
  Plandingske  
November - December 

2012 

 

 
 
 

 V.U: Marion Boom - Zwarteberg 63 - 1790 Affligem – 0496 66 00 30 en 
Filip Clinckaert – Bergsken 9B – 9310 Moorsel – 0474 81 05 4 



Agenda! 
 

- Jincafé in Baardegem: 9/11/2012 

 
- Hike: 8/12/2012 

 
- Winterkamp jogi’s: 26/12 – 29/12/2012 

 
- Oldiesnight: 5/01/2013 

 
- Moederweekend: 26-27-28 april 2013 

 

- Zomerkamp:  
16/07/2013 tot 31/07/2013  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 



Kledingproject 
 

Beste ouders en leden, 

Dit jaar willen we in onze scouts graag een klein kledingproject op poten 

zetten. 

We weten namelijk allemaal hoe snel je als kapoen, welp, jonggiver of 

zelfs giver uit je scoutsuniform groeit. 

Wat houdt dit nu in? Alle oude scoutshemden, broeken, shorten, t-shirts 
en dergelijke die je van je kleine of grote spruit nog in de kast hebt liggen 

en niet meer weet wat mee te doen, breng je de komende drie weken 
mee naar de scouts. Bezorg ze aan Marion, zij zal steeds om 17 uur 

aanwezig zijn om de kleren in ontvangst te nemen. 

Alvast bedankt! 

De leiding. 

 

 

Inschrijven 

Ook nog een warme oproep aan al degene die hun lidgeld nog moeten 
betalen, want de datum is immers al verstreken! Hoe je dit moet doen 

vind je terug in het boekje dat in het begin van het scoutsjaar is 
rondgedeeld en ook op de site kan je de uitleg hieromtrent terugvinden! 

 
 

 



Pogramma Kapoenen 
 

Vriendjes en vriendinnetjes 

zondag, 4 November, 2012 - 14:00 to 17:00 
 

Vandaag mogen jullie allemaal een vriendje of vriendinnetje meenemen naar 

de scouts!  
We gaan dan allemaal samen leuke spelletjes spelen! Dus kies een vriendje 

van op school, de zwemles, de balletles, de muziekles, ... en laat deze 
proeven van de scouts!  

 
Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint 

JEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEJ!  
zondag, 11 November, 2012 - 14:00 to 17:00 

 
Jullie lezen het goed! Vandaag komt de Sint naar de scouts!  

Zorg dat jullie er piekfijn uitzien en heeeeeel braaf zijn want anders ...  
Breng een mooie tekening, pintje, kunstwerk, ... mee voor de Sint en voor 

het paard een wortel of suikerklontje! Daar zal het zeker blij mee zijn!  
 

Bosspel 

zondag, 18 November, 2012 - 14:00 to 17:00 
 

Voor de echte speurneuzen onder ons is dit een perfecte vergadering!  
We gaan vandaag een heus en geweldig bosspel spelen...  

Doe zeker warme kleren aan die vuil mogen worden!  
Wat we juist gaan doen blijft nog een klein geheim! Dus sssssssst  

 
Snif Snif ... Geen vergadering 

zondag, 25 November, 2012 - 14:00 to 17:00 
 

Sorry kapoenen, maar deze week gaan jullie ons moeten missen!  
Vandaag is het geen vergadering :( MAAR! Niet getreurd want volgende 

week zijn we er weer en dit met een heus ... Oh nee dat verklap ik nog niet!  
Tot volgende week  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Stadsspel 
zondag, 2 December, 2012 - 14:00 to 17:00 

 
We zijn er weer en vandaag eens niet aan de blokhut!  

We gaan een leuk stadsspel spelen en dit in de enige echte stad AALST!  
Afspraak om 14u aan de Sint-annabrug op het plein en om 17u kunnen jullie 

daar ook weer worden opgehaald door jullie ouders! Doe zeker warme kleren 

aan, tenzij het heeeeeeeeel warm is buiten natuurlijk!  
Wij zorgen alvast voor veeeeeeeeeeeeel plezier!  

Tot dan!  
 

Pleinspelen 
zondag, 9 December, 2012 - 14:00 to 17:00 

 
Jullie kennen ze wel: 

Dikke Berta, 1 2 3 piano, pottekestamp, verstoppertje, ...  
Kortom een hele leuke middag vol echte scoutspelletjes!  

