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Agenda! 
 

 

- Zaterdag 2 mei 2015: Zwette feesten 
 

- Zaterdag 9 mei 2015: Jinfuif BaaMelHek in de parochiezaal in 

Baardegem 
 

- 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. 

  



 Kampdingsken 
Het kampdingsken zal normaal gezien midden mei verschijnen. In het kampdingsken is alle essentiele 

informatie over het zomerkamp weer te vinden. Voor de kapoenenouders is er ook een infoavond 

voorzien op vrijdag 19 juni vanaf 19u30. Bij vragen of problemen kan u steeds de groepsleiding 

contacteren. 

 

 Pajottenfeesten 
Graag nodigen wij u uit op de 49ste Pajottenfeesten. Zoals elk jaar gaan deze ook nu weer door op de 

binnenkoer van de abdij van Affligem. Het belooft weer een prachtige editie te worden. Wij 

verwachten jullie massaal op zaterdag 27 en/of zondag 18 juni. De affiche en meer informatie 

verschijnen binnenkort. 

 

 

 

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

  



 

Plandingske kapoenen mei - juni 

VIEZE-VUILE-VENTJESVERGADERING 

ZONDAG – 3 MEI – 14 UUR TOT 17 UUR  

 

Aangezien het vorige keer te slecht weer was, doen we het deze keer opnieuw en beter! 

Wat is er leuker dan jezelf en je medekapoentjes vuilmaken en met eten gooien? Het juiste antwoord 

is: NIETS NATUURLIJK!  

Je mag je eens goed laten gaan en je goed vuil maken! 

Breng zeker reservekledij en een handdoek mee! 

 

MOEDERDAG 

ZONDAG – 10 MEI – 14 UUR TOT 17 UUR  

 

Het is weer zover…de tijd van het jaar waar we een speciale persoon weer eens in de watten leggen, 

ze overstelpen met cadeautjes en zelfgemaakte knutselwerkjes.  

Geef ze deze dag meer heel veel kusjes en knuffels… 

….we hebben het namelijk over (…..trommelgeroffel…..) ONZE MAMA! 

Daarom gaan wij ook iets speciaals doen om jullie mama nog extra te verwennen op deze dag. 

 

........ZOEKTOCHT  

ZONDAG – 17 MEI – 14 UUR TOT 17 UUR  

 

Wij zoeken een…….. wij zoeken een ……… de kapoenen zijn om die te vinden al dagenlang op pad… 

Als jullie de stippenlijntjes invullen dan kunnen jullie misschien al raden wat we vandaag gaan 

zoeken! Vandaag gaan we ons inleven in de piratenwereld! Breng jullie schip mee, vang een papegaai 

om op jullie schouder te zetten, zoek alvast naar de beste zeemensen om samen op zoektocht 

 te gaan…. Maar pas wel op want er kan gevaar op de loer liggen! 

  



RELAXVERGADERING 

ZONDAG – 24 MEI – 14 UUR TOT 17 UUR 

 

Van al dat vuil maken, cadeautjes maken en zoeken naar verborgen schatten, wordt het eens tijd om 

te ontspannen natuurlijk! 

Wij zorgen voor relaxerende muziek, gezichtsmaskers,… jullie moeten enkel jullie zelf meenemen 

PS. Jullie leiding houdt ook wel eens van een relaxerende massage  

 

FILMVERGADERING  

VRIJDAG – 29 MEI – 19 UUR TOT 21 UUR  

LET OP! DEZE VERGADERING IS OP EEN VRIJDAG! 

 

Wij vonden dat het nog eens tijd was om een filmpje te kijken samen met onze kapoentjes. 

Breng een dekentje, wat chipjes, een goede film en natuurlijk ook jullie beste humeur mee! 

Wij verwelkomen jullie dan graag in onze cinemazaal! 

 

CASINO-AVOND  

VRIJDAG – 5 JUNI – 19 UUR TOT 21 UUR  

LET OP! DEZE VERGADERING IS OP EEN VRIJDAG! 

