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Programma voor de ouders:  

Vrijdag 7 januari  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zaterdag 29 april t.e.m. zondag 1 mei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kampdata:  

 

Zondag 17 juli – Zaterdag 24 juli: kapoenenkamp 

Zaterdag 24 juli – Zondag 31 juli: Welpenkamp   

Zondag 17 juli – Zondag 31 juli: jonggiverkamp  

Zaterdag 16 juli – Zondag 31 juli: Giverkamp  

Zaterdag 24 juli: Bezoekdag  



Inschrijven 

Een nieuw scoutsjaar betekent natuurlijk ook weer inschrijven. 

Het lidgeld bedraagt ook dit jaar 30 euro. Uw kind is ingeschreven 

en dus verzekerd vanaf dat wij het geld op onze rekening hebben 

(rekeningnummer 001-1182222-62 ). De uiterste betalingsdatum 

is 9 oktober 2010!!! Gelieve bij uw overschrijving als mededeling 

duidelijk “inschrijving NAAM + TAK” te vermelden. 

Nieuwe leden kunnen natuurlijk eerst enkele keren proberen 

alvorens definitief in te schrijven en een uniform aan te 

schaffen (vanaf welpen). 

Hou rekening met deze einddatum, anders is het voor ons 

onmogelijk om uw kind in te schrijven en dus te verzekeren en 

wordt het voor ons een warboel. 

E-mailadressen 
Voor de digitale verdeling van het plandingsken zouden wij de e-

mailadressen moeten hebben van iedereen. Dit kan je op de site ingeven 

via een formulier. Wij zullen deze e-mailadressen enkel gebruiken voor 

het plandingsken en voor dringende aankondigingen. Je kan bij het 

opgeven kiezen of je het plandingsken enkel via mail wenst te 

ontvangen, of ook nog een kopie op papier wilt ontvangen. 

Daarnaast is het zo dat wij het plandingsken op papier niet 

meer huis aan huis zullen rondbrengen voor de afwezigen 

op de scouts. De komende vergaderingen en ook het 

plandingsken zijn nl. beschikbaar op de site en via mail!! 

Een papieren versie kan je nog altijd verkrijgen zondags op 

de scouts indien gewenst.  



Programma kapoenen november – december 

 
 zondag, 7 november, 2010 - 14:00 - 17:00 

Quiz 

Beste kapoenen, bereid jullie maar goed voor want vandaag wordt jullie kennis 

getest! Zorg dus maar dat je op voorhand eens je gechiedenis, wiskunde en 

talen hebt doorgenomen, want dit zou wel eens goed van pas kunnen komen bij 

onze mega fantastische, maar zeker en vast niet te onderschatten moeilijke 

quiz!! En misschien zijn er wel mooie prijzen te winnen... 

 zondag, 14 november, 2010 - 14:00 - 17:00 

Sint-Maarten 

Hopelijk zijn al de kapoenen een beetje braaf geweest het afgelopen scoutsjaar! 

Want vandaag komt de Sint naar onze blokhut en hij komt niet alleen, hij brengt 

ook zijn zwarte pieten mee en misschien wel wat lekkers voor de brave kapoenen 

en de zak voor de stoutere kapoenen onder jullie! Maar wij zijn er natuurlijk van 

overtuigd dat wij geen stoute kapoenen hebben. 

 zondag, 21 november, 2010 - 11:00 - 14:00 

Kookvergadering 

Beste kapoenen, vandaag gaan we met zen allen de potten en pannen eens 

boven halen om een heerlijk receptje te bereiden. Asperges, ganzenlever 

en risoto zullen natuurlijk niet weg te denken zijn uit onze cullinaire 

hoogstandjes van vandaag! Zet je koksmuts maar al op en doe je kookschort 

maar al aan want het wordt zeker en vast iets lekkers! Breng allemaal 2 euro 

mee voor het eten. 

 zondag, 28 november, 2010 - 14:00 - 17:00 

Miss en Mister kapoen 

Beste kapoenen, vandaag gaan wij op zoek naar miss en mister kapoen. Doe dus 

maar je mooiste kleren aan, denk eens na over je beste talenten en start je 

verkiezingsprogramma alvast want wie weet wordt jij dit wel jaar onze miss of 

mister kapoen! 
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 zondag, 5 december, 2010 - 14:00 - 17:00 

