Plandingske
maart - april
2014

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!

Kampdata

-

Zondag 1 maart: geen vergadering (carnaval)

-

Zondag 9 maart: kermisvergadering (14u -17u, Keizersplein Aalst)

-

Zaterdag 22 maart: kapoenen- en welpendag

-

Zaterdag 5 en zondag 6 april: feesten ter ere van 50 jaar
scouts Hekelgem

-

Zaterdag 18 april tot zondag 20 april: eikesweekend voor givers

-

Vrijdag 25 april tot zondag 27 april: welpenweekend

-

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)

-

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).

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, wijzigingen en nieuws kan u terecht op Facebook en op onze site.
Wij hopen jullie allemaal alvast te verwelkomen op onze terreinen voor een hapje, een
drankje en heel, heel veel plezier.

Zaterdag

Zondag

17u00:

13u00:

Inhuldiging & receptie

Start van een fotozoektocht door Hekelgem.

18u00:

Start de kinderanimatie met o.a. springkastelen en oude

Jaarlijkse ZWETTE FEESTEN, georganiseerd door onze

volkspelen.

givers!
(Mini-festival met verschillende live groepen)
21u00:
Onze jaarlijkse scoutsfuif: BOSFEST!
https://www.facebook.com/pages/Bosfest/229181223888544

vvk: 3 euro
adk: 4 euro
Met dj's als:
Dj PLP
Velcro 'n Laces
T.Mastis
https://www.facebook.com/T.Mastis?fref=ts

Opnieuw in grote overdekte tent!
Kaarten verkrijgbaar bij alle givers, jins en leiding!
Doorlopend eetstandjes voorzien!
------------https://www.facebook.com/events/565897606818920/?fref=ts

Zomerkamp
Nu de lente na deze extreem harde winter bijna voor de deur staat, wordt het tijd om al 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 en
belangrijke details zullen nog worden meegedeeld. Er zal echter niet veel verschil zijn met
andere jaren, enkel de papierwinkel wordt groter (zie verder). Voor de kapoenen en hun
ouders zal een kampvoorstelling georganiseerd worden. Andere ouders kunnen met
eventuele vragen terecht bij de groepsleiding.

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).

Spaghettifestijn Team83
U wordt allen van harte uitgenodigd op het spaghettifestijn van Team83 op zondag 23 maart
in Asse. Dit is ten voordele van het Kinderkankerfonds en de Mucovereniging. U kan de
uitnodiging achteraan in dit plandingske vinden.

Overgangsweekend 2014
Het overgangsweekend en de startdag vallen wegens omstandigheden volgend schooljaar
uitzonderlijk in het tweede weekend van september.

Kapoenen
Geen vergadering
Zondag, 2 maart

Helaas pindakaas! Er is geen vergadering vandaag.. waaaaaaaaaaaant…….
Vandaag is het Aalst carnaval! Als jullie ook naar de stoet komen kijken
moeten jullie je oogjes goed openhouden! Misschien kom je ons wel
tegen, als jullie ons herkennen tenminste….
We gaan naar de kermis!
Zondag, 9 maart – 14u tot 17u

Vandaag gaan we met z’n allen de kermis te Aalst onveilig maken! Kom
allemaal om 14 uur naar het Keizersplein (tussen de 2 standbeelden) en
daar kunnen jullie ouders je komen ophalen om 17 uur na een superleuke
namiddag! Oohja! Breng zeker €10 mee! Zo kunnen we veel attracties
doen!
We spelen een spel vanavond!
Vrijdag, 14 maart – 19u tot 21u

Let op! Dit is een vrijdagavond!! Vandaag spelen we een avondspel, dat is
ook eens iets anders he! Jullie mogen allemaal naar onze blokhut komen
van 19.00 tot 21.00 uur! Doe maar lekker warme kleren aan en neem
zeker een zaklamp mee (en je euro natuurlijk)!
Kapoenendag
Zaterdag, 22 maart – 9u30 tot 17u

Let op! Dit is een zaterdag!!!!
De activiteit zal doorgaan van 9u30 tot 17u bij ons op het terrein (de
blokhut).
Aangezien we zelf nog niet veel informatie hebben komt deze nog.. Hou
de site in de gaten!

