Plandingske
januari – februari
2015

Daan Vandepitte – Langestraat 2 - 1790 Affligem - 0494/45 70 52
Stef Roelandt – Kapellestraat 189 – 9473 Welle – 0494/42 74 71

V.U:

Agenda!
-

Zaterdag 03 januari: Oldies Night, 21u aan blokhut

-

Zondag 25 januari: Schaatsen voor alle groepen

-

Vrijdag 30 januari tot zondag 1 februari: winterkamp kapoenen

-

Vrijdag 20 februari tot zondag 22 februari: winterkamp welpen

-

Zondag 22 februari: kermis voor alle groepen

-

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

-

Zaterdag 25 juli: bezoekdag

welpen
(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
Beste scout, ouder en sympathisant,

Binnen enkele weken staat er alweer een nieuw jaar
voor de deur.
De ideale gelegenheid om nog eens samen te komen
en het nieuwe jaar goed in te zetten.

Wij nodigen jullie graag uit op zaterdag 3 januari
voor onze enige echte Oldies Night. Jullie zijn
welkom vanaf 21 uur voor een hapje en een drankje,
begeleid door muziek uit jullie jeugdjaren! Dit gaat
door aan de blokhut. Het wordt een Oldies Night om
niet te missen.

Tot dan!
Daan, Stef en de leiding

Plandingske kapoenen januari en februari
Kerstfeestje
zaterdag, 27 december – 19u tot 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..-

Geen vergadering
zondag, 4 januari – 14u tot 17u
Ooooh spijtig vandaag is het geen vergadering omdat jullie leiding gisteren heeft gewerkt op de
oldies night!
Wij nodigen jullie ouders graag uit op zaterdag 3 januari voor onze enige echte Oldies Night. Jullie zijn
welkom vanaf 21 uur voor een hapje en een drankje, begeleid door muziek uit jullie jeugdjaren! Dit
gaat door aan de blokhut. Het wordt een Oldies Night om niet te missen.

Filmvergadering
vrijdag, 9 januari – 19u tot 21u
OPGELET! Deze vergadering is op VRIJDAG! Aangezien jullie leiding volop aan het leren is, kunnen
jullie deze avond samen met ons ontspannen en gezellig naar een leuke film kijken! Een filmpje,
drankje, hapje..
Jullie worden allemaal verwacht in de blokhut van 19.00 tot 21.00 uur voor onze megafantastische
filmvergadering!. Jullie mogen zelf een hapje en een drankje meebrengen voor tijdens de film.
-..Breng je euro mee..-

Gezelschapsspelletjesvergadering
vrijdag, 16 januari – 19u tot 21u
OPGELET! Deze vergadering is op VRIJDAG! Jullie leiding is nog altijd volop aan het leren voor de
examens... We gaan nog eens een avondje ontspannen aan de blokhut van 19.00 tot 21.00 uur! We
gaan namelijk gezellig samen gezelschapspelletjes spelen.
Jullie mogen zelf ook spelletjes meenemen – zorg dat jullie naam erop staat – de leiding zal ook een
paar spelletjes voorzien.
-..Breng je euro mee..-

Schaatsen
zondag, 25 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!
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.

Winterkamp
vrijdag, 30 januari – 18u30 tot zondag, 1 februari – 13u
Jaja, het is zo ver de kapoenen gaan op winterkamp!!! Alles wat jullie ouders moeten weten staat in
de brief die we jullie hebben meegegeven! Waar, wanneer, thema…ontdek het allemaal…

Anke is jarig vergadering
zondag, 8 februari – 14u tot 17u
Vandaag viert Anke haar verjaardag en het liefst van al zou ze het samen met haar medeleidster en
haar lieftallige kapoentjes vieren! We gaan namelijk er namelijk een onvergetelijke
verjaardagsvergadering van maken! Kom het allemaal ontdekken van 14.00 tot 17.00 uur aan de
blokhut!!
-..Breng je euro mee..-

Geen vergadering
zondag, 15 februari – 14u tot 17u
Spijtig maar vandaag is het geen vergadering aangezien jullie leiding aan het feesten is op carnaval!
Als jullie willen kunnen jullie ons komen zoeken in de stoet! Als het lukt om de leiding te herkennen
met hun verkleedgerief aan!

