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V.U:    Marion Boom – Hekelgemstraat 42 - 9320 Erembodegem – 0496/66 00 30  
Daan Vandepitte – Langestraat 2 - 1790 Affligem - 0494/45 70 52 
Stef Roelandt – Kapellestraat 189 – 9473 Welle – 0494/42 74 71 



Agenda! 
 

- Donderdag 31 oktober tot zondag 3 november: winterkamp givers 
 

- Vrijdag 20 december tot maandag 23 december: winterkamp 
jonggivers 

 
- Zaterdag 4 januari 2014: oldiesnight om 20u aan de blokhut  

 
- Zaterdag 5 en zondag 6 april: festiviteiten 50 jaar scouting!! 

 
- Vrijdag 30 mei tot zondag 1 juni: reünieweekend oud-leiding scouts 

Hekelgem  
(meer info te verkrijgen bij Karen Thielemans, 0477/18 04 52)  

 
- Zaterdag 28 juni en zondag 29 juni: Pajottenfeesten, jaarlijks 

eetfestijn in de Abdij van Affligem  

 

 

 
 

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

 

  



 

 

Een volledige scoutsvergadering 
 

Beste ouders 

Sinds het begin van het nieuwe scoutsjaar komen er soms leden bij ons met de boodschap 

dat ze om 15u30 of 16u moeten vertrekken aangezien ze nog ergens anders moeten zijn. 

Hoe graag we iedereen naar de scouts zien komen, dit is een trend die wie liever kwijt dan 

rijk zijn. Wij kunnen onmogelijk voor iedereen een individueel schema bijhouden. Deze trend 

geeft ook problemen indien de leden vergadering op verplaatsing hebben. 

Gelieve het start- en einduur (normaal 14u tot 17u) van de vergaderingen dus te 

respecteren. 

Alvast bedankt!  

De leiding 

 

Inschrijven 
Ook nog een warme oproep aan allen die hun lidgeld nog moeten betalen! De deadline van 

26/10 is immers alweer even verstreken. Hoe u dit moet doen kan u terugvinden op onze 

site, algemeen plandingske en u kan ook steeds terecht bij de leiding met uw vragen.  

 

 

Oude doos 
Omdat december de maand van het geven is en wij al eens graag iets geven, geven wij u een 

soort van fragment uit de oude doos. Het is na jaren terug van weggeweest en zal u hopelijk 

opnieuw kunnen plezieren. Zie achteraan voor meer info. 

 

  



Kapoenen 
 

Kookvergadering 

Zondag, 3 november - 11u tot 14u 

Vandaag hebben we een speciale vergadering. 

Het is KOOKVERGADERING!!! 

Wat we gaan eten gaat jullie allerliefste leiding nog eventjes verborgen 

houden. Kom dat zien, kom dat zien van 11u tot 14u aan de blokhut. 

Om uit alle kosten te komen vragen wij aan jullie ouders 5 eurootjes. 

Hier inbegrepen natuurlijk een lekkere maaltijd en een nog beter 

dessertje. Tot dan! 

 

Hij komt! Hij komt! 

Zondag, 10 november – 14u tot 17u 

Wij hopen dat jullie allemaal heeeeeeeeeeeeeeeeeeeellll 

braaf zijn geweest dit jaar? Want voor alle brave kindertjes 

hebben wij een verrassing geregeld. Jullie raden al wel wie 

er vandaag komt: DE LIEVE GOEDE SINT. 

Hij komt toe gevaren om 14u aan de blokhut, waar de brave 

onder ons om 17u weer kunnen vertrekken met enkele cadeautjes. 

Vergeet allemaal jullie eurootje niet zodat wij een boot kunnen huren voor 

de sint. 

 

Schatkistenvergadering 

Zondag, 17 november – 14u tot 17u 

Wij zijn piraten van de zee en al wie zin heeft vaart maar mee, wij zijn 

piraten, piraten, piraten van de zee. We gaan opzoek naar de schat van 

de beroemde kapitein Eenoog. Breng allemaal schattenzoekersgerief mee 

zodat we allemaal samen opzoek kunnen gaan naar deze schat vol met 

goudstukken en andere verrassingen. 

