Plandingske
november - december
2016

V.U:

Daan Vandepitte – Langestraat 2 - 1790 Affligem - 0494/45 70 52

Agenda
Maandag 07/11 – 20u30: Eerste vergadering OC (te jeugdheem abdij)
Meer info onderaan.
Zondag 13/11: Sint-Maarten voor alle groepen.
Zaterdag 28/01 – 21u: Oldies Night (datum onder voorbehoud)

Zaterdag 15/04 – 21u: Bosfest, jaarlijkse scoutsfuif (+ Zwette Feesten)

Zaterdag 24/06 – 17u:

Pajottenfeesten, jaarlijks eetfestijn (data aangepast)

Zondag 25/06 – 11u:

Maandag 17/07: Start kamp
Zondag 23/07: Bezoekdag

Kapoenen
Welpen

Jonggivers & givers

Zondag 30/07: Einde kamp
(Kampdata onder voorbehoud)

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

Yalahie
Hey jij!
Zin om mee te spelen met scoutsfanfare Yalahie? Geen probleem! Iedereen is welkom! Stuur
gewoon een mailtje naar mariekevanransbeeck@hotmail.com of bel me voor wat meer
informatie (0473/273632). Repetities gaan door om de zoveel weken op vrijdag aan de
blokhut van 19u tot 21u.
Hopelijk tot gauw!
Marieke

Oudercomité
Beste scouts-ouder, beste scouts-sympathisant
Scouting gaat onder andere over plantrekken, maar af en toe kunnen ook de scouts wat hulp
van de ouders gebruiken. Om die reden bestaat er een ouder- en sympathisantencomité
van de Scouts Pajotten Hekelgem (OSC).
Het comité zorgt voor financiële en logistieke steun van de scoutsgroep, zonder inmenging in
de scoutswerking zelf.
Daarvoor organiseren we werkvergaderingen waarop we bv. een handje toesteken bij het
onderhoud van lokalen en het speelbos.
We zetten evenementen op zoals de Pajottenfeesten (eind juni) en helpen bij de technische
ondersteuning van de jaarlijkse scouts-fuif, Bosfest, en de Zwette feesten.
Daarnaast werken we hard aan de vernieuwing van de gebouwen (planning, financiering en
binnenkort ook uitvoering).
Heb je zin om ons comité te vervoegen en om iets voor de scoutswerking terug te doen?
Neem dan contact op met ons via osc@pajotten.be of één van onderstaande nummers.
We nemen dan weldra contact op en geven u de nodige informatie.
Alvast bedankt en graag tot binnenkort
Kris De Pauw:
0476/52.20.61
Peter De Keyser: 0485/94.05.41

Rik Kochuyt: 0476/40.11.57
Maarten Hoogewijs: 0477/38.60.26

Inschrijven
Beste ouders
de deadline is al even verstreken, toch zijn er nog enkele verstokte wanbetalers.
Kunnen jullie dit zo snel mogelijk in orde brengen?
Bedankt. Alle info hieronder.

Opgelet, je kind is pas echt lid van onze scoutsgroep indien voor 17 oktober, 65 euro wordt
overgeschreven op volgend rekeningnummer: BE59 0016 4085 4626 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.
Het inschrijvingsgeld bedraagt ook dit jaar €65. Het lidgeld is vorig jaar toegenomen met €30. Deze
prijsstijging is simpel te verklaren: op vraag vanuit verschillende hoeken schaften wij ons systeem
waarbij de leden wekelijks een euro moeten meebrengen af. In plaats daarvan opteren we sinds
vorig jaar om het volledige lidgeld meteen te laten betalen. Dat lidgeld bestaat vanaf dus uit €35 euro
verzekeringsgeld en €30 lidgeld voor de vergaderingen (rekenend vanuit het feit dat er 30
vergaderingen zijn op een werkingsjaar, vorig jaar waren het voor de meeste takken een vijftal
meer). Van die 30€ stroomt de helft naar de takkas (kapoenen, welpen,...) en de helft naar de
vieruurtjeskas. De leden krijgen dus elke zondag een vieruurtje zonder dat ze daar om 14u expliciet
voor moeten betalen.

