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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 3 mei: jinfuif 

 
- Vrijdag 9 mei: kampvoorstelling voor kapoenenouders 

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

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

 
- Maandag 9 juni: jeneverkot op Sinksenkermis 

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

eetfestijn in de Abdij van Affligem  

 
- Zaterdag 12 of zondag 13 juli: vertrek kamp givers 

 
- Maandag 14 juli: vertrek kamp voor kapoenen en jonggivers. 

 
- Zondag 20 juli: bezoekdag + vertrek kapoenen/aankomst welpen 

 
- Zondag 27 juli: einde zomerkamp 

 
- Zaterdag 13 en zondag 14 september: overgangsweekend 

 

 

 

 
 

Indien u nog vragen hebt, kan u steeds terecht bij de groepsleiding 
(groepsleiding@pajotten.be). 

  

Kampdata 



 

 

Zomerkamp 

Nu de temperaturen de pan uit swingen, wordt het tijd nog  wat informatie mee te geven  

over het zomerkamp. Dit jaar bestaan we 50 jaar en dat vraagt volgens ons ook om een 

speciale kampplaats. We blijven dit jaar dan ook niet in ons eigen Belgenlandje, maar steken 

de grens over naar Landrecies, Frankrijk. Het precieze adres is hieronder te vinden. Er zal  

niet veel verschil zijn met andere jaren, enkel de papierwinkel wordt groter (zie verder). De 

prijzen blijven (waarschijnlijk) hetzelfde. Voor de kapoenen en hun ouders zal een 

kampvoorstelling georganiseerd worden. Andere ouders kunnen met eventuele vragen 

terecht bij de groepsleiding. Het kampdingske zal sowieso niet meer lang op zich laten 

wachten. 

 

Adres 

Route d’ Happegarbes 82 

59550 Landrecies 

France 

 

Prijs 

Kapoenen en welpen: € 90  

Jonggivers en givers: € 150  

  

Welpen en kapoenen: 2de kind € 80, 3de 

kind € 70  

Jonggivers en givers: 2de kind € 140, 3de 

kind € 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instapmomenten zomerkamp 
Beste ouders 

 

Wij begrijpen dat sommige leden hobby’s hebben die moeilijkheden geven qua planning ten 

opzichte van het zomerkamp. Maar vanwege de praktische organisatie, unieke locatie en 

grote ledenaantallen zien wij dit jaar liever niet zomaar leden op het kampterrein 

verschijnen. Om deze reden voorzien wij instapmomenten. Leden kunnen enkel ‘instappen’ 

op 12/13 juli (givers), 14 juli of 20 juli. 

 

Wij danken u alvast voor uw begrip. 

 

 

Documenten kamp 
Dit jaar gaan we op kamp naar het buitenland. Aangezien (bijna) alle leden minderjarig zijn, 

hebben we dan ook wat meer documenten nodig. Deze moeten pas ingediend worden met 

de medische fiche, maar een verwittigd man/vrouw is er twee waard. 

Wij hebben nodig: 

- een goed ingevuld medische fiche (zal nog worden meegegeven) 

- gewettigde toelating ouders om naar het buitenland te reizen (af te halen op uw 

gemeentehuis, (meestal) gratis) 

- EZVK en/of Eurocross (World Assistance Card) (mutualiteit, gratis) 

- kopie van de fotozijde van de identiteitskaart -> belangrijk! 

Het ID moet minstens nog drie maanden geldig zijn na retour (tot 27/10/14). 

 

Overgangsweekend 2014 
Het overgangsweekend en de startdag vallen wegens omstandigheden volgend schooljaar 

uitzonderlijk in het tweede weekend van september.  



Kapoenen 
Geen vergadering 

Zondag, 4 mei 

Jammer genoeg is het vandaag geen vergadering, dit omdat de 

groepsleiding vandaag een speciale vergadering heeft voorbereid voor ons 

en alle andere leiding. 

Ouderavond 

Vrijdag, 9 mei – 20u 

Naar aanleiding van ons kamp deze vakantie willen we jullie graag 

uitnodigen voor een infomoment over het grote kamp van jullie kapoen. 

Hier geven we jullie wat informatie over hoe het kamp zal verlopen en 

enkele nuttige tips. 

Deze avond zal doorgaan op vrijdag 9 mei en begint stipt om 20uur aan 

de blokhut. 

Let op! Deze avond is enkel voor ouders. 