Van 14u tot 17u aan de blokhut. 

Breng ook allemaal 1 euro mee voor een koekje en een drankje voor onze 

zoektocht een beetje makkelijker te maken. 

http://www.pajotten.be/node/663
http://www.pajotten.be/node/664


Cowboys en Indianen vergadering 

Zondag, 24 november – 14u tot 17u 

 
Vandaag gaan we op reis naar De “FAR WEST” en we gaan ons gaan 

inleven in de wereld van de cowboys en de indianen. Kom dus allemaal 

verkleed als een cowboy of indiaan en laat zien welke van de twee de 

sterkste is. De leiding zal zich ook verkleden in zijn favoriete personage 

uit the far west. 

Laat de strijd maar beginnen van 14u tot 17u aan de blokhut. Vergeet 

je euro niet. 

 

De-slimste-kapoen-ter-wereld-Vergadering 

Zondag, 1 december – 14u tot 17u 

 

Jaja jullie hebben het goed gelezen, vandaag gaan we te weten komen 

wie de slimste kapoenen zijn van de hele scouts. Lees dus allemaal zeker 

nog eens alle kranten en roddelblaadjes zodat jullie niets aan het toeval 

overlaten. Kom van 14u tot 17u naar de blokhut en laat zien dat JIJ de 

slimste kapoen bent. Breng zeker allemaal een euro mee. 

 

Lore en Annelie Verjaardagsfeestje superdelux – vergadering 

Zondag, 8 december – 14u tot 17u 

 

Deze week zijn Lore (5 december) en Annelie (6 december) verjaard. 

Daarom geven we een heus verjaardagsfeest voor al 

onze kapoentjes. Kom allemaal van 14u tot 17u naar 

de blokhut. 

Wij zorgen voor muziek en drankjes voor een 

namiddagje vol dansplezier. Breng 1 euro mee. 

 

Slaapzakspelletjes-vergadering 

Zondag, 15 december – 14u tot 17u 

 

Breng allemaal jullie slaapzak mee (of die van jullie broer of zus) en 

daarmee gaan we vandaag enkele typische scoutsspelletjes spelen. Geen 

nood ze gaan niet kapot gaan, we gaan ons enkel heel erg goed 

amuseren. Wij zien jullie van 14u tot 17u aan de blokhut. 

 

http://www.pajotten.be/node/665
http://www.pajotten.be/node/666
http://www.pajotten.be/node/668


 

Kerstfeestje 

Zondag, 22 december – 14u tot 17u 

 

Het is zover de laatste vergadering van het jaar 2013, volgende week 

lezen jullie, jullie nieuwjaarsbrieven voor aan heel de familie. Om het 

einde van het jaar en Kerstmis te vieren geven we nog een laatste feestje 

om alles goed af te sluiten. Breng allemaal een cadeautje van max. 3 euro 

mee helemaal ingepakt en nog 1 euro voor een koekje en een drankje. 

We zien jullie allemaal van 14u tot 17u aan de blokhut en kom 

genieten van deze kerstspecial. 

Hopelijk zijn jullie er allemaal bij :) 

 

Annelie – Hendrika – Lore 
 

  

Verrassing!  

December  is de maand van het geven en wij geven al graag eens iets. Daarom is er 

achteraan is nieuws en tegelijk ouds te vinden. 

Benieuwd? Lees/blader snel verder! 

 

http://www.pajotten.be/node/669


Vergaderingen Welpen: november – december 
 
Zondag 3 november – sportvergadering 
 
Tia Hellebout, Kim Clijsters, Vincent Kompanie, Felangi, Tom 
Boonen…  Allemaal stuk voor stuk zijn het topsporters. Daarom 
gaan wij, welpen en leiding vandaag ons beste beentje voorzetten 
om  hun sportprestaties te evenaren. Dus haal jullie sportpakjes 
maar boven! 2 – 5 aan de blokhut! 
 
