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Agenda! 

 
 

- Zondag 9 november: Sint-Maarten voor alle groepen 

 
- Vrijdag 19 december tot maandag 22 december: winterkamp givers 

 
- Zaterdag 3 januari 2015: Oldiesnight om 20u aan de blokhut  

  
- Zaterdag 18 april 2015: Bosfest, jaarlijkse scoutsfuif aan de lokalen 

 

- Zaterdag 27 juni en zondag 28 juni: Pajottenfeesten, jaarlijks 

eetfestijn in de Abdij van Affligem  
 

 
- Zaterdag 18 juli: start zomerkamp 

 
welpen 

- Zaterdag 25 juli: bezoekdag      (jong)givers 
 

kapoenen 

- Vrijdag 31 juli: einde zomerkamp 
 

-> kan nog wijzigen 

 

 

 

 

 

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

  



Inschrijven 
Ook nog een warme oproep aan allen die hun lidgeld nog moeten betalen! De deadline van 25/10 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.  

 

Oldies Night 
Het nieuwe jaar komt stilaan dichterbij. Dit is dan ook de ideale gelegenheid om u al eens uit te 

nodigen voor onze Oldies Night. Deze gaat door op zaterdag 3 januari. Jullie zijn welkom vanaf 20 uur  

aan de blokhut voor een hapje en een drankje, begeleid door muziek uit jullie jeugdjaren! Het wordt 

zoals altijd een niet-te-missen feestje! 

 

Sapjes 
Beste ouders 

We hebben reeds enkele vragen gekregen bij het verdwijnen van de zondagse sapjes. Daarom even 

dit korte bericht met wat uitleg. Het klopt inderdaad dat het er geen drankjes zoals chocomelk of 

fruitsap meer worden voorzien. We hebben besloten dit stop te zetten na enkele jaren omdat er 

steeds enorm veel drankjes de houdbaarheidsdatum overschreden (het is immers nogal moeilijk in te 

schatten hoeveel er juist moet worden aangekocht aangezien ons ledenaantal al eens verschilt van 

week tot week), sommige kinderen allergisch zijn of deze drankjes niet mogen en het steeds een hele 

transportregeling en afvalberg met zich meebracht en het ons handenvol geld kostte (voor het 

vieruurtje (sapje+koek) wordt immers maar een halve euro voorzien, de andere helft gaat naar de 

takkas). Daarom werd er begin dit scoutsjaar besloten om op flessenwater over te schakelen. Het is 

handiger, goedkoper, gezonder en laat heel wat minder afval en opruimwerk achter. 

Uw kinderen hoeven dus geen dorst te lijden, er is een alternatief voorzien. 

Wij hopen hiermee wat duidelijkheid geschept te hebben. Bij verdere vragen of opmerkingen kan u 

ons steeds contacteren.  



Spel & foto’s 
Deze keer geen ’t schijnt-datjes, maar wel een spelletje en wat foto’s van de schurkenstreken die 

onze allerliefste kapoentjes op zondag uithalen. 

 

 

 

 

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

 

  



Plandingske kapoenen november - december 

Sint-Maarten 

Zondag, 9 november – 14u tot 17u 

“Hij komt, hij komt, 

de lieve, goede Sint. 

Mijn beste vriend, jouw beste vriend, 

de vriend van ieder kind! 

Mijn hartje klopt, 

mijn hartje klopt zo blij. 

Wat brengt hij mij, wat brengt hij jou, 

wat brengt hij jou en mij? 

Wie zoet was, koek! 

Wie stout was, krijgt de roe! 

Hij komt, hij komt, 

de lieve, goede Sint. 

Mijn beste vriend, jouw beste vriend, 

de vriend van ieder kind!” 

Ja, je leest het goed! Vandaag komt de Sint langs op de scouts! Hopelijk heeft hij ook iets bij voor de 

kapoentjes! 

-..Breng je euro mee..- 

Quiz  

Zondag, 16 november – 14u-17u 

Hoeveel bollen heeft het atomium?  

Welke kleur krijg je als je rood en geel mengt?  

Hoe heet de hond van Kuifje?  

Zorg dat je de antwoorden op deze en nog veel andere vragen kent! We gaan namelijk quizzen 

vandaag! Warm jullie hersentjes dus al maar op! 

-..Breng je euro mee..-  



Kookvergadering 

Zondag, 23 november – 10u-13u 

LET OP!! De vergadering gaat enkele uurtjes vroeger van start! 

De potten en pannen staan al klaar, we hebben enkel nog een paar goede koks nodig om ons te 

vergezellen in restaurant ‘el kapoene’. Kom om 10u naar de scouts om samen lekker te koken en het 

daarna op te smullen! 