Slaapzakspelletjes 

Beste kapoenen, laat het vandaag maar vriezen en sneeuwen buiten wij zullen 

daar alvast geen last van hebben! Breng allemaal zeker jullie slaapzak mee, niet 

om te slapen natuurlijk maar om een aantal super fantastische leuke spelletjes te 

spelen in onze slaapzak! Kom naar de blokhut en ontdek wat je allemaal kan 

doen met een slaapzak! 

 zondag, 12 december, 2010 - 14:00 - 17:00 

Opa en oma vergadering 

Vandaag gaan we ons inleven in de wereld van jullie groutouders, 

overgrootouders en over-overgrootouders! We gaan doen wat zij deden toen ze 

zo oud waren als jullie. Ze hadden dan wel geen gameboy, computer of wii, zij 

amuseerden zich toch ook! Kom naar de blokhut verkleed als oma of opa en je 

zal zien dat je grootouders nog niet zo'n saaie tijd hadden en heel wat leuke 

spelletjes speelden! 

 zaterdag, 18 december, 2010 - 20:00 - 22:00 

Filmavond 

OPGELET dit is een zaterdag!! 

Vanavond gaan we met zijn allen gezellig naar een filmke kijken in onze eigenste 

blokhut! Breng eventueel een versnapering of een leuke film mee die je graag 

eens samen met de andere kapoenen wilt bekijken. Wees dus zeker aanwezig op 

deze gezellige avond! 

 zondag, 26 december, 2010 - 14:00 - 17:00 

Geen vergadering 

Beste kapoenen, vandaag is het helaas geen vergadering! Jullie kunnen nog wat 

nagenieten van Kerstmis of jullie opa en oma eens een bezoekje brengen  
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PROGRAMMA WELPEN NOVEMBER-DECEMBER 

7 november – kookvergadering  

Beste welpen, zet allemaal jullie kookmuts op ! we gaan eens samen lekker 

kokkerellen. Bereid je alvast voor op een culinaire 7-gangenmenu met 

voldoende hapjes en drankjes! Neem allemaal jullie kokmuts en short mee! Pas 

op dit is van 11 tot 14 uur aan de driesterren kookhut ‘ come chez blokhut’!  

14 november-hij komt, hij komt de lieve goede sint!! 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint Nicolaas 

ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer, hoe waaien de 

wimpels al heen en al weer. Zijn knecht staat te lachenen roept ons reeds toe: 

Wie zoet is krijgt lekkers;wie stout is de roe!Oh, lieve Sint Nicolaas kom ook 

eens bij mij en rijd toch niet stilletjes ons huisje voorbij!  

Leer dit allemaal maar goed vanbuiten!  Want onze Sint komt op bezoek!  

21 november – wandelvergadering 

Vandaag gaan we op stap!!! Trek je beste stapschoenen aan en neem je 

regenfrak in de hand want daarmee trekken we door het ganse land. Met in 

ons rechterhand een mand en in ons  linkerhand een stukje verband. We 

stappen van ons mooie pand , naar  het wondermooie buitenland. Rarara naar 

waar gaan we stappen???  

Van 2 tot 5 aan de blokhut! IPU 

28 november – sportvergadering 

Hophop zet em op want vandaag gaan we naar de top. Top voetbal, top 

basebal,  top tennis, allemaal gewoon toppie. Trek je zweetbandjes maar aan 

want we moeten, rennen, springen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. 

Van 2 tot 5 aan sportkot de blokhut!  

Niet IPU maar in je favoriete sportoutfit. 

 



5 december – gezelschapspelletjes  

De titel van de vergadering zegt meer als genoeg: neem allen een gezelschap 

spelletje mee zodat we ons is goed kunnen uitleven in de wondere wereld van 

de spelletjes want gezelschap hebben we elke vergadering meer dan genoeg! 

