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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! 
 

- Zaterdag 4 januari: Oldies night om 20u aan de blokhut  

 
- Zondag 26 januari: schaatsen te Heuvelkouter Liedekerke 

 
- Vrijdag 31 januari tot zondag 2 februari: winterkamp kapoenen 

 
- 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. 

 

  



 

 

Oldies Night 
Het nieuwe jaar staat op het punt te beginnen of is juist begonnen wanneer u dit leest. 

Dit is dan ook de ideale gelegenheid om nog eens samen te komen en dat nieuwe jaar 

meteen goed in te zetten. 

Wij nodigen jullie dan ook graag uit op zaterdag 4 januari voor onze enige echte Oldies 

night. Jullie zijn welkom vanaf 20 uur voor een hapje en een drankje, begeleid door muziek 

uit jullie jeugdjaren! Dit jaar ook met kleine kerstboomverbranding. Dit alles gaat door aan 

de blokhut. Het wordt een Oldies night om niet te missen. 

 

Schaatsen 
Naar jaarlijkse gewoonte gaan we schaatsen op de ijsbaan Heuvelkouter in Liedekerke. We 

verwachten iedereen om 10u op de parking daar met wanten, sjaal, muts, dikke pull en 5 

euro. De leden kunnen op dezelfde plaats weer worden opgehaald om 12u. 

 

50 jaar scouting 
Alles begon in het gezegende jaar 1964. Ondertussen zijn we 50 jaar en een hele weg verder. 

Dit moeten we dan ook vieren! Wij presenteren dan ook met trots de feesten ter ere van 

onze 50ste verjaardag. Deze zullen doorgaan in het weekend van 5 en 6 april. Voor het 

volledige programma kan u terecht op Facebook en meer info zal ook nog volgen op onze 

site 

https://www.facebook.com/events/565897606818920/?ref=ts&fref=ts 

Sfeerbeelden 
Achteraan dit plandingske kan u wat sfeerbeelden terugvinden van de kapoenen en welpen. 

https://www.facebook.com/events/565897606818920/?ref=ts&fref=ts


Kapoenen 
Oldies Night 

Zaterdag, 4 januari - 20u tot … 

Allerbeste kapoenen, vanavond is het een speciale avond!! Helaas 

pindakaas, niet voor jullie. Wel voor jullie mama en papa! Vanavond is 

het: tromgeroffel……. 

OLDIES NIGHT!! Jihaa, party!!! Dit is om het nieuwe jaar feestelijk te 

starten. Een nieuw jaar vol leuke scoutsactiviteiten en nog wat meer 

genieten van jullie supertoffe leiding. Dus ja, maak maar al een paar 

goede voornemens! 

Dus aan de iets ouderen: jullie zijn allemaal welkom op deze mooie avond 

aan onze gezellige blokhut. Vanaf 20u kunnen jullie iets komen drinken. 

Tot dan! 

Geen vergadering 

Zondag, 5 januari – 14u tot 17u 

Vandaag is het geen vergadering.. jammer! 

Maar jullie leiding het druk met het vele leren en studeren. 

Sneeuwvergadering 

Zondag, 12 januari – 14u tot 17u 

Vandaag is het sneeuwvergadering.. Hopelijk zijn de weergoden ons goed 

gezind en laten ze van daar boven enkele sneeuwvlokken vallen.. kleed 

jullie maar alvast dik aan, en neem jullie slee, ski-latten, snowboards en 

dergelijke maar mee! Wij zorgen voor de sneeuw!! En natuurlijk DOLLE 

PRET! Kom allemaal van 14u tot 17u naar onze Aprés-ski hut. Vergeet 

jullie euro niet! 

 

 

 

 

 

 

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


Filmvergadering 

Vrijdag, 17 januari – 19u tot 21u 

 
Let op, dit is een vrijdag! Jullie leiding is nog steeds aan het leren, jaja 

we zijn het ondertussen al wat beu! Maar, gelukkig hebben we onze leuke 

kapoenen nog. Jullie kunnen ons op deze avond helpen met eens heerlijk 

te ontspannen. Een filmpje, drankje, hapje.. hmm we kunnen niet 

wachten!  

Jullie worden allemaal in onze heuse cinemazaal verwacht, in de blokhut 

van 19.00 tot 21.00 uur voor onze zalige, relaxerende en 

spannende filmvergadering. Jullie mogen zelf een hapje en een drankje 

meebrengen voor tijdens de film. 

We gaan schaatsen!!! 

