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Agenda! 
 

- Zondag 15 maart: Kapoenendag (info volgt) 

 

- Vrijdag 3 april tot zondag 5 april: Eikesweekend givers (info volgt) 

 

- Vrijdag 3 april tot maandag 6 april: lentekamp jonggivers (info volgt)  

 

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

- Zaterdag 2 mei 2015: Zwette feesten 
 

- 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 

 

 

 

 

 

 

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

  



  

 

 

Bosfest 
Beste ouders 

 

In april is weer tijd voor onze jaarlijkse scoutsfuif. Bosfest is inmiddels al aan zijn derde editie toe. En 

het belooft weer een spetterende editie te worden! Wij nodigen jullie dan ook graag van harte uit op 

zaterdagavond 18 april. 

Dit jaar proberen wij ook wat uit te breiden en daarbij kunnen wij uw hulp wel gebruiken. Binnekort 

zouden we affiches uitdelen onder de leden. Mogen wij u dan ook vragen deze voor het raam te 

hangen thuis en zo wat reclame te maken? Alvast bedankt voor jullie hulp. 

 

Meer info verschijnt op onze site en Facebookpagina. Kaarten en affiches zijn binnenkort verkrijgbaar 

bij de leiding, jins en givers. 

 

P.S.: Voor wie stiekem wat bang is van fuivende jongeren is er in de lokalen ook een ouderbar 

voorzien. Kom dus zeker eens langs! 

  



Plandingske kapoenen maart en april 

Zondag, 1 maart – 14u tot 17u Sportvergadering 

Wij willen voetballen….wij willen voetballen, lopen, fietsen, tennissen…en elke andere sport die jullie 

maar kunnen bedenken. Vandaag gaan we eens kijken wie het in zich heeft om sportman of 

sportvrouw te worden. Doe alvast jullie sportkledij en schoenen aan. 

-..Breng je euro mee..- 

Zondag, 8 maart – 14u tot 17u Verrassingsvergadering 

EN DE VERRASSING IS…………………….(trommelgeroffel)………….(nog meer trommelgeroffel)……………. 

Dat gaan wij jullie natuurlijk nog niet verklappen!  

Kom het allemaal maar ontdekken van 14 tot 17u aan de blokhut! 

-..Breng je euro mee..- 

Zondag, 15 maart – 9u tot 17u Kapoenendag 

Jaja, het is zover, we gaan weer met alle kapoentjes van onze gouw samen spelen! 

Dit is de info die wij er al over gekregen hebben: 

Datum : 15 maart van 9-17u 

Plaats : Den Bos Hofstade 

Thema : Politie en brandweer 

Meer informatie op de site! 

Zondag, 22 maart – 14u tot 17u GEEN vergadering 

Helaas pindakaas! Vandaag is het GEEN vergadering aangezien de leiding zelf op weekend is.  

Zondag, 29 maart – 14u tot 17u Vieze-vuile-ventjesvergadering 

Eindelijk is onze welgekende vieze-vuile-ventjesvergadering hier! Nu dat het eens mag, gaan we ons 

eens goed vuil maken! De leiding heeft al veel dingen in gedachten! 

Zorg ervoor dat jullie kleren aanhebben die vuil mogen worden en een paar reservekleren zouden 

misschien nog van pas kunnen komen ;)  

-..Breng je euro mee..-  



Zondag, 5 april – 14u tot 17u Paasvergadering 

’t Is Pasen, ’t is Pasen, 

En wat hoort daar bij. 

Een haas met een mandje, 

en daarin een ei. 

Kijk onder de bomen,  

En onder de heg. 

Het eitje het ei van, 

de Paashaas is weg. 

Was het een rode,  

een gele misschien. 

Wie heeft het ei, 

van de Paashaas gezien. 

 

Jullie lezen het goed! Vandaag is het Pasen!! Oefen jullie zoekvaardigheden en breng jullie 

vergrootglas mee, jullie zullen het nodig hebben! 

-..Breng je euro mee..-  

Zondag, 12 april – 14u tot 17u Knutselvergadering 

Het leven van een kunstenaar, lijkt het jullie ook zo fijn? Schilderen, beeldhouwen, knippen en 

plakken,… en ga zo maar verder! Dit elke dag kunnen doen, lijkt ons alvast geweldig. 

Kom allen naar de blokhut om je talent te ontdekken en je eigen kunstwerk te maken! 