Plandingske kapoenen november/december
Zondag 6 november: geen vergadering
Heb je onder tafel van je bomma al ooit een kapoenenkamp gebouwd? Speelde je ooit al
Dikke Bertha met je kat? Wil je al heel lang eens klimmen in de boom van de buren samen
met het buurtmeisje? Neen? Je kunt het allemaal deze zondagnamiddag doen.
Er is GEEN VERGADERING voor de kapoenen.
Zondag 13 november: Belangrijk bezoek
Vandaag komt een belangrijk persoon naar de scouts. Kam je haren, poets je tanden en train
je schattigste lach. Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest want de Sint komt. Spannend!
Van 14u-17u aan de blokhut.
Zondag 20 november: Samson en Gert
Ma seg Gertje
Wist jij dat er zo een scouts
was dat zo een Samson-en-

Gert-verkaveling doet?

Vergadering
Samson.

Die scouts waar Samson het over heeft, dat zijn wij! Kom deze zondag alles te weten over
Samson en Gert.
Van 14u-17u aan de blokhut.
Zondag 27 november: slierten
Ik zie ik zie wat jij niet ziet. Ik zie slierten. Ik zie kapoenen die deze zondag met die slierten
gaan spelen. Benieuwd wat wij in godsnaam met die slierten gaan doen? Kom naar de
blokhut, vergezeld van je eigen sliert.
Van 14u-17u aan de blokhut.

Zondag 4 december: Binnen de tijd
Grote mensen zeggen wel eens dat tijd kostbaar is. Maar wat kun je eigenlijk doen binnen
een bepaalde tijd? Kom het testen aan de blokhut.
Van 14-15u aan de blokhut.
Zondag 11 december: ridders en ridderinnen.
Draken die opgesloten zitten in hoge torenkamers wachten vol ongeduld op de prinses die
hen komt redden door de gevaarlijke ridder te bevechten. Of hoe zat het nu weer? Maakt
niet uit! Deze week maken we ons eigen verhaal.
Van 14u-17u aan de blokhut.
Vrijdag 16 december: kerstfeestje
HO HO HO
Kerstmis komt er aan!
Wil je je mooie kleren al eens aandoen voor Kerstmis? Kom dan helemaal opgekleed naar de
blokhut.
OPGELET: DEZE VERGADERING IS OP VRIJDAG VAN 19U-21U AAN DE BLOKHUT!
Zondag 25 december: geen vergadering
Vorige week vierden we al kerst op de scouts. Je familie was sowieso een beetje jaloers op
dit geweldige feest. Tijd om dus met hen Kerst te vieren. Deze zondag is er GEEN
VERGADERING.
Zondag 1 januari: geen vergadering
3…2…1… Gelukkig nieuwjaar!!!
Hopelijk komen al jullie wensen voor 2017 uit.
Aangezien de leiding vandaag ook hun nieuwjaarsbrief gaat voorlezen, is er GEEN
VERGADERING.

