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V.U:   Daan Vandepitte – Langestraat 2 - 1790 Affligem - 0494/45 70 52 



Agenda 
Zaterdag 28/01 – 21u: Oldies Night  

 

Zaterdag 15/04 – 21u: Bosfest, jaarlijkse scoutsfuif (+ Zwette Feesten) 

 

Zaterdag 24/06 – 17u:  Pajottenfeesten, jaarlijks eetfestijn  

Zondag 25/06 – 11u:  

 

Maandag 17/07: Start kamp          Kapoenen 

Zondag 23/07: Bezoekdag                    Welpen                    Jonggivers & givers 

Zondag 30/07: Einde kamp 

(Kampdata onder voorbehoud) 

 

Indien u nog vragen hebt, kan u steeds terecht bij de groepsleiding. 



Oldies Night 
Beste scout, ouder en sympathisant, 

 

Het nieuwe jaar is alweer even bezig. 

De ideale gelegenheid om nog eens 

samen te komen en het goed in te 

zetten met een sfeervol feestje. 

 

Dit jaar hebben we besloten de 

Oldies Night net zoals vorig jaar wat 

later in te plannen omwille van de 

examens van de leiding.  

 

Wij nodigen jullie graag uit op zaterdag 28 januari voor onze enige echte Oldies Night. Jullie 

zijn welkom vanaf 21 uur voor een hapje en een drankje, begeleid door muziek uit jullie 

jeugdjaren! Dit gaat door aan de blokhut.  

 

 

Tot dan! 

Daan en de leiding 

  



Yalahie 

Hey jij! 

Zin om mee te spelen met scoutsfanfare Yalahie? Geen probleem! Iedereen is welkom! Stuur 

gewoon een mailtje naar mariekevanransbeeck@hotmail.com of bel me voor wat meer 

informatie (0473/273632). Repetities gaan door om de zoveel weken op vrijdag aan de 

blokhut van 19u tot 21u.  

Hopelijk tot gauw! 

Marieke 

Oudercomité 

Beste scouts-ouder, beste scouts-sympathisant 

 

Scouting gaat onder andere over plantrekken, maar af en toe kunnen ook de scouts wat hulp 

van de ouders gebruiken. Om die reden bestaat er een ouder- en sympathisantencomité 

van de Scouts Pajotten Hekelgem (OSC). 

 

Het comité zorgt voor financiële en logistieke steun van de scoutsgroep, zonder inmenging in 

de scoutswerking zelf. 

Daarvoor organiseren we werkvergaderingen waarop we bv. een handje toesteken bij het 

onderhoud van lokalen en het speelbos.  

We zetten evenementen op zoals de Pajottenfeesten (eind juni) en helpen bij de technische 

ondersteuning van de jaarlijkse scouts-fuif, Bosfest, en de Zwette feesten. 

 

Daarnaast werken we hard aan de vernieuwing van de gebouwen (planning, financiering en 

binnenkort ook uitvoering). 

 

Heb je zin om ons comité te vervoegen en om iets voor de scoutswerking terug te doen? 

Neem dan contact op met ons via osc@pajotten.be of één van onderstaande nummers. 

We nemen dan weldra contact op en geven u de nodige informatie. 

 

Alvast bedankt en graag tot binnenkort 

 

Kris De Pauw:         0476/52.20.61                               Rik Kochuyt: 0476/40.11.57 

Peter De Keyser:     0485/94.05.41                               Maarten Hoogewijs: 0477/38.60.26 

mailto:mariekevanransbeeck@hotmail.com
mailto:osc@pajotten.be


Plandingske kapoenen januari/februari 

 

Zondag 8 januari: geen vergadering 

 

Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering. Nog even tijd om de laatste 

nieuwjaarsbrieven voor te lezen aan jullie familie terwijl wij nog wat studeren. Tot volgende 

week! 

 

Zaterdag 14 januari: filmvergadering 

 

Wat we vanavond gaan doen, lijkt ons zeer duidelijk af te lezen in de titel. Wij gaan 

vanavond een superleuke film bekijken. 

Neem een warm dekentje mee en wat lekkers voor bij te film, zo wordt dit zeker een 

geslaagde avond. 

