doorgronden. Waarschijnlijk is de 
vetplant gewoon een folieke van Onze Lieve Heer, die ons eens goed uitlacht 
als wij onze kop erover breken. Geef nu toe, het eeuwige leven is maar saai 
als je je zoiets niet kan permitteren. 
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JONGVERKENNERS 
 

Gelieve de takverantwoordelijke te verwittigen indien je niet 
kan komen naar een vergadering. Zo kunnen wij onze 
spelen aanpassen aan de grootte van de groep. 
Kijk ook steeds even de website na, zo word je op de hoogte 
gehouden van wetenswaardige/belangrijke zaken! 
 

 

Zondag 3 april 
 
we trekken er vandaag eens uit met de fiets langs de 

prachtige padjes van bonheiden. We maken onderweg kennis met onze 
prachtige natuur! Tip: vergeet die dag uwe fiets niet!! Be there!! 14u tot 17u. 
  
 
Zondag 10 april 
  
Vandaag gaan we bunkeren! Wa is da nu juist? Awel, das heel simpel: we 
vertrekken op de scouts en we gaan altijd rechtdoor, waar da we ook 
voorstaan, we moeten rechtdoor. Dus daarom doe stevige schoenen  
(bottinnen) aan en breng iets van droge kleren mee, want ge weet nooit waar 
dat we terecht komen hé!! Van 14u tot 17u. 
  
 
Zaterdag 16 april 
 
Wat we deze nacht gaan doen is en blijft een groot raadsel. Waarom het een 
raadsel is maakt ni uit. Zie maar gewoon da ge er zijt!! Megabangelijk 
avondspel vol verrassingen!! 20u aan de lokalen tot .. wordt nog gemaild 
 
  
Zondag 24 april 
 

Jaja.. het is Pasen!! Tijd dus om met de familie gezellig paaseieren te rapen!! 
geen vergadering! 
 
 
Vrijdag 29 en zaterdag 30 april en zondag 1 mei30  
 
Joepiejajojoepiejajajajeee zaterdag is het krapullekesdag! En vrijdagavond 
ook en zondagvoormiddag ook !!! Ja, jullie kunnen een weekend genieten 
van rust (ahum) en vrijheid, want we gaan weer op weekend! Zorg maar dat 
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jullie massaal aanwezig zijn, want het wordt er eentje om nooit te vergeten!  
Verdere informatie volgt nog per mail.  
  
 
Zondag 8 mei 
 
*Had je tien miljoen, wat zou jij dan doen, een feestje bouwen of je geld op 
doen? Ik kocht liters limonade, honderd kilo chocolade om aan iedereen uit te 
delen!* 
Om er voor te zorgen dat we onze verwarmingsrekening kunnen blijven 
betalen, gaan we vandaag ontbijtmanden verkopen. Niet echt moeilijk: je 
stapt uit de auto (iemand van het Oudercomité rijdt), doet de koffer open, pakt 
een mandje, stapt op de voordeur af, belt aan, wacht tot er iemand open 
doet, geeft het mandje af, glimlacht poeslief (en hoopt op een snoepje), zegt: 
“bedankt en nog een fijne zondag!” en stapt terug in de auto. Voilà. 
Poepsimpel.  
Van 08:50u tot 12:00u aan de lokalen! 
 
  
Zondag 15 mei 
 
Aangezien jullie zo graag de crimineel uithangen, gaan we nog maar eens de 
maffia-toer op ! Doordat Karen voor crimineel studeert, Carl reeds een 
crimineel is, Lieven de geschiedenis van de criminaliteit probeert te 
achterhalen en Eva ons weer op het rechte pad probeert te krijgen, zijn wij de 
geschikte leidingsploeg om samen crimineel gedrag mee te vertonen.  
Ik zou zeggen, ter voorbereiding, kijk zaterdag avond gezellig naar “The 
Godfather” en je zult zien dat je zondag veel meer skills en tricks kent om de 
politie te omzeilen! Vergadering van 2 tot 5 aan de lokalen. 
 
  
Zondag 22 mei 
 
NEKKIE NEKKIE NEKKIE!! 3x raden!! Meer info volgt nog via mail! 
 