Jullie leukste leiding,
Veva, Nala, Rikki, Gigi, Petro & Asjra

Plandingske welpen november/december
Zondag 6 november: 6-November-Vergadering
Lieve welpen, vandaag is het 6 november, een dag waarop alles kan en alles mag. Omdat 6
november één van onze lievelingsdagen is, is het vandaag 6-november-vergadering.
Wil je weten welke verrassingen deze vergadering in petto heeft? Kom dan van 2tot5 naar
de blokhut. IPU (in perfect uniform).
Zondag 13 november: Sint-Maarten
Hij komt, hij komt, die lieve goede sint, mijn beste vriend, jouw beste vriend, de vriend van
ieder kind! WOEHOE het is weer zover! De goedhartige man komt vandaag in hoogsteigen
persoon langs op onze lokalen. Als je braaf bent geweest en ook iets van zijn zak vol lekkers
wilt, twijfel dan niet en kom naar de blokhut! Van 2tot5. IPU.
Zondag 20 november: Reis-Rond-De-Wereld-Vergadering
Laat vandaag de avonturier in je los! Dan beleven we de zotste en wildste avonturen terwijl
we van continent naar continent reizen. Wil je ook weten wat het grote Reis-Rond-DeWereld-Spel inhoudt, kom dan van 2tot5 naar de blokhut. IPU.
Zondag 27 november: … Voor Dummies Vergadering
Iedereen kent wel de “… voor dummies” boeken. Zo heb je bv. “viool spelen voor dummies”,
“Hout hakken voor dummies” en zoveel meer. Vandaag gaan we ons op de scouts met zaken
bezig houden die nog nooit iemand van ons heeft uitgeprobeerd. Met andere woorden;
vandaag zijn wij even de dummies. Van 2tot5 aan de blokhut. IPU.
Zondag 4 december: Ik-Ben-Dik-Vergadering
Deze vergadering mag je je zo dik mogelijk maken want vandaag kruipen we in de huid van
echte sumoworstelaars. Allerlei spelletjes passeren de revue die we nu zullen moeten spelen
met wat extra kilo’s. Hoe dit allemaal verloopt, zien jullie van 2tot5 aan de blokhut. IPU.
Vrijdag 9 december: Slaapzakspelletjes
De dagen worden korter, de nachten langer en de temperaturen kouder. Daarom kruipen we
deze avond eens in onze slaapzak. Wees gerust er zal niemand kou lijden want er zal
gesprongen, gelopen en gerold worden waardoor de gemiddelde temperatuur in de blokhut
meteen met 10 graden stijgt. Van 19 tot 21u aan de blokhut. Je mag gemakkelijke kledij
aandoen en vergeet je slaapzak zeker niet. LET OP: Dit is een vrijdag

Vrijdag 16 december: Welpen at the Movies
Deze avond kijken we eens gezellig samen naar een filmpje. Indien je verzoekjes hebt, mag je
altijd je eigen DVD’s meenemen. Ook mag je je eigen dekentje en versnapering meenemen.
De leiding zorgt ook voor een hapje en een drankje, maar er kan nooit genoeg zijn! Van 19
tot 21u aan Kinepolis “De Blokhut”. Je hoeft niet in perfect uniform te komen, want iedereen
kijkt liever een filmpje in zijn joggingbroek, ook jullie leiding.  LET OP: Dit is een vrijdag
Vrijdag 23 december: CASINONIGHT
Helaas pindakaas, maar onze laatste vergadering van 2016 staat voor de deur. Voordat we
elkaar weer een tijdje niet zien, gaan we ons nog één keer goed amuseren! Dus trek je
mooiste kleren aan en kom naar onze eindejaarsreceptie. Dan drinken we een lekker drankje
terwijl we al ons geld opgokken in het enige echte Casino “De Blokhut”, te Hekelgem. Van 19
tot 21u. LET OP: Dit is een vrijdag

Geniet allemaal maar van jullie welverdiende vakantie, terwijl gaat de leiding wat blokken!

Stevige linker,
Rama, Chill, Jacala, Akela, Baloo & Kygo

JONGGIVERS NOVEMBER/DECEMBER

Terug in de tijd
Zondag, 6 november – 14u tot 17u – Kom verkleed als baby of I.P.U.
Men zegt wel eens:

Maar klopt dit wel?!
Stof tot nadenken als je het ons vraagt!
Wat als we nu even terug gaan naar onze babytijd en het samen ontdekken?
De Blokhut, waar experimenteren fun is!
Sint-Maarten
Zondag, 13 november – 14u tot 17u (Het kan vandaag wel wat later worden) – I.P.U.
Wie komt er alle jaren
weer uit Spanje varen?
Over de grote, grote zee
Sint Maarten, hoezee!
Wie heeft een zak vol koekjes,
speelgoed en prentenboekjes?
Wie neemt een zak vol lekkers mee?
Sint Maarten, hoezee!
TIP: een mooie tekening kan altijd helpen!

