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Agenda! 

 
- Zaterdag 18 oktober: openbare verkoop oude generals 

 

- Zondag 26 oktober: ouderwandeling 
 

- Maandag 27 oktober: vergadering oudercomité  
 

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

- Zaterdag 27 juni en zondag 28 juni: Pajottenfeesten, jaarlijks 
eetfestijn in de Abdij van Affligem  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

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

  



Inschrijven 
Opgelet, je kind is pas echt lid van onze scoutsgroep indien voor 25 oktober, 35 euro wordt 

overgeschreven op volgend rekeningnummer: 001-6408546-26 met vermelding: 

VOORNAAM + NAAM + TAK. Dit zorgt ervoor dat ze tijdens alle scoutsactiviteiten verzekerd 

zijn. Houdt zeker rekening met deze einddatum, anders is het voor ons onmogelijk de 

gegevens van u kind tijdig te verwerken. 

 

Stijgen Lidgeld 
Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw zag zich de voorbije jaren geconfronteerd met een 

onevenwicht tussen dalende subsidies en het leven en werken dat ook voor onze 

dienstverlenende organisatie duurder wordt. Daarom werden door de verbondsraad 

(algemene vergadering) maatregelen goedgekeurd die op lange termijn een positief effect 

zullen hebben op dit onevenwicht.  

 

Om de kwaliteit van onze jeugdbeweging te blijven verzorgen, zal Scouts en Gidsen 

Vlaanderen zowel besparen op uitgaven als zoeken naar nieuwe inkomsten. Hierin zijn we 

ook genoodzaakt het lidgeld, naast indexatie, éénmalig met €4 te verhogen naar €32. 

Gezinnen voor wie de kost van scouting te hoog ligt, kunnen met de groepsleiding van de 

groep voor alle activiteiten steeds een bijdragen op maat afspreken.  Mocht ook het lidgeld 

te hoog zijn, dan voorziet Scouts en Gidsen Vlaanderen verminderd lidgeld, dat op een 

eenduidig tarief van €10 werd vastgelegd. Want we vinden dat financiële zorgen geen 

drempel mogen zijn om het spel van scouting te spelen. 

 

Met deze maatregelen hopen wij dezelfde dienstverlening te kunnen bieden aan elke scout 

en gids, van leidingvorming tot verzekering, over tijdschriften, juridische ondersteuning, 

internationale kampen en spelaanbod. 

 

Christophe Lambrechts, 

Verbondscommissaris 



’t Schijnt-datjes 
Achteraan dit plandingske kan u zoals gewoonlijk de ’t schijnt-datjes weervinden. 

 

 

 

 

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

 
  



Kapoenen 
Kennismakingsvergadering 
Zondag, 21 september – 14u tot 17u 
Joepie, een nieuw scoutsjaar! Tijd om elkaar beter te leren kennen! 
Waar is je leiding mee bezig? Wat doen de andere kapoentjes zoal?  
Hobby’s, lievelingseten, lievelingsdieren,.. en ga zo maar door. 
Allemaal vragen die vandaag zullen worden beantwoord! 
Zoek al maar leuk weetjes over jezelf die je met ons kan delen! 
Oohja, vergeet jullie (ingevulde) papier voor ons vriendenboekje niet 
 
Gniredagrev edreekegmo! 
Zondag, 28 september – 14u tot 17u 
Doe vandaag jullie kleren omgekeerd aan, loop achterstevoren en oefen maar alvast in het 
vanachter naar voor spreken want vandaag is het omgekeerde vergadering! 
Kom van 17u tot 14u naar de blokhut om te ontdekken hoe je spelletjes in hun omgekeerde 
versie speelt. 
 
GEEN vergadering 
Zondag, 5 oktober – 14u tot 17u 
OPGELET! Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering *ooooooouh*. 
Je kan vandaag goed uitrusten zodat we er volgende week kunnen invliegen. 
 