Tijdens en na het infomoment zal er kans zijn om een natje en een 

droogje te consumeren. 

Deze avond is zeker niet verplicht maar kan wel handig zijn voor 

informatie en vragen, zeker voor wie zijn kapoen voor de eerste keer op 

kamp stuurt. 

Hopelijk tot dan. 

 

Hendrika is jarig en het is moederdag 

Zondag, 11 mei – 14u tot 17u 

Hiep hiep hoeraaaaa!! Hendrika is bijna jarig EN het is ook moederdag. 

Dus gaan we iets speciaal knutselen, tekenen, boetseren, schilderen,… Ik 

denk dat jullie mama en Hendrika zeer blij zullen zijn met al deze 

verrassingen. Kom allemaal van 14u tot 17u naar de blokhut en breng 

zeker een eurootje mee. 

 

 

 



Omgekeerde vergadering 

Zondag, 18 mei – 14u tot 17u 

 
Vandaag is het omgekeerde vergadering, we doen dus allemaal dingen 

helemaal omgekeerd. Kom dus allemaal van 14u tot 17u naar de blokhut 
om te zien hoe jullie leiding dit allemaal gaat aanpakken. Vergeet je euro 

zeker niet! 
 

Knutselen 50 jaar 

Zondag, 25 mei  – 14u tot 17u 

 

Laat de zon in je hart, ze schijnt toch voor iedereen ! Dus laat ons maar 
hopen dat ze vandaag schijnt want wij gaan…. Trommelgeroffel …. 

WATERSPELLETJES spelen, kom dus allemaal in jullie zwemgerief en met 

reserve kledij van 14u tot 17u naar de blokhut. 
Indien het slecht weer zou zijn, zullen we wel andere spelletjes voorzien. 

Zodat jullie niet ziek worden zo vlak voor al jullie grote toetsen. Een euro 
is zeker een must voor deze vergadering! 

 
Gezelschapsspelletjes 

Vrijdag, 30 mei – 19u tot 21u 

 

OPGELET DIT IS EEN VRIJDAG! De leiding is weer druk aan het studeren 

want het is weer zover de examens staan voor de deur. Daarom is het 
vandaag gezelschapspelletjesvergadering. Kom allemaal van 19u tot 21u 

naar de blokhut en breng je favoriete gezelschapsspel mee. Indien jullie 
dit thuis niet hebben liggen, geen enkel probleem  de leiding zal zelf ook 

enkele spelletjes meehebben. 1 euro! 
 

Verrassingsvergadering 

Zondag, 8 juni – 14u tot 17u 

 

Kom dat zien! Kom dat zien! Vandaag is alles een verrassing! Wie is jullie 
leiding? Wat zullen we spelen? Gaan we ons vuil maken? Gaat het leuk 

zijn? Met hoeveel gaan we zijn? Wie gaat zich aan deze verrassing wagen? 
... en zo kunnen we ons nog vele vragen stellen! Van 14u tot 17u aan de 

blokhut met een eurootje in de hand! 
 

Laatste vergadering 

Vrijdag, 13 juni – 19u tot 21u 

 

OPGELET DIT IS EEN VRIJDAG! Ouuuuu... Het scoutsjaar is jammer 

genoeg al gedaan, maar we gaan dit scoutsjaar afsluiten met een knal! 
Onze allerlaatste vergadering zal een megaparty worden met leuke 

muziek, lekkere drankjes en hapjes! Hopelijk kunnen we zo veel mogelijk 
kapoenen verwachten voor deze allerlaatste vergadering want hoe meer 

zielen, hoe meer vreugd! Voor een allerlaatste keer verwachten we wel 
een eurootje!  

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


Vergaderingen Welpen: mei - juni 

4 mei: geen vergadering 

De leiding heeft vandaag zelf vergadering. Wat de hoofdleiding voor ons in petto heeft weten 

ook niet, we zijn benieuwd ;) 

11 mei: spelletjes uit de oude doos 

De leiding heeft in de blokhut een eeuwenoud boek gevonden vol met oeroude spelletjes. Het 

gaat terug naar de beginjaren van de scouts, en zoals jullie wel weten bestaan we al 50 jaar! 

Dus willen jullie weten wat ze toen allemaal speelden? Komen dan!     