-..Breng 5 euro mee..-  

Kapoenen Got Talent 

Zondag, 30 november – 14u-17u 

Vandaag kan je aan de blokhut komen schitteren met jouw talent! Kan je goed dansen, zingen, 

tekenen, voetballen, goochelen,…?  Alles kan en alles mag! Wie weet word jij wel de kapoen met het 

grootste talent! De jury heeft er alvast zin in! 

..Breng je euro mee..- 

Lore was 5 december jarig 

Zondag, 7 december – 14u-17u 

Zoals jullie natuurlijk allemaal weten was Lore deze week jarig… Dit is een reden om een ‘we-doen-

alles-met-chocolade-vandaag-vergadering’ te organiseren! Kom en ontdek wat je allemaal met 

chocolade kan doen. En dat is veeeeeel meer dan het alleen maar opeten!  

-..Breng je euro mee..- 

 

  



Slaapzakspelletjes 

Zondag, 14 december – 14u-17u 

Aangezien het buiten al een beetje kouder aan het worden is, gaan we vandaag in onze lekker warme 

slaapzak spelletjes spelen! Breng dus allemaal een slaapzak mee naar de scouts. Als je er nog geen 

hebt kan je er wel eentje lenen van je broer/zus, buren, neven/nichten,.. En als dat niet lukt laat je 

maar iets weten aan de leiding en brengen zij er eentje mee voor jou! 

-..Breng je euro mee..- 

Sneeuwpret 

Zondag, 21 december – 14u-17u 

In de hoop dat de weerman ons goed gezind is, gaan we vandaag spelen in de sneeuw. Doe dus zeker 

en vast warme kleren aan! En ook al is er geen sneeuw gevallen, ons amuseren zullen we zeker! 

-..Breng je euro mee..- 

Kerstfeestje 

Zaterdag, 27 december – 19u-21u 

Let op! Het feestje gaat door op een zaterdag! 

Aangezien het een vakantie is vol leuke feestjes, doen we er op de scouts ook eentje! Wat is er leuker 

dan cadeautjes uitdelen, een feestelijk drankje drinken en een lekker hapje eten? Wij weten het ook 

niet! Kom allemaal naar de blokhut met een klein cadeautje… (lees: het cadeautje moet zeker niet 

meer dan €3 kosten!!) 

-..Breng je euro mee..- 

 

De kapoenenleiding  

Anke & Lore 

Het is nog een beetje vroeg, maar toch 

 

  



Plandingske welpen november - december 

2 November:  

Het wordt weer eens tijd om centjes binnen te halen, voor een supertof kamp! Daarom gaan we wc-

rollen verkopen (zoals vorig jaar) in de omliggende straten van de scouts. Hoe meer wc-rollen er 

verkocht worden, hoe toffer de activiteiten op kamp, dus kom allen van 2 tot 5 ipu! 

 

9 November:  

Zijn jullie allemaal wel braaf geweest dit jaar? Laten we hopen, want de Sint komt naar de scouts. Zet 

jullie beste beentje voor en neem jullie creativiteit mee! Wie zoet is, krijgt snoepjes, wie stout is de 

zak+snoepjes. Van 2 tot 5 ipu 

 

16 November: 

 Op de scouts worden een aantal spelletjes nogal vaak gespeeld. Daarom doen we vandaag iets 

anders, maar om daar achter te komen, moet je aan de lokalen zijn van 2 tot 5 ipu! 

 

23 November: 

Aangezien de welpen nog veel moeten groeien, gaan we een grote lading pakkenkoeken bakken, en 

eten natuurlijk. PAS OP!! In tegenstelling tot de normale gang van zaken, gaat deze vergadering door 

van 11 tot 2 aan de lokalen ipu! 

 

30 November: 

Zoals al eeuwen vast staat, zijn de welpen het beste in alles. Vandaag nemen we de proef op de som 

en gaan we kijken of dat effectief zo is! We gaan proberen enkele wereldrecords te verbreken. 

Activeer jullie talenten van 2 tot 5 ipu! 

 

7 December 

Vandaag gaan we te keer als echte water ratten. We gaan zwemmen in het zwembad van Ninove. 

We spreken af aan de voorkant van het zwembad om 10 uur en de ouders mogen de welpen komen 

halen om 12 uur op dezelfde plaats! Het adres van het zwembad kan hieronder gevonden worden:  

http://ninove.be/nl/361/content/2594/zwembad-de-kleine-dender.html 

 

 

http://ninove.be/nl/361/content/2594/zwembad-de-kleine-dender.html


14 December 

De naam zegt het zelf; vandaag gaan we het tofste bosspel ooit spelen! Als jullie thuis blaaspijpen 
hebben liggen of goede propjes, haal ze van onder het stof en kom van 2 tot 5 naar de lokalen ipu! 