Zondag, 26 januari – 10u tot 12u 

 
Vandaag gaan we schaatsen met de hele bende! Jaja, de welpen, 

jonggivers en givers gaan ook allemaal mee! Dat wordt fijn, lekker druk 

en veel lawaai, lange treinen maken en elkaar wat omverschaatsen! 

Joepie! 

Dit wil je zeker niet missen dus kom van 10.00 tot 12.00 uur naar de 

schaatsbaan van LIEDEKERKE. 

Wat nemen jullie mee: sjaal, muts, wanten, DIKKE KOUSEN en 5 EURO. 

Jullie ouders mogen bij deze vergadering meeschaatsen, dus ouders als 

jullie zin hebben neem ook jullie warme kledij mee! 

Winterkamp! 

Vrijdag, 31 januari – Zondag, 2 februari 

 
Eindelijk, het langverwachte WINTERKAMP. Dit willen jullie zeker niet 

missen! Voor sommigen onder jullie is dit misschien de eerste keer dat 

jullie even weg zijn van mama en papa, maar geen getreur, wij zullen 

jullie goed voor jullie zorgen. Samen gaan ze veel leuke dingen doen, 

lekker eten en goed slapen! 

Meer informatie vinden jullie in de brief. 

Deze brief komt binnenkort op de site terecht! 

 

 

 

 

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


Miss & Mister Kapoen 

Zondag, 9 februari – 14u tot 17u 

 

Vandaag gaan we eens kijken wie het best kan zingen, moppen vertellen, 

showkes opvoeren! Ja hoor, vandaag is het Miss en Mister kapoen 

vergadering. 

Kom alleen verkleed( als stoeren bink of felle trees) naar de blokhut en 

toen ons wat je in je mars hebt! 

Kom allemaal van 14 u tot 17 u naar de blokhut en kom het te weten! 

Breng ook een eurootje mee. 

 

Valentijnsvergadering 

Zondag, 16 februari– 14u tot 17u 

 

LOVE IS IN THE AIR!! Waarschijnlijk hebben jullie allemaal aan jullie 

liefjes een mooie roos of een lekker stuk chocolade gegeven! ( jullie 

mogen dit gerust ook aan jullie liefste leiding geven, voel je vrij!) vandaag 

is het Valentijnsvergadering. 

Kom naar ons liefdes nest van twee tot vijf en laat de liefde vloeien en de 

vlinders fladderen, met jullie euro. 

 

Carnavalsvergadering 

Zondag, 23 februari– 14u tot 17u 

 

Het is bijna weer zo ver. Het feest der feesten! CARNAVAL… We gaan dit 

feest met jullie al wat op voorhand vieren! 

Kom verkleed als tijger, ballerina, bakker, tuttebel, voil janet.. naar de 

blokhut! Neem jullie goed humeur zeker mee, maak alvast een wagen en 

warm de spieren al maar wat op want, we gaan feesten als de beesten! 

Kom van twee tot vijf naar onze blokhut voor onze 

heuse carnavalsvergadering. 

Wat vergeten we zeker niet? 1 EURO 

Annelie – Hendrika – Lore 
 

  

http://www.pajotten.be/node/668
http://www.pajotten.be/node/669


Vergaderingen Welpen: januari - februari 
 
Zondag 5 januari – geen vergadering 
 
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! 
 
Vrijdag 10 januari - filmvergadering 
 
Helaas is jullie geliefde leiding bezig aan zijn examens, daarom gaat deze 
vergadering op een VRIJDAG door.  Zoals jullie waarschijnlijk wel al zullen 
gelezen hebben gaan we samen gezellig naar een film kijken. Dus als jullie er 
nog een toffe thuis hebben liggen, meebrengen die handel! Van acht tot tien 
aan de blokhut! 
 
Zondag 19 januari - geen vergadering 
 
Helaas Helaas Helaas, Pico, Sahi, Pytha en Wontolla zitten volop in de 
examens en zullen op zondag met hun neus in de boeken zitten. Dus trek er 
eens op uit of bezoek de oma en opa nog eens want zoals eerder gezegd: 
helaas helaas helaas geen scouts vandaag! 
 
Zondag 26 januari – schaatsen 
 
Een pirouetje hier, een pirouetje daar. Oefen dat evenwicht ook naar maar 
eens, want vandaag gaan we schaatsen! 
Dus zoek die muts en sjaal maar en vergeet zeker je HANDSCHOENEN niet! 
We zien elkaar op de schaatsbaan te Liedekerke van 10 tot 12uur!  
Breng zeker ook 5euro mee! 
 