Van 2 tot 5 IPU 

VRIJDAG 10 december-filmvergadering 

Vanavond is een hele belangrijke avond, we gaan namelijk kijken naar de 

oorsprong van onze welpentak. Louis, Hathi, Raksha en Akela zijn zeker en vast 

van de partij; hopelijk dat jullie er ook bij zijn! Je mag gerust iets meenemen 

om te eten, wij zorgen wel voor een drankje. Daarnaast mag je ook een 

dekentje meenemen voor de gezelligheid en je mag altijd de leiding eens 

verrassen voor  al hun goede daden. Vergeet niet dat  dit een VRIJDAGAVOND 

is van 19u tot 21u aan de blokhut.  

19 december-wintervergadering 

De vergadering is er al maar breng voor de zekerheid een beetje sneeuw mee.  

Als het sneeuwt mag je je gerust je slee en andere spullen meebrengen die je 

hartje bekoren. 

 

Je fantastische beestige leiding, Hathi, Rakscha, Louis en Akela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma jonggivers november – december 

 donderdag, 4 november, 2010 - 19:00 - zondag, 7 november, 2010 - 14:00 

WINTERKAMP!! 

Deze vier dagen zal ons fantastisch winterkamp doorgaan! Wij verwachten jullie 

donderdagavond dan ook allemaal met een goed humeur en in perfect uniform 

aan het station van Aalst! Meer info kregen jullie al via de brief, toch willen wij 

nog even vermelden dat degene die een buzzypas hebben deze ook zeker 

meebrengen op winterkamp.  

Dag Jogi’s en ouders,  

Bij deze een briefje in verband met het “winterkamp” waar we allemaal al zeer 

hard naar uitkijken. Waar we precies zullen heengaan, blijft nog een verassing, 

maar we kunnen wel al verklappen dat ons kampthema ‘De Zee’ is!! Breng 

dus maar jullie snorkelbrillen en zwembandjes mee, zet jullie zonnebril op en 

smeer je maar al goed in want het beloofd een zuiders winterkamp te worden! 

(neem dus zeker verkleedgerief mee in verband met het thema!) Of dit alles ook 

al een beetje van onze bestemming verklapt, of juist helemaal niet komen jullie 

4 november te weten, deze donderdagavond spreken wij namelijk gepakt en 

gezakt af aan het station in Aalst, om exact 19u. Van daaruit zullen wij dan naar 

onze bestemming varen, fietsen, lopen, wandelen, sporen, rijden,… . wie zal het 

zeggen? Om vervolgens een geweldig winterkamp in te zetten, maar mooie 

liedjes duren niet lang dus kunnen jullie ouders ons Zondag 7 november terug in 

het station van Aalst verwachten rond 14u. Dit winterkamp zal jullie 35 

eurootjes kosten, gelieve deze ook mee te brengen 4 november. 

Wij hopen dat jullie allemaal meegaan!  

Wat nog mee te brengen? 
- slaapzak 
- slaapmatje, luchtmatras,.. 
- toiletgerief 
- propere kleren en alles wat je op andere kampen meedoet. 

Jullie leiding, 

Katoo, Mathias, Lore, Thomas 
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 zondag, 14 november, 2010 - 14:00 - 17:00 

Sint 

Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest dit jaar, want vandaag is de dag dat je 

in de zak kunt belanden! Inderdaad, de sint en zijn pieten komen ons een 

bezoekje brengen, dus zie maar dat jullie uniformpje mooi gestreken is en dat 

jullie er goed opstaan om dit hoogstaand bezoek te ontvangen! We verwachten 

jullie van 2 tot 5 aan de blokhut! 

 zondag, 21 november, 2010 - 14:00 - 17:00 

Lokaalrestyling 

Vandaag is het eens tijd om ons lokaal in een nieuw jasje te steken! We zullen 

dus als professionele klusjesmannen en vrouwen aan het werk gaan om ons 

lokaal te restylen, indien jullie thuis nog restjes verf of ander materiaal hebben 

liggen waarvan jullie denken dat we het wel eens zouden kunnen gebruiken, 

aarzel dan zeker niet om dit mee te brengen. Het zou best kunnen dat er wat 

verf op jullie kleren beland, dus neem hiervoor gepaste kledij mee! Van 2 tot 5 

aan de blokhut! 