Kermis
zondag, 22 februari - 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!

De kapoenenleiding
Anke & Lore

Plandingske welpen januari - februari
28 december: kerstvakantie = geen vergadering
Het is weer de tijd van het jaar. De kerstboom, cadeautjes en hopelijk veel sneeuw! Maar helaas
geen scouts!
Fijne vakantie, een vrolijk kerstmis en een gelukkig nieuwjaar!!

4 januari: Geen vergadering (Oldies)
Ook vandaag helaas geen scouts. De leiding heeft nog steeds examens en heeft bovendien gisteren
een handje uit de mouwen moeten steken op de Oldies Night.
We nodigen wel alle ouders van harte uit voor onze jaarlijkse Oldies Night. Deze gaat door op
zaterdag 03/01 aan de blokhut en start om 21u. Kom gerust langs voor een drankje, een babbel en
een dansje.

11 januari: EXAMENSTRESSSSSS = geen vergadering
Jullie leiding zitten momenteel in Examens!!! Aanmoedigingsmails, brieven enz mag allemaal om ze
door deze zware en duistere periode te trekken! Maar examens betekent helaas ook geen scouts!
SORRRYYY maar elk uur telt

16 januari: gezelschapspelletjesvergadering
De jeugd zit te veel achter het scherm! Dus daar gaan wij welpenleiding iets aan doen! We gaan die
goeie oude vertrouwde coole gezelschapspelletjes nog eens van onder het stof halen! Pak allemaal
jullie favoriete spelletje mee en speel het met jullie geliefde mede-welpjes en leiding!! OPGEPAST
VRIJDAG! Van 19u tot 21u. ipu

25 januari: schaatsen
Hoera, hoera, hoera! Het is weer zover ons jaarlijks schaatsuitje staat weer op de agenda! We
verwachten jullie van 10u tot 12u aan de Heuvelkouter Liedekerke !
Breng zeker een paar handschoenen en 5 eurootjes mee!

1 februari: sneeuwballenvergadering
Op hoop van zegen zijn de weergoden ons vandaag gustig gestemd een geven ze ons massaal veel
sneeuw zodat we een heus sneeuwballengevecht kunnen houden! Mocht ze ons niet gustig gestemd
zijn spellen we een mega cool ballenspel! Zeker komen dus!
Ipu! Van 14u tot 17u!

8 februari: horrorvergadering
Spoken, vampieren, geesten, zombies enz. Nee hier bij ons hoeft het geen halloween te zijn om in de
griezelwereld onder te duiken. Dus trek je stoute schoenen aan, oefen die griezel bekjes nog maar
eens en kom zeker af!
Ipu! Van 14u tot 17u!

15 februari: wetenschapsvergadering
Je kent ze wel de toffe proefjes waarbij je bruistabletten in een fles cola doet, eventjes wacht en je je
dan kunt verwachten aan een heuse fontein! Vandaag hebben wij voor jullie ook zo een paar toffe
proefjes in petto. Dus zet die wetenschapsbrilletjes maar al op en kom de wetenschapper in jezelf
ontdekken!
Ipu! 14u tot 17u!

20 februari tot 22 februari: welpenweekend
KOM DAT ZIEN KOM DAT ZIEN! Het is weer zover! De welpjes trekken er op uit. Het belooft weer een
heus spektakel te worden dus zorg zeker dat je er bij ben! Verder info volgt nog!
vrijdag, 20 februari – 19u tot zondag, 22 februari - 17u

Groetjes
Pytha, Piko, Trollie & Mang(o)

Plandingske jonggivers januari - februari

28/12 Geen vergadering
Helaas, de jonggiverleiding neemt even vakantie. Er is dus geen vergadering! We zijn terug in het
nieuwe jaar!
Prettige feesten!
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04/01 Geen vergadering (Oldies)
Helaas, ook vandaag geen vergadering. De leiding heeft gisteren immers hard gewerkt op de Oldies
Night en heeft dus, denken wij, wat rust verdiend.
Hierbij nodigen we wel alle ouders van harte uit op onze jaarlijske Oldies Night. Deze gaat door op
zaterdag 03/01 aan de blokhut en start om 20u. Jullie zijn steeds welkom om een dansje te placeren
op een van de 'gouwe ouwe' of om iets te drinken en een gezellig babbeltje te slaan. Sfeer en plezier
zijn verzekerd! Tot dan!

10/01 Ik-wist-het-maar-kon-er-niet-opkomen-tot-je-het-antwoord-verklaptevergadering
De leiding heeft examens en hun grijze hersencellen zijn dus ondertussen al enkele weken druk aan
het werk. Daarom vonden we dat het tijd was om jullie hersencellen nog eens hun gang te laten
gaan. Ziedaar de IWMKENOTJHAV-vergadering! Let op: dit is op zaterdagavond, van 20u tot 22u.

17/01 Kalkoenen Eten Rode Stukken Tafelpapier
Wat? Inderdaad, je hebt het goed gelezen: Kalkoenen Eten Rode Stukken Tafelpapier. Deze
vergadering is nogal duidelijk denken we. We weten het: ze valt te vroeg in het jaar of juist te laat
(hangt af welke jaartelling je gebruikt). We kunnen niet meer vragen dan een pakje van max. 3 euro
mee te brengen en te hopen dat jullie massaal aanwezig zullen zijn.
Let op: dit is een zaterdagavond! Van 20u tot 22u!
25/01 Schaatsen
Het is weer tijd voor een jaarlijkse traditie! We gaan schaatsen! Door het winterkamp van vorig jaar
weten we dat jullie allen groot fan van deze sport zijn en we verwachten jullie dan ook in grote groep
aan schaatsbaan de Heuvelkouter te Liedekerke (Sportlaan 1, 1770 Liedekerke) met €5 en een paar
handschoenen. Deze vergadering is wel op zondag, maar is van 10u tot 12u.
01/02 Tine-zit-in-Amerikavergadering
Tine is er niet deze week want ze is op reis. Het is dus tijd om te feesten en helemaal uit de bol te
gaan. We verwachten jullie hiervoor om 14u aan de blokhut zoals anders.
08/02 Niet-(zo)-Valentijnsvergadering
Deze week is het de grote niet-(zo)-Valentijnsvergadering. Spaar dus al je liefde op en breng hem
mee deze zondag. Trek je mooiste uniform en rode sjaaltje aan, draag je engelenvleugeltjes en breng
je pijl en boog mee. Van 14u tot 17u zoals anders. Spread the love!
15/02 X marks the spot
Wie zoekt, die vindt. Alles is te vinden aan de blokhut om 14u.
22/02 Kermis
Carnaval zit er weer op en ook de kermis is er bijna weer vandoor, maar niet voor we er nog eens
goed van profiteren. Daarom gaan we deze week naar de Kermis in Aalst. We spreken om 14u aan
het Keizersplein (daar tussen de twee standbeelden) en jullie mogen daar ook weer opgepikt worden
om 17u. Breng zeker €10 mee zo kunnen we veel attracties doen! IPU!
Stevige linker
Tine, Daan en Tinneke

Plandingske givers november - december
3 januari: zaterdag
Giverparlement (van 7 tot 9): Het zal vooral gaan over de Zwette Feesten, diens invulling,
positionering op de kalender en de takenverdeling onder jullie givertjes. Kom met zoveel mogelijk,
want wie niet komt, heeft minder kans op een taak die haar/hem ligt. Lees: niet komen is de wckuis-shift krijgen. Na afloop van dit heuse, alom bekende gebeuren, vindt onze jaarlijkse Oldies Night
plaats. Jullie mogen dus daarna met jullie ouders wat komen pintelieren (jullie ouders, jullie niet,
alcohol is slecht!). Tot dan!
PS: Jullie hulp is zeker welkom tijdens de Oldies, dus zij die zich geroepen voelen, laat ons maar iets
weten!
9 januari: vrijdag:
Aangezien jullie leiding hun hersenen toch al op overtoeren draaien kunnen we meteen een quiz’ke
in elkaar steken. Zeep jullie verstand al maar in, want hier komt de
supergroteultracoolesuperduperPISQUIZZZZZZZJWZZZZZZ!!! Begin je blaas al maar te rekken, want
dit wordt een stevige!
18 januari:
Verassingsvergadering: het is niet omdat onze planning superstrak in elkaar zit, dat jullie deze al
hoeven te weten. Alles wordt duidelijk 1 februari, van 2 tot 5 aan de blokhut. (ziehier een wasbeer
ter illustratie van hoe goed onze planning loopt)

25 januari:
Het is weer zover! Onze jaarlijkse schaatspartij is weer… ehm… van de partij? Mag dat? Zo 2 keer
partij gebruiken in 1 zin? Dat zal wel zeker… Die zin ziet er nu wel niet uit. Zouden die givers dat
merken? Die lezen dat toch niet. Of wel? Of ni? Of wel? Of ni? Of wel? Of ni? …
Het maakt niet uit, zolang jullie om 10 uur aan de schaatsbaan in Liedekerke staan (carpoolen is geen
misdaad, denk aan ons milieu). Handschoenen, lange broek en 5 euri’s verplicht (als je geen groene
hebt mag je voor 1 keer een lange, niet groene aandoen). Om 12 uur stoppen we er mee.
1 februari:
Het is vandaag ……… *tromgeroffel*…….. GEEN vergadering!!?!!!???!!!
Jullie allerliefstecoolstebestemooiste giverleiding is gaan skifahren.
8 februari:
Vandaag gaan wij ons verdiepen in de sport die men wel eens ping-pong noemt. Na deze vergadering
ben jij een pro in ping-pong, en al zijn varianten (lees: degelijk niveau, pro is het level waarop die
Jappen zitten, op dat niveau komt niemand). Prepare!

15 februari:
Joepie, vandaag begint Oilsjt Carnaval! 3 dagen hard gaan! Of 1/ 2 naargelang jullie leeftijd en de
strengheid van het thuisregime (schaal tussen Canada -Noord Korea). Vier dit zoals jullie willen, maar
het zal zonder jullie allerliefste leiding zijn. Droog jullie traantjes, volgende week zijn we er weer,
voor meer plezier in Oilsjt!!!!!!!!
22 februari:
Kermis. Moet er nog meer gezegd worden? Misschien wel: Om 2 uur aan het Keizersplein in Aalst,
met 10 euri’s in de pocket (ja, euri’s is wel degelijk het meervoud van euro, duh). Om 5 uur mogen
jullie mamaatje en papaatje jullie terug komen halen en ons verlossen van jullie aanwezigheid. Mopje
he. Of ni? Of wel? Of ni? Of wel?
Voor diegenen die dit niet weten zijn, tik dit in op je GPS toestel (of google maps): Hotel Royal Astrid,
Keizersplein 27, 9300 Aalst

Jullie tofste leiding:
Stef en Matthi

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

KAPOENEN

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

WELPEN

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

JONGGIVERS

JINS
Annelie Gaudissabois
Jagershoek 120
9320 Erembodegem
0496/89 21 15
Annelie_gaudissabois@hotmail.com

GIVERS

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

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

Anke Gaudissabois
Jagershoek 120
9320 Erembodegem
0495/53 13 39
anke_ag@hotmail.com

Ruben Boom
Zwarteberg 63
1790 Affligem
0494/93 33 29
Ruben_boom@hotmail.com

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

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

Stan Guldemont
Steenpoelweg 15
1790 Affligem
0472/01 63 07
stan.guldemont@hotmail.com

Tinneke Van Ransbeeck
Walburgaweg 1
9310 Meldert
0487/46 75 10
tinnekevanransbeeck@hotmail.com

Lot Vanderhaeghen
Eeckhoutstraat 21
9310 Meldert
0495/66 33 27
lot.vanderhaeghen@telenet.be