Zet maar alvast je beste pokerface op want wij gaan namelijk eens een kijkje in de wereld van het 

casino. 

In een casino is iedereen natuurlijk mooi gekleed… Mannen dragen een onweerstaanbare smoking 

en de vrouwen een prachtig kleedje. 

Verras ons maar eens! Wij zijn benieuwd en verwachten jullie natuurlijk in ons casino. 

  



VADERDAGVERGADERING  

VRIJDAG – 12 JUNI – 19 UUR TOT 21 UUR  

LET OP! DEZE VERGADERING IS OP EEN VRIJDAG! 

 

We hebben een paar weken geleden onze mama verwend dus nu is het tijd dat jullie papa ook in de 

watten gelegd wordt! Zondag is het namelijk een dag voor de papa’s om ook verwend te worden, 

cadeautjes te krijgen en natuurlijk veel kusjes en knuffels te krijgen. Daarom gaan we samen iets 

maken zodat jullie hem kunnen verrassen!  

 

OUDERAVOND 

VRIJDAG 19 JUNI – VANAF 19.30 UUR 

 

Deze keer moeten niet de kapoentjes maar de mama’s en de papa’s naar de scouts komen! 

Vanavond is het infoavond over het kamp. We gaan jullie uitleggen hoe het kamp zal verlopen, wat 

we allemaal gaan doen, wat belangrijk is om te weten. Jullie mogen natuurlijk ook vragen stellen aan 

ons over bepaalde dingen. 

 

WATERSPELLETJES + AFSLUITEN JAAR  

ZONDAG – 21 JUNI – 14 UUR TOT 17 UUR  

 

Ooooh dit is al de laatste vergadering! 

Een scoutsjaar is niet hetzelfde zonder waterspelletjes natuurlijk! Meer moet er hierover niet gezegd 

worden, alles spreekt voor zich!  

Een feest met waterspelletjes: geweldig idee toch?! Hopelijk zien we elkaar nog eens op de 

Pajottenfeesten! 

  



Plandingske welpen mei - juni 

3 mei – kasactiviteit 

Het zomerkamp nadert en dus is het de ideale moment om onze kas nog eens te spijzen. Dit keer 

verkopen we, zoals gewoonlijk, onze WC-rollen aan iedereen met extreme buikloop en aan die met 

normale stoelgang. Gelieve in grote getalen aanwezig te zijn, want dit maakt het zomerkamp extra 

tof! Van 14u-17u aan de blokhut (ipu) 

10 mei – Baseball tegen Meldert 

Scouts Hekelgem staat al jaar en dag bekend om zijn uitstekende baseballvaardigheden. Ook de 

Welpen zijn zeer getalenteerd op dit gebied. Nu wordt het tijd om dit te bewijzen, en dan nog wel 

tegen de Welpen van Meldert! Neem jullie beste tennis/baseball-elleboog mee want we zullen het 

nodig hebben! Van 14u tot 17u aan de blokhut (ipu) 

17 mei – Technopolis 

Na veel overleg hebben we toch beslist om met ons allen naar Technopolis te gaan! De activiteit zou 

doorgaan van 10u tot 17u, in Technopolis. Aangezien zoiets niet vaak wordt gedaan, maken we er 

een hele dag van. Daarom moet iedereen een lunchpakket meebrengen en wat zakgeld. De leiding 

vertrekt aan de scouts tegen 9u15 en kan +/- 18 welpen meenemen die geen vervoer zouden 

vinden. Voor de rest raden we de ouders aan te carpoolen aangezien Technopolis niet bij de deur is. 

Voor meer info kan je terecht op https://www.technopolis.be/nl/bereikbaarheid-en-contact/ 

23 mei – Casino-avond 

Mede door het succes van de vorige editie, organiseren we deze zaterdag opnieuw een casino avond. 