 

Jullie worden verwacht in CineBlokhut om 19u. Onze cinemadeuren sluiten om 21u. 

 

Zondag 22 januari: schaatsen 

 

Vandaag gaan we daarom schaatsen in Liedekerke (Sportlaan 1, 1770 Liederke)! 

Let op: dit is een ochtendvergadering. We verwachten iedereen daar om 10u en 

om 12u mogen jullie opnieuw opgepikt worden. Doe wat warme kledij aan en vergeet zeker 

geen muts, sjaal en handschoenen.  We vragen iedereen ook om €5 mee te brengen. Tot 

dan! 

 

Zaterdag 28 januari: Oldies Night 

 

Het einde van de eerste maand van het jaar nadert en jullie weten wat dat betekent: het is 

weer tijd voor onze eigen en bovenstebeste Oldies Night! Vanavond zijn jullie ouders van 

harte welkom in onze feesthut om samen met ons het nieuwe jaar goed in te zetten (ook al 

is het al eind januari (examens eh...)). We draaien de beste plaatjes vanaf 21u en gaan door 

tot in de vroege uurtjes. Drank en hapjes aan democratische prijzen, de topsfeer is gratis en 

voor niets! 

Hopelijk zien we alle ouders dan en kunnen we iedereen drie stevige zoenen geven! Tot dan! 

 

Zondag 29 januari: geen vergadering 

 

Omdat het gisteren Oldies Night was, is er vandaag geen vergadering. Geen paniek, volgende 

week zijn we er weer! 

 

 

 

 



Zondag 5 februari: winterwonderland 

 

Omdat we de vorige vergadering zijn gaan schaatsen, kunnen we nu alvast tegen de koude. 

Hopelijk ligt er héél veel sneeuw, zodat we heel veel sneeuwpoppen kunnen maken. 

Niet getreurd indien er geen sneeuw zou zijn, alternatieven zijn er zeker! 

 

We verwachten jullie in warme kledij aan de blokhut. 

 

 

Zondag 12 februari: Samson & Gert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Die scouts waar Samson het over heeft, dat zijn wij! Kom deze zondag alles te weten over 

Samson en Gert. 

 

Zondag 19 februari: bosspel 

 

Inderdaad, vandaag gaan we een groot bosspel spelen. Oefen alvast jullie beste 

sluiptechnieken en zoek wat camouflagetips.  

Dat het beste team mag winnen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma seg Gertje, 

wist jij dat er zo een scouts 

was dat zo een Samson-en-

Gert-verkaveling doet? 

 

Vergadering 

Samson. 



Zondag 26 februari: muziek in alle kleuren 

 

Om helemaal in de stemming te komen van carnaval, gaan wij vandaag een spel spelen met 

een groot muzikaal pakket. 

Wat dit pakket inhoudt, kan je ontdekken aan onze blokhut. 

 

 

 

Jullie leukste leiding, 

Veva, Nala, Rikki, Gigi, Petro & Asjra 

 



Plandingske welpen januari/februari 

 

Geen vergadering Zondag 8 januari 

Wij zijn nog in vakantie (lees: druk aan het leren), vandaag is er dus helaas geen vergadering. 

 

Tot volgende week! 

 

De slimste welp ter wereld  Vrijdag 13 januari 19u00-21u00  

Wie is de slimste welp ter wereld? Wie kent alle liedjes van K3 en weet dat driemaal twee 

gelijk is aan zes? Train jullie hersenen alvast voor een spetterende avond en misschien mag 

je jezelf een heel jaar lang de slimste welp ter wereld noemen! 

Let op: dit is een vrijdagavond. 

 

Schaatsen te Liedekerke   Zondag 22 januari: (10u – 12u) 

Als de koude niet naar ons wil komen, gaan wij wel naar de koude!* 

Vandaag gaan we daarom schaatsen in Liedekerke (Sportlaan 1, 1770 Liederke)! Let op: dit 

is een ochtendvergadering. We verwachten iedereen daar om 10u en om 12u mogen jullie 

opnieuw opgepikt worden. Doe wat warme kledij aan en vergeet zeker geen muts, sjaal 

en handschoenen.  We vragen iedereen ook om €5 mee te brengen. Tot dan! 