Slaapzakspelletjes
Zondag, 20 november – 14u tot 17u – I.P.U.
Benodigdheden:





Slaapzak
Dikke sokken
Goed humeur
Veel jonggivers

Meer hebben we niet nodig voor deze ‘rustige’ vergadering!

Park
Zondag, 27 november – 14u tot 17u – I.P.U.
We gaan vandaag de andere jonggivers van ons district leren kennen!
Natuurlijk willen we bewijzen dat Scouts Hekelgem de beste is, veel aanwezigen zijn dus een
must!
De leiding is nog volop aan het afspreken. Concrete informatie volgt!

Lore-is-morgen-jarig-en-we-vieren-alle-leiding-hun-verjaardag
Zondag, 4 december – 14u tot 17u – I.P.U.
De verjaardag is de dag waarop men zijn of haar geboorte viert. Dit heeft betrekking op mensen,
maar het vieren van een verjaardag kan ook betrekking hebben op bijvoorbeeld de oprichting van een
bedrijf of vereniging. Men spreekt dan vaak van een jubileum (vaak bij 'grote' aantallen als 25, 50 of
100 jaar) of een lustrum (eens per vijf jaar). Er zijn mensen die de verjaardag van hun huisdier vieren.
In veel landen, waaronder Nederland en België, komt de verjaardag overeen met de geboortedag.
Wie ooit op 29 oktober geboren is viert zijn of haar verjaardag dit jaar op 29 oktober 2016. Mensen
die op 29 februari geboren zijn vieren dit meestal op 28 februari of 1 maart. Ook als men op een
andere dag geboren is wordt de verjaardag om praktische redenen wel eens op een andere dag
gevierd. In sommige landen of culturen viert men de verjaardag niet op de datum van de
geboortedag, maar op de naamdag, de dag van de heilige waarnaar men vernoemd is.

Kom en vier met ons mee!
Plezier en veel lekkers zal er zeker zijn!

Iets met muziek…
Zondag, 11 december – 14u tot 17u – I.P.U.
Enkele weetjes die je vandaag kunnen helpen:
1. Planten kunnen sneller groeien wanneer deze naar muziek luisteren
2. Leo Fender, de uitvinder van de Telecaster en de Stratocaster, kon zelf geen gitaar
spelen
3. Voordat de Beatles ‘The Beatles’ waren, heetten ze ‘Johnny and the Moondogs’
4. Het duurste muziekinstrument ter wereld kost 45 miljoen dollar
5. Mensen drinken meer en sneller bij luide muziek
6. Het nummer ‘Jingle Bells’ was eigenlijk geschreven voor Thanksgiving
7. Rapper Noclue is de snelste rapper ter wereld
8. AC/DC hielp bij de arrestatie van Panamese president
9. Een liedje dat in je hoofd blijft hangen, wordt ook wel een ‘oorwurm’ of ‘brain itch’
genoemd
De laatste van ’t jaar
Zondag, 18 december – 14u tot 17u – I.P.U.
En nu allemaal: “Oooooooooooooh!”
Ja, wij vinden het ook erg jammer!
En om het jaar mooi af te sluiten houden we een feestje!
Brengen jullie allemaal een cadeautje mee? (max. €5)
Wij zorgen voor de rest!

Geen vergadering want het is KERSTMIS vandaag
Zondag, 25 december

Kusjes en knuffels!
#Sam #Mon #Imfe #Caro #Lore
#Detofsteleidingsploegvanhetland

Plandingske givers november/december
6 november – 14u tot 17u – I.P.U.



1919 - Eerste radio-uitzending in Nederland voor een algemeen publiek
1923 - Jacob Schick verkrijgt een octrooi op 's werelds eerste elektrische scheerapparaat.

