Plandingske
maart - april
2017

V.U:

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

Agenda
Zondag 26/03: Geen vergadering voor alle takken

Vrijdag 31/03 – Zondag 02/04: Duodagen voor de jonggivers

Vrijdag 14/04 – 21u: Zware bieren avond
Zaterdag 15/04 – 18u: Bosfest, jaarlijkse scoutsfuif (+ Zwette Feesten)

Zaterdag 22/04: Dagtocht welpen
Zaterdag 22/04 – Zondag 23/04: Kapoenenweekend

Vrijdag 28/04 – Zondag 30/04: Jonggiverweekend

Zaterdag 24/06 – 17u:

Pajottenfeesten, jaarlijks eetfestijn

Zondag 25/06 – 11u:

Maandag 17/07: Start kamp
Zondag 23/07: Bezoekdag
Zondag 30/07: Einde kamp

Kapoenen
Welpen

Jonggivers & givers

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
Peter De Keyser: 0485/94.05.41
Maarten Hoogewijs: 0477/38.60.26

Rik Kochuyt: 0476/40.11.57

Bosfest
Bosfest is terug en dat al voor de vijfde keer! Om het te vieren breiden we uit en zal Bosfest dit
jaar niet één, maar twee dagen beslaan.
Het vernieuwde Bosfest belooft alvast een feestje te worden. Op de planning:
-//- VRIJDAG -//21u - Vrije toegang
🍻 Zware bieren avond
-//- ZATERDAG -//18u - Vrije toegang
Optredens door o.a.:
♬ Sweetsalt
♬ Guarnere
21u - Bandje(s) nodig
VVK €3 - ADK €5
Acts:
♬ TJ
♬ B-Major
♬ Velcro & Laces
♬ Arnage

Vrijdag en zaterdag (tot 21u) is er gratis toegang. Voor de fuif zelf (zaterdag, 21u) worden er
bandjes verkocht (VVK €3, ADK €5).
Je vindt ons ook dit jaar weer op onze vertrouwde plek aan de scoutslokalen van Open Scouts
Pajotten Hekelgem (Bosstraat 55).
-----------De bandjes zijn vanaf nu te koop bij alle leiding van Open Scouts Pajotten Hekelgem en bereiken
snel ook de handen van onze verkoopsvaardige jins en givers. Zorg dat je er op tijd eentje te
pakken krijgt!

Ook de affiches worden rondgedeeld en uitgehangen. Zin om zo'n sexy stuk papier voor je raam
te hangen of een ander mooi plekje gezien om eentje tentoon te stellen aan voorbijgangers? Laat
het ons weten!

Plandingske kapoenen januari/februari
Zondag 5 maart: kermis
Carnaval is om te zingen, om te dansen en te springen
Gekke kleren, malle hoedjes
en wat schmink op onze snoetjes
Ja dat is nu carnaval
Dan doen wij zo lekker mal
Deze zondag doen we lekker mal op de kermis, want ook dat is carnaval. We spreken om 14u
af op het Keizersplein in Aalst. Daar kunnen de kapoenen om 17u weer opgehaald worden.
Draag je kapoenensjaaltje en breng €10 mee. Tot dan!
Zondag 12 maart: muziek en een pak
Rarara wat is het?
Een pakje met een strikje en het speelt een muziekje.
Jullie kunnen het al raden: vandaag spelen we het grote-muzikaal-pak-spel!
Zoals altijd, van 14u tot 17u aan onze favoriete blokhut.
Zondag 19 maart: afscheidslunch
Met haar koffer in de hand, verhuist Rikki voor een tijdje naar een ander land.
Opdat ze ons daar nooit zal vergeten, gaan we samen eens lekker eten.
Oefen jullie opdienkunsten alvast en neem je koksmuts uit de kast.
Opgepast: deze vergadering gaat door van 11 tot 14u!

Zondag 26 maart: geen vergadering
Helaas pindakaas, vandaag geen vergadering. De leiding is zelf even de kapoen aan het
uithangen en is op leidingsweekend. Tot volgende week!

Zondag 2 april: verjaardagsmopjesvergadering
Hoe noem je een tomaat die zonder kijken de straat over steekt? De oplossing staat onderaan.
Hebben jullie op 1 april iets grappigs uitgestoken? Kennen jullie ook moppen of grappige
raadseltjes?
Neem alle geslaagde mopjes maar mee naar deze vergadering! We gaan ze nodig hebben
om de jarige Nala een giga-grappige verjaardag te schenken.
Van 14u tot 17u aan onze verjaardagshut!
Psst, het antwoord was: ketchup!

Zondag 9 april: voorbereiding Bosfest
Het begint met een ‘K’ en eindigt op ‘nutselen’.
Jawel, vandaag gaan we knutselen. Joepie!
Laat jouw creatiefste zelf maar al los! En draag misschien iets dat zeker vuil mag worden.
Volgende week vrijdag/zaterdag zal je kunstwerkje dan te bewonderen zijn op Bosfest, maar
eerst spreken we nog af van 14u tot 17u aan onze blokhut.
Vrijdag 14 april/ zaterdag 15 april: Bosfest
Dit weekend is er geen vergadering, maar maken we wel tijd voor Bosfest! Spoor jullie
ouders maar aan om op vrijdag- of zaterdagavond even af te zakken naar onze lokalen, zo
kunnen jullie ‘s avonds eens echt de baas zijn in huis! Tot volgende week!
Meer info over te fuif vind je vooraan in dit plandingske of op het evenement.
Zondag 16 april: Geen vergadering
Vandaag is er geen vergadering, de leiding is immers het feestgewoel van het weekend nog
aan het opruimen. Tot volgende week!

Zaterdag 22 april – zondag 23 april: kapoenenweekend
Neem een stift en schrijf het in koeien van letters in de agenda van je mama of
papa: KAPOENENWEEKEND!
Zoek daarna het lekkerste stro voor de dieren en blaas de banden van je tractor nog eens op
want wij gaan met alle kapoenen op boerderijweekend!
Meer info zal hier binnenkort verschijnen!

Zondag 30 april:
Wie wordt de nieuwe Picasso, Dali of Mondriaan?
Kom het vandaag te weten op de enige echte verfvergadering.
Aangezien echte scouts niet altijd met penselen aan een tafel verven, doe je best kleren aan
die vuil mogen worden.
Van 14u tot 17u in de blokhut.

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

Plandingske welpen januari/februari
Zondag 5/3 Kermis
Het is weer de tijd van de ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-carnaval, dus drinken we co-co-co-co-cola
overal!
Zin om in die zotte attractie te gaan, duizenden eendjes te vissen of eens aan de flosj van de
paardenmolen te trekken? Kom dan zeker van 2 tot 5 naar de FOOR. Verkleden is optioneel.
We spreken af op het Keizersplein. Tot dan!
Zondag 12/3 Kroffel Speurt
Vandaag doen we mee aan een wandelzoektocht in Aalst ten voordele van de Lift me Up
actie. We maken een wandeltocht doorheen het historische centrum van Aalst. Langs het
parcours zal het bulken van de opdrachten en raadsels. Maak je de kunst van het zoeken
eigen, want de kunstenaar kan de code kraken! We verwachten jullie Van 2 tot 5 aan de
Graanmarkt te Aalst. IPU!*
Zondag 19/3 Patattenvergadering
Omdat jullie allemaal schatjes van patatjes zijn staat deze vergadering helemaal in het teken
van DE PATAT! Breng zeker allemaal een aardappel mee naar de enige echte
patattenvergadering! Van 2 tot 5 aan de blokhut. IPU!
Zondag 26/3 Geen vergadering - leidingsweekend
Helaaspindakaas maar vandaag is het eens de beurt aan de leiding om spelletjes te spelen.
We zijn op leidingsweekend en daarom is het vandaag geen vergadering. Volgende week zijn
we er weer met meer weer!
Zondag 2/4 Vikingvergadering
GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR!
Vandaag is het vikingdag! Breng een prulletje mee voor in de schatkist, maar pak er
eentje mee dat je kan missen want de andere Vikingen zouden het dan wel kunnen
veroveren! Van 2 tot 5 aan de blokhut! GRRRRRRRRRRRRAAAAAGH

Zondag 9/4 Knutselen Bosfest
Het feestje van het jaar is weer daar! Natuurlijk spreken wij over onze enige echte fuif:
BOSFEST. Maar om deze fuif in te kleden hebben we jullie creatieve geesten nodig! Kom
vandaag dus volop met ons knutselen aan de blokhut van 2 tot 5! Vandaag hoeven jullie voor
één keer niet in IPU te zijn, maar draag iets dat wat eventuele verfspatten kan verdragen.

Vrijdag 14/4 - Zaterdag 15/4 Allen naar Bosfest!
Dit weekend is er geen vergadering, maar maken we wel tijd voor Bosfest! Spoor jullie
ouders maar aan om op vrijdag- of zaterdagavond even af te zakken naar onze lokalen, zo
kunnen jullie ‘s avonds eens echt de baas zijn in huis! Tot volgende week!
Meer info over te fuif vind je vooraan in dit plandingske of op het evenement.

Zondag 16/4 Geen vergadering
Na dat leuke feestje van gisteren, moet jullie leiding alles opruimen. Er is dus geen
vergadering vandaag. Tot volgende week!

Zaterdag 22/4 Daguitstap
Hou deze dag zeker vrij want vandaag gaan we ons goed amuseren! Verdere informatie
volgt.
30/4 Verrassingsvergadering
Dit wordt echt de leukste en coolste vergadering van het jaar! Neem het van ons aan, deze
vergadering wil je zeker niet missen! Ben je nieuwgierig, kom dan van 2 tot 5 naar de
blokhut. IPU!

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

JONGGIVERS JANUARI/FEBRUARI
Zondag 5 maart: Kermis
kermis kermis
kermis op het plein
kermis, kermis
kom we gaan op pad
want het is kermis, het is kermis
het is kermis in de stad
Samson: we gaan pannenkoeken eten
Gert: we gaan wafels halen, Samson
Samson: we gaan oliebollen kopen jij en ik
Gert: we gaan schieten in de schiettent
Samson: we gaan rijden door het spookhuis
samen: tot we geel en groen zien van schrik
Gert: in de botsautootjes word je door elkaar geschud
Samen: we gaan samen in de achtbaan
we gaan naar de kop van Jut
Maar nu even serieus, jullie worden verwacht om 14u aan het Keizerlijk plein.
Om 17u mag jullie mama of papa jullie terug komen ophalen.
Zondag 12 maart: speurtocht
Zondag 12 maart 2017 zal Hercule Poirot’s snor krullen als nooit tevoren, want Kroffel
speurt! Tussen 13.30 uur en 16.30u verwachten we jullie aan de Graanmarkt te Aalst. Langs
het parcours zal het bulken van de opdrachten en raadsels. Maak je de kunst van het zoeken
eigen, want zo kraak je de code en maak je kans op 1 van de vele prijzen.

Zondag 19 maart: iets met muziek
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
10. Van 14 – 17u aan de blokhut

26 maart: leidingsweekend
De leiding is zelf van lid aan het spelen op leidingsweekend. Deze week is er dus geen
vergadering.

31 maart – 2 april: duo-dagen
Van 31 maart tot 2 april gaan we op duodagen!
Een weekend met alle jogi's van District Dender.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugde!
Meer info volgt, maar hou zeker je agenda al vrij!

9 april: Bijna Bosfest vergadering.
Omdat het volgende week ons legendarische Bosfest is willen wij jullie alvast in de sfeer
brengen.
Hoe we dit gaan doen, kan je ontdekken van 14u – 17u aan de blokhut
(P.S. knutselgerief in thema is altijd welkom)

14/15 april: Bosfest
Dit weekend is er geen vergadering, maar een feestje. Jullie, jullie vrienden en jullie ouders
en familie zijn allemaal van harte welkom op onze jaarlijkse scoutsfuif. Ditmaal is het al de
vijfde editie van Bosfest, het belooft dus nog beter te worden dan anders! We maken er zelfs
een feestweekend van! Meer info op ons evenement. Tot dan!

23 april: Johnny en Marina vergadering

Ons Kelly en snelle Eddy zijn er alvast klaar voor.
14 – 17u aan de blokhut

28 – 30 april: jonggiverweekend
Duodagen was slechts een voorproefje, nu tijd voor het echte werk: ons jonggiverweekend!
Meer info volgt!

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

Plandingske givers januari/februari
Kasactiviteit
18 maart – 19u tot ..u – I.P.U.
We gaan helpen op het concert van de fanfare van Hekelgem. We verdienen hier een mooie
zakcent mee, maar moeten minstens met 10 mensen zijn. We zijn wel graag met wat meer,
gelieve dus in groten getale aanwezig te zijn. We starten om 19u, een einduur is niet bekend,
maar we verwachten niet dat jullie tot op het uiterste einde blijven. We verzamelen in perfect
uniform om 19u aan de sporthal van de gemeente.

Geen vergadering
19 maart
We hadden gisteren onze kasactiviteit. Er zal dus vandaag geen vergadering zijn.

Geen vergadering
26 maart
•

2012 - Regisseur James Cameron daalt met een duikboot in de marianentrog af tot 10.898
meter diepte.

Ook wij zijn ondergedoken, daarom is er vandaag geen vergadering. Tot volgende week!

https://media.giphy.com/media/26h0oMib6gdraALss/giphy.gif
2 april – 11u tot 14u – I.P.U.
•

•
•
•
•
•

2005 - Het actualiteitenprogramma Twee Vandaag wordt abrupt onderbroken voor een
extra NOS Journaal waarin bericht wordt dat Paus Johannes Paulus II zou zijn overleden.
Presentator Karel van de Graaf is vooraf niet hiervan op de hoogte gebracht, en nadat dit
extra Journaal na enkele minuten zonder enig nieuws gebracht te hebben wordt beëindigd,
zien de kijkers een zichtbaar ernstig geïrriteerde Van de Graaf in beeld.
2009 - De regeringsleiders van de G20-landen komen bijeen voor de G20-top in Londen.
1827 - Joseph Dixon produceert voor het eerst potloden op industriële schaal.
1845 - Léon Foucault en Hippolyte Fizeau maken de eerste foto van de zon.
1979 - De Europese Vogelrichtlijn treedt in werking.
Dag van de fret

Vandaag is het de internationale dag van de fret! En daarom gaan wij doen wat we het beste
doen: FRETTEN! Kookvergadering dus! Van 11u tot 14u in jullie favoriete keuken (die van de
blokhut, duh)!

K
9 april – 11u tot 14u – I.P.U.
•
•
•
•
•
•
•

1990 - Een man besproeit het schilderij De Nachtwacht met zoutzuur.
1918 - Letland verklaart zich onafhankelijk.
1998 - In de Efteling wordt de attractie Vogel Rok geopend.
2011 - In het Familiepark Drievliet worden de attracties Kwal, Nautilus, Draaikolk en Glijbaan
Brigade geopend.
1872 - Samuel R. Percy verkrijgt octrooi op melkpoeder.
2007 - Apple maakt bekend dat er wereldwijd 100 miljoen iPods verkocht zijn.
Internationale koester-je-antiekdag

We gaan onze antiek koesteren en De Nachtwacht reconstrueren, kortom we doen iets met
Kunst (MET EEN GROTE K). Je kent de plaats, je kent de tijd, je kent jezelf. Tot dan!

Bosfest
14 april/15 april – 21u tot ..u – I.P.U.
Het feest van het jaar! En twee dagen dit jaar! Nodig je vrienden, familie en de hond van de buren
uit! Tot dan!

Geen vergadering
16 april – 11u tot 17u
We zijn bezig met de opkuis. We zouden het appreciëren als jullie even komen helpen, jullie
hebben immers ook het een en ander vuilgemaakt, maar er is geen vaste vergadering.

Kies-je-eigen-naamdag
23 april– 14u tot 17u – I.P.U.
•
•
•
•
•
•

1976 - Black and Blue, elpee van The Rolling Stones, komt uit in Europa. Het is het eerste
album waarop gitarist Ron Wood meespeelt als opvolger van Mick Taylor.
2016 - Mariah Carey treedt op in een uitverkocht Ziggo Dome.
1988 - Verheffing van het Bisdom Luxemburg tot Aartsbisdom Luxemburg.
2005 - Me at the zoo wordt als eerste video op YouTube geüpload.
Kies-je-eigen-naamdag
Verlies-je-hond-nietdag

Wij zijn onze hond al even kwijt, een vergadering daarrond organiseren heeft dus weinig zin. Wat
het wel wordt, ontdekken jullie tussen 14u en 17u aan onze geliefde blokhut. Tot dan!

Duurt het langst
30 april– 14u tot 17u – I.P.U.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

711 - Tariq ibn Zijad komt aan op Gibraltar waarmee de islamitische periode in Spanje begint.
1986 - Verbod op de walvisvangst.
2013 - De troonsafstand van Koningin Beatrix en inhuldiging van haar zoon WillemAlexander.
311 - Keizer Galerius vaardigt het Edict van Nicomedia uit. Het christendom als religio
licita (toegestane godsdienst) wordt in het Romeinse Rijk grotendeels erkend.
1905 - Het Nederlands voetbalelftal speelt zijn eerste officiële interland. België was de
tegenstander. Na negentig minuten was de stand 1-1; Nederland won uiteindelijk met 4-1.
1897 - Joseph John Thomson maakt de ontdekking van het elektron bekend.
In het Romeinse Rijk vinden de Floralia, het feest van de bloemengodin Flora, plaats. Ze
duren van 28 april tot en met 3 mei.
Meiboomplanting in Hasselt (sinds 1557).
Dag van de eerlijkheid

De eerlijkheid gebiedt ons jullie te vertellen dat we dit thema gaan aansnijden in de vergadering
van vandaag. Hoe we dat juist gaan doen, ontdekken jullie dan wel. Wij houden het nog even
geheim. Iets geheim houden is immers niet hetzelfde als liegen, toch?

Jullie Niet-Zo-StAnDaard Giverleiding (#DaStAnk)

Sfeerbeelden van onze
fantastische jonggivers !

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