*Hou er alsjeblieft rekening mee dat deze tekst al werd geschreven in december toen je nog buiten kon lopen in een korte 

broek, het kan zijn dat het ondertussen wel al koud is, onze excuses in dat geval. Niet voor de koude natuurlijk want daar 

kunnen we weinig aan veranderen, maar voor het fout inschatten van de situatie. Ach ja, koude of geen koude, schaatsen 

gaan we sowieso.  

 

Oldies Night  Zaterdag 28 januari 21u - ..u 

Het einde van de eerste maand van het jaar nadert en jullie weten wat dat betekent: het is 

weer tijd voor onze eigen en bovenstebeste Oldies Night! Vanavond zijn jullie ouders van 

harte welkom in onze feesthut om samen met ons het nieuwe jaar goed in te zetten (ook al 

is het al eind januari (examens eh...)). We draaien de beste plaatjes vanaf 21u en gaan door 

tot in de vroege uurtjes. Drank en hapjes aan democratische prijzen, de topsfeer is gratis en 

voor niets! 

Hopelijk zien we alle ouders dan en kunnen we iedereen drie stevige zoenen geven! Tot dan! 



Geen vergadering  Zondag 29 januari 

Omdat het gisteren Oldies Night was, is er vandaag geen vergadering. Geen paniek, volgende 

week zijn we er weer! 

 

Sneeuwmannenvergadering  Zondag 5 februari – 14:00-17:00 

We hopen dat de weergoden ons vandaag gunstig zijn en dat er pakken sneeuw te vinden 

zijn op het scoutsterrein. We doen namelijk een heuse sneeuwmannenvergadering! Pak 

zeker handschoenen mee, zodat we met de handen in de sneeuw kunnen ploeteren.  

 

Pokémonvergadering Zondag 12 februari – 14u00-17u00 

I want to be the very best 
Like no one ever was 
To catch them is my real test 
To train them is my cause 
 
I will travel across the land 
Searching far and wide 
Each Pokémon to understand 
The power that's inside 

 

Beste Pokémontrainers, vandaag gaan we met z’n allen op zoek naar Pokémon in het bos.  

Vergeet zeker jullie Pokéballs en Pokédexen niet! 

 

Welpenverkiezingen:  Zondag 19 februari – 14u00-17u00 

Vandaag worden de Mister en Miss Welpverkiezingen gehouden. Overtuig de jury dat jij met 

je talenten “de echte“ Miss of Mister welp bent! De verkiezingen vinden plaats om 14 uur 

aan de blokhut. 

 

 

 

 

 

 



Strategovergadering:  Zondag 26 februari – 14u00-17u00 

Vandaag spelen we het exclusieve, het superleuke, het mythische en onovertroffen 

Strategobosspel! Jullie zullen in twee groepen tegen elkaar moeten strijden. Jullie enige doel 

is het kamp van de tegenstander veroveren. Benieuwd wie er als overwinnaar uit de strijd 

komt? Kom dan zeker om 14 uur naar de blokhut! 

 

Stevige linker, 

 

Rama, Chill, Jacala, Akela, Baloo & Kygo 

 

  



JONGGIVERS JANUARI/FEBRUARI 

Zondag 8 januari: Geen vergadering 

Wij zijn nog in vakantie (lees: druk aan het leren), vandaag is er dus helaas geen 

vergadering. Tot volgende week! 

 

Zaterdag 14 januari: Filmvergadering  19u tot 21u30 

Omdat de leiding examens heeft gaat deze vergadering op zaterdagavond door. Maak jullie 

klaar om samen met ons volledig te ontstressen met een goede film. Languit in de zetel, 

onder een warm "sozjeken", wat versnaperingen,... Wij zien het nu al zitten! We rekenen 

enkel op jullie om een topper van een film mee te nemen. DVD, USB, SD, alles is mogelijk!   