 
Gezelschapsspelletjes 

zondag, 16 December, 2012 - 14:00 to 17:00 
 

Brrrrrrrrrrrrrr! Het wordt nu echt wel koud buiten. 

Tijd dus om ons binnen in het warme lokaal te vermaken en hoe kunnen we 
dit beter doen dan met gezelschapsspelletjes!  

Jullie mogen allemaal 1 meenemen, maar vergeet er niet jullie naam op te 
zetten.  

 
FILM vergadering 

vrijdag, 21 December, 2012 - 19:00 to 22:00 
  

Deze keer doen we het voor echt! Vandaag wordt de blokhut een ...... 
bioscoop! Vandaag geen stoorzenders, maar wel lekkere chips, nootjes, ... .  

Breng gerust iets lekkers mee om te knabbelen tijdens de film! 
Wie een leuke film heeft om naar te kijken mag deze zeker ook meenemen!   

Wij zorgen voor het scherm!  
 

Geen vergadering 

zondag, 30 December, 2012 - 14:00 
 

De kerstvakantie is volop aan de gang en jullie leiding moet nu jammer 
genoeg leren! Jammer, maar volgende week of liever gezegd volgend jaar 

zijn we er weer! WIJ WENSEN JULLIE ALVAST EEN GELUKKIG NIEUWJAAR 
TOE! 

 



Programma Welpen 
 

 
Welpenweekend! 

vrijdag, 2 November, 2012 - 10:00 to zondag, 4 November, 2012 - 12:30 

 
Dit jaar gaat het welpenweekend door van vrijdag 2 tot zondag 4 

november! Het zal doorgaan in Melsen (bij Merelbeke).  
 

Wij spreken vrijdagochtend 2 november om 10u af aan de blokhut om te 
vertrekken naar onze fantastische bestemming! Zondag 4 november 

zullen wij hier om 12u30 terug zijn. 
 

Het thema van ons weekend, is dit jaar niets minder dan… GROEN!  Dus 
verf jullie snoetjes alvast groen en zoek maar al jullie groene kleding uit, 

want dit weekend mogen jullie niets anders dan groen aandoen!  
 

Sint-Maarten 
zondag, 11 November, 2012 - 14:00 to 17:00 

 

Bibber en beef maar al want vandaag komt de enige, de echte... de lieve 
goede Sint! Begin maar al te gokken op welke stoute welpen er in de zak 

van de pieten zullen belanden en bereid je maar al voor op heel wat 
lekkers! Mis dit niet en kom van 2 tot 5 naar de blokhut om te ontdekken 

op welke originele wijze de sint dit jaar zal toekomen! 
 

Oma en opa vergadering! 
zondag, 18 November, 2012 - 14:00 to 17:00 

 
Zoek maar al een prachtige outfit uit de kleerkast van jullie oma en opa, 

haal die breinaalden van onder het stof, laat de baarden maar groeien en 
vergeet je wandelstok niet want vandaag is het oma en opa vergadering. 

We spelen vandaag namelijk spelletjes uit de oude doos, wees vrij om er 
ook zelf mee te brengen! 

 

Tocht 
zondag, 25 November, 2012 - 14:00 to 17:00 

 
Vandaag moeten jullie allemaal je stevige stapschoenen aandoen! Breng 

kompas en wegenkaarten maar mee want we gaan de Hekelgemse wegen 
onveilig maken.  

 
 

 
 

 



Miss en mister welp 
zondag, 2 December, 2012 - 14:00 to 17:00 

 
Oefen jullie catwalk-skills, je dansmoves, je colgate-smile en je mooiste 

poses. Voor de meisjes kijk alvast eens naar 'American next top model' en 
voor de jongens kijk alvast naar 'zo man zo vrouw' waar Jani je zeker 

enkele tips zal geven! Want vandaag kiezen we niemand minder dan miss 

en mister Welp! Wil jij kans maken op deze welbegeerde titel? rep je dan 
maar snel naar de blokhut! 