-..Breng je euro mee..- 

Zondag, 19 april – 14u tot 17u  GEEN vergadering 

Vandaag is het GEEN vergadering… De leiding moet kuisen, opruimen, 

slapen,… want het was gisteren onze megafantastischeoverdonderende fuif! 

Bij deze een uitnodiging aan de ouders: op zaterdag 18 april gaat onze 

jaarlijkse fuif door! (Sorry kapoentjes jullie zijn nog een beetje te jong om te 

komen… Jullie ouders zijn natuurlijk steeds welkom.)  

Zondag, 26 april – 14u tot 17u  “We gaan op reis en we nemen mee…” 

vergadering 

Vandaag maken we een reis rond de wereld. Hoe leven ze in Afrika? Wat eten ze in Amerika? Hoe 

koud is het op Antarctica?… Ontdek het allemaal van 2 tot 5 aan de blokhut! 

Oohja, kom allemaal verkleed als Chinees / Afrikaan / Eskimo / Amerikaan,…, dan wordt het extra 

leuk! 

-..Breng je euro mee..-  

 

Jullie kapoenenleiding  



Plandingske welpen maart en april 

1 maart- slaapzakspelletjes 

Een week geleden eindigde ons superzalig welpenweekend, ooooh! Maar niet getreurd! Om onze 

toffe herinneringen nog eens op te frissen, gaan we vandaag slaapzakspelletjes spelen :) Dus pak je 

slaapzak mee en kom naar deze late en zalig afsluiter van het welpenweekend! 

 2tot5 blokhut ipu 

8 maart- ZoManZoVrouw 

Jongens zijn sterk, meisjes zijn lenig. Jongens kruipen rechtstreeks van hun bed in hun kleren, meisjes 

staan eerst lang voor de spiegel.  Dit zijn een paar van de stereotypen tussen jongens en meisjes. 

Maar heb je je ooit al eens afgevraagd hoe het is om een jongen(voor de meisjes) of een meisje(voor 

de jongens) te zijn? Kom en ontdek het allemaal! 

2tot5 blokhut ipu 

15 maart- Welpendag 

Eindelijk is het weer zover: de jaarlijkse welpendag! Dit jaar gaat deze door op 15 maart van 

09u tot 17u in Hofstade. Het thema is politie en brandweer. We hopen iedereen daar te 

zien! Alle info is op de site te vinden! Ipu! 

22 maart- Geen Vergadering 

Helaas, helaas geen vergadering vandaag. De leiding is namelijk  op leidingsweekend om hun 

teamworkcapaciteiten te verbeteren en hun banden te versterken. Maar volgende week zijn we er 

weer!!  

28 maart- Verrassingsvergadering 

De naam van de vergadering zegt al genoeg over de inhoud. We gaan jullie dus niks verder 

verklappen. Maar jullie hebben wel iets nodig om deze vergadering compleet te maken, namelijk een 

klein krukje zodat jullie ongeveer de hoogte van 1.50m bereiken. Verder is het ook belangrijk om te 

onthouden dat dit op een zaterdag op de parking van Delhaize en Tom&Co in Aalst (Haring) 

doorgaat .Tot dan! 2tot5u 

  



5 april- Verfvergadering 

Ons lokaal ziet er een beetje somber uit, daarom hebben we besloten dat het tijd is om ze 

onderhanden te pakken. Dus test je verfskills maar eens uit, want vandaag gaan we ons lokaal onder 

een nieuw en vers laagje steken! Doe dus jullie verfkledij aan, de leiding zorgt voor de rest! Ipu 

12 april- Stadsspel 

Vandaag gaan de welpen van Hekelgem de straten van Aalst onveilig gaan maken. We gaan ons 

tussen de locals mengen en ons wat meer verdiepen in het stratenplan van Aalst. Let wel op: het 

gaat door van 14.15u tot 17.15u! Doe ook zeker jullie hemd  en sjaaltje aan zodat iedereen zeker kan 

zien dat jullie van de scouts van Hekelgem zijn  We spreken af aan de zwarte man! 

19 april- Geen vergadering 

Jullie leiding is nog wat aan het bekomen/ opruimen van onze supertoffe jaarlijkse fuif: BOSFEST. Dus 

daarom zal het vandaag geen vergadering zijn. Jullie ouders en jullie zijn uiteraard wel steeds welkom 

op Bosfest! 