Bosspel 
Zondag, 12 oktober – 14u tot 17u 
Spelen in de bossen zoals een echte scout, dat is wat we vandaag gaan doen! 
Warm jullie spieren al maar op want het beloofd een heus bosspel te worden. 
Oefen ook jullie sluip- en camouflagetechnieken. 
Als je wil mag je je al van thuis camoufleren! 
 
Lokaal inrichten 
Zondag, 19 oktober – 14u tot 17u 
Het wordt eens tijd om van het lokaal een echt kapoenenlokaal te maken! We gaan vandaag 
dus aan de slag met tekeningen, slingers, vlaggetjes, posters,… om er ons plekje van te 
maken. 
Breng maar mee wat jullie willen, maar vraag het eerst aan mama of papa!! 
We nemen het kapoenenkamp misschien ook wel eens onder handen 
 

Vriendjes en vriendinnetjes vergadering 

Zondag, 26 oktober – 14u tot 17u 

Wat is er nu leuker dan bij een vriendje of een vriendinnetje te gaan spelen? 
Scouts natuurlijk! 
Maar wat als we dit nu kunnen combineren?! 
Breng vandaag dus allemaal een vriendje of vriendinnetje mee naar de scouts! 
Zo kunnen we ook hen tonen hoe leuk het op de scouts is! 



 
Halloweenvergadering 
VRIJDAG, 31 oktober – 19u tot 21u 
OPGELET! Het is een vrijdagavond deze keer.. 
“Heksen vliegen zonder rem, met een giechelende stem. 
Groene geesten huilen, nergens kan ik schuilen. 
Uilen vliegen langs me heen, en roepen: het is Halloween!!” 
Kom jij ook griezelen aan de blokhut? 
  



Kapoenenleding 
 
 
 

 
  



 
 
 

  



Welpen 
21 September:  
Aangezien we vorige week vele nieuwe welpen hebben ontmoet, is het vandaag tijd om 
elkaar een beetje beter te leren kennen. Daarom gaan we dus kennismakingsspelletjes 
spelen! Van 2 tot 5 aan de blokhut in perfect uniform (ipu). 
 
28 September:  
Sinds jaar en dag horen de welpen thuis in hun vertrouwde nesten. Reden te meer om jullie 
vandaag dan ook te gaan verdelen in nesten. Haal jullie creativiteit en inspiratie maar boven 
voor jullie nieuwe kreten. Van 2 tot 5 aan de blokhut, voor deze vergadering willen we 
benadrukken dat iedereen in perfect uniform moet zijn om het jaar goed te starten. 
 
5 Oktober: 
 Het grote Bustin Jieber spel: Kennen jullie de nieuwe grote popster al? Het is niemand 
minder dan Bustin Jieber! En en HIJ KOMT NAAR HEKELGEM!  Dus haast jullie allemaal naar 
de scouts en kijk wat je moet doen om één van de felbegeerde tickets te pakken te krijgen! 
(IPu) 
 
12 Oktober: 
 Maxi gezelschapsspel:  Jullie kennen ze wel, onze oude vertrouwde gezelschapspelletjes die 
als maar minder gespeeld worden. En daarom gaan we ze vandaag weer eens boven halen. 
Maar we gaan niet gewoon gezelschapspelletjes spelen nee, we spelen ze in het MAXI. (ipu) 
 
19 Oktober: 
  West high land games: Jullie Zegt west Highland jullie niks? Het is een regio in Schotland. 
Jawel het deel in Groot Brittannië waar ze veel scotch drinken en nee geen rokjes maar een 
kielt dragen. Het zijn ook ruige dames en heren! En vandaag gaan we jullie een paar typische 
spelletjes van daar leren! (ipu) 
 
26 Oktober:  
Welpenkamp deluxe vergadering: Vinden jullie ook niet dat ons kamp wat opfleuring kan 
gebruiken? De leiding in elk geval wel! En dit jaar gaan we er niet een gewoon welpenkamp 
van maken! Dus pak allemaal toffe en coole dingen van thuis mee en bouw met ons een 
deluxe welpenkamp! (ipu) 
 
Groetjes 
Pytha, Piko, Trollie & Mang(o) 
 
  



  



Jonggivers 
 
13/09 – 14/09 Overgangsweekend 
Dit fenomenale weekend is jammer genoeg weeral voorbij wanneer jullie dit lezen. Tenzij 
iemand deze informatie vroegtijdig heeft gelekt (in deze tijd kan je niemand meer 
vertrouwen) in dat geval: Jeuh! Overgangsweekend! 
 