Zondag 10 november - Sint-Maarten-vergadering 
 
Hopelijk zijn jullie het afgelopen jaar zeer flink geweest want wie 
goed is krijgt lekkers, wie stout is de roe. Jullie horen het goed 
vandaag komen Sint-Maarten en zijn zwarte pieten ons een 
bezoekje brengen. Dus poets jullie uniform nog eens op en wees 
allemaal paraat. 2 – 5 aan de blokhut! IPU 
 
Zondag 17 november - omgekeerde vergadering 
 
Vandaag gaan we eens lekker zot doen. Het wordt geen gewone 
super toffe vergadering maar een super toffe omgekeerde. Dus 
oefen jullie kreten al maar achterste voren, neem al maar afscheid 
van ons om twee uur, want vandaag doen we echt alles omgekeerd 
. 5 – 2 aan de tuhkolb! UPI 
 
Zondag 24 november – laddercompetitie 
 
Wie is de sterkste welp? Wie is de snelste welp. Wie kan het beste 
raadseltjes oplossen? Vandaag gaan jullie het opnemen tegen 
elkaar in een heuse ladder competitie. Dus verbeter je talenten, 
werk aan de zwakkere punten  en kom in super conditie naar de 
blokhut van 2 - 5. IPU 
 
 



Zondag 1 december – fietsvergadering 
 
Aangezien het merendeel van jullie niet van zijn fiets weg te slaan 
is, maken we er vandaag speciaal voor jullie een heuse 
fietsvergadering van. Dus pomp die banden op en smeer die 
kettingen en kom MET FIETS naar de scouts. 2 – 5 aan de blokhut 
IPU. 
 
 
Zondag 8december – kookvergadering 
 
Eten kunnen jullie als de beste. Maar kunnen jullie ook eten 
klaarmaken? Vandaag leggen we jullie letterlijk en figuurlijk het 
vuur aan de schenen in een heuse kookvergadering. Dus blader 
nog maar eens in de kookboeken en oefen jullie schiltechnieken 
nog maar eens. Let wel op dit is van 11-14u aan de blokhut! Breng 
€5 mee! IPU 
 
Zondag 15 december – vieze-vuile-ventjes vergadering 
 
Haal jullie foute-EN-dit-mag-zeker-vuil-worden kledij maar eens 
vanonder het stof want voor deze vergadering zijn ze beide van 
toepassing. Foute danspasjes, vettig lachje, kortom vieze vuile 
ventjes. Vandaag mag het allemaal. 2 – 5 aan de blokhut. IPU 
 
ZATERDAG 21 december – kasactiviteit 
 
Om nog super veeeeel en super toffe scoutsactiviteiten te kunnen 
doen hebben we ook een beetje centjes nodig. Daarom trekken we 
er vandaag op uit om onze kas te spijzen. Plaats en uur volgen nog 
per mail! IPU 
 
 
 
 
 



Zondag 29 december en 5 januari 
 
Hoezee de kerstperiode is weer aangebroken. Familiefeestjes 
(Wontolla heeft er veel!), cadeautjes, bij de oma’s en de opa’s op 
bezoek,… . Maar helaas is het geen scouts! Jullie zullen ons even 
moeten missen… :( Allemaal een vrolijk kerstfeest en een gelukkig 
nieuwjaar! Tot volgend jaar! 
 
 
Jullie Junglevrienden, 
Pytha, Piko, Sahi en Wont(r)olla 
 
IPU = In Perfect Uniform 

  

Verrassing!  

December  is de maand van het geven en wij geven al graag eens iets. Daarom is er 

achteraan is nieuws en tegelijk ouds te vinden. 

Benieuwd? Lees/blader snel verder! 

 



Jonggivers 
 

03/11 Drop it like it’s hot 

Drop is een typisch Europees snoepgoed, dat wordt gemaakt van het 

wortelsap van de zoethoutplant Glycyrrhiza glabra (vlinderbloemfamilie). De 

zuivere vorm heet blokdrop. De blokdrop wordt dan gebruikt als ingrediënt 

voor de snoepjes. Voor de smaak wordt suiker of een andere zoetstof 

toegevoegd en salmiak (ammoniumchloride). Vroeger bond men de drop 

met Arabische gom, tegenwoordig doet men dit meestal met zetmeel of 

gelatine. Toch wordt Arabische gom in kwaliteitsdrop nog steeds gebruikt. 

 

De industriële verwerking van de zoethoutwortel tot drop werd mogelijk toen 

de Italiaan Giorgio Amarelli er in 1731 in slaagde om het sap uit de 

zoethoutwortel (Glycyrrhiza glabra), tot drop te verwerken 

 

De zoethoutwortels worden van de struik afgeknipt en in de zon gedroogd. 

De struik zelf gaat terug in de grond en groeit weer aan. De wortels worden 

gemalen en met water tot een pap gemaakt. Deze wordt gefilterd en 

ingedikt tot blokdrop, een geconcentreerd dropje zoals dat in de winkel 

komt. Deze blokdrop gaat naar de dropfabrikant, die het weer verdunt en 

mengt met andere smaakstoffen (honing, salmiak) en verdikkingsmiddelen 

(zoals gemodificeerd zetmeel). Bij een temperatuur van 135°C gaat het 

zetmeel verstijfselen, en ontstaat er een deeg, dat lijkt op brooddeeg qua 

structuur. Dit deeg wordt in vormen geperst. Deze vormen worden eerst 

gemaakt van maiszetmeel, waarin het dropje wordt uitgehard. Dit uitharden 

duurt 36 uur, bij een temperatuur van 65°C. Na het uitharden wordt het 

zetmeel van de dropjes geblazen en worden ze van een glansmiddel 

voorzien. 

 

Alle fans en tegenstanders van drop worden op zondag 3/11 aan onze 

bekende stek verwacht (IPU!). 

 

10/11 Sint-Maarten 

Oefen je zangkunsten en meest onschuldige gezicht goed, want op 10/11 is 

het weer zover! Het jaarlijkse bezoek van Sint-Maarten! 

 

LET OP: aangezien zijn goedheiligheid al wat ouder en trager is, gaat deze 

vergadering door van 15u - 18u! IPU! 

 

17/11 We gaan los in het bos 

Tijd voor een beproefd, maar daarom niet minder leuk concept. Vandaag 

gaan we los in het bos met een bospottelijk leuk bosspel. Wij verwachten 

iedereen om 14u IPU! 

 



24/11 Ver(r)as(s)singsvergadering 

Is het nu verassing, verrasing, verrassing of verasing? Wat het ook is, je zal 

sowieso versteld staan als je op zondag 24/11 om 14u naar de blokhut afzakt. 

IPU! 

 

01/12 Vier-zondagen-voor-Kerstvergadering 

Het is nog vier zondagen voor Kerst! Nu de winkels ons al bijna een 

schandalige twee maand om de oren slaan met kerstversiering, hebben ook 

wij het hohoho-gevoel gevonden. Kom om 14u naar de Kersthut in perfect 

uniform en met een cadeautje (het liefst iets uit de Action).  

 

07/12 Filmvergadering 

Het is zover, sommigen van jullie zitten met examens of gaan er toch bijna 

aan beginnen. Om jullie van de studeerstress af te helpen, valt deze 

vergadering op een zaterdagavond. Jullie zijn allemaal welkom van 20u tot 

22u30 om samen gezellig een filmpje te kijken. Versnaperingen meebrengen! 
 

14/12 De grote kwistet-vergadering 

Omdat sommigen onder jullie nog steeds de hersenen moeten pijnigen, is ook 

deze vergadering op een zaterdagavond. Jammer genoeg heb je ook hier je 

hersenen bij nodig. Kom van 20u tot 22u30 naar de blokhut voor de grote 

'kwist dat 'k wist, ook al wist ik het nimeerquiz'. Sommige weetjes zijn immers 

interessant, maar ook handig om op te schrijven indien je 'x' niet kan vinden. 

IPU! 

 

20/12 Winterkamp! 

Beste jonggivers en ouders 

 

Schrijf vrijdag 20/12 alvast in dikke letters in de agenda want dan vertrekken 

we op winterkamp. We komen maandag 23/12 terug. Meer info volgt nog! 

 

 

 

Matthias – Tine - Daan 
  

Verrassing!  