 zondag, 28 november, 2010 - 14:00 - 17:00 

Slaapzakvergadering 

Dat we een actieve bende zijn is zeker, maar vandaag willen we jullie vergezeld 

zien van een slaapzak! Nee, niet om te slapen, maar om uiterst actieve 

slaapzakspelletjes te spelen! Dus kom allemaal zeker van 2 tot 5 naar de blokhut 

voor een knusse slaapzakvergadering! 

 zondag, 5 december, 2010 - 14:00 - 17:00 

Gezelschapsspelletjes 

Vandaag, gaan we het eens rustig houden en gaan we gezelschapspelletjes 

spelen, breng dus zeker allemaal jullie favoriete gezelschapsspel mee! 

 

 

 

 

http://pajotten.be/node/89
http://pajotten.be/node/90
http://pajotten.be/node/91
http://pajotten.be/node/92


 zaterdag, 11 december, 2010 - 20:00 - 22:00 

Bowlen 

OPGELET, dit is een zaterdagavond. Aangezien sommigen onder jullie 

ondertussen examens hebben gaan wij vandaag eens goed ontspannen! Trek 

jullie bowlingschoenen maar al aan, want we gaan de bowlingbanen van de kat 

onveilig maken! We verwachten jullie dus allemaal om 20u aan de kat in Aalst, 

met drie euro. Om 22u mogen jullie ouders jullie terug komen ophalen. 

 zaterdag, 18 december, 2010 - 20:00 - 22:00 

Filmavond 

OPGELET, dit is een zaterdagavond. Vandaag nodigen we jullie uit in onze eigen 

privé cinema “de blokhut”! Jullie worden om 20u verwacht in onze uiterst 

gezellige cinemazaal om een filmpje mee te pikken. Indien jullie zelf een 

kaskraker liggen hebben mogen jullie die zeker meebrengen! Om 22u zullen 

onze filmrolletjes aan hun einde gekomen zijn en kunnen jullie terug huiswaarts 

keren. Als jullie willen, mogen jullie ook altijd een kleine versnapering 

meebrengen voor tijdens de film! 

 zondag, 26 december, 2010 - 14:00 - 17:00 

Geen vergadering 

Aangezien jullie vandaag allemaal rond de kerstboom zitten, kalkoen aan het 

eten zijn, en cadeautjes openmaken, zal het tot onze grote spijt geen 

vergadering zijn. 
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Programma givers november – december 

 zondag, 7 november, 2010 - 14:00 - 17:00 

Tom-zijn-verjaardagsspel 

Vorige week (1 november) was onze leider Tom jarig en om dat te vieren gaan 

we van 2 tot 5 een spel spelen. 

HIEP HIEP HOERAAAAA! 

 zondag, 14 november, 2010 - 14:00 - 17:00 

De lieve goede man komt! 

Vandaag komt Sint Maarten langs met een cadeautje als jullie braaf zijn. Zoals je 

wel al zal weten van vorige jaren duurt het altijd lang tegen dat hij en zijn pieten 

bij de givers komen dus deze vergadering zal hoogst waarschijnlijk uitlopen! 

 zondag, 21 november, 2010 - 14:00 - 17:00 

Quiz 

Vandaag gaan we een quiz spelen. Test jullie kennis over muziek, vlaamse 

wielerterroristen, wereldkampioenen 100m bloemschikken, het 50-jarig bestaan 

van diepzeebiljarten en vensterbanksmijten al maar! Van 2 tot 5 aan de blokhut 

 zondag, 28 november, 2010 - 11:00 - 14:00 

Kookvergadering 

We gaan koken vandaag en dit van 11 tot 2! Wat we gaan maken weten we nog 

niet maar dat het lekker zal zijn valt niet te betwijfelen! 
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 Vrijdag, 3 december, 2010 - 20:00 

Giverparlement 

Vandaag (vrijdag) gaan we eens samen zitten om te bespreken wat we dit jaar 

zoal allemaal gaan doen. Brainstorm al eens over kasactiviteiten, de Zwette 

Feesten, activiteiten die je graag wilt doen, dingen die er beter kunnen aan; het 

giverlokaal, leiding, medeleden. Kortom alles wat ge maar kunt bedenken! van 

20u tot 23u aan de blokhut! 