21/09 Kennismakingsvergadering 
We zijn vertrokken, de eerste echte vergadering van dit nieuwe scoutsjaar! Om er zeker van 
te zijn dat het een fantastisch jaar wordt, moeten we natuurlijk wel nog eerst even elkaars 
namen leren. Is jouw naam dingsken, spullekes of eej, gij daar? Kom dan zeker van 14u tot 
17u naar de blokhut IPU. 
 
28/09 Levende vergadering 
Doods naar de leerkracht, mama, papa, tv, computer, monopolybord of het groeiende gras 
kijken zit er deze middag niet in. Op 28/09 is het namelijk levende vergadering. Drink dus 
nog snel even een energiedrankje (water werkt ook) en kom razendsnel naar de blokhut om 
te voelen dat je leeft. Van 14u tot 17u en zoals altijd IPU. 
 
05/10 Patrouilleverdeling 
 
Divide et impera is een Latijnse spreuk die wordt toegeschreven aan Philippus II van 
Macedonië (382 v.Chr.-336 v.Chr.). De vertaling van deze spreuk is: Verdeel en heers. 
Philippus zou deze tactiek van verdeel en heers hebben toegepast tegen de Griekse 
stadstaten. In de koloniale politiek van de Europese mogendheden was dit een zeer bekende 
zegswijze. Ook in het politieke bedrijf en in de oorlogvoering wordt deze tactiek veelvuldig 
toegepast. 
De tactiek houdt in dat de ene concurrent meer rechten krijgt dan de andere concurrent. 
Hierdoor zal er nooit een vriendschap ontstaan tussen hen beiden en kan de derde, die de 
tactiek gebruikt, niet verwachten dat de eerste twee samen tegen de derde optreden. Er is 
ook een tekst "Divide et Impera" van Livius, een Romeins schrijver. Het gaat over de oorlog 
tussen Rome en Alba Longa. 
 
 
Bedankt Wikipedia, we hadden het zelf niet beter kunnen zeggen. De hoogste tijd om jullie 
onder te verdelen in patrouilles! Kom van 14u tot 17u naar de blokhut IPU. Wij roepen 
alvast: ‘Zeebaars, niet meer opeten! Die boterham ziet al paars!’ 
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Philippus_II_van_Macedoni%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Philippus_II_van_Macedoni%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/382_v.Chr.
http://nl.wikipedia.org/wiki/336_v.Chr.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Livius
http://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_Republiek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Alba_Longa


12/10 3x (60 min. make-over) 
Ziet jouw lokaal er ook afgeleefd uit? (Ja!) Denk je soms dat een gek het geverfd heeft? 
(Driedubbel ja!) Of voel je gewoon de feng shui niet? (Uhu!) Kom dan op zondag 12/10 van 
14u tot 17u naar de blokhut voor een totale make-over! Trek je verfkleren aan, zet je 
creatieve hoed op, oefen alvast je verfhand en breng wat attributen (verf, borstels, 
versiering, posters,…) mee.  
19/10 Sportvergadering 
Veel woorden moeten hieraan niet vuilgemaakt worden, denken we zo. Kom van 14u tot 
17u naar de blokhut in jouw meest sportieve outfit. 
 