Knutselen 50 jaar
Zondag, 30 maart – 14u tot 17u

Aangezien er volgende week een groot feest op het programma staat,
hebben wij de grote taak om versiering te maken!
- van 2 tot 5 aan de blokhut – met je euro!
50 jaar scouts!
Zaterdag 5 april – zondag 6 april

Dit is een feestweekend! Er zal geen specifieke vergadering voor de
kapoentjes gegeven worden.. Maar dit is uiteraard geen reden om eens
langs te komen met de mama, papa, oma’s, opa’s, tantes, nonkels,
neefjes, nichtjes, buren, overburen,…. Hoe meer zielen hoe meer vreugd!
En niet getreurd, de leiding zal er een heel weekend aanwezig zijn!
Kijk op de affiche voor meer informatie!
Paasvergadering
Zondag, 13 april – 14u tot 17u

Aangezien het bijna Pasen is, konden we het ons niet laten om een heuse
paasvergadering in elkaar te steken… Hopelijk is de paashaas al een
beetje vroeger gekomen naar de blokhut!
Raap jullie ‘zoekskills’ al maar bij elkaar en breng zeker een mandje mee!
Wie weet komt het wel van pas…
- van 2 tot 5 aan de blokhut – met je euro!
Geen vergadering
Zondag, 20 april

Aangezien het vandaag PASEN is, is er geen vergadering zodat jullie ruim
de tijd hebben om eitjes te zoeken! Hopelijk is de paashaas gul geweest!
Bosspel
Zondag, 27 april – 14u tot 17u

Eindelijk! Het langverwachte bosspel is er! Klaar om een namiddag door te
brengen in ons bos? Hou je dan maar vast! Want dit beloofd een
spectaculair spel te worden! Wie wil mag zich zeker een beetje
camoufleren zodat je niet opvalt tussen de bomen.
- van 2 tot 5 aan de blokhut – met je euro!

Annelie – Hendrika – Lore

Vergaderingen Welpen: maart - april
Zondag 2 maart- Carnaval-geen vergadering
Whoeoeoeoe, eindelijk is het weer zo ver, Aalst carnaval. Helaas betekent dit
geen scouts. Maar misschien komen jullie ons tegen tijdens de stoet in Aalst,
als jullie ons herkennen tenminste 
Zondag 9 maart- Kermis
Jullie hebben ze waarschijnlijk allemaal al zien staan de grote prachtige
kermisattracties in Aalst. Nu de grote vraag : zijn ze wel tof en plezant
genoeg voor kinderen? Aan onze welpen om dit uit te testen. Breng dus
allemaal 10 euro mee en kom van 2 tot 5u naar het Keizersplein te Aalst.
Zondag 16 maart- De grote schoenenvergadering
Jullie hebben ze elke dag aan jullie voeten, ze brengen jullie veilig en wel
overal naar toe. Jawel, we hebben het over jullie prachtige schoenen. Dus als
jullie willen weten wat we zo allemaal kunnen doen met die schoen kom dan
zeker af! 2 tot 5 aan de blokhut !
Zaterdag 22 maart- welpendag
Vandaag is het welpendag, de ouderen onder jullie weten al wat dit is. voor
de jongeren : dit is een dag waarop we met alle welpen van de omgeving
samenkomen en supertoffe spelen en andere zotte dingen doen. Verdere
info volgt nog.
Zondag 30 maart- geen vergadering
Jullie leiding heeft gisteren hard in de lokalen en op het terrein gewerkt en
gaan vandaag wat uitrusten en achter de boeken zitten. Dus geen
vergadering vandaag, maar neem deze kans om eens bij de opa, oma, meter of
peter langs te gaan op deze heerlijke zondagmiddag.

Zondag 6 april – 50 jaar scouts
Happy birthday to you, happy birthday to you, onze geliefde scouts is
vandaag maar liefst 50 jaar oud, tijd voor een dik feestje. Gisteren was er al
onze alombekende fuif, maar vandaag is er een heuse barbecue. Dus neem je
oma, opa, zus, broer, enz. mee en zak allen af om samen met ons te eten, te
drinken en te feesten! Jullie mogen natuurlijk ook al langskomen op
zaterdag !
Zondag 13 april- verbloemde vergadering
Vandaag is er een verrassing die jullie allemaal superleuk gaan vinden. Maar
wat de verrassing juist is, kunnen we jullie helaas niet vertellen, héhé  Dus
als je het wil weten zal je moeten komen… van 2 tot 5 u blokhut.
Zondag 20 april- filmvergadering
Altijd al een filmster, regisseur of stuntman willen worden? Vandaag kan het
want we gaan een heuse welpenfilm maken! Dus oefen die trucjes en dat
acteertalent nog maar eens en kom van 2 tot 5 naar de blokhut .
Vrijdag 25 april tot zondag 27 april- welpenweekend
Verdere info volgt nog.