Alles gaande van roulette tot blackjack zal je terugvinden op deze avond waar alles mogelijk is! Lacht 

het geld jou toe of is het jouw geluksdag niet? Kom het ontdekken aan de blokhut op ZATERDAG van 

19u-21u 

29 mei – Gezelschapspelletjes 

Jullie leiding heeft het nu zeer druk met studeren, en dus gaan we gezellig samen 

gezelschapspelletjes spelen! Jullie mogen zelf spelletjes meebrengen, en de leiding voorziet ook een 

heel gamma. Opgepast, deze vergadering gaat door op VRIJDAG van 19u tot 21u aan de blokhut. 

6 juni – Receptie 

Het jaar zit er bijna op en de beste manier om dit af te sluiten is met een hapje en drankje. We 

nodigen jullie dan ook graag uit naar onze receptie. Wederom gaat deze vergadering ’s avonds door, 

deze keer op ZATERDAG van 20u-22u. Hopelijk zien we elkaar hierna nog eens op de 

Pajottenfeesten!  

https://www.technopolis.be/nl/bereikbaarheid-en-contact/


Plandingske jonggivers mei - juni 

Zondag 3 mei: stadsspel 

Het is weer eens tijd voor een fantastisch-mega-zot-formidabel stadsspel! Daarom spreken we 

vandaag ook op verplaatsing af! We spreken af op de Grote Markt  van Aalst, aan de “zwette man”. 

Dit alles gaat door van 14u15 tot 17u15 ! Aangezien we in het openbaar verschijnen moeten jullie 

IPU zijn! De gsm mag voor een keer ook, maar wel op eigen verantwoordelijkheid. 

 

Zondag 10 mei: Balkvergadering 

Nog enkele maanden/weken/dagen en we vertrekken op kamp! Daar zullen we allerlei zotte 

constructies sjorren, maar hiervoor heb je natuurlijk de juiste techniek nodig. Dus kom vandaag 

allemaal van 2 tot 5 naar de blokhut om je sjorskills wat bij te schaven! We hebben (misschien) ook 

een special guest in petto. Benieuwd wie dit (misschien)  is? Kom dan zeker af, het loont de moeite! 

IPU! 

 

Zondag 17 mei: Kasactiviteit 

Iedereen vindt het waarschijnlijk een goed idee als ik zeg dat we veel ijsjes gaan eten en uitstapjes 

gaan doen op ons supertoffe zomerkamp! Natuurlijk is dit alles niet gratis, helaas! Daarom gaan we 

vandaag nog een kasactiviteit doen zodat we op kamp zeker niets te kort komen! Verdere informatie 

volgt nog! 

 

Vanaf nu verplaatsen de vergaderingen zich naar zaterdag- en vrijdagavonden aangezien het 

grotendeel van jullie moet leren op zondag voor de examens die eraan komen (net zoals jullie liefste 

leiding). 

 

Vrijdag 22 mei: spelen uit de oude doos 

Omdat iedereen wel van een leuk traditioneel spel houdt, is het vandaag “spelen-uit-de-ouwe-doos-

vergadering”! Ontdek het allemaal van 20.00 tot 22.00 u aan de blokhut! IPU! 

 Let op: dit is een vrijdagavond. 

 

 

  



Zaterdag 30 mei: Anti-anti-Facebookvergadering 

We hadden al eerder dit jaar onze geslaagde anti-Facebookvergadering, maar aangezien jullie leuke 

leiding ook af en toe wel eens op Facebook zit, vonden we dat het tijd was voor een anti-anti-

Facebookvergadering of om het simpeler te zeggen: Facebook/sociale media-vergadering.  We 

verwachten jullie van 20.00 tot 22.00 u aan de blokhut! IPU! 

Let op: dit is een zaterdagavond. 

 

Vrijdag 5 juni: horrorrrrrrrrrrrrrrr… 

Jullie hebben allemaal wel al van de horrorfilm “WELP” gehoord, nu heeft de regisseur van “WELP” 

aan onze scouts gevraagd of wij zouden willen meewerken aan het vervolg hierop: “JONGGIVER”. 