26/10 Wetenschapsvergadering 
Vorige week hebben we maar één spier niet getraind: onze denkspier. Deze week is het dus 
tijd voor de spetterende, grote, fenomenale, onwaarachtige en ongelooflijke 
wetenschapsvergadering! Pff, saai?! Wat als we vermelden dat er explosies zullen zijn? We 
verwachten jullie om 14u aan de blokhut IPU. Deze week mogen jullie de ouders ook eens 
uitlaten, het is namelijk ouderwandeling. Breng ze dus gezellig mee en laat ze je nadien 
trakteren op een lekkere hotdog of hamburger. 
 

 

Stevige linker 

Tine, Daan en Tinneke 

 

#Aardig 

#Emotioneel 

#GeheimGewicht 

#Hondenliefhebster 

#Shetlandpony 

#Twijfelaar 

#BlauweOgen 

#TeGroteVoeten 

#Chocoladetaart 

#MacaroniMetKaasEnHesp 

 

 



#Koppig 

#Doorzetter 

#Creatief 

#Levendig 

#Muziek 

#Lasagne 

#Frambozen 

#EenMeterNegenenzestig 

#BruineOgen 

#LangHaar 

 

 

#Koppig 

#Actief 

#Passief 

#HevigeSpitsvogel 

#ChiliConCarne 

#Bril 

#Lenzen 

#BroodjeMartino 

#Besnord 

#Bebaard 

 

  



Givers 
 
Zondag 21 September: Kennismakingsvergadering 
We gaan er van uit dat iedereen elkaar al kent maar omdat we zeker willen zijn dat jullie 
elkaars naam zeker toch al kennen spelen we vandaag kennismakingsspelletjes uit de oude 
doos. 2-5u 
 
Zondag 28 September: balsportvergadering 
Als er geen bal aan te pas komt, dan noemen wij het geen sport! Daarom is het vandaag de 
heuse balsportvergadering.  2-5u 
 
Vrijdag 3 Oktober: Giverparlement 
Inderdaad, vandaag gaat onze tofste afspraak van de week door op vrijdag. Vandaag houden 
we namelijk ons eerste Giverparlement. Wat zouden jullie graag dit jaar nog doen en wat 
verwachten jullie van dit jaar ? Denk hier alvast eens over na. Dit zal door gaan van 20u tot 
22u aan ons Blokhut-parlement.  
 
Zondag 12 Oktober: Lokaalvergadering 
Vandaag gaan we ons lokaal herinrichten. Niet zoals elk jaar met elke mogelijke kleur verf, 
die nog ergens spinnenwebben stond te vangen tegen de muur gooien, maar deze keer eens 
deftig. Breng daarom zoveel mogelijk ‘coole’ accessoires mee zoals lampadairs, salontafeltjes 
en alle dingen waar wij niet aan dachten!   
2-5u 
  



Zondag 19 Oktober: Dixitvergadering 
Vandaag gaan we Dixit spelen zoals we nog nooit Dixit gespeeld hebben!  2-5u 
 
Korte omschrijving: 
 
In het spel Dixit proberen spelers eigen geïllustreerde kaarten te koppelen aan de omschrijving van de actieve 
speler zodat hun kaart achteraf door de groep geselecteerd wordt. 
 
Uitgebreid: 
 
Dixit (aantonende wijs V.T.T. derde persoon enkelvoud, "heeft gezegd"), was in 2008 Spel van het Jaar in 
Frankrijk en lijkt nu de rest van Europa te veroveren. Terecht. 

 
Er zijn zo’n spellen waarvan het spelmateriaal je meteen zin geeft om een partij te spelen. Deze set kaarten is 
uiterst verzorgd en teder geïllustreerd. Elke tekening roept verschillende gevoelens op en kan op verschillende 
manieren geïnterpreteerd worden. En daar draait het om in dit spel. 
 
Elke speler krijgt 6 kaarten in de hand. De startspeler kiest er eentje in het geheim uit en legt die verdekt op 
tafel. Hierbij vertelt hij zijn medespelers iets over deze kaart. Dat kan door één woord, een volledige zin of zelfs 
een referentie naar een boek of film. Je creativiteit bepaalt wat je zegt. 
 