Zondag 2 februari – pisquiz 
 
Herhaal die tafels, bekijk de wereldkaart en haal die taalboeken nog maar 
eens  boven want vandaag mogen jullie jullie hersentjes nog een pijnigen in de 
heuse en enige echte pisquiz. Want dat precies inhoud vertellen we jullie de 
dag zelf wel maar één tip, train die blaas maar! PS: Wontolla is exact deze dag 
jarig! 
 



 
Zondag 9 februari – sjor- en kampvergadering 
 
Misschien hebben jullie het  al gezien maar elk jaar maken de jogi’s, givers, jins 
en leiding  prachtige houten constructies. Hoe doen we dat? Door te sjorren 
natuurlijk. Vandaag zullen wij, de leiding jullie de kneepjes van het vak leren 
dat al van generatie op generatie is overgedragen. Dus bereidt je voor om 
heuse sjorkampioenen te worden! 
 
Zondag 16 februari – bosspel 
Jullie hebben er al geravot, in gespeeld en kampen in gebouwd. Maar vandaag 
gaan we het geweldige scoutsbos verbruiken voor een bosspel. Trek dus een 
goeie broek en vest aan zodat jullie opgewassen zijn tegen het alom bekende 
scoutsbos. 
 
Zondag 23 februari – casino 
 
Zwarte zonnebril, zwart  bril, pak of een veel lipstick, jurk en een sjieke sjaal. 
Jullie kennen ze wel de maffioso.                                                          
Vandaag kunnen jullie de beste maffia in jullie naar bovenhalen op de heuse 
scouts casino. Dus oefen die hoger lager en de roulette maar al is en bereid 
je voor op een super casiononamiddagje   
 
 
 
Jullie Junglevrienden, 
Pytha, Piko, Sahi en Wont(r)olla 
 
IPU = In Perfect Uniform 

  



Jonggivers 
 

05/01 Geen vergadering 

Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering. We zijn immers nog te 

moe van de Oldies night (meer info op de site of hierboven) gisteren en ook 

nog een beetje van het winterkamp. 

 

We wensen jullie wel een heel gelukkig nieuwjaar! 

 

 

12/01 Tine-is-er-nietvergadering 

Zoals jullie wel weten zitten wij (de leiding) in onze blok. Hierdoor kan Tine 

vandaag niet aanwezig zijn. Niet getreurd, het wordt wel nog steeds een 

vergadering om niet meer te vergeten! Iedereen op post van 14u tot 17u IPU. 

 

19/01 Daan-is-er-nietvergadering 

Nu is het de beurt aan Daan om thuis, met zijn neus in de boeken, te blijven. 

We weten dat dit de vergadering meteen al een stuk minder leuk maakt, 

maar we zullen ons best doen om dit op te vangen. Moge de weergoden ons 

goed gezind zijn want het is sneeuwvergadering. Jullie weten wat dat 

betekent! Stevig ingeduffeld met wanten en muts en IPU worden jullie van 

14u tot 17u aan de blokhut verwacht. 

 

26/01 Schaatsen 

Het weer zover! De eerste jaarlijkse traditie verschijnt in ons plandingske. 

Vandaag gaan we gaan schaatsen met de hele groep. Aangezien wij al 

hebben gezien dat jullie geboren ijsglijders zijn, verwachten we de hele 

meute van 10u tot 12u aan schaatsbaan Heuvelkouter te Liedekerke. Geheel 

IPU met wanten, dikke jas, muts en 5 euro. 

 

02/02 Dubbele vergadering 

Vandaag Vandaag is is het het 02/02 02/02.. Dit Dit geeft geeft volgens 

volgens ons ons weer weer dat dat we we een een dubbele dubbele 

vergadering vergadering moeten moeten geven geven.. Het Het is is wel wel 

nog nog steeds van van 14u 14u tot tot 17u 17u,, maar maar de rest rest zal 

zal minder minder normaal normaal zijn zijn. Willen Willen jullie jullie te te weten 

weten komen komen wat wat de de dubbele dubbele vergadering 

vergadering inhoudt inhoudt?? Wees Wees dan dan allen allen aanwezig 

aanwezig IPU IPU.. Let Let op op!! Alles Alles zal zal gemakkelijker 

gemakkelijker zijn zijn indien indien jullie jullie even even zijn vandaag 

vandaag.. 

 

 

 



09/02 Opgroeivergadering 

Opgroeien doen we allemaal en moeten we (jam

mer genoeg) ook alle

maal. Vandaar doen we dan ook een opgroeiv

ergadering. Allemaal van 14u tot 

17u op post IPU. 