28 april- ViezeVuileVentjesvergadering 

Omdat jullie er allemaal zo van houden om jullie vuil te maken introduceren we vandaag de jaarlijkse 

ViezeVuileVentjesvergadering! Dus trek jullie kleren die extra vuil mogen worden maar al aan, neem 

reservekledij mee en maak jullie klaar om ZEER vuil te worden! 

 

  



Plandingske jonggivers maart en april 

1/3  “X marks the spot” II 

Aangezien we vorige keer met te weinig waren, zal onze “X marks the spot” vergadering vandaag 

doorgaan! Alles is dus te vinden aan de blokhut van 2 tot 5! IPU! 

8/3  Benidorm Bastards 

Oude oma’s en opa’s lijken altijd zo onschuldig en lief, maar zijn ze dit ook echt wel? Om een 

antwoord op deze vraag te krijgen, gaan we ons vandaag volledig in hun schoenen (of eerder 

pyjamasloffen) plaatsten om zo de wereld van de bomma’s en bompa’s te ontdekken. Aangezien wij 

allemaal zeer cool zijn gaan we dit natuurlijk wel op de Benidorm Bastards manier doen! (Indien je dit 

programma niet kent, moet je dit zeker eens opzoeken!) Met andere woorden: wij gaan het 

scoutsterrein onveilig maken! Als we gaan denken zoals oma’s en opa’s, moeten we er ook zo 

uitzien! Zorg dus maar dat je verkleed bent! Van 2 tot 5 aan de blokhut. 

15/3 Anti-Facebook 

Tegenwoordig zit iedereen constant te facebooken, te SMS’en, te snapchatten, te skypen en te 

twitteren… Allemaal leuk en wel, maar hou je hier ook echte vrienden aan over? Kom het vandaag 

allemaal ontdekken  op onze ANTI-Facebook vergadering (GSM’s en andere supermoderne 

toestanden MOET je dus zeker thuislaten). Van 2 tot 5 aan de blokhut! IPU! 

22/3  GEEN VERGADERING 

Helaas pindakaas! Jullie superleukelievefantastischesupperknappetoffe leiding is juist terug van een 

zeer vermoeiend leidingsweekend en moeten een beetje rusten, dus vandaag is er GEEN 

vergadering, MAAR volgende week zijn we er weer! Tot dan! 

29/3  Viezevuileventjes-vergadering 

Omdat jullie allemaal vieze en vuile meneertjes en mevrouwtjes zijn is het vandaag vieze-vuile-

ventjes-vergadering! Uiteindelijk is dat toch ook de reden waarom we naar de scouts komen??? Dus 

vandaag allemaal van 2 tot 5 aan de blokhut! (gelieve jullie mooie communiekleertjes thuis te laten 

en echte ravotkledij aan te trekken). 

3/4 - 6/4 Het megatoffe jonggiverweekend 

EINDELIJK! Het is zover! Ons langverwachtesuperzalige weekendje samen kan beginnen! Een 

weekend vol leuke spelletjes, gewaagde tochten en avontuur staat jullie dus te wachten! Allen 

aanwezig!(Concrete informatie zal tijdig op de site gezet worden en doorgemaild worden).  



12/4  Voorbereiding “Bosfest” 

Zoals jullie allemaal wel weten is het binnenkort “Bosfest”, het leukste feestje van het jaar! Met zo 

een naam moet het feest  wel zeer bosachtig versierd worden. Nu is het aan jullie, lieve jogi’s, om 

deze belangrijke taak  op jullie te nemen! We gaan vandaag  bomen schilderen, plantenslingers 

ophangen, een hangmat van mos maken enz. We verwachten iedereen (en zeker de creatievelingen 

onder jullie) van 2 tot 5 aan de blokhut om zijn steentje bij te dragen. IPU! 

19/4 GEEN VERGADERING 

Aangezien het gisteren “Bosfest” was en jullie leiding moet helpen met de afbraak, is er , hoe jammer 

het ook is, geen vergadering vandaag. Jullie zijn wel steeds welkom (en jullie ouders ook) om eens 

langs te komen op Bosfest! 

26/4 Fast food 

Bikkebikkebik ! Hop Hop Hop!  Bikkebikkebik! Hoooooooop! Alleen al door dit lied te horen, 

beginnen de gedachten van jullie leiding af te dwalen naar lekker eten. Als dit bij jullie ook zo is, kom 

dan vandaag zeker naar de scouts want wij serveren jullie allerlei heerlijke ( niet zo gezonde) hapjes 

op onze FastFoodvergadering! Natuurlijk zullen we ook zeer actieve activiteiten uitvoeren om zo 

onze overdosis aan calorieën er af te zweten! Allen van 2 tot 5 aan de blokhut! Verkleden mag altijd! 