 

Zondag 22 januari: Schaatsen 10u tot 12u 

Naar jaarlijkse traditie gaan we vandaag schaatsen in Liedekerke (Sportlaan 1, 1770 

Liedekerke). Opgepast, deze vergadering gaat door in de voormiddag! We verzamelen om 

10u op de parking en jullie ouders mogen (moeten) jullie weer oppikken om 

12u. Handschoenen zijn verplicht. Ook vragen we iedereen om €5 mee te brengen. 

Tot dan! 

 

Zaterdag 28 januari: Oldies Night 21u tot ..u 

Het einde van de eerste maand van het jaar nadert en jullie weten wat dat betekent: het is 

weer tijd voor onze eigen en bovenstebeste Oldies Night! Vanavond zijn jullie ouders van 

harte welkom in onze feesthut om samen met ons het nieuwe jaar goed in te zetten (ook al 

is het al eind januari (examens eh...)). We draaien de beste plaatjes vanaf 21u en gaan door 

tot in de vroege uurtjes. Drank en hapjes aan democratische prijzen, de topsfeer is gratis en 

voor niets! 

Hopelijk zien we alle ouders dan en kunnen we iedereen drie stevige zoenen geven! Tot dan! 

 

 

 

 



Zondag 29 januari: Geen vergadering 

Omdat het gisteren Oldies Night was is het vandaag geen vergadering. Geen paniek, 

volgende week zijn we er weer!    

 

Zondag 5 februari: Slaapzakspelletjes 14u tot 17u 

Deze vergadering hadden we jullie nog te goed. Zak dus zondag massaal af naar de blokhut 

en vergeet zeker en vast jullie slaapzak niet.   

  

Zondag 12 februari: Watwevandaagdoenisvolledigafhankelijkvanhetweervergadering

 14u tot 17u 

Zoals de titel al verklapt: wat we vandaag doen hangt volledig af van het weer. Luister dus 

goed naar Frank en Sabine maar houd voor de zekerheid ook volgende sites in het 

oog: meteo, buienradar of Meteovista. 

    

Zondag 19 februari: kasactiviteit  14u tot 17u 

Wat zit er in een kas? Centjes. Wat kunnen wij met centjes doen? Veel leuke dingen op 

weekend/kamp. Daarom deze kasactiviteit. Kom dus allen naar de blokhut en breng alvast je 

goed humeur mee.    

 

Zondag 26 februari: Stoet  14u30 tot 17u30 

Woehoew, het is carnaval! Kom samen met ons naar de stoet kijken. Niet verkleed is geen 

optie! We spreken om 14u30 af op de parking van de Match.    

Kusjes en knuffels! 

#Sam #Mon #Imfe #Caro #Lore 

#Detofsteleidingsploegvanhetland  

http://www.meteo.be/meteo/view/nl/65239-Home.html
http://www.buienradar.be/
http://www.meteovista.be/


 

 

Plandingske givers januari/februari 

L 

8 januari – geen vergadering 

Vandaag is er nog geen vergadering. We gunnen jullie de extra vakantiedag en onszelf de extra 

studiedag. Tot volgende week!. 

 

14 januari – 20u tot 22u 

 1900 - Première van de opera Tosca van Giacomo Puccini in Rome. 

 1954 - De Amerikaanse actrice, Marilyn Monroe treed in het huwelijk met de honkballer Joe 
DiMaggio. 

 1724 - Koning Filips V van Spanje doet troonsafstand ten gunste van zijn zoon, Lodewijk. 

 2010 - De doemdagklok is met één minuut teruggezet; hij staat nu op zes minuten voor 
middernacht (23:54). 

  

De wereld is nog niet vergaan en 2016 is alweer even gedaan. Dat moeten we vieren. Daarom 
zijn jullie allemaal welkom op onze giverreceptie. Opkleden is toegestaan, een slecht humeur 
meebrengen niet. 

Let op: dit is een zaterdagavond. 

 

22 januari – 10u tot 12u – I.P.U. 

 1984 - De Apple Macintosh wordt geïntroduceerd met een één minuut durende reclamespot 
tijdens de Amerikaanse Superbowl. 

 1561 - Francis Bacon, Brits filosoof, wetenschapper en politicus (overleden 1626) 

 1942 - Sietze de Groot wint de achtste Elfstedentocht. 