Haal dus jullie gruwelijkste, engste, lelijkste horroroutfits en attributen maar boven want deze avond 

gaan we zelf een film maken! Van 20.00 tot 22.00 aan de blokhut! 

Let op: dit is een vrijdagavond. 

 

Zaterdag 13 juni: “Jonggiver” 

Jullie zijn waarschijnlijk allemaal al moe van de examens en die laatste schoolweken, dus wordt het 

eens tijd voor wat ontspanning! En wat is er leuker dan met je scoutsmakkers onder een dekentje te 

kruipen, achteruit te leunen en te genieten van een spannende, griezelige,romantische of grappige 

film? Niets. Daarom is de laatste vergadering van dit scoutsjaar (ooooooh, jammeeur, hopelijk zien 

we elkaar wel op de Pajottenfeesten) een traditionele filmvergadering. Breng dus allemaal wat 

topfilms, een dekentje, een kussentje en een hapje mee. Breng ook een vers onderbroek mee, want 

we kijken ook naar het eindresultaat van 'JONGGIVER'. 

Let op: dit is een zaterdagavond. Van 20u tot 22u.  

Stevige linker 

Daan, Tine, Tinneke 

Een toffe rebus om het jaar af te sluiten !  

 



 

Plandingske givers mei - juni 

zondag, 10 May, 2015 - 14:00 to 17:00: Bosspel 

Zeep jullie alvast in voor dit superdeluxebosspel. Het is zo superdeluxe dat ze er binnen 10 jaar nog 

over zullen praten.  

"Weet ge nog toen we dat bosspel gespeeld hebben" 

"Ja jong, da was mij nogal een bosspel hé" 

Allen daarheen, van 2 tot 5 aan de blokhut! 

 

zondag, 24 May, 2015 - 14:00 to 17:00: Vieze Vuile Ventjes en Vrouwen 

Vergadering 

Jullie kennen hem wel. Die ene vergadering waarbij we eens heel scheftig en vuil gaan doen, en 

waarna jullie ouders waarschijnlijk zullen zeggen: "Zo vuil kruipte gij nimeer in mijnen auto!". Kruip in 

jullie vuilste/kapotste/goedkoopste kleren (+das, das is verplicht) en kom naar de blokhut in grote 

getallen!  

 

zondag, 24 May, 2015 - 14:00 to 17:00: Waterspelletjes 

Aangezien jullie leiding wat opgestoken hebben van Frank Deboosere en Sabine Hagedoren, 

voorspellen wij weken op voorhand dat deze zondag een tropische dag zal worden. Breng een 

handdoek mee en laat je elektronica thuis. Van 2 tot 5 aan de blokhut! 

 

zondag, 31 May, 2015 - 09:00 to 17:00: Daguitstap 

Op deze zonnige dag, alweer voorspeld door jullie fantastische leiding, gaan we daguitstappen! Kom 

met de fiets en breng 5 euro en een helm mee. De helm is nog niet verplicht, maar wel als we op 

kamp vertrekken!!!!!?!!!!?!!, dus raden we jullie aan om toch al 1 te kopen of mee te brengen. Deze 

tot nog toe onbekende activiteit vindt plaats op een onbekende locatie. We vertrekken om 9 uur 

stipt aan de blokhut, en jullie zullen tegen 17 uur terug in Affliland zijn. 

 

vrijdag, 5 June, 2015 - 19:00 to 22:00: Vanallesvergadering 

Bij deze beslissen jullie zelf wat we doen. Gezelschapspelen, filmpje kijken, gewoon lekker niets en 

een beetje bijpraten. Een perfect examentussendoortje om mee af te sluiten. Hierna zien we elkaar 

op de Pajottenfeesten. 



 

GIVERS IN BEELD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WIE IS WIE? 

Groepsleiding  JINS JINS 

 

Daan Vandepitte 

Langestraat 2 

1790 Affligem 

0494/45 70 52  

daanvdp@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  

 

 

 

 