 
16/02 Valentijn 

Toen ik jou daar zag staan,  

begon mijn hart sneller te slaan. 

Rozen die geef ik aan jou, 

omdat ik zo veel van jou hou. 

Ik wil jou al mijn liefde geven, 

samen met jou door het leven. 

Ik denk aan jou, 

ik ben je voor altijd trouw. 

Er is niemand zoals jij, 

alleen jij maakt mij blij. 

Ik wil jou voor altijd, 

ik wil jou nooit meer kwijt. 

dus nu wil ik je zeggen 'jij bent lief en fijn' 

wil je mijn valentijn zijn? 

 

23/02 Dorpsspel 

Stadspelen zijn zo passé, zo 2013. Dit jaar spelen we een dorpsspel. Het 

belooft te spannend, komisch en vooral ontzettend leuk worden. We 

verwachten dus de gehele groep van 14u tot 17u aan de blokhut. IPU -> 

iedereen moet kunnen zien hoeveel plezier de scouts kunnen maken 

 

 

Matthias – Tine - Daan  



Givers 
 

 

Zaterdag 4 januari: Oldies! 

 

Naar jaarlijkse traditie is het ook dit jaar weer Oldies night! Neem jullie ouders 

mee om eentje te komen drinken en om een danske te placeren op het nieuwe 

jaar! Het is dit weekend dus geen vergadering, aangezien jullie voor jullie 

ouders zullen moeten zorgen die met een kater in bed liggen! Alvast een 

GELUKKIGE NIEUWJAAR van jullie leiding, Jaspore! (ps: doe de komende 

weken allemaal een kaarsje branden voor jullie leiding, want nu is het hun beurt 

voor examens te maken :p) 

 

Zondag 12 januari: Suprisevergadering 

 

Jullie leiding zit in de blok en heeft dus geen tijd deze zondagnamiddag! (trek 

maar allen een pruillip) Maar geen nood, wij sturen (bijna) volwaardige 

vervangers! Wat zij voor jullie in petto hebben is nog een verrassing! spannend!! 

 

Zaterdag 18 januari: Giverparlement 

 

Vandaag is het nog eens giverparlement! Hoe ver staan jullie met de 

voorbereiding van de (mini) zwette feesten, hebben jullie nog vragen hierover of 

over andere dingen die in de toekomst van dit scoutsjaar zullen plaatsvinden? 

Dit is het moment! vuur al je vragen af! Maar dit giverparlement is niet zomaar 

een giverparlement! Het is namelijk ook het afscheid van jullie leidster Lore 

(breng dus maar een doos kleenexkes mee, want er zal geblijt worden)! Na deze 

vergadering zal zij namelijk 8 weken lang in Guatemala vertoeven, maar geen 

paniek, ze komt zeker terug! 

 

Zondag 26 januari: Schaatsen 

 

Nog zo een jaarlijkse traditie, schaatsen! (Januari is duidelijk de maand van de 

tradities, en tradities zijn er om in ere te houden,dus dan doen wij dat ook!) 

Vandaag gaan we met de hele groep gaan schaatsen in Liedekerke!!! Breng 

goeie dikke sokken mee, handschoenen en 5 euro! 

 

 

 

 

 



Zondag 2 februari: Pokémonvergadering 

 

Pokémon is een mediafranchise van Nintendo en werd rond 1995 gecreëerd 

door Satoshi Tajiri. Oorspronkelijk werd het uitgebracht als een duo role playing 

game voor Game Boy die met elkaar verbonden konden worden. Pokémon is 

sindsdien uitgegroeid tot de op een na succesvolste game-franchise ter wereld, 

na Super Mario. 

De Pokémonfranchise bestaat onder andere uit spellen voor diverse Nintendo-

platforms/consoles, ruilkaartenspellen, een anime-televisieserie en bijbehorende 

speelfilms en een tijdschrift. Ook zijn er verschillende accessoires afgeleid van 

de televisiereeks, gaande van knuffels tot kledij. Het kaartspel is 

sinds 1999 verkrijgbaar in de Benelux, en is nog steeds populair onder 

schoolgaande jeugd (7-12 jaar) 

Voilà, ik had het zelf niet beter kunnen uitleggen, bedankt Wikipedia! U merkt 

het beste Givers, redenen genoeg om een hele vergadering hier aan te wijden! 

Kom naar de blokhut vergezeld van je favoriete Pokémon natuurlijk! 

 

Zondag 9 februari: Après-ski! 