December  is de maand van het geven en wij geven al graag eens iets. Daarom is er 

achteraan is nieuws en tegelijk ouds te vinden. 

Benieuwd? Lees/blader snel verder! 

 



Givers 
 

 

31-03 oktober/november: Weekend! 

 

Wanneer jullie dit plandingske krijgen is het weekend reeds ingezet en is dit – 

waarschijnlijk supertof weekend al achter de rug!  

 

Zondag 10 november: Sinte-Meutn 

 

Racisme zeg ik u! Toch komt vandaag dat ietwat minderwaardig hulpje van de 

Sint, zijnde Sint-Maarten, op bezoek. Als jullie braaf geweest zijn, krijgen jullie 

veel snoep van de Sint. Als jullie niet braaf geweest zijn, heb je je wel al genoeg 

geamuseerd en krijg je lekker niets. Of de roe, volgens de Van Dale 'een geheel 

van bij elkaar gebonden takken, gebruikt om iemand (als straf) slagen toe te 

brengen.' U weze gewaarschuwd. 

 

PS: omdat die kerel last heeft van zijn rug, spataders en andere kwaaltjes is hij 

altijd te laat. Daarom gaat de vergadering voor Givers door van 15u tot 18u! 

 

Zondag 17 november: Crossenindebossenvergadering 

 

Vandaag gaan we de meest Vlaamsche aller sporten beoefenen: Veldrijden! Het 

is dus vanzelfsprekend dat u uzelf met uw beste stalen ros en stalen beenspieren 

aan de Blokhut presenteert! We doen een opwarmingske, namelijk naar 

Baardegem rijden (want daar is de cross) en komen terug met den beker! En 

modder! En kou! En verkleumde spieren! Hiphoi! 

 

Zondag 24 november: slaapzakspelletjesvergadering! 

 

Wat is er leuker dan te liggen stinken in je slaapzak? Dolle fratsen uithalen met 

je slaapzak natuurlijk, en dat is vandaag nu net het plan. Breng (voor de 

langzameren van geest onder ons) dus je slaapzak mee. In slaapzak liggende 

givers bijten niet, maar wees toch maar op je hoede! 

 

Zondag 1 december: eerstedagvandelaatstemaandvergadering 

 

1 December. Er zijn leukere dagen. Of toch niet? Zeer symbolisch is het de 

eerste dag van de laatste maand van het jaar 2013. Dat komt nooit meer terug. 

Later zal men op deze dag terugblikken als een historisch moment van harmonie 

en geluk. Waarom? Dat kom je te weten aan de vertrouwde Blokhut van 2 tot 5! 



Zaterdag 7 december: filmkezienvergadering 

 

Volgens de Internet Movie Database zijn er in de geschiedenis van de mensheid 

al 468 122 films uitgebracht. Een daarvan gaan we dus vanavond bekijken in de 

knusse theaterzaal van de Blokhutpolis. Versnaperingen en filmsuggesties 

welkom! En givertjes ook, zaterdagavond van 20u30 tot 23u!  

 

Zaterdag 14 december: grote inmijnentijdwashetallemaalbetervergadering 

 

In mijnen tijd was zwarte piet nog geen racisme. In mijnen tijd ruilden we nog 

pokemonkaarten op school. In mijnen tijd was er nog internet via een 

belverbinding. In mijnen tijd was 'swag' gewoon een extreem debiele spelling 

van 'zwak'. Kortom, in mijnen tijd was alles beter. Ook speelden we gezellige 

gezelschapspelletjes bij het haardvuur. Breng allemaal een dekentje, een 

gebreide pull en een goed gezelschapspel mee. Tenminste, als die nog niet 

uitgestorven zijn bij de huidige 

yoloswagwafajwzzjizzinmapantsschmetcutieeee$$$keep'n-generatie. Des 

zaterdag avonds van 20u30 tot 23u in den blokken hut 

 

PS: No offence swagmeisters, jullie leiding ziet jullie nog even graag :) 

 

Dinsdag 24 december: 

gelduitdezakkenvandemensendewinkelkloppenvergadering 

 

Ondanks de crisis hebben de mensen nog altijd geld teveel. Aan ons om daar iets 

aan te doen. Alvorens ons kas vol te fretten bij de bomma, gaan we vandaag 

(09u -17u) zakskes vullen op een nog nader te bepalen locatie. Weest paraat met 

uw beste tandpastasmile! 