Jullie Junglevrienden,
Pytha, Piko, Sahi en Wont(r)olla
IPU = In Perfect Uniform

Jonggivers
02/03 Geen vergadering
Vandaag is het carnaval, je zal de leiding dus niet op het terrein kunnen
vinden. Geen vergadering vandaag!
09/03 Kermis
Vandaag gaan we naar de kermis in Aalst. We spreken af om 14u op
het Keizersplein in Aalst met elk 10 euro. Om 17u staan we daar terug. IPU!
16/03 Gold Rush
Het programma Gold Rush bleek meteen een kijkcijferhit te zijn en is sinds
december 2010 een van de meest bekeken programma's op vrijdagavond in
Amerika. Ook hier in België was het even erg populair. Daan heeft alle
afleveringen gezien (mede door het feit dat hij enkel Discovery ontvangt op
zijn kot) en daarom spelen we dan ook het Gold Rush spel vandaag. Oefen
maar al wat met de schop in de achtertuin want vandaag graven we naar
goud. Van 14u tot 17u aan de blokhut. IPU!
23/03 Top Secret
Deze vergadering is geheim en er zullen dan ook nog niet veel details
vrijgegeven worden. Het enigste dat we kunnen zeggen is dat de
vergadering niet zal doorgaan aan de blokhut en dat je ten laatste op
16/03 moet doorgeven of je al dan niet komt. Hiervoor stuur je een mail
naar jogis@pajotten.be.
30/03 Het vree wijze verjaardagsspel
Heel wat bekende mensen zoals Maaike Cafmeyer, Celine Dion, MC Hammer
en Norah Jones verjaren vandaag. Rikki en Wiske (voorloper van Suske en
Wiske) zijn ook jarig op 30/03. Verder zullen ook wel enkele leden, leiding en
ouders rond deze datum jarig zijn. Ook onze scoutsgroep geeft rond deze
datum zijn verjaardagsfeest. Het is dan ook eens meer dan tijd voor een
verjaardagsvergadering. Van 14u tot 17u aan de blokhut. IPU!
05/04 – 06/04 50 jaar Open Scouts Pajotten Hekelgem
Het is zover! We bestaan 50 jaar en dat moeten we vieren! Wij verwachten
jullie allemaal te zien dit weekend (IPU). Het programma kunnen jullie vinden
op onze site of op Facebook.

13/04 Geen vergadering
Na al dat feesten moet iedereen wat bekomen. Het is vandaag dan ook
geen vergadering, tot volgende week!
20/04 Paaskonijnendink
Niets roept een groter paasgevoel op dan een stel paaskonijnen. Wij stellen
daarom met grote trots onze paaskonijnendinkvergadering voor. Alle leden
met lange en korte oren worden van 14u tot 17u aan de paashut verwacht.
IPU!
27/04 En gaan!
Vandaag spelen we een echte scoutsklassieker: watch and go, ook wel
gekend als kijken en gaan! Moeten hier echt nog woorden aan vuil gemaakt
worden? Van 14u tot 17u aan de blokhut. IPU!

Matthias – Tine - Daan

Givers
Zondag 2 maart: Geen vergadering
Omdat in een aangrenzend provinciestadje vandaag het walhalla van de
marginaliteit plaatsvindt, is het vandaag geen vergadering (snif snif ween ween).
Jammer maar helaas pindakaas!
Zondag 9 maart: Keirremis a’a skaan
Blijven zitten tijdens het draaien! Omdat we maar niet genoeg krijgen van ons
naburig provinciestadje trekken we vandaag terug naar Marginaalst! We gaan
namelijk naar de kermis! Fistjen a'a skaan! Afspraak om 14 uur op het prachtige
Keizersplein, genoemd naar de enige, de echte Napoleon! Breng ook nog 10 euri
mee, want monie moet rollen.
Zondag 16 maart: Voedselvergadering
Af en toe denken we ook aan jullie ouders. Daarom zijn ze vandaag niet alleen
enkele uurtjes verlost van hun bengel(s), maar mamalief hoeft vandaag zelfs
geen middagmaal te koken! Er zal immers voldoende (te veel) voedsel ter
beschikking staan op deze voedselvergadering! OM NOM NOM NOM
Van 14u tot 17u aan onze blokhut.
Zondag 23 maart: Metrovergadering
Wat telt er 1.155.166 inwoners en heeft een gemiddelde temperatuur van 6,8
graden Celsius in maart? Ah oui, Brussel quoi! We gaan vandaag onze prachtige
hoofdstad opfleuren met een bezoekje! A l'aise eh poit! De details zullen nog
medegedeeld worden, maar hou alvast een hele dag vrij in je agenda! Ca va être
trop bien mec!
Zondag 30 maart: La réunion française
Omdat we deze zomer op kamp gaan naar la douce France, houden we ter
voorbereiding al eens een Franse vergadering! Baguetten en kaas fretten voor
dood, of gaan we een spelletje petanque spelen? Nous le savons, pour vous, c'est
une question! De deux à cinq à la cabine en bois!