Binnen drie jaar is het honderd jaar geleden dat de eerste radio-uitzending voor een algemeen
publiek werd gemaakt in Nederland. Maar dat zullen we dan binnen drie jaar wel eens vieren.
Vandaag gaan we ter ere van Movember en Jacob Schick aan de slag met gezichtsbeharing. Wat we
precies van plan zijn kan je ontdekken aan onze geliefde blokhut.

13 november – 15u30 tot 18u – I.P.U.


867 - Paus Nicolaas I (~47)

Op deze zondag is het exact 1149 jaar geleden dat Paus Nicolaas is overleden. Om dat te vieren komt
vandaag zijn zombiebroeder Sint-Maarten langs. Leg allemaal dus nog eens jullie haar en scoutsbroek
(of rok) in de plooi en zak af naar de brave-kindjeshut.
Let op: deze vergadering gaat door tussen 15u30 en 18u.

20 november – 14 tot 17u – I.P.U.






2004 - De Spaanse María Isabel wint het Junior Eurovisiesongfestival 2004 in
Lillehammer met het nummer Antes muerta que sencillia.
2010 - Vladimir Arzumanyan wint voor Armenië het Junior Eurovisiesongfestival 2010 met
het nummer Mama.
1953 - De Amerikaanse testpiloot Scott Crossfield vliegt als eerste tweemaal zo snel als
het geluid.
1985 - De eerste versie van Microsoft Windows wordt uitgebracht.
1998 - De eerste module van het Internationaal ruimtestation ISS wordt gelanceerd.

Haast en spoed zijn zelden goed, behalve op deze zondag. Rep je dus als de vliegende bliksem naar je
lokale blokhut.

27 november – 14u tot 17u – I.P.U.




2000 - De Noorse Lærdalstunnel wordt voor het verkeer vrijgegeven. Met een lengte van
24,5 km is dit de langste verkeerstunnel ter wereld.
1945 - België wordt lid van de Verenigde Naties.
1095 - Paus Urbanus II roept tijdens de Synode van Clermont op tot een kruistocht.

Paus Urbanus (haha looool) roept ons op om op kruistocht te gaan. Komt goed Urbain! Alle
missiedetails zullen onthuld worden tussen 14u en 17u aan de heilige blokhut, dit om te voorkomen
dat onze ketterse vijanden onze geheimen onthullen. Tot dan!

4 december – 14u tot 17u – I.P.U.







1999 - De toenmalige Belgische kroonprins Filip (39) treedt in het huwelijk met Mathilde
d'Udekem d'Acoz (26).
1964 - Het Beatles album Beatles for Sale komt uit.
1980 - Led Zeppelin houdt officieel op te bestaan na de dood van hun drummer John
Bonham.
1930 - Het Vaticaan keurt periodieke onthouding goed als methode voor anticonceptie.
2008 - De Zwitser Louis Palmer heeft als eerste met een op zonne-energie voortgedreven
zonnewagen de wereld rondgereden. De tocht duurde 17 maanden en besloeg 52.000
kilometer.
1953 - geboorte Jean-Marie Pfaff, Belgisch voetballer

Wikipedia geeft ons veel keuze vandaag. Wat we precies van plan zijn, zal je pas te horen krijgen aan
de blokhut, maar kom zeker met je vertrouwde stalen ros. Je zal het nodig hebben.

10 december – 20u tot 22u30 – Warm gekleed





1901 - De eerste Nobelprijs wordt uitgereikt.
1869 - Vrouwenkiesrecht ingevoerd in Wyoming.
1799 - Als eerste land ter wereld voert Frankrijk het metrisch stelsel in.
1988 - Amerikaanse astronomen ontdekken voor het eerst een planeet buiten ons
zonnestelsel.