 

 

19 December 

De winter komt dichterbij, dus kruipen we graag allen bijeen om een film te kijken! Wie nog 
komische/romantische/actie/avonturen films heeft liggen, neem ze mee want jullie mogen de film 
kiezen. LET OP!! Deze keer neemt de vergadering plaats van 19u tot 21u aan de lokalen, ipu! 

 

Groetjes 

Pytha, Piko, Trollie & Mang(o) 

 

  



Plandingske jonggivers november - december 

 

 

31/10 Halloween 

https://www.youtube.com/watch?v=sOnqjkJTMaA 

 

We spreken af om 18u30 aan de abdij van Affligem (parking kerk). Daar kunnen jullie ouders jullie 

ook weer komen halen om 21u30. Let op! Dit is een vrijdagavond! IPU! Breng 2 euro mee! 

 

09/11 Sint-Maarten 

Het is weer zover! Sint-Maarten, de goedheilig man, brengt ons zijn jaarlijks bezoekje. Doe dus nog 

snel wat goede daden, blink je zondagse schoenen op en leer de nieuwste sint liedjes uit je hoofd 

alvorens af te zakken naar de blokhut van 15u tot 18u. 

 

P.S.: De Sint geeft enkel lekkers aan degene die IPU zijn! 

 

16/11 Baseball 

Na het nipte verlies op zomerkamp is het tijd voor de langverwachte rematch. Deze zondag spelen 

we namelijk baseball tegen de givers. Oefen thuis alvast je beste slagen en strijdkreten°, trek enkele 

afschrikwekkende verflijnen in je gezicht en laat je innerlijke krijger los. Laten we die givers 

vermorzelen en met de grond gelijk maken en dan eensgezind zingen: ‘jogi’s, jogi’s ,jogi’s aan de 

macht!’ For power, for honor, for glory! Tot in de arena! 

 
°Wij kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurtelijke ongevallen, gebroken servies of vazen en 

onoverkomelijk huisarrest. 

 

23/11 Welpjesvergadering 

Vandaag gaan we ons nog eens allemaal voordoen als welpjes. Breng al jouw welpgerelateerde 

spullen mee en we zien jullie van 14u tot 17u aan de blokhut. AKELAAAAA!  

IPU! 

 

30/11 Bosspel 

Tijd voor de klassieker der klassiekers: het eeuwenoude en alom geliefde bosspel. De oermensen 

kenden het plezier van deze activiteit al en de scouts probeert de kunstvorm in ere te houden tot op 

deze dag. Daarom is het tijd om eens te crossen door de bossen. Kom allemaal van 14u tot 17u naar 

de boshut voor drie uurtjes intensieve competitie in de uitgestrekte wouden achter onze lokalen. 

Camouflage mag! 

https://www.youtube.com/watch?v=sOnqjkJTMaA


06/12 Ontbijtvergadering 

Hoe kan je beter aan je examens starten dan met een stevig ontbijt achter de kiezen? Kom van 9u tot 

11u naar de blokhut voor een echt superdeluxe eetvergadering. Let op: dit is een zaterdag! Breng 3 

euro mee! 

 

12/12 Filmvergadering 

Na al dat blokken is het tijd om je grijze hersencellen wat rust te geven en net daarom organiseren 

wij onze grote, grotere en grootste filmavond! Voor film en vertier zorgen wij, jullie zijn welkom om 

snacks en een vriendje of vriendinnetje mee te brengen. Van 19u tot 22u aan Kinepolis De Blokhut! 

Let op: dit is een vrijdag! 

 

19/12 de geheimzinnige-geur-en-sfeervergadering 

 

Er hangt een geheimzinnig sfeertje, maar een lekker luchtje rond de blokhut. Dit is de enigste tip die 

we jullie geven voor deze vergadering, het verdere speurwerk is aan jullie! Oeps, weer een tip! 

Van 19u tot 22u aan de blokhut met een lege maag (ai, nog eentje!), een speurneus en een attribuut 

naar keuze. 

Let op: dit is een vrijdag! Breng 5 euro mee! 

 

P.S.: Helaas, het is alweer de laatste vergadering, maar niet getreurd want we starten opnieuw in het 

nieuwe jaar met een knallende eerste vergadering! 