  

Ter ere van Sietze de Groot gaan we vandaag schaatsen.  Rondom onze eigen blokhut valt bitter 
weinig schaatsplezier te beleven, daarom zijn we van 10u tot 12u aan de schaatsbaan te 
Liedekerke te vinden (Sportlaan 1, 1770 Liedekerke). Er worden nog steeds geen blote handen 
getolereerd, dus handschoenen zijn verplicht! Ook moeten jullie IPU zijn en vragen we 
iedereen €5 mee te brengen. 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1900
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tosca
https://nl.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Puccini
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rome_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/1954
https://nl.wikipedia.org/wiki/Acteur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Monroe
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joe_DiMaggio
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joe_DiMaggio
https://nl.wikipedia.org/wiki/1724
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filips_V_van_Spanje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_I_van_Spanje
https://nl.wikipedia.org/wiki/2010
https://nl.wikipedia.org/wiki/Doemdagklok
https://nl.wikipedia.org/wiki/1984
https://nl.wikipedia.org/wiki/Apple_Macintosh
https://nl.wikipedia.org/wiki/1561
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https://nl.wikipedia.org/wiki/1626
https://nl.wikipedia.org/wiki/1942
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sietze_de_Groot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Achtste_Elfstedentocht


28 januari – 21u tot ..u 

Vanavond is het tijd voor een feestje om de vier bekendste cijfers van het jaar, namelijk 2017, te 
vieren! Daarom organiseren we zoals elk jaar onze fameuze Oldies Night. Jullie en jullie ouders 
zijn welkom om de voetjes los te komen gooien op de beste feestplaten, zowel recente als iets 
oudere (platen eh!). Ook dit jaar gaat onze Oldies Night iets later door dan anders omwille van de 
moeilijke organisatie met onze examens. De sfeer zal er echter even goed inzitten als elk jaar.  

Iedereen is welkom vanaf 21u in onze Oldieshut. Plezier is verzekerd, drankjes aan 
democratische prijzen.  
 
Jullie zijn natuurlijk allemaal ook uitgenodigd om nogmaals het nieuwe jaar te vieren! Neem 
vooral jullie ouders ook mee! 
Diegene die graag een handje komen helpen, mogen dit natuurlijk doen. De leiding zal jullie 
eeuwig (of toch een tijdje) dankbaar zijn. 

 

29 januari – geen vergadering 

Vandaag is er geen vergadering want die hadden we gisteren (die is misschien zelfs nog bezig). 
Tot volgende week! 

 

5 februari – 14u tot 17u – I.P.U. 

 62 - Aardbeving in Pompeï, Italië 

 1958 - De Amerikaanse luchtmacht verliest een atoombom voor de kust van Georgia, de bom 
is nog steeds niet teruggevonden. 

 1995 - De dienstplicht in België wordt afgeschaft. 

 1917 - De Mexicaanse grondwet treedt in werking. 

  

Is ie vulkaan of vulkuit? Dat zegt volgens ons genoeg. Bereid je al maar voor op een explosieve 
vergadering. 

 

12 februari – 18u 

Leefweek. Hierover komt zo snel mogelijk meer info in de vorm van een brief. Laten we wel al 
duidelijk stellen dat dit een leefweek is, geen feestweek. 
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26 februari – 14u tot 17u  

 1797 - De Bank of England geeft het eerste bankbiljet van 1 pond uit. 

 2011 - De Vlaamse komische serie FC De Kampioenen komt na 21 jaar definitief ten einde. 

 1952 - De Engelse premier Winston Churchill maakt bekend dat het Verenigd Koninkrijk over 
een atoombom beschikt. 

 2008 - Op Spitsbergen wordt de Svalbard Global Seed Vault geopend, de 
grootste zaadbank ter wereld, die moet fungeren als opslag van zaden van zoveel 
mogelijk rassen van voedselgewassen. 

  

In 2011 verloren we op deze dag een icoon der Vlaamse televisie (alhoewel het programma nog 
om de zoveel tijd te herbekijken is) en dat moeten we gepast eren. Vandaag dus een vergadering 
volledig gewijd aan ons favoriet team der kampioenen: F.C. De Kampioenen! In IPU komen hoeft 
niet, maar het is dat of een tenue die doet denken aan één van de kampioenen, andere outfits 
zijn niet toegestaan. 