Maar. Als je een omschrijving uitkiest die te makkelijk is, zal die straks door alle medespelers geraden worden. 
Ook een te moeilijke of te abstracte beschrijving van je kaart leidt tot moeilijkheden. Wie het spel Barbarossa 
kent, herkent dit spelsysteem. 
 
Want nu moeten alle andere medespelers ook in het geheim een kaart uitkiezen die volgens hen past bij de 
zopas uitgesproken omschrijving. Als de actieve speler b.v. een kaart selecteert met de uitdrukking 
“dagdromen” dan zoekt iedereen een kaart uit zijn hand die ook wel bij die omschrijving past. Het kan best zijn 
dat een medespelers toevallig een betere kaart in zijn hand heeft dan de speler aan beurt. 
 
Alle geselecteerde kaarten gaan verdekt naar de verteller die ze nadien open op een rijtje legt. Nu wordt het 

spannend. De medespelers moeten nu onderzoeken welke kaart van de actieve speler was. Ze zien hun eigen 
kaart (als afleider) ertussen liggen en weten dat er nog zo’n afleiders open liggen. Wat zou de speler aan beurt 
gekozen hebben? Met stemkaartjes bepalen de medespelers in het geheim hun keuze.  
 
De actieve speler draait die stemkaartjes nu open en legt ze onder de gekozen kaart. Nu volgt de ontknoping: 
 
Indien alle medespelers of geen enkele medespeler de kaart van de actieve spelers gekozen hebben, dan scoort 
de speler aan beurt geen enkel punt, maar alle medespelers juist wel 2p. Een te makkelijke of te moeilijke 
omschrijving wordt dus afgestraft. In het andere geval (als dus minstens één iemand correct gekozen heeft, 
maar wel niet iedereen), scoort de verteller en de spelers die de kaart aangeduid hadden elk 3p. 
 
Blijven nog de stemmen over voor kaarten die door medespelers toegevoegd werden. Wel, de speler wiens 
kaart stemmen kreeg, scoort 1p per ontvangen stem. 
 
Iedereen vult zijn hand terug aan tot 6 kaarten en de volgende speler in de rij wordt actieve verteller. Zo gaat 
het spel verder tot de voorraad kaarten op is en wint de speler die dan de meeste punten gescoord heeft. 
 
Dixit is een spel waar je een beetje moet aan wennen. Het is soms makkelijker om een kaart te selecteren bij 
een omschrijving van een medespeler dan om er zelf eentje te formuleren. In een allereerste ronde raadt elke 
speler meestal wel de kaart van de actieve speler. Maar na enkele ronden, en vooral met meerdere spelers, 
begint iedereen in de juiste sfeer te komen om net geen te vage omschrijvingen te geven. Elke speler is bij elke 
fase van het spel betrokken. Daardoor blijft elke ronde opnieuw spannend. Vooral het onthullen van de gekozen 
kaarten vormt een knap moment. Iedereen is immers benieuwd welke kaarten bij de voorgestelde omschrijving 
geselecteerd werden. Dat er hier vragen, opmerkingen en soms wel heel vreemde commentaren gegeven 
worden, is niet verwonderlijk. Zo van: Wat zie jij in godsnaam in die kaart om te passen bij de omschrijving 
“ruimte”? Totdat je vriendelijk attent gemaakt wordt op de vele kleine sterren die achter het raam blinken... 
 
De kaarten zijn voortreffelijk geïllustreerd. Hier krijgt de ontwerper (Marie Cardouat) alle lof. Echt waar.  
 