 

Stevige linker 

Tine, Daan en Tinneke 

  



Plandingske givers november - december 

Zondag 2 november Kaartvergadering: 
14-17u 
Schoppen is troef zegt men wel eens, maar weten jullie we wat dat betekent? Abondance, 
troel, piccolo, miserie,…  Allemaal vaktermen uit café bij Jos, willen jullie ook kunnen 
kaarten zoals ze bij Jos doen ? Kom dan zeker met ons mee kaarten aan café de blokhut. 
 
Zondag 9 november Sint-Maarten: 
14-18u30 
Sint-Maarten of Sintemaarten in de volksmond, we kennen hem allemaal wel: die man met 
zijn grijze baard en zijn veel te grote hoed die hij mijter.  Hij komt speciaal voor jullie brave 
kindjes naar de Blokhut! Dit kan zoals jullie allemaal wel weten zeker langer dan 17u eer al 
de scoutskindjes hun cadeautje van de Heilige man gekregen hebben. 
 
Zondag 16 november Baseball: 
14-17u 
De meeste van jullie doen het blijkbaar wel graag en wij ook! Baseball! De jonggivers 
hebben ons uitgedaagd om met hun het veld aan te vegen tijdens een spelletje baseball.  
 
Zondag 23 november Vrouwen-kunnen-geen-kaart-lezen-vergadering: 
14-17u 
Wil je ons (on)gelijk bewijzen ? kom dan zeker jullie kunsten bewijzen tijdens deze 
vergadering! 
 
Zondag 30 november Kookvergadering: 
11-14u 
Zoals Jeroen elke dag zijn dagelijkse kost maakt zullen wij dit deze week ook doen maar dan 
beter. Kom dus voor één keer tijdens het jaar jullie eigen eten maken. Breng zeker ook 
5euro mee om jullie overdosis eten te betalen. 
 
Vrijdag 5 december Bier en friet vergadering: 
20-22u 
De beste ontspanning tijdens de examens: een pintje drinken en daarbij een frit- en 
frituurhapjesspel spelen. Wij wint het frietspel en mag met de trofee naar huis? We zullen 
het na deze vergadering weten. 
  



vrijdag 12 december Filmvergadering: 
20-23u 
Cinema Blokhut stelt deze avond zijn deuren open voor jullie studerende kindjes. Iedereen 
kent het concept wel dus verwachten we jullie gewoon allemaal aanwezig. Versnaperingen 
mogen zeker meegebracht worden en wij zullen zelf ook iets voorzien. 
 
 
19-22 december winterkamp: 
Deze datum was reeds meegedeeld, hou dit weekend zeker vrij want dan vindt ons fameus 
winterkamp plaats. Meer informatie volgt nog, hou jullie mailbox in de gaten. 
 
 
 
 
Jullie tofste leiding: 
Stef en Matthi 
 
 
  



Woordzoeker 

 

 

 

 

  



Foto’s Kapoenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

WIE IS WIE? 

Groepsleiding Groepsleiding JINS JINS 

 

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 

 

Jasper Gaillet 

Bosstraat 10 

1790 Affligem 

0498/23 34 34 

de_jasper_@hotmail.com  

 

 

Annelie Gaudissabois 

Jagershoek 120 

9320 Erembodegem 

0496/89 21 15 

Annelie_gaudissabois@hotmail.com  

 

KAPOENEN WELPEN JONGGIVERS GIVERS 

 

Lore De Bousser 

Mazitsstraat 12 

1790 Affligem 

0476/21 80 54 

loredebousser@hotmail.com 

 

Anke Gaudissabois 

Jagershoek 120 

9320 Erembodegem 

0495/53 13 39 

anke_ag@hotmail.com 

 

 

Liesbeth Mouwen 

Regentiestraat 14 

9473 Welle 

0485/91 82 23 

liesbeth.mouwen@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 

 

Lot Vanderhaeghen 

Eeckhoutstraat 21 

9310 Meldert 

0495/66 33 27 

lot.vanderhaeghen@telenet.be 

 

 

Daan Vandepitte 

Langestraat 2 

1790 Affligem 

0494/45 70 52  

daanvdp@hotmail.com  

 

Tine Van Boxstael 

Mazitsstraat 25 

1790 Affligem 

0494/47 05 91 

tinevanboxstael@gmail.com 

 

Tinneke Van Ransbeeck 

Walburgaweg 1  

9310 Meldert 

0487/46 75 10 

tinnekevanransbeeck@hotmail.com 

 

Stef Roelandt 

Kapellestraat 189 

9473 Welle 

0494/42 74 71 

stef.roelandt@hotmail.com  

 

Matthias van den Bergh 

Brusselbaan 219 

1790 Affligem 

0487/15 89 99  

de_matthi@hotmail.com  

 

 

 

 