Eerst wilden we iets doen rond het metrisch stelsel, maar we besloten jullie niet nog extra te pesten
met wat wiskunde nu de examens in aantocht zijn. We gaan dus iets heel anders doen. Het enige wat
jullie moeten weten is dat jullie iets warms moeten aantrekken want we gaan niet in de blokhut
zitten vanavond. Let op: Deze vergadering gaat door op een zaterdagavond (van 20u tot 22u30).

17 december – 20u tot 22u30 – Knusjes gekleed



1989 - De eerste aflevering van de Amerikaanse animatieserie The Simpsons, de
langstlopende animatieserie aller tijden.
2011 - Kim Jong-il (69), Noord-Koreaans dictator.

Lijkt ons wel duidelijk: tijd voor een filmvergadering. Kleed je wat knusjes en breng een versnapering
mee. Vloeibare levensmiddelen worden door ons voorzien.
Let op: Deze vergadering gaat door op een zaterdagavond (van 20u tot 22u30).

13 december – 20u tot 22u30 – …
Het zou kunnen dat we hier nog een verrassingsvergadering inplannen, al is het niet echt een
verrassing meer nu het hier staat. We houden jullie op de hoogte!
Let op: Deze vergadering gaat misschien door op een vrijdagavond (van 20u tot 22u30).
Jullie Niet-Zo-StAnDaard Giverleiding (#DaStAnk)

Kapoenen vieren Halloween

Wie is wie?
Groepsleiding

Kapoenen

Welpen

Jonggivers

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

Jonas van Neyghem
Kempinnestraat 25
9310 Meldert
0472/09 91 23
Jonas.van.neyghem@gmail.com

Lore De Bousser
Mazitsstraat 12
1790 Affligem
0476/21 80 54
loredebousser@hotmail.com

Assistent-groepsleiding

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

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

Mon Verbeiren
Terlindenstraat 50
1790 Affligem
0474/04 04 32
monverbeiren@gmail.com

Stefan Roose
Termurenlaan 32
9320 Erembodegem
0487/64 57 78
Dhr.stefan@gmail.com

David Van der Steen
Pamelsestraat 384
1770 Liedekerke
0472/09 91 21
david1@hotmail.be

Imfe Elpers
Terlindenstraat 56
1790 Affligem
0472/ 09 91 40
imfe.elpers@hotmail.be

Nele Leeten
Immerzeeldreef 195
9300 Aalst
0489/10 52 43
nele690@gmail.com

Margot Delplace
Hogeweg 119
9320 Erembodegem
0494/ 71 33 68
margootje_delpace@hotmail.com

Caro Vandepitte
Langestraat 2
1790 Affligem
0498/47 14 52
carovandepitte@hotmail.com

Hanne Kochuyt
Molenberg 32B
1790 Affligem
0471/24 20 93
hanne.kochuyt@skynet.be

Wannes Van Ransbeeck
Walburgaweg 1
9310 Meldert
0497/ 88 89 48
wannesvanransbeeck@hotmail.com

Sam De Mulder
Bergekouter 126
9300 Aalst
0468/20 99 95
samdemulderr@gmail.com

Fiebe Jansegers
Opwijksesteenweg 64 bus 21
9310 Moorsel
0492/99 61 28
fiebe_j@hotmail.com

Emiel Evenepoel
Affligemdreef 36
9300 Aalst
0477/91 64 19
emiel.evenepoel@hotmail.be

Lore De Bousser
Mazitsstraat 12
1790 Affligem
0476/21 80 54
loredebousser@hotmail.com
Mon Verbeiren
Terlindenstraat 50
1790 Affligem
0474/04 04 32
monverbeiren@gmail.com

Jins
Stef Roelandt
Parklaan 185
9300 Aalst
0494/42 74 71
stef.roelandt@hotmail.com
Matthias van den Bergh
Brusselbaan 219
1790 Affligem
0487/15 89 99
de_matthi@hotmail.com

Givers
Daan Vandepitte
Langestraat 2
1790 Affligem
0494/45 70 52
daanvdp@hotmail.com

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

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