 
Kookvergadering! 

zondag, 9 December, 2012 - 11:00 to 14:00 
 

Vandaag gaan we koken! dus kijk allemaal naar komen eten, dagelijkse 
kost, de keuken van Sofie, SOS piet, njam njam TV, Jamie oliver, 

masterchef junior en masterchef voor de grote mensen, zodat jullie weten 
wat de cuisson is, wat saignant betekent, welke aangepaste wijnen je 

moet serveren bij een gastronomisch gerecht en wat een ideaal dessert is 
om te maken voor jullie leiding (tip: veel chocolade!)! Breng dus jullie 

koksmuts mee, jullie kookschort, 3 euro en een deel van ons 
dessertenbuffet! 

 

Filmvergadering 
zaterdag, 15 December, 2012 - 20:00 to 22:30 

 
Opgelet dit is een zaterdag! Kom allemaal in pyjama en breng een film, 

een sjozzeke en eventueel een versnapering mee voor deze gezellige 
filmavond @de blokhut! 

 
Kerstfeestje 

zondag, 23 December, 2012 - 14:00 to 17:00 
 

De kerstboom is gezet, de sneeuwvlokjes (zijn hopelijk) al aan het vallen, 
en de kerstman is onderweg, dus het ideale moment om een kerstfeestje 

te houden! Breng allemaal een cadeautje mee van maximum 2euro en 
kom samen met ons al vervroegd kerstmis vieren! 

 

Geen vergadering! :( 
zondag, 30 December, 2012 - 14:00 to 17:00 

 
Helaas lieve welpjes, vandaag is het geen vergadering! alvast een heel 

gelukkig nieuwjaar gewenst en zorg maar dat 'elke week naar de scouts 
komen' op je lijstje met goede voornemens staat! 

 

 



Programma Jonggivers 

 

Highland games 
zondag, 4 November, 2012 - 14:00 to 17:00 

 

Zoals de Schotten het in de 19e eeuw deden, gaan wij de traditionele 
clanspelen uit de hooglanden opnieuw beleven. Jullie zullen het beste van 

jezelf geven bij Caber toss, stone put, sheaf toss, tug of war en maide leisg. 
Kilt niet verplicht, doedelzak wel. Van 2 tot 5 aan de blokhut. (IPU) 

 
Oude-man-komt-uit-Spanje-naar-België-om-snoep-en-cadeautjes-

uit-te-delen-aan-brave-kindjesvergadering 
zondag, 11 November, 2012 - 14:00 to 17:00 

 
De naam geeft het een beetje weg, nee? Al wie de Sint dit jaar nog eens van 

dichtbij wil zien, wordt verwacht van 2 tot 5 aan de blokhut. (IPU) 
 

Kasactiviteit 
zaterdag, 17 November, 2012 - 10:00 to 13:00 

 

Om onze jonggiverkas wat te spijzen, gaan wij de mensen van klein Aalst 
lastigvallen met onze verrukkelijke koopwaar. Begin alvast maar te trainen 

op jullie communicatievaardigheid en aaibaarheidsfactor. Een schattige jogi 
is een goedverdienende jogi! Van 10 tot 13 uur op de Grote Markt te Aalst, 

in perfect uniform aan de ‘Zwette Maan’. 
 

Filmvergadering 
zondag, 25 November, 2012 - 14:00 to 17:00 

 
Lights, camera, action! U leest het, we gaan de uitdaging aan. Wij stoppen 

een bende jogi’s een camera in de hand in de hoop dat het resultaat voor 
een spontane ontlasting zorgt bij Spielberg, Cameron en Tarantino. 

Hollywood, we komen er aan. Van 2 tot 5 aan de blokhut. (IPU) 
 

Dessertvergadering 

zondag, 2 December, 2012 - 14:00 to 17:00 
 

Vorige week moest de filmindustrie eraan geloven, vandaag gaan we de 
koks een koekje van eigen deeg geven. Sofie Dumont vreest voor haar job 

toen ze dit las. Goe Gebakken, you’re going down! In perfect uniform, 
blokhut, 2-5. Classic! 