 
Zaterdag 28 mei 
 
Aangezien de leiding mag beginnen te blokken of midden in den blok zit en 
omdat jullie dit blijkbaar zo leuk vinden, gaan we ons laatste filmpke van het 
jaar pakken :) info over tijdstip en keuze van de film en dergelijke volgt ook 
weer via mail! Toedels noedels!! 
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VerkennerS 
 
Gelieve de takverantwoordelijke te verwittigen indien je niet 
kan komen naar een vergadering. Zo kunnen wij onze 
spelen aanpassen aan de grootte van de groep. 
Kijk ook steeds even de website na, zo word je op de 
hoogte gehouden van wetenswaardige/belangrijke zaken! 

 
Zaterdag 2 april 
 
Kinderen, hoed u voor deze mistige nacht en zeg de 
volgende woorden nooit, maar dan ook nooit, 3 keer achter 
elkaar voor de spiegel: Candyman, Voldemort, Kwabber-

noot, Beetlejuice, Magere Heeeeeiiin. We verwachten jullie om 21u aan onze 
lokalen voor een old-fashioned nachtspel met alles erop en eraan. Einde 
voorzien rond het spookuur. Niets is wat het lijkt. 
 
 
Zondag 10 april 
 
Vandaag gaan we met de verkenners een film maken waar Harry Potter niet 
van terug heeft. Suspens, complexe plotwendingen, klamme handjes, 
bloederige scenes en sensualiteit, het zal allemaal de revue passeren. Omdat 
jullie allemaal kleine Di Caprio‟s en Jessica Alba‟s zijn wordt dit vrij simpel. 
Doe iets deftig aan want Jan Decleir komt. Jan Decleir haat bretellen, ik zeg 
het maar. 
Van 14u tot 17u aan de lokalen. 
 
 
Zondag 17 april 
 
Oh, ik hou van de geur van napalm in de ochtend.. Hoor je iemand dit zeggen 
in het engels dan zit je ten eerste in een verkeerde tijd, ten tweede op de 
verkeerde plaats en ten ten derde: toen waren jullie nog niet geboren. Zeg 
ons vanwaar dit zinnetje komt tijdens de vergadering en je krijgt een vitabis-
koek. Wees dus van 14u tot 17u op ons oorlogsgebied ten huize Bleydenberg 
en kom op tijd want het is vuurvergadering. 
 
 
Zondag 24 april 
 
Tegenwoordig kunnen we onze tv niet meer opzetten zonder iemand te zien 
koken. Omdat het niet haalbaar is om Komen Eten te spelen met iedereen en 
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de helft denkt dat au bain marie de naam van een bruine kroeg is in de 
walen, gaan we jullie kookkunsten wat bijschroeven. Eet ‟s middags dus NIET 
en laat jullie verrassen door jullie eigen (mis)baksels. 
Van 14u tot 17u aan de lokalen 
 
 
Vrijdag 29 en zaterdag 30 april en zondag 1 mei  
 
Het weekend zal volledig in het teken staan van het welbekende now or 
never spel. Hierbij zal het de bedoeling zijn dat jullie onze uitdagingen tot een 
goed eind kunnen brengen (duh). Meer info krijgen jullie uit dit tekstje niet, 
omdat er dan ook niet meer te vertellen is. Jawel, maar deze info krijgen jullie 
later in een uitgebreide, slaapverwekkende brief. Joepie!!! 
 
 
Zondag 8 mei  
 
*Had je tien miljoen, wat zou jij dan doen, een feestje bouwen of je geld op 
doen? Ik kocht liters limonade, honderd kilo chocolade om aan iedereen uit te 
delen!* 
Om er voor te zorgen dat we onze verwarmingsrekening kunnen blijven 
betalen, gaan we vandaag ontbijtmanden verkopen. Niet echt moeilijk: je 
stapt uit de auto (iemand van het Oudercomité rijdt), doet de koffer open, pakt 
een mandje, stapt op de voordeur af, belt aan, wacht tot er iemand open 
doet, geeft het mandje af, glimlacht poeslief (en hoopt op een snoepje), zegt: 
“bedankt en nog een fijne zondag!” en stapt terug in de auto. Voilà. 
Poepsimpel.  
Van 08:50u tot 12:00u aan de lokalen! 
 
 
Zaterdag 14 mei: SPAGHETTI-AVOND 
 
O SOLE MIO! Wij gaan Lady en de Vagebond- gewijs een zalige spaghetti-
avond uit de grond stampen. We gaan het daar vol tierlantijntjes en italiaanse 
hebbedingetjes hangen.. ik bedoel: we gaan het daar op een beschaafde 
manier gezellig versieren. Geen grap, het wordt wel goed fakken geblazen 
dus vragen we jullie om massaal aanwezig te zijn. Niet met de bedoeling om 
daar te zitten lummelen maar om te werken. Het is dan ook voor jullie kamp 
en ons gezamelijk vertier. Nodig iedereen die je kent uit of dwing ze gewoon. 
Tot dan VK‟s!! Exacte uren volgen nog. 
 
 
Zondag 22 mei 
 
Wette na wa da ons moe zei in de noen gistere? “De jeugd wordt dik en lui” 
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(!) Dat is dan toch buiten de VK‟s gerekend natuurlijk want die zijn afgetraind, 
vooral de leiding dan. Om dit zo te houden gaan we nog eens een strakke 
sportvergadering houden. Aangezien de helft van de leiding thaiboxers zijn, 
de helft van de andere helft handbal speelt op topniveau, en de helft van de 
helft van de andere helft gewoon beiresterk is gaan jullie vooral niet afzien. 
Dresscode: Sporty en Fresh! En nee Stijn ge moet u ni speciaal verkleden 
doe gewoon een chille broek aan. 
 
 
Zondag 29 mei 
 
Luide toeters en bellen, dat is wat de andere jeugdbewegingen in de verte 
horen? “ wat is dat?” vragen ze zich af. “Tja, de officiële watergames van 
Scouts ST. PAULUS Bonheiden. “ zeggen wij dan als ze uit nieuwsgierigheid 
komen kijken. Neem dus voor de zekerheid jullie zwemkledij mee want jullie 
kunnen een natte braspartij verwachten. Een witte onderbroek is geen 
zwembroek trouwens. Voor ik het vergeet: neem ook maar extra kledij mee 
voor na onze watergames. Wees paraat aan de lokalen van 14u tot 17u. 
SPLISH SPLASH what‟s going on op de scoette?! 
 
 
!!!! JUNI !!!! 
 
In juni hebben de meesten van ons wederom examens waardoor de dagen 
gevuld zullen zijn met gezucht, eenzame opsluiting, verlangend door het 
venster staren en beseffen dat alles beter was toen jullie 10 jaar waren en 
sponsen broekjes en watersandalen droegen. Omdat jullie het vroegen en 
omdat wij als leiding al zo lang gestudeerd hebben dat wij twee boeken 
tegelijk kunnen lezen door onze ogen apart te gebruiken, gaan wij moeite 
doen om jullie zaterdagavonden wat op te vrolijken. Dit houdt in dat je elke 
zaterdag vanaf 17u welkom bent op de scouts om even te bekomen van het 
blokken, zo zullen we al zeker eens frietjes gaan halen als er genoeg 
belangstelling is( geen probleem denk ik dan) we maken eens een kampvuur, 
spelen eens een spel, niet per se van MB, genieten van het weer bij een 
hapje en een drankje, praten over de dingen des levens en beseffen dat alles 
wel goed komt als jullie je best maar doen.  
 
Dikke kussen en stevige linkers, 
 
Jullie VK-leiding 
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JINS 
 
Gelieve de takverantwoordelijke te verwittigen indien je niet 
kan komen naar een vergadering. Zo kunnen wij onze 
spelen aanpassen aan de grootte van de groep. 
Kijk ook steeds even de website na, zo word je op de 
hoogte gehouden van wetenswaardige/belangrijke zaken! 
 

 

Beste Jin 
 
De strange night zit erop! Het weer wordt mooier en het 

buitenlandskamp komt dichterbij! We hebben nog heel wat werk voor de boeg 
zodat het kamp zich in de praktijk zal manifesteren als een TOP-gebeurtenis.  
 

Kleine mededeling en een herhaling van een reeds bestaande 
regel 
 
Het is leden niet toegestaan om te roken op het scoutsdomein voor en 
tijdens de vergadering. Na de vergadering kan dit nadat alle jongere 
takken zich van het domein hebben begeven. Ook het gebruik van 
alcoholhoudende dranken is niet toegestaan voor en tijdens de 
vergaderingen.  Mogen wij u bijkomstig vragen om, indien u vroeger 
dan 14u aankomt op het scoutsdomein, te wachten/chillen aan het 
jinlokaal en niet te verpozen aan het leidinglokaal (LL).  
 
Dankbaar voor de door jullie in de toekomst genomen moeite, 
 
De voltallige leidingsploeg SGV Sint Paulus  

 
 
Weetje van de kiekeboe 
 
Harde koekjes worden, indien bewaard in een slecht gesloten doos, zacht 
doordat ze minder vocht (ongeveer 5%) bevatten dan hun omgeving. 
Hierdoor nemen ze vocht op waardoor de structuur (chemisch) veranderd en 
ze zachter aanvoelen. 
Omgekeerd worden zachte koekjes hard doordat, vooral de vetten, sommige 
ingrediënten hun viscositeit verliezen en moleculen niet meer onderling zullen 
bewegen.  
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Zaterdag 2 april 
 
IMPORTANT: zonder tegenbericht zullen we op deze dag weer een 
natuurproject gaan uitvoeren. Tot nu toe hebben we nog niet voldoende uren 
gepresteerd voor de eerste schijf subsidies. IEDEREEN moet dus aanwezig 
zijn op deze werkdag zodat we zonder wrevel en vreemde gevoelens  
SAMEN op kamp kunnen gaan. Normaal gezien start de werkdag om 10u en 
eindigt hij om 16u. Breng boterhammen, drank, slechte kleren, etc. mee. De 
exacte locatie zal nog meegedeeld worden. 
 
 
Zondag 3 april 
 

Moe van gisteren slapen we lang uit. Om 15u komen wel samen op de scouts 
om de laatste honingpotten te verkopen. Laten we dit snel achter ons laten en 
nog even snel deze laatste loodjes wegschieten. 
Op een steenworp afstand bevindt zich ons einddoel, go for it!  
  
Zondag 10 april 
 

Afspraak aan de lokalen van 14u tot 17u 
 
 
Zondag 17 april 
 
Afspraak aan de lokalen van 14u tot 17u 
 
 
Zondag 24 april 
 
Zo‟n 3200 jaar geleden, jawel u leest het goed: Onze Heer was toen nog niet 
geboren of gestorven, starten de Grieken de list der listen. Soldaten(in die tijd 
vast nog ridders) verstopten zich in een gigantisch houten paard en reden 
met het paard tot aan de stadspoorten van Troje. Denkend dat de goden hun 
dit geschenk stuurden werd het paard met groot jolijt onthaald. Op het grote 
plein kreeg het een mooie plek. Diezelfde avond vierde Troje feest. In de 
vroege uurtjes kropen  de Trojanen zwaar beschonken in hun beddenbak om 
hun roes uit te slapen. Op dit moment hadden de soldaten in het paard 
gewacht: ze openden een (van buitenaf) onzichtbaar luik en kropen uit het 
paard. In een mum van tijd veroverden ze de stad Troje, want veel weerstand 
boden de dronken Trojaanse soldaten niet. Laten we dit hoogtepunt uit de 
Griekse geschiedenis niet vergeten door vooral stil te staan bij de nederlaag 
van de Trojanen. Hoogmoed zal u allen in het verderf leiden! Laten we 
daarom nederig zijn en de wereld met een open geest bekijken en 
aanvaarden. Iedereen is anders en toch hebben we als we wat verder kijken 
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gigantisch veel gemeenschappelijke punten. Laten we deze overeenkomsten 
koesteren en de verschillen interessant vinden en eruit leren. 
Afspraak aan de lokalen van 14u tot 17u 
 