 

Zondag 29 december: Nieuwjaarsdrinkdink 

 

Het jaar is bijna ten einde, dat vraagt om een klein groot feestje! Trek je galajurk 

of smoking en je beste dansschoenen aan een feest ze, aan de blokkacio van 20u 

tot je word buitengewerkt door den John, den Alain of den Dré (onze 

buitenwippers). 
 

 

Jasper - Lore 
  

Verrassing!  

December  is de maand van het geven en wij geven al graag eens iets. Daarom is er 

achteraan is nieuws en tegelijk ouds te vinden. 

Benieuwd? Lees/blader snel verder! 

 



 

‘t Schijnt-datjes 

 
‘t Schijnt dat… 

 

- de t’ schijnt-datjes terug zijn. 

 

- ze de laatste keer verschenen in 2009. 

 

- sommige leiding dat een beetje jammer vond. 

 

- ze nu weer blij zullen zijn. 

 

- de ‘t schijnt-datjes en het plandingske worden gemaakt door Daan en Tine. 

 

- Lore Jansegers dit deed tot en met vorig jaar. 

 

- dat ze dit heel goed deed. 

 

- we grote schoenen hebben om te vullen. 

 

- we hopen dat dit door de ‘t schijnt-datjes opnieuw in het leven te roepen lukt. 

 

- het eigenlijk moeilijk is om ‘t schijnt-datjes te bedenken. 

 

- ze eigenlijk helemaal geen educatieve of informatieve waarde hebben, tenzij misschien voor 

de jonggiverquiz. 

 

- we nu verwachten dat alle jonggivers deze wist-je-datjes uit het hoofd leren. 

 

- de jonggivers thema ‘Fistjn a’a skaan #yolo #swaggg #wafa’ hadden op kamp. 

 

- het kamp is Le Mesnil was. 

 

- dit vlak bij de Franse grens ligt. 

 

- we heel goed weer hebben gehad. 

 

- we toch weer getroffen werden dooreen onweer op het groot kampvuur. 

 

- de andere groepen ook coole thema’s hadden. 

 

- de givers thema ‘WK Brazilië’ hadden. 

 

- het niet thema Pokémon was zoals de givers zelf hadden gevraagd. 

 

- Pokémon echt cool is. 

 

- maar echt niet normaal cool. 



 

- de welpen thema ‘teletijdmachine’ hadden. 

 

- dat ook cool is, maar niet zo cool als Pokémon. 

 

- de kapoenen ‘Amerika’ hadden als thema. 

 

- er daarom extreem veel Amerikaanse vlaggen aanwezig waren op het terrein. 

 

- sommigen er zelfs wat last van hadden. 

 

- we met sommigen Jasper bedoelen. 

 

- er sinds kamp veel veranderd is. 

 

- Katoo, Filip, Karen, Marieke, Lieselot en Gert gestopt zijn met leidinggeven. 

 

- we dit erg jammer vinden. 

 

- Filip wel nog actief is als materiaalmeester. 

 

- Filip ook is gestopt als groepsleiding. 

 

- Daan en Stef zijn plaats hebben ingenomen aan de zijde van Marion. 

 

- Daan en Stef en mooie bijnaam hebben voor Marion. 

 

- ik deze hier niet kan vernoemen. 

 

- ik dan wel eens mysterieus zou kunnen verdwijnen. 

 

- Marion niet zo dol is op haar bijnaam. 

 

- ze er toch nog mee kan lachen. 

 

- er ook nieuwe leiding is. 

 

- Lore DB, Tine, Stan en Ruben er zijn bijgekomen. 

 

- we hier heel blij om zijn. 

 

- we hopen dat ze lang in leiding blijven staan. 

 

- er toch ook veel nieuwe leden zijn. 

 

- we daar ook heel blij om zijn. 

 

- we toch al bijna twee pagina’s ‘t schijnt-datjes hebben. 