 

 

 

 

Jullie Niet-Zo-StAnDaard Giverleiding (#DaStAnk) 
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Wie is wie? 
Groepsleiding Kapoenen Welpen Jonggivers 
Daan Vandepitte 
Langestraat 2 
1790 Affligem 
0494/45 70 52  
daanvdp@hotmail.com 
 

Tine Van Boxstael 
Mazitsstraat 25 
1790 Affligem 
0494/47 05 91 
tinevanboxstael@gmail.com 
 
Lot Vanderhaeghen 
Eeckhoutstraat 21 
9310 Meldert 
0495/66 33 27 
lot.vanderhaeghen@telenet.be 
 
Stefan Roose 
Termurenlaan 32 
9320 Erembodegem 
0487/64 57 78 
Dhr.stefan@gmail.com 
 
Nele Leeten 
Immerzeeldreef 195 
9300 Aalst 
0489/10 52 43 
nele690@gmail.com 
 
Hanne Kochuyt 
Molenberg 32B 
1790 Affligem 
0471/24 20 93 
hanne.kochuyt@skynet.be 
 
Fiebe Jansegers 
Opwijksesteenweg 64 bus 21 
9310 Moorsel 
0492/99 61 28 
fiebe_j@hotmail.com 

Jonas van Neyghem 
Kempinnestraat 25 
9310 Meldert 
0472/09 91 23 
Jonas.van.neyghem@gmail.com 
 
Tinneke Van Ransbeeck 
Walburgaweg 1  
9310 Meldert 
0487/46 75 10 
tinnekevanransbeeck@hotmail.com 
 
David Van der Steen 
Pamelsestraat 384 
1770 Liedekerke 
0472/09 91 21 
david1@hotmail.be 
 
Margot Delplace 
Hogeweg 119 
9320 Erembodegem 
0494/ 71 33 68 
margootje_delpace@hotmail.com 
 
Wannes Van Ransbeeck 
Walburgaweg 1 
9310 Meldert 
0497/ 88 89 48 
wannesvanransbeeck@hotmail.com 
 
Emiel Evenepoel 
Affligemdreef 36 
9300 Aalst 
0477/91 64 19 
emiel.evenepoel@hotmail.be 

Lore De Bousser 
Mazitsstraat 12 
1790 Affligem 
0476/21 80 54 
loredebousser@hotmail.com 
 
Mon Verbeiren 
Terlindenstraat 50 
1790 Affligem 
0474/04 04 32 
monverbeiren@gmail.com 
 
Imfe Elpers 
Terlindenstraat 56 
1790 Affligem 
0472/ 09 91 40 
imfe.elpers@hotmail.be 
 
Caro Vandepitte 
Langestraat 2 
1790 Affligem 
0498/47 14 52 
carovandepitte@hotmail.com 
 
Sam De Mulder 
Bergekouter 126 
9300 Aalst 
0468/20 99 95 
samdemulderr@gmail.com 

Assistent-groepsleiding 
Lore De Bousser 
Mazitsstraat 12 
1790 Affligem 
0476/21 80 54 
loredebousser@hotmail.com 
 
Mon Verbeiren 
Terlindenstraat 50 

1790 Affligem 
0474/04 04 32 
monverbeiren@gmail.com 

 
Jins 
Stef Roelandt 
Parklaan 185 
9300 Aalst 
0494/42 74 71 
stef.roelandt@hotmail.com 
 
Matthias van den Bergh 
Brusselbaan 219 
1790 Affligem 
0487/15 89 99  
de_matthi@hotmail.com 

Givers 
Daan Vandepitte 
Langestraat 2 
1790 Affligem 
0494/45 70 52  
daanvdp@hotmail.com 
 

Stan Guldemont 
Steenpoelweg 15 
1790 Affligem 
0472/01 63 07 
stan.guldemont@hotmail.com 
 

Anke Gaudissabois 
Jagershoek 120 
9320 Erembodegem 
0495/53 13 39 
anke_ag@hotmail.com 
 



 