 
Zondag 1 mei 
 
1 mei, dan(en de gehele maand) leggen alle vogels een ei! Wat zoveel 
betekent als: hier is de lente daar is de zon! Als het kriebelt moet je sporten 
(volgens Bloso) dus zullen we vandaag even testen wie wie waar in overtreft. 
Van 14u tot 17u aan het JIN LOKAAL 
 
 
Zondag 8 mei 
 
*Had je tien miljoen, wat zou jij dan doen, een feestje bouwen of je geld op 
doen? Ik kocht liters limonade, honderd kilo chocolade om aan iedereen uit te 
delen!* 
Om er voor te zorgen dat we onze verwarmingsrekening kunnen blijven 
betalen, gaan we vandaag ontbijtmanden verkopen. Niet echt moeilijk: je 
stapt uit de auto (iemand van het Oudercomité rijdt), doet de koffer open, pakt 
een mandje, stapt op de voordeur af, belt aan, wacht tot er iemand open 
doet, geeft het mandje af, glimlacht poeslief (en hoopt op een snoepje), zegt: 
“bedankt en nog een fijne zondag!” en stapt terug in de auto. Voilà. 
Poepsimpel.  
Van 08:50u tot 12:00u aan de lokalen! 
 
 
Zondag 15 mei 
 
Verrassingsvergadering! Verrassingsvergadering, wat is dat? Wel omdat een 
gewone Verrassingsvergadering toch maar een gewone verrassingsver-
gadering is maken wij, ja jullie teerbeminde leiding, er een heel speciale 
Verrassingsvergadering van. Wisten jullie dat alle energiebronnen op aarde, 
ja Bob ook aardolie, afkomstig zijn van de energie van de zon? Omdat 
eigenlijk heel ons leven afhangt van de zon en daarbij ook het weer zullen we 
deze vergadering laten afhangen van de temperatuur. Als het (KMI website 
„centrum‟, voorspelling zaterdag om 16u) warmer zal worden dan 14°C dan 
spreken we met de fiets af op het kerkplein om 14u. Indien het kouder zal 
worden dan 14°C dan spreken we om 14u af aan de scoutslokalen. 
 
 
Zondag 22 mei 
 
Omdat TE nooit goed is behalve in te slapen en te rusten zullen we vandaag 
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gaan chillen in de Nekker. We hopen, samen met u en de uitbaters van 
horeca gelegenheden aan de kust, op mooi weer. Meer info ivm vertrek en 
thuiskomst uur volgen later. 
 
Zondag 22 mei 
 
Wat stelt een mensenleven eigenlijk voor? Wat kunnen we betekenen voor 
onszelf en anderen? Wel beste jin vandaag zal eenieder van jullie de kans 
krijgen om een moment van warmte te delen met de groep. Bereid een 
verhaal, op waarheid gebaseerd, voor van een actie die je in het verleden 
deed of neem ons mee in je droom om de wereld een betere plek te maken! 
Make a difference just by being gentle towards others. 
Geef eens een compliment op een onverwacht moment 
 
 

Noot voor de lezer 
 
De ingevulde activiteiten zijn steeds onder voorbehoud. Een jin-agenda 
ligt namelijk nooit volledig vast. Afhankelijk van de geleverde 
werkprestaties zullen de vergaderingen door elkaar gegooid kunnen 
worden. Hou steeds goed mail/facebook/gsm in de gaten zodat we 
iedereen snel up to date kunnen houden.  
Voor vragen, opmerkingen, bedenkingen of gewoon een gesprek kan 
iedereen steeds terecht bij jullie drie jin begeleiders. 

 
Jens Van Humbeeck  
jvanhumbeeck@gmail.com  
+32 4 99/46.29.97  
 
Tom Buttiens 
tommeke_buttiens@hotmail.com 
+33 4.74.1.15.23 
 
Bastiaan Meuleman 
Bastiaan.meuleman@hotmail.com 
+32 4 72/94.04.69 
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Is je uniform te klein?  

Dan hoef je niet verdrietig te zijn.  

Want dankzij de tweedehansboetiek van Annick,  

Koop je er eentje voor een prik!  

 

 

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 

www.annickstweedehandsboetiekbonheidendievandescouts.com  

http://www.annickstweedehandsboetiekbonheidendievandescouts.com/