14u-17u blokhut ipu 

18 mei: waterspelletjes 

Het is weer de tijd van het jaar, mooi weer, superwarm en de vogeltjes die fluiten. Hoog tijd 

dus om waterspelletjes te spelen.  

14u-17u blokhut 

25 mei: teambuilding 

Nog een kleine 2 maand en we zijn weer weg voor een supercool superdemax  zomerkamp.  

Dus om er voor te zorgen dan jullie tegen dan echt een super team zijn, gaan we vandaag  

jullie teamkwaliteiten testen. 

14u-17u blokhut  ipu 

30 mei: Cluedo 

Beste welpjes, we hebben jullie hulp nodig. Leidster Wontolla is vermoord en we hebben 

geen flauw idee wie het gedaan kan hebben. Dus train jullie detective skills en kom ons 

helpen!  

OPGEPAST VRIJDAG, ipu blokhut 

6 juni: bowlen 

De leiding zijn allemaal al pro’s, maar hoe goed zijn jullie bowlingskills? Kom allen en daag 

ons uit!   

VRIJDAG 18u-20u ipu bowling Tragel                                 

15 juni: geen vergadering 

De leiding zitten allemaal met de neus in de boeken want het zijn tot onze grote spijt examens 

 

22 juni: geen vergadering 

De leiding zitten allemaal met de neus in de boeken want het zijn tot onze grote spijt examens 

 

29juni- 30juni: de Pajottenfeesten 

HET TOFSTE EETFESTIJN VAN HET JAAR ALLEMAAL KOMEN! 

 
Jullie Junglevrienden, 

Pytha, Piko, Sahi en Wont(r)olla 

 

IPU = In Perfect Uniform  



Jonggivers 
 

04/05 Geen vergadering 

Het is tijd voor de leiding om zich weer eens lid te voelen. Voor jullie is het dus 

helaas geen vergadering! Niet getreurd, dat betekent extra tijd om huiswerk 

te maken, je kamer op te ruimen, af te wassen, het gras te maaien, te strijken, 

te kuisen, de ramen te lappen en allerhande andere klusjes! 

 

11/05 Leve mama! 

Vandaag is het moederdag! Hoe kunnen we dat beter vieren met een groot 

leve-mama-spel? Niet! Kom dus van 14u tot 17u naar de blokhut! IPU! 

 

18/05 Expeditie Robinson 

Die gloeiend hete zon, dat warme weer, die licht wuivende bomen,... Dit 

weer (tijdens tijd van schrijven) doet ons denken aan vakantie en lange, witte 

stranden en onbewoonde eilanden. Vandaag spelen we dan ook Expeditie 

Robinson. Kan jij overleven op een verlaten, maar exotisch eiland? Kom het te 

weten van 14u tot 17u aan de blokhut. IPU! 

 

23/05 Swingpaleis 

De legendarische muziekquiz komt weer even tot leven en strijkt neer in uw 

lokale fuifplaats bij uitstek: de blokhut! Ook de legendarische Felice zal er bij 

zijn. Let op: dit is een vrijdagavond! Van 20u tot 22u30! 

 

30/05 Reis rond de wereld 

De leiding zit ondertussen volop in de examenperiode, maar dromen al van 

de grote (en hopelijk welverdiende) vakantie. Daarom gaan we vanavond 

op reis rond de wereld. Ontdek allerlei culturen, landen en gebruiken van 20u 

tot 22u30 aan de blokhut. Let op: dit is een vrijdagavond! 

 

07/06 Hekelwood 

Lichten uit, scherm aan. Geslurp en gekraak. Ssssssjt, het gaat beginnen! 

Vanavond zijn jullie allemaal welkom in cinema 'de blokhut' voor een gezellig 

film- en groepsmoment. Jullie mogen allemaal een snack meebrengen. Let 

op: dit is een zaterdagavond! Van 20u tot 23u! 

 
13/06 Bowlen & afscheid 

Het is jammer genoeg weeral de laatste vergadering van dit scoutsjaar. 

Daarom gaan we dan ook nog even gezellig bowlen om, letterlijk en figuurlijk, 

met een knal te stoppen. Meer info over het tijstip en de plaats zal nog 

volgen. 

 

 



15/06 Geen vergadering 

Zoals gezegd zijn er geen vergaderingen meer. Wij zijn ondertussen al volop 

bezig met het voorbereiden van het zomerkamp. Jullie kunnen zich misschien 

ook al voorbereiden? Veel leuker als examens, toch? 