 

- het echt nog maar een regel is en dan is dit blad weer vol. 



 

- het blad dus vol was. 

 

- er nog enkele leuke weetjes zijn over de leiding. 

 

- Liesbeth vanaf nu Wontolla heet. 

 

- ze vaak Wontrolla wordt genoemd. 

 

- dat we dit volledig steunen. 

 

- WONTROLLA! WOLTROLLA! WONTROLLA! 

 

- Daan gedeeltelijk kleurenblind is. 

 

- hij gek wordt van ‘welke kleur is dit?’-vragen. 

 

- Tine maar met een oog kan knipogen. 

 

- Marion graag belt. 

 

- Marion ook een soort van buschauffeur is geworden. 

 

- ze niet belt tijdens dat buschauffeuren. 

 

- volwassen werkende vrouwen er op woensdag om 14u30 het oudste uitzien. 

 

- het nationale dier van Schotland de eenhoorn is. 

 

- dat cool is. 

 

- dat bijna zo cool is als Pokémon. 

 

- we trouwens op buitenlands kamp gaan in 2014. 

 

- we de bestemming lang geheim hebben gehouden voor de leiding. 

 

- we allerlei tegengestelde tips hebben gegeven. 

 

- er misschien hier wel een tip in verscholen zit. 

 

- hier misschien helemaal geen tip in verscholen zit. 

 

- we op buitenlands kamp gaan omdat het de vijftigste verjaardag van scouts Hekelgem is. 

 

- het een feestje wordt. 

 

- de ‘t schijnt-datjes op zijn. 

 

- er volgende keer weer zijn.



 

WIE IS WIE? 
Groepsleiding Groepsleiding Groepsleiding JINS 

 

Marion Boom 

Zwarteberg 63 

1790 Hekelgem 

0496/66 00 30 

marionboom@hotmail.com 

 

Daan Vandepitte 

Langestraat 2 

1790 Affligem 

0494/45 70 52  

daanvdp@hotmail.com 

 

Stef Roelandt 

Kapellestraat 189 

9473 Welle 

0494/42 74 71 

stef.roelandt@hotmail.com 

 

Tom De Dobbeleer 

Kerkstraat  

1790 Affligem 

0484/41 61 01  

tomborulez@hotmail.com 

KAPOENEN WELPEN JONGGIVERS GIVERS 
 

Hendrika Borms 

August Marcelstraat 86 

9300 Aalst 

0498/04 22 63 

hendrikaborms@hotmail.com 

 

Annelie Gaudissabois 

Jagershoek 120 

9320 Erembodegem 

0496/89 21 15 

Annelie_gaudissabois@hotmail.com  

 

Lore De Bousser 

Mazitsstraat 12 

1790 Affligem 

0476/21 80 54 

loredebousser@hotmail.com 

 

 

Liesbeth Mouwen 

Regentiestraat 14 

9473 Welle 

0485/91 82 23 

liesbeth.mouwen@hotmail.com  

 

Stef Roelandt 

Kapellestraat 189 

9473 Welle 

0494/42 74 71 

stef.roelandt@hotmail.com 

 

Ruben Boom 

Zwarteberg 63 

1790 Affligem  

0494/93 33 29 

Ruben_boom@hotmail.com 

 

Stan Guldemont 

Steenpoelweg 15 

1790 Affligem 

0472/01 63 07 

stan.guldemont@hotmail.com 

 

 

Daan Vandepitte 

Langestraat 2 

1790 Affligem 

0494/45 70 52  

daanvdp@hotmail.com  

 

Matthias van den Bergh 

Brusselbaan 219 

1790 Affligem 

0487/15 89 99  

de_matthi@hotmail.com  

 

Tine Van Boxstael 

Mazitsstraat 25 

1790 Affligem 

0494/47 05 91 

tinevanboxstael@gmail.com 

 

Lore Jansegers 

Kromme Elleboogstraat 26 

9320 Erembodegem 

0475/67 97 13 

lorejansegers@hotmail.com  

 

Jasper Gaillet 

Bosstraat 10 

1790 Affligem 

0498/23 34 34 

de_jasper_@hotmail.com  

 

 

 



 