Dixit is een aanrader. En niet enkel als tussendoortje. Ook in het onderwijs (taal, sociale vaardigheden, 
muzische creativiteit...) mag dit spel zijn plaats 
 
 
  



Zondag 26 Oktober: ouderwandeling 
Vandaag is het ouderwandeling. Jullie ouders kunnen meestappen terwijl wij jullie bezig 
houden. Nadat jullie hongerige en dorstige ouders terug zijn van alle Hekelgemse paadjes 
om te ploegen zullen wij hun honger en dorst stillen en kunnen jullie net zoals hen na 5uur 

nog een tijdje blijven zitten.  2 -  
 
 
 

De aller tofste leiding van de hele wereld, 
Stef en Matthi 

 
  



Giverleiding 2014-2015 

 

Stef Matthi 

  

3de jaar bachelor Elektronica 
KAHO Sint-Lieven Gent 

Kot 

Toegepaste Informatica 
Hogeschool Gent 

Boot 

3de jaar leiding 
15de jaar scouts 

3de jaar leiding 
15de jaar scouts 

Verstandig safraanrood 
Avontuurlijke mees 

Uitdagende alpaca 

Skiën, pintjes drinken Gamen, tennis, fitness, gitaar 

20 jaar, 1 zus 20 jaar, 2 broers 

Spaghetti met veel saus 
Durum kip met friet, andalouse, 

groentjes, geen ajuin 

1m82 
72 kg 

1m74 
83 kg 



 

‘t Schijnt-datjes 

 
‘t Schijnt dat… 

 

- de zomer weeral voorbij is. 

 

- hoewel het nog goed weer is voor de tijd van het jaar. 

 

- we in de zomer natuurlijk ons jaarlijks zomerkamp hebben gehad. 

 

- het dit jaar in Frankrijk was. 

 

- het dus in het buitenland was. 

 

- het wel maar net over de grens was. 

 

- het toch wel het buitenland was. 

 

- het eens bij een Vlaamse boer was. 

 

- we dit zelfs niet in Wallonië vinden. 

 

- we dit wel in Frankrijk vinden. 

 

- dat het buitenland is. 

 

- zijn naam Maurice was. 

 

- de naam van zijn vrouw Maria was. 

 

- ze een dochter en zoon (Christophe) hebben. 

 

- de hele familie ons hartelijk heeft verwelkomd. 

 

- we hun ook hartelijk hebben uitgezwaaid. 

 

- we dit samen met de givers, jonggivers, jins, leiding, fouriers en welpen hebben gedaan. 

 

- de kapoenen immers de eerste week op kamp waren. 

 

- het kampthema van de kapoenen ‘trouwen’ was. 

 

- het heel leuk was. 

 

- er veel getrouwde kapoenen zijn nu. 

 

- ze dit helemaal niet erg vonden. 

 



- deze huwelijken volstrekt legaal zijn. 

 

- er trouwfoto’s zijn gemaakt gelijk bij de echte. 

 

- de welpen kampthema ‘als een god in Frankrijk’ hadden. 

 

- ze dus allemaal even in toga hebben rondgelopen. 

 

- ze wel niet altijd als goden hebben geslapen. 

 

- ze ’s nachts veel babbelden. 

 

- de jonggivers kampthema ‘Miley Cyrus’ hadden. 

 

- ze zelfs een echte wreckingball hadden. 

 

- een van de leden deze na vijf minuten al had afgebroken. 

 

- ze veel Mileyspelletjes hebben gespeeld. 

 

- enkele jonggivers hun totem hebben gedaan. 

 

- er enkele mooie tussenzaten. 

 

- de leiding erg tevreden was van hun jonggivers. 

 

- de jonggiverleiding zelfs durfde zeggen dat ze nog nooit zo een leuk kamp hadden gehad. 

 

- de givers ‘tour de France’ als thema hadden. 

 

- ze dan ook (zoals gewoonlijk) met de fiets op kamp waren. 

 

- ze ook naar Parijs zijn geweest. 

 

- ze niet met de fiets zijn geweest. 

 

- ze te voet en met de trein zijn geweest. 

 

- de leiding nergens speciaal naartoe is geweest. 

 

- behalve de giverleiding dan want die waren in Parijs. 

 

- de leiding wel cocktailavond heeft gedaan. 

 

- dat het kamp dus voor iedereen enorm fijn was. 

 

- het jaar ondertussen weeral begonnen is. 

 

- het weeral bijna tijd is voor het zomerkamp. 

 



 

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  

 

 

 



 