Laat je fantasie dus maar de vrije loop en trek je hamburgerkostuum of dikke-meneerkostuum  aan! 

 

 

 

 

Stevige linker, 

Daan, Tine, Tinneke 

  

 

  



Plandingske givers maart en april 

Zondag 1/03: Epic Mealtime 

Ik denk niet dat we nog moeten verduidelijken wat we met Epic Mealtime bedoelen. Google en 

Youtube staan er vol van. 14-17u blokhut 

Zaterdag 07/03 : Stadsspel 

Vandaag spelen we een stadsspel in Gent. We verwachten iedereen om 12u30 aanwezig op de 

Vrijdagmarkt (standbeeld). Jullie mogen terug naar huis gaan om 17u. Jullie kunnen samen afspreken 

om met de trein te pendelen of te carpoolen. Het zal een van de leukere stadspelen worden die je al 

gespeeld hebt. Breng zeker ook 20euro mee voor dit gebeuren. 

Zondag 15/03: Sjorvergadering 

Omdat oefening kunst baart zullen we vandaag onze technieken wat oefenen. Sjorren is niet alleen 

fijn maar gaat des te beter als je het goed onder de knie hebt. Meer kunnen we niet zeggen dan dat 

we graag iedereen aanwezig zien. 14-17u blokhut 

Zondag 22/03: Geen vergadering 

Jullie liefste leiding is er een weekendje op uit met alle andere leiding, omdat we niet op tijd terug 

zullen zijn is het voor jullie vandaag geen vergadering! Jammer maar helaas! 

Zaterdag 28/03: Kasactiviteit 

Als kasactiviteit gaan we normaal zakjes vullen maar meer informatie volgt! 

Vrijdag 03/04 – zondag 5/04: Eikes-weekend 

Vanaf vrijdagavond tot zondagnamiddag gaan we mee op het jaarlijkse ‘Eikes-weekend’ samen met 

de andere givers van ons district Dender. Een brief met alle informatie volgt nog. Een weekend om 

niet te missen. Graag in de Facebook-poll laten weten of jullie mee gaan of niet! (graag voor 07/03).  



Zaterdagavond 11/04: Paintball 

Wat is er cooler en leuker dan paintballen ? Niets natuurlijk! En deze keer gaan we echt paintballen 

en worden jullie niet gedropt!  

Plaats: Wiedauwkaai 52 F  

9000 Gent 

Om praktische reden spreken we meteen ter plaatste af! 

Uur: 17u30-21u30, Gelieve op tijd te komen, indien je veel te laat bent mis je de verplichte 

informatie 

Meebrengen: We gebruiken outfits van daar maar kledij die vuil mag worden is aangeraden 

Prijs: 40euro, extra geld is zeker niet overbodig 

Zaterdag 18/04: Scoutsfuif 

Het is weeral tijd voor onze jaarlijkse scoutsfuif Bosfest. Jullie worden ’s avonds vanaf 20u30 

verwacht om te helpen tot 23u met een shift. Hulp buiten deze shift is ook welkom, meer informatie 

als we hulp kunnen gebruiken volgt nog. 

Zondag 26/04: Reclamevergadering 

Volgende week is het alweer “Zwette Feesten” en daarom gaan we deze zondagnamiddag nog eens 

de hele buurt volhangen met affiches om zoveel mogelijk reclame te maken. 14-17u blokhut 

Vrijdag 1/05 Opbouw Zwette Feesten 

Deze dag heeft iedereen verlof en daar gaan wij gebruik van maken om al zo veel mogelijk in 

gereedheid te brengen voor de “Zwette Feesten”. Meer informatie over de uren volgt nog. 

Zaterdag 02/05 Zwette Feesten 

Meer informatie over shiften en uren die we jullie graag zeker aanwezig zien volgt nog. Wie wil kan in 

afspraak met de leiding blijven slapen in onze lokalen voor sneller aanwezig te zijn voor de afbraak 

Zondag 03/05 Afbraak 

Afbraak Zwette Feesten, exacte uur volgt nog maar dit is waarschijnlijk vanaf 10u00. 

 

 

Jullie allerliefste leiding, 

Stef en Matthi 

 



JONGIVERS IN BEELD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

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  

 

 

 

 