 

23/06 Geen vergadering 

Ook vandaag geen vergadering. Wij zitten ondertussen in het wondermooie 

Frankrijk op ons terrein, jullie waarschijnlijk met jullie neuzen in de boeken. Niet 

getreurd, het kamp is niet lang meer! 

 

28/06 – 29/06 Pajottenfeesten 

Het officiële begin van de zomervakantie is er! Eindelijk weer tijd voor de 

Pajottenfeesten. Ook dit jaar belooft het weer een spetterende editie te 

worden. Wij hopen jullie dit weekend dus allemaal te zien aan de abdij. Tot 

dan! 

 

 

Matthias – Tine - Daan  



Givers 
 

 

Zondag 4 mei: Geen vergadering 

 

Helaas pindakaas! Vandaag is het geen vergadering :( Tijd om nog eens bij de 

bomma op bezoek te gaan dus! 

 

Zondag 11 mei: Daguitstap! 

 

Vandaag trekken we er een dagje op uit!!! Na de metro-vergadering in Brussel is 

het tijd voor méér avontuur! 

Meer info volgt later nog! Maar kruis deze dag al zeker aan in jullie agenda's! 

 

Zondag 18 mei: Rappel – Franse vergadering 

 

Aangezien onze vorige Franse vergadering niet doorging wegens 

voorbereidingen voor Bosfest, is het tijd voor dé échte Franse vergadering! 

Aangezien we dit jaar op buitenlands kamp gaan, en ja jullie raden het al we 

gaan naar het verre Frankrijk, willen we dat jullie goed voorbereid vertrekken! 

Koken als een echte Fransman, werken als een echte Fransman, praten als een 

echte Fransman, wijn drinken als een echte Fransman, ... We leren het jullie 

allemaal! Ainsi, pratiquer votre francais Givers! 

 

Zondag 25 mei: Politieke vergadering 

 

Vandaag moeten we (met we, bedoelen we zij die ouder zijn dan 18, dus daar 

vallen jullie helaas nog niet onder) naar de stembus! Dus..  wij (jullie leiding die 

alles kent van poltieke) gaan jullie al klaarstomen voor de dag dat jullie 18 

worden en voor het eerst een bolletje mogen gaan kleuren in de stembureaus, 

dus wees allen aanwezig op deze politieke vergadering! Debateren, loze beloftes 

maken, mooi op een affiche staan, ... Vandaag wanen we ons een echte 

politieker! 

 

Zondag 1 juni: Wasserspiele 

 

Het is 30° buiten, de zon schijnt, er is een helderblauwe hemel en we weten met 

onszelf geen blijf vanwege de hitte! Wat is er dan beter dan verfrissende 

waterspelletjes??? NIETS! inderdaad! Daarom vandaag: waterspelletjes! Breng 

je watermitraillette, waterbazooka en als je dat hebt ook je waterpistooltje zeker 

mee! 



 

Zaterdag 7 juni: Bowlen 

 

een baan en een bal met drie gaten 

en iedereen goedgehumeurd 

we bowlen en bowlen en bowlen en bowlen 

en wie is er nu aan de beurt?? 

 

Aangezien jullie en wij examens hebben en we dit jaar nog niet gaan bowlen 

zijn, is het tijd om te gaan bowlen! We spreken om 20u30 af aan De Kat in Aalst 

en breng allemaal 5 euro mee! opgelet Dit is een ZATERDAGAVOND!  

 

Zaterdag 14 juni: Laatste vergadering - vergadering 

 

Helaas Helaas Helaas! Het scoutsjaar zit er alweer bijna op want dit is alweer de 

laatste vergadering van het scoutsjaar! Gelukkig zijn er nog de pajottenfeesten 

(waar jullie zeker nog info over krijgen) en een spetterend kamp om naar uit te 

kijken! Maar eerst gaan wij nog eens gezellig samen koude pintjes drinken (en 

dansen dansen?) Ook dit is opnieuw een zaterdagavond aangezien sommigen 

onder jullie en onder jullie leiding nog examens hebben! 

 

 

Jasper - Lore 
  



 

‘t Schijnt-datjes 

 
‘t Schijnt dat… 

 

- er deze keer enkel sfeerfoto’s zijn van 50 jaar scouts en geen ’t Schijnt-datjes! 

  



  



  



 

 
  



 
  



 
  





 

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  

 

 

 



 