Zaterdag 5 en zondag 6 april: 50 jaar scouts
Feesten, feesten, feesten!
Vrijdag 18 tot zondag 20 april: Eikesweekend
Eikes rapen en dansen, dansen, dat is de korte samenvatting van het
eikesweekend! Details hebben jullie normaal al gekregen.
Zondag 27 april: Stadsspel
Ik zei al dat we maar niet genoeg krijgen van Marginaalst, daarom vandaag een
stadsspelleken a'a skaan hehehehe. 2 tot 5 aan de zwette maan!

Jasper - Lore

‘t Schijnt-datjes
‘t Schijnt dat…
- de winter weeral voorbij is.
- niemand de winter eigenlijk echt gevoeld heeft.
- alle groepen nochtans op sneeuw hadden gerekend.
- ze allemaal een sneeuwvergadering hadden ingepland.
- ze dankzij de zachte winter hebben moeten improviseren.
- ze hier gelukkig in uitblinken.
- de kapoenen op winterkamp zijn geweest.
- het een hele leuke ervaring was.
- het in Aalst te doen was.
- iedereen zich goed geamuseerd heeft.
- de leiding intussen ook op kamp is geweest.
- ze op leidingsweekend zijn geweest.
- dit in Sint-joris-weert doorging.
- ook dit enorm leuk was.
- ze zich weer gedroegen als welpen.
- het echter erg moeilijk was om er te geraken.
- sommigen beweerden dat de kaart niet klopte.
- ze wel klopte.
- de leiding erg moe was toen het weekend erop zat.
- ze echter nog leiding moesten geven.
- ze dit amper overleefd hebben.
- 50 jaar scouts er ook zit aan te komen.

- Bosfest ook.
- de leiding, groepsleiding en givers er al heel wat werk hebben ingestoken.
- de laatste details worden vastgelegd.
- er hier en daar al affiches kunnen worden gespot.
- iedereen erg uitkijkt naar dit feestweekend.
- de officiële uitnodiging ergens volgende week wordt uitgestuurd.
- we iedereen verwachten.
- we vooral veel mensen hopen te zien op de officiële opening.
- we er dan eens het glas zullen op heffen.
- we klaar zijn voor minstens nog eens 50 jaar.
- we bijna klaar zijn met dit plandingske ook.
- er erg veel informatie instaat deze keer.
- we u aanraden deze op uw gemak door te nemen.
- we u ook meegeven dat u altijd de groepsleiding kan contacteren bij vragen.
- zij heel graag eens een mailtje krijgen.
- zij zich dan niet zo alleen voelen.
- er ook een uitnodiging voor het eetfestijn van Team83 in dit plandingske zit.
- wij hopen dat u er eens binnenspringt voor een lekker bord pasta.
- u deze uitnodiging verderop kunt vinden.
- wij, groepsleiding, iedereen graag eens bedanken want zonder de leden, ouders, grootouders,
het oudercomité en de leidingsploeg hadden wij nooit de kans gekregen om deze verjaardag te
vieren. Bedankt!

WIE IS WIE?
Groepsleiding
Marion Boom
Zwarteberg 63
1790 Hekelgem
0496/66 00 30
marionboom@hotmail.com

KAPOENEN
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

Groepsleiding
Daan Vandepitte
Langestraat 2
1790 Affligem
0494/45 70 52
daanvdp@hotmail.com

WELPEN
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

Groepsleiding
Stef Roelandt
Kapellestraat 189
9473 Welle
0494/42 74 71
stef.roelandt@hotmail.com

JONGGIVERS

JINS
Tom De Dobbeleer
Kerkstraat
1790 Affligem
0484/41 61 01
tomborulez@hotmail.com

GIVERS

Daan Vandepitte
Langestraat 2
1790 Affligem
0494/45 70 52
daanvdp@hotmail.com

Lore Jansegers
Kromme Elleboogstraat 26
9320 Erembodegem
0475/67 97 13
lorejansegers@hotmail.com

Matthias van den Bergh
Brusselbaan 219
1790 Affligem
0487/15 89 99
de_matthi@hotmail.com

Jasper Gaillet
Bosstraat 10
1790 Affligem
0498/23 34 34
de_jasper_@hotmail.com

Tine Van Boxstael
Mazitsstraat 25
1790 Affligem
0494/47 05 91
tinevanboxstael@gmail.com