 

Kom in ski-outfit naar de blokhut want vandaag gaan we après skieën! En hoe 

kan dat beter dan onder leiding van een professional, een echte kenner van de 

après ski, inderdaad, jullie leider Jasper! Ich bin so schoan , ich bin so toll. Ich 

bin der Anton aus Tirol. Meine gigaschlanken Wadln san a Wahnsinn fur die 

Madln. Mei Figur a Wunder dar Natur! Jaja, begin die Deutsche schlagers maar 

al in te studeren, want ze komen zeker en vast allemaal aan bod! 

 

Zondag 16 februari: 2-dagen-na-valentijnvergadering 

 

Valentijnsdag is een dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven met 

cadeautjes, bloemen, of kaarten. Valentijnsdag wordt gevierd op 14 februari. 

Paus Gelasius I riep in 496 14 februari uit tot de dag van de Heilige Valentijn. 

Een dag die we niet zomaar kunnen laten voorbijgaan dus! Liefjes mogen 

meegebracht worden en degene zonder lief mogen hun liefdesbrief alvast 

schrijven voor hun geheime liefde! Vandaag is Cupido present, dus als je je slag 

wil slaan, ist de moment! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zondag 23 februari: hetwereldwijdewebvergadering 

 

Chatroulette, ask.fm, facebook, skype, netlog, twitter, youtube ... noem maar op! 

de mogelijkheiden zijn eindeloos op het wereldwijdeweb en daarom vonden we 

het tijd voor het grote internetspel! (beetje als een stadsspel, maar dan virtueel 

dus!) ps: er zal misschien een special guest zijn!!! 
 

Jasper - Lore 
  



 

‘t Schijnt-datjes 

 
‘t Schijnt dat… 

 

- het jaar er bijna op zit 

 

- 2014 wel al klaar staat 

 

- we iedereen prettige feestdagen willen wensen 

 

- we iedereen ook een gelukkige nieuwjaar willen wensen 

 

- we hopen dat ieders wensen uitkomen in het nieuwe jaar 

 

- het hopelijk voor iedereen een jaar vol voorspoed zal worden 

 

- we het bij de scouts al helemaal zien zitten 

 

- we het nieuwe jaar uitgebreid kunnen vieren op Oldies Night 

 

- dit een feestje zal worden 

 

- iedereen hier op uitgenodigd is 

 

- de leiding dan ook zoveel mogelijk volk hoopt te verwelkomen 

 

- dit het laatste feestje is voor de meeste leidingsleden 

 

- ze in hun blok zitten 

 

- sommigen de examens al grondig beu zijn, ook al zijn ze nog niet begonnen 

 

- er festiviteiten zijn gepland voor de vijftigste verjaardag van onze scouts 

 

- het echt leuk gaat worden 

 

- het een feestje gaat worden 

 

- de affiche al klaar is 

 

- de leiding ze vol trots de wereld heeft ingestuurd 

 

- er hard aan gewerkt is 

 

- ze te bezichtigen is op Facebook 

 

- er al heel wat geïnteresseerden zijn 

 



- de givers op winterkamp zijn geweest 

 

- dit plaats vond in Sint-Niklaas 

 

- de scouts, chiro en andere jeugdbewegingen daar allen samenzitten op een terrein 

 

- de givers geslapen hebben in een lokaal dat ook de blokhut heette 

 

- daar ook nog nazi’s hadden geslapen tijdens en voor de oorlog 

 

- de Canadezen er geslapen hebben na de oorlog 

 

- het lokaal voorzien was van een wc voor hobbits 

 

- de keuken wat koud was 

 

- het thema knuffelbosvrienden was 

 

- iedereen zich extreem goed geamuseerd heeft 

 

-de jonggivers ook op winterkamp zijn geweest 

 

- dit in de kerstvakantie was 

 

- dit is zoals het hoort 

 

- het in Ieper was 

 

- het een groot en warm lokaal was 

 

- enkel de slaapkamer van de leiding wat aan de koude kant was 

 

- de klinken van de wc-deuren soms verdwenen 

 

- de jonggivers zijn gaan schaatsen in de gietende regen 

 

- ze zich toch geamuseerd hebben 

 

- ze naar The Last Post zijn gaan kijken 

 

- sommigen onder de indruk waren 

 

- anderen meer gefocust waren op de knappe Engelse boys aan de overkant 

 

- de jonggivers veel in het park hebben gelopen 

 

- sommigen bijna opgesloten zaten in een oude toren 

 

- dit maar een tactiek in het spel was. 

 



 

 

Sfeerbeelden 

Kapoenen 
 



 

 

 

 



Welpen 
 

 





 

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  

 

 

 



 