 
 

 
 

 



Examenvergadering 
zondag, 16 December, 2012 - 14:00 to 17:00 

 
Wat is de perfecte ontspanning na een week van hard labeur op de 

schoolbanken? Inderdaad: een quiz. Wij schotelen jullie 3 uur lang de 
moeilijkste vragen voor die we kunnen bedenken. Wat is de gemiddelde 

lengte van de neus van een vrouwelijke langneusaap? Is een langneusaap 

een bestaant dier? Is ‘bestaant’ niet met een ‘d’? Vragen genoeg, nu nog 
puberende jogi’s om ze te beantwoorden. Van 2 tot 5, blokhut. (IPU) 

 
Winterkamp 

woensdag, 26 December, 2012 - 14:00 to zaterdag, 29 December, 2012 - 
14:00 

 
Verdere info volgt! 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



Programma Givers 
 

 Jullie-zijn-nog-welpen-vergadering 
zondag, 4 November, 2012 - 14:00 to 17:00 

 

Beste givertjes,  
  

Vandaag mogen jullie je welpenpetje nog eens uit de kast halen, want we 
gaan ons volledig laten gaan en alles doen wat we anders niet zouden doen 

onder het mom 'te kinderachtig'. Breng allemaal jullie mooiste knuffel mee, 
je luidste lach en duizend vragen.  

  
Jullie ouders kunnen jullie afzetten aan de blokhut om 14u om een 

afscheidskusje  te geven, na drie uurtjes heimwee kunnen jullie opnieuw 
huiswaarts keren.  

  
Tot dan Givertjes.  

 
SINT van 15u30 tot 18u30! 

zondag, 11 November, 2012 - 15:30 to 18:30 

 
Deze zondag komt de sint langs, maar opgelet deze vergadering gaat 

door van 15u30 tot 18u30! Dit omdat het anders toch uitloopt en jullie daar 
4uur zitten te wachten om uiteindelijk toch in de zak te belanden.  

Aangezien we dit jaar alles anders doen, gaat het dit jaar GEEN saaie sint-
vergadering zijn, kom dus allemaal zeker naar de blokhut van 15u30 tot 

18u30!!!! 
Breng allemaal een tekening voor de sint mee! 

 
Cyclocross 

zondag, 18 November, 2012 - 14:00 to 17:00 
 

Dit jaar gaan we eens meedoen met de cyclocross door de zaal ons huis! 
Aangezien we nog niet zeker weten of wij als Affligemenaren hieraan kunnen 

deelnemen, zal later nog bevestiging volgen en meer informatie! 

 
Bizontocht 

zondag, 25 November, 2012 - 14:00 to 17:00 
 

Vandaag gaan we eens (misschien als voorbereiding om te voet naar het 
kamp te gaan) op tocht, zodat jullie opnieuw de echte scoutswaarden leren 

kennen. Sommigen onder jullie kennen het concept van bizontocht al, maar 
dit doet geen afbreuk aan de spanning van deze tocht. Voor diegenen die 

het nog niet kennen, kom zeker naar de blokhut en ontdek wat het is. Trek 
jullie stapschoenen aan, trek jullie kousen tot onder de knieeën en oefen al 

wat liedjes om luidkeels over de weilanden te roepen. 

http://www.pajotten.be/node/500
http://www.pajotten.be/node/502
http://www.pajotten.be/node/503


Giverparlement 
vrijdag, 30 November, 2012 - 20:00 to 22:30 

 
Het eerste giverparlement van dit jaar is een feit! Denk al eens na over wat 

jullie nog verwachten van dit jaar, welke initiatieven jullie zelf nog willen 
nemen en dergelijke meer. Wij hopen tegen dan meer duidelijkheid te 

kunnen verschaffen betreffende de zwette feesten.  

 
Fakkeltocht 

vrijdag, 7 December, 2012 - 19:00 to 23:00 
 

We gaan onze naburige scouts steunen en delen neem aan de fakkeltocht 
van scouts terjoden. Wij zorgen voor vervoer en inkomkaarten, jullie moeten 

enkel om 19u tot de blokhut komen. Om 23u zijn we daar terug. Wie reeds 
een kaart gekocht heeft, krijgt het geld van de giverkas terug.  

Aangezien we op voorhand moeten laten weten met hoeveel we aanwezig 
gaan zijn, vul de poll in op de facebookpagina. Indien u geen facebook heeft, 

stuur een berichtje naar Filip (0474/810548) 
Kleed jullie warm, wees op tijd en in perfect uniform! 

 
gezelschapspelletjes-avond 

zaterdag, 15 December, 2012 - 20:00 to 23:00 

 
Aangezien jullie allemaal in de examenssfeer zitten, en zoals uw mama zou 

zeggen "'tschool heeft altijd voorrang", maar om ons motto "Ontspanning is 
minstens even belangrijk als studeren", maken we er deze vrijdagavond een 

speciale vergadering van. Jullie mogen toekomen wanneer jullie willen en 
vertrekken wanneer het u best past. Uiteraard tussen een bepaald tijdstip: 

We starten vanaf 20u en jullie kunnen blijven tot 23u. Wij zorgen voor 
gezelschapspellen en versnaperingen, maar wie nog een deftig 

gezelschapspel heeft liggen, mag dit steeds ook meebrengen. 
Vrije toegang aan de blokhut, tussen 20u en 23u.  

 
Kerstvergadering van 17u tot 21u 

zondag, 23 December, 2012 - 17:00 to 21:00 
 

Givers,  

  
Aangezien jullie binnenkort aan een marathon van familiefeesten en veel 

eten beginnen, gaan we jullie al wat laten oefenen. Kom zonder gegeten te 
hebben naar de blokhut om 17u. Gewoon omdat het hoort van met de 

mensen die je liefhebt te tafelen tijdens de kerstperiode! 
  

Met een volle maag en een gelukzalig gevoel kunnen jullie opnieuw 
huiswaarts keren om 21u. Deze keer moeten jullie niet in uniform komen, 

maar trek jullie zondagse kledij maar aan! 
  

Jinglebells for the win! 

http://www.pajotten.be/node/504
http://www.pajotten.be/node/506
http://www.pajotten.be/node/505
http://www.pajotten.be/node/507


Zondag 30 december: Geen vergadering 
zondag, 30 December, 2012 - 14:00 

 
Omdat jullie leiding zich mentaal moet voorbereiden op oudjaar, is het 

vandaag geen vergadering.  
  

Nieuwjaarswensen kunnen jullie in ontvangst komen nemen op 5 januari, op 

onze oldies night! 
  

Groeten en tot volgend jaar,  
De giverleiding NERAK en PILIF! 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.pajotten.be/node/508


Foto’s kapoenenen 
 

   
 

  
 

   
 

 

 

 



 
 



 
 

WIE IS WIE? 

Groepsleiding Groepsleiding JINS JINS 

 

Marion Boom 

Zwarteberg 63 

1790 Hekelgem 

0496/66 00 30 

marionboom@hotmail.com 

 

Filip Clinckaert 

Bergsken 9b 

9310 Moorsel 

0474/81 05 48 

filipclinckaert@hotmail.com 

 

 

Lieselot Vanthuyne 

Brusselbaan 246 

1790 Affligem 

0485/73 03 79 

vanthuynelieselot@hotmail.com  

 

 

Tom De Dobbeleer  

Kerkstraat  

1790 Affligem  

0484/41 61 01  

tomborulez@hotmail.com 

KAPOENEN WELPEN JONGGIVERS GIVERS 
 

Gert Merckx 

Langestraat 182 

1790 Affligem  

0472/09 47 30 

gertscouts@hotmail.com 

 

Daan Vandepitte  

Langestraat 2  

1790 Affligem  

0494/45 20 57 

daanvdp@hotmail.com 

 

Liesbeth Mouwen  

Regentiestraat 14 

9473 Welle 

0485/91 82 23 

liesbeth.mouwen@hotmail.co

m 

 

 

Hendrika Borms 

August Marcelstraat 86 

9300 Aalst 

0498/04 22 63 

hendrikaborms@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 

 

Marieke Van Ransbeeck  

Walburgaweg 1  

9310 Meldert 

0473/27 36 32  

mariekevanransbeeck@hotmail.com 

 

Annelie Gaudissabois 

Jagershoek 120 

9320 Erembodegem 

0496/89 21 15 

Annelie_gaudissabois@hotmail.com 

 

Stef Roelandt 

kapellestraat 189 

9473 Welle 

0494427471 

stef.roelandt@hotmail.com 

 

Matthias van den Bergh 

Brusselbaan 219  

1790 Affligem 

0487/15 89 99  

de_matthi@hotmail.com 

 

 

 

? 

 

Karen Thielemans 

Calloystraat 3 

1790 Affligem 

0477/18 04 52  

karenthielemans@hotmail.com 

 

Filip Clinckaert 

Bergsken 9b 

9310 Moorsel 

0474/81 05 48 

filipclinckaert@hotmail.com 

 



 

 