 zondag, 12 december, 2010 - 14:00 - 17:00 

Vrije vergadering 

Jullie zitten nu midden in de examens normaal gezien en jullie zouden dus 

moeten leren op zondag! Maar goede leiding als we zijn vangen we jullie op aan 

de blokhut als jullie willen pauseren. Wij brengen de gezelschapsspelletjes mee 

en jullie zijn vrij om eens langs te komen. Het maakt niet uit hoe laat je komt of 

hoe lang je blijft! Wij zijn daar van 2 tot 5. 

 vrijdag, 17 december, 2010 - 20:00 - 23:00 

Filmvergadering 

We gaan vanavond (vrijdag) naar één of meerdere films kijken. Het kan wat 

uitlopen als de film nog niet gedaan is maar normaal gezien is het afgelopen om 

23u! Succes nog met de laatste examens 

 zaterdag, 25 december, 2010 - 12:00 

Zalige Kerst en een gelukkig nieuwjaar 

We wish you a merry Christmas and a happy New Year! 

Tot volgend jaar givertjes! 
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Foto’s kapoenenkamp 
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WIE IS WIE? 

Groepsleider Assistent groepsleider Assistent groepsleider JINS 

Gertjan Gaillet 

Bosstraat 10 

1790 Affligem 

0497/21 44 01 

gertjangaillet@gmail.com 

Sander Vanmol  

Hekelgemstraat 46  

9320 Erembodegem  

0499/21 63 53  

tuinenvanmol@hotmail.com 

Gert Merckx  

Langestraat 182  

1790 Affligem  

0472/09 47 30  

gertscouts@hotmail.com  

Michèle Van Nuffel  

Langestraat 36  

1790 Affligem  

0477/21 29 10  

michelevn@hotmail.com  

KAPOENEN WELPEN JONGGIVERS GIVERS 

Gert Merckx  

Langestraat 182  

1790 Affligem  

0472/09 47 30  

gertscouts@hotmail.com  

Lise Jansegers 

Kromme Elleboogstraat 26 

9320 Erembodegem 

0479/49 23 16 

lisejansegers@hotmail.com  

Ines Roelandt 

Kapellestraat 189 

9473 Welle 

0494/93 72 45  

inesroel@hotmail.com  

 

Koen Merckx  

Langestraat 182  

1790 Affligem  

0472/01 88 64  

merckxken@hotmail.com  

Karen Thielemans 

Calloystraat 3 

1790 Affligem 

0477/18 04 52  

karenthielemans@hotmail.com 

Marion Boom 

Zwarteberg 63 

1790 Hekelgem 

0496/66 00 30 

marionboom@hotmail.com 

Jasper Gaillet 

Bosstraat 10 

1790 Hekelgem 

0498/23 34 34 

de_jasper_@hotmail.com  

Thomas van den Bergh  

Brusselbaan 219  

1790 Affligem  

0498/30 05 60  

sapaya007@hotmail.com  

Mathias Boom 

Zwarteberg 63 

1790 Hekelgem 

0497/03 92 77 

mathias_boom@hotmail.com 

Katoo Gaillet 

Bosstraat 10 

1790 Affligem  

0499/37 29 43 

katoo_g@hotmail.com  

Lore Jansegers 

Kromme Elleboogstraat 26 

9320 Erembodegem 

0475/67 97 13 

lorejansegers@hotmail.com 

Pieter Beazar  

Langestraat 5  

1790 Affligem  

0474/99 54 26  

pieter_beazar@hotmail.com  

Stef De Dobbeleer 

Kerkstraat 56 

1790 Affligem 

0478/65 47 86 

stef_dedobbeleer@hotmail.com 

Lieselot Vanthuyne 

Brusselbaan 246 

1790 Affligem 

0485/73 03 79 

vanthuynelieselot@hotmail.com  

Tom De Dobbeleer 

Kerkstraat 56 

1790 Affligem 

0484/41 61 01 

tomborulez@hotmail.com 
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