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Agenda 
Zaterdag 20/05 – 20u: Infoavond kamp voor nieuwe leden 

 

Zondag 18/06 – 14u: Geen vergadering 

Zaterdag 24/06 – 17u:  Pajottenfeesten, jaarlijks eetfestijn  

Zondag 25/06 – 11u:  

 

Maandag 17/07: Start kamp          Kapoenen 

Zondag 23/07: Bezoekdag                    Welpen                    Jonggivers & givers 

Zondag 30/07: Einde kamp 

 

Zaterdag 16/09 – zondag 17/09: startweekend (onder voorbehoud) 

  



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                                          Rik Kochuyt: 0476/40.11.57 

Maarten Hoogewijs: 0477/38.60.26 
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Kamp 
Het kampdingsken met alle nodige informatie over het naderende zomerkamp wordt in de 

maand mei verwacht. 

  



 

Plandingske kapoenen: ziet iemand eigenlijk ooit welke 

maand hier staat? 

 

Zondag 7 mei: Scoutsvergadering 

 
Wie is de oprichter van de scouts? 
Wat is sjorren? 
Welke spelletjes speelden ze vroeger op de scouts? 

Kom de antwoorden te weten van 14 tot 17u aan de enige echte scoutsblokhut! 

Stevige linker 

 

Zondag 14 mei: geen vergadering 

 
Snif snif 
Haal je zakdoekendoos maar boven want wij hebben minder goed nieuws: vandaag is er jammer 
genoeg geen vergadering. 

Een beetje beter nieuwszodat je niet heel de zakdoekendoos zou leegsnuiten: volgende week 
zijn we er weer met een supertoffe vergadering. 
Tot dan! 

 

Zaterdag 20 mei: infoavond kamp 

 
Beste kapoen 

Wil je meegaan op groot kamp in de zomer? Roep dan snel je mama of je papa om verder te 
lezen! 

Morgen is er een vergadering voor de kapoenen voorzien, maar vandaag vragen we aan de 
mama’s en papa’s om eens naar de scouts te komen. 
Uiteraard gaan wij geen spelletjes spelen. Wel zouden we graag wat meer uitleg geven over het 
zomerkamp. We gaan uitleggen hoe het kamp zal verlopen, wat we allemaal gaan doen, wat 
belangrijk is om te weten,… 

We beantwoorden op deze avond ook graag al jullie vragen. 

Dit infomoment zal doorgaan op 20 mei om 20u aan de blokhut. 

 

 

 

 



 

 

Zondag 21 mei: Alles moet kapot 

 
Deze vergadering mogen jullie je ruigste kant laten zien. Alles moet kapot vandaag! 
Of misschien bijna alles… 
Mama’s en papa’s, wees gerust: om 17u kunnen jullie een hele kapoen komen ophalen! 

Van 14u tot 17u gaan we testen wat er allemaal kapot kan. 
Afspraak aan onze vertrouwde blokhut. 

 

Zondag 28 mei: waterspelletjes  

 
In mei leggen alle vogels een ei en maakt de zon ons blij. 
Hopelijk toch… 
Doe allemaal maar een zonnedans zodat we er vandaag een spetterend waterfeest van kunnen 
maken! 

Kom alle waterspelletjes ontdekken van 14 tot 17u aan onze aquahut. 

 

Vrijdag 2 juni: gezelschapsspelletjes  

 
In gezelschap spelletjes spelen deden we de vorige zondagen. 
Nu is het tijd om de woorden ‘gezelschap’ en ‘spelletjes’ aan mekaar te plakken. 
Jawel, deze avond spelen we gezelschapspelletjes! 

Kom op vrijdag 2 juni van 18.30 tot 20.30u naar onze gezellige blokhut en neem je favoriete 
gezelschapspel mee. 

 

Zaterdag 10 juni: slaapzakspelletjes 

 
Het grote kamp komt er bijna aan. 
Wat moet er nog gebeuren? Je slaapzak testen natuurlijk! 
Neem deze avond je slaapzak mee en kom testen of hij even hard staat te popelen voor het grote 
kamp als jij. 

Deze laatste vergadering van het jaar zal doorgaan op zaterdag van 18.30 tot 20.30 aan de 
blokhut. 
Vergeet je slaapzak niet! 

 

Zondag 18 juni: Geen vergadering 

 
Vorige week was de laatste vergadering van het scoutsjaar. Momenteel is alle leiding druk bezig 

met de examens, maar we hopen jullie allemaal te kunnen verwelkomen op de Pajottenfeesten 

en het scoutskamp.  



Zaterdag 24 juni – zondag 25 juni: Pajottenfeesten 

 
Jaarlijks eetfestijn van onze scouts dat doorgaat op de binnenkoer van de abdij van Affligem. We 

hopen jullie daar allemaal te zien. Meer info binnenkort. 
 

 

 

Jullie leukste leiding, 

Veva, Nala, Rikki, Gigi, Petro & Asjra 

 



Plandingske welpen: want hier staat al de hele tijd januari - 

februari 

 

Zondag 7/5 Zoutlukkenvergadering 

 
ZOU ’T LUKKEN?! Dit is de vraag die op ieders lippen brandt vandaag. Wil jij weten of het jou en 

je medewelpen lukt, wees dan zeker aanwezig! Wij horen jullie denken “Wat moet er dan 

lukken?”, op deze vraag krijgen jullie enkel antwoord als jullie van 14 tot 17u naar de Blokhut 

komen! 

 

IPU! 

 

Zondag 14/5 Stiekem-ben-ik-nog-een-kapoenvergadering 

 
Omdat iedereen wel eens liever kapoen dan welp zou zijn, leven we ons vandaag volledig in in 

het kapoen-zijn! Wil je nog eens de kleine deugniet zijn en je lievelingskinderspel spelen zoals 

'zakdoek leggen'? Kom dan naar de Blokhut van 14u tot 17u. Omdat de meeste kapoenen nog 

geen uniform hebben, moeten jullie er vandaag ook geen aandoen. 

 

Zondag 21/5 Komen eten (en koken)! 

 
Haal jullie beste kookkunsten maar boven want vandaag gaan we kokerellen dat het geen naam 

heeft! Wie weet staat er wel kreeft, een oestertje of een lekkere Italiaanse schotel op het menu?! 

Achteraf wordt ons gerechtje gejureerd door een echte klasse jury. We spreken af van 11u tot 

14u aan de Blokhut. Trek alvast jullie kookschort maar aan! Let op: dit is een 

zondagvoormiddag! 

 

Vrijdag 26/5 Relaxatievergadering 

 
De examens van jullie lieve leiding staan voor de deur. Door al die stress heeft de leiding wat 

nood aan relaxatie. Ben jij de laatste tijd ook wat gestresst en wil jij ook wel een massage of een 

gezichtsmaskertje kom dan naar onze echte Welpen Spa! Van 19u tot 21u30 aan de Blokhut. 

Trek maar iets comfortabel aan zodat we ons volledig kunnen ontspannen. Let op: dit is een 

vrijdagavond! 

 

Zaterdag 3/6 Gezelschapsspelletjes 

 
Op aanvraag van enkele welpen maken we het deze avond nog eens gezellig met de tofste en 

uitdagendste gezelschapsspelletjes. Word jij de winnaar van ons gezelschapsspelletjestoernooi? 

Kom het ontdekken van 19u tot 21u30 aan de Blokhut. IPU! 

Let op: dit is een zaterdagavond! 

 

 

 

 

 



Vrijdag 9/6 Afscheidsfeestje 

 
Ons scoutsjaar zit er weer op. Het was een jaar vol avontuur, zotte spelletjes en mooie 

momenten. Sluiten jullie samen met ons het scoutsjaar af? Ons thema van dit feestje is Après-

ski. Trek dus maar jullie kleurrijkste skibroeken, zotste skibrillen en leukste partygadgets aan! 

Van 19u tot 21u30 aan Après-ski hut De Blokhut. Let op: dit is een vrijdagavond! 

 

 

Zondag 18/6 Geen vergadering 

 
Vorige week was de laatste vergadering van het scoutsjaar. Momenteel is alle leiding druk bezig 

met de examens, maar we hopen jullie allemaal te kunnen verwelkomen op de Pajottenfeesten 

en het scoutskamp. 
 

 

Zaterdag 24/6 – zondag 15/6 Pajottenfeesten 

 
Jaarlijks eetfestijn van onze scouts dat doorgaat op de binnenkoer van de abdij van Affligem. We 

hopen jullie daar allemaal te zien. Meer info binnenkort. 
 

 

 

Stevige linker, 

 

Rama, Chill, Jacala, Akela, Baloo & Kygo 

 
  



JONGGIVERS: EN NIEMAND HEEFT ME DAAR OOIT EEN 

OPMERKING VAN GEMAAKT 

Zondag 7 mei: sportvergadering 

De oorsprong van het woord sport ligt in het middeleeuwse Latijn DISPORTARE: zich 

vermaken, zich verstrooien. In het latere Latijn DISPORTUS. In het Frans DESPORT: zich 

vermaken, verstrooien, tijdverdrijven. In het Engels DISPORT: spel, tijdverdrijf, een woord 

dat vooral in de vermaak- en ontspanningssport wordt gebruikt, in onderscheid met de 

wedstrijdsport. Nu je de oorsprong weet van sport moet je zeker naar de blokhut komen van 

14u tot 17u in sportkledij.  

 

Zondag 14 mei: alleen is maar alleen 

Ik ben zo eenzaam zonder jou 

Niets kan mij binden bij mijn vrienden 

Bij hen kan ik het niet meer vinden 

Het liefste ben ik dicht bij jou 

Ik ben zo eenzaam zonder jou 

 

Ook als het dansorkest gaat spelen 

Want dansen gaat mij gauw vervelen 

Als ik jou niet in m'n armen hou 

Ik ben zo eenzaam zonder jou 

 

Jij weet dat ik op jou zou wachten 

Maar leef ik ook nog in jouw gedachten 

En ben je mij nog altijd trouw 

Ik kan niet verder zonder jou 

 

Mijn leven zou ik voor jou geven 

In al mijn brieven staat geschreven 

Ik ben zo eenzaam zonder jou 

Ik ben zo eenzaam zonder jou 

 

Van 14u tot 17u aan de blokhut.   



Zondag 21 mei: verrassing 

Ja ja, deze zondag gaat de activiteit iets super super super super super super super super 

super super super super super super super super super super super super super super 

super super super super super super super super super super super super super super 

super super super super super super super super super super super super super super 

super super super super super super super super super super super super super super 

super super super super super super super super super super super super super super 

super super super super super super super super super super super superleuk worden dus 

kom zeker van 14u tot 17u naar de blokhut als je wilt weten wat we gaan doen. 

 

Zondag 28 mei: waterspelletjes 

Je ziet het goed: het gaat gigantisch warm worden aan de blokhut deze zondag dus worden 

het waterspelletjes van 14u tot 17u. 

 

Vrijdag 2 juni: filmvergadering 

De leiding moet dit weekend studeren dus gaan we vanavond lekker gezellig samen een 

filmpje kijken in de blokhut. Pak een dekentje mee en wat om te eten. We verwachten jullie 

van 19 u tot 22u. Let op: deze vergadering gaat door op een vrijdagavond! 

 

Vrijdag 9 juni: Galabal 

Het is jammer genoeg alweer de allerlaatste vergadering van het jaar vandaag. Allemaal: 

"Aaaaaaaauuh!" Dit willen zeker niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Onder het motto: 

Afsluiten in stijl houden we een galabal. Trek je mooiste kleren aan en warm je 

dansschoenen al maar op! Van 19u tot 22u aan de blokhut. 

Let op: deze vergadering gaat door op een vrijdagavond! 

 

Zondag 18 juni: Geen vergadering 

Vorige week was de laatste vergadering van het scoutsjaar. Momenteel is alle leiding druk bezig 

met de examens, maar we hopen jullie allemaal te kunnen verwelkomen op de Pajottenfeesten 

en het scoutskamp. 

 

 

 



Zaterdag 24 en zondag 25 juni: Pajottenfeesten 

Jaarlijks eetfestijn van onze scouts dat doorgaat op de binnenkoer van de abdij van Affligem. We 

hopen jullie daar allemaal te zien. Meer info binnenkort. 

 

Kusjes en knuffels! 

#Sam #Mon #Imfe #Caro #Lore 

#Detofsteleidingsploegvanhetland  



 

Plandingske givers alhoewel mensen het nu misschien wel 

zien omdat deze titels zo belachelijk lang zijn  

Fruitig 

7 mei – 14u tot 17u – I.P.U. 

 1735 - De regeerperiode van de Vietnamese keizer Long Duc loopt af. 

 2010 - Chili wordt lid van de OESO. 

 1922 - België verslaat het Nederlands voetbalelftal met 2-1. 

 1998 - Apple toont de eerste iMac. 

 1952 - Eerste concept van een chip voor gebruik in computers, van Geoffrey Dummer. 

 1946 - Tokyo Telecommunications Engineering, het huidige Sony, wordt opgericht. 

 Internationale dag van de limonade 
 
Vandaag doen we iets fruitig. 

 

Nog aan te vullen 

13 mei – 10u tot 10u – maakt niet uit 

Er moet nog een kort overleg plaatsvinden, maar er gaat waarschijnlijk een korte vergadering 

door op zaterdag. We verzamelen aan Immerzeeldreef 195, 9300 Aalst. 

 

Ambitie rijmt op oproerpolitie 

14 mei – 14u tot 17u – I.P.U.  

 2011 - De finale van het Eurovisiesongfestival 2011 in Düsseldorf, Duitsland vindt plaats. 

 1643 - Lodewijk XIV wordt koning van Frankrijk. 

 1900 - De Olympische Zomerspelen worden in Parijs geopend. 

 2010 - Spaceshuttle Atlantis begint aan zijn laatste missie, STS-132. 

 2005 - Een Eurocopter Ecureuil AS 350B3 landt, stijgt op vanaf de Mount Everest en vestigt 
daarmee een wereldrecord. 

 2000 - Zwemmer Ian Thorpe uit Australië scherpt in Sydney zijn eigen wereldrecord op de 
200 meter vrije slag aan tot 1.45,69. 

 2008 - De Belgische toptennisster Justine Henin maakt bekend te stoppen met tennis. Zij 
won 41 toernooien. 

 Dag van de vogelkesdans (we verzinnen het eerlijk waar niet) 
 
Twee vergaderingen in één weekend? Tja, wat kunnen we zeggen? We zijn ambitieus... 
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BZZZZZZZ 

21 mei – 14u tot 17u – I.P.U. 

 2011 - Bram van der Vlugt maakt middels een speciaal ingelaste uitzending van 
het Sinterklaasjournaal bekend dat hij gestopt is met zijn taak als vaste raadsman 
van Sinterklaas. Stefan de Walle neemt zijn staf en mijter over. 

 1662 - Karel II van Engeland huwt Catharina van Bragança. 

 2005 - De Kingda Ka wordt geopend in Six Flags Great Adventure. Op het moment van 
opening was het de snelste achtbaan ter wereld. 

 1904 - Oprichting in Parijs van de Wereldvoetbalbond FIFA, de Fédération Internationale de 
Football Association. Oprichters zijn de Nederlander C.A.W. Hirschmann en de 
Fransman Robert Guérin. De Engelsen zien op dat moment nog niets in zo'n bond. 

 1946 - De KLM begint als eerste luchtvaartmaatschappij op het Europese vasteland een 
luchtdienst op New York. 

 1932 - Amelia Earhart voltooid als eerste vrouw een non-stop solovlucht over de Atlantische 
Oceaan. 

 1927 - Charles Lindbergh voltooid de eerste non-stop solovlucht over de Atlantische Oceaan. 
 
De tip is: insecten! Van 14u tot 17u aan de blokhut. 

 

HELP MIJ JAN ZONDER VREES 

28 mei – 14u tot 17u – I.P.U. 

 1934 - In Canada wordt de Dionne-vijfling geboren. 

 1961 - De Oriënt Express vertrekt voor de laatste maal uit Parijs. 

 585 v.Chr. - Een zonsverduistering, die plaatsvindt tijdens de Slag bij de 
Halys tussen Lydiërs en Meden, leidt tot het einde van de vijandelijkheden. 

 1568 - Alva verbant prins Willem van Oranje. 

 1993 - Monaco wordt het 182ste lid van de Verenigde Naties. 

 1966 - In het Disneyland Park te Anaheim opent de attractie "[[It's a small world]"]. 

 1371 - Jan zonder Vrees, hertog van Bourgondië (overleden 1419) 

 Internationale dag van de hamburger 
 
Twee sesambroodjes en een hoopje magie. Van 14u tot 17u aan de blokhut. 

 

B-Real joh, fake isn’t attractive 

2 juni – 19u tot 22u – I.P.U. 

 1946 - Na een volksraadpleging wordt Italië een republiek.1952 - Elizabeth II van het 
Verenigd Koninkrijk wordt gekroond tot koningin, de eerste kroning die op televisie wordt 
uitgezonden 

 575 - Benedictus I wordt Paus. 

 1979 - Paus Johannes Paulus II komt aan in zijn vaderland Polen en is de eerste paus die 
een communistisch land bezoekt. 

 1686 - De Britse Royal Society besluit tot het uitgeven van Principia Mathematica van 
Sir Isaac Newton. 

 2003 - Vanaf lanceerbasis Bajkonoer wordt de Mars Express gelanceerd, de eerste 
Europese missie naar Mars. 

 1970 - B-Real, Amerikaans rapper 
 
Let's B-Real, we gaan weer iets leuks doen vanavond. Van 19u tot 22u aan de blokhut. 
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Wisten jullie dat New York gesticht is door Nederlanders? Hierdoor omvat de stad een 

gedeelte gekend als New Amsterdam. Enkele jaren na de stichting van de stad verkochten 

de Nederlanders de grond aan de Engelsen die de grootstad New York herdoopten. 

10 juni – 19u tot 22u – kleed je naar je huidige emotie 

 1190 - Tijdens de Derde Kruistocht verdrinkt Frederik Barbarossa, als hij in Zuid-Turkije het 
riviertje de Selef wil doorwaden. 

 1610 - De eerste Nederlandse kolonisten vestigen zich op het eiland Manhattan. 

 1947 - Saab produceert zijn eerste auto. 

 1967 - Einde van de Zesdaagse Oorlog. 

 1846 - Californië verklaart zich onafhankelijk van Mexico. 

 2007 - Federale verkiezingen met de destijds langste regeringsvorming in België, maar in de 
schaduw gesteld door de federale verkiezingen van 2010. 

 2008 - Tom Boonen wordt betrapt op het gebruik van cocaïne bij een dopingcontrole buiten 
de competitie. 

 1943 - László Bíró vraagt octrooi aan op de balpen. 
 
Vanavond vieren wij de balpen! Van 19u tot 22u aan onze blokhut. Let op: dit is de laatste 
vergadering van het jaar, maar we maken er een knaller van! Deze vergadering gaat door 
op een zaterdagavond. 

 

Geen vergadering 

18 juni – 14u tot 17u – geen want er is geen vergadering 

 

Vorige week was de laatste vergadering van het scoutsjaar. Momenteel is alle leiding druk bezig 

met de examens, maar we hopen jullie allemaal te kunnen verwelkomen op de Pajottenfeesten 

en het scoutskamp. 

 

Pajottenfeesten 

24 juni//25juni – 17u tot ..u – I.P.U. tiens! 

Jaarlijks eetfestijn van onze scouts dat doorgaat op de binnenkoer van de abdij van Affligem. We 

hopen jullie daar allemaal te zien. Meer info binnenkort. 

 

 

Jullie Niet-Zo-StAnDaard Giverleiding (#DaStAnk)

http://www.pajotten.be/node/1477
http://www.pajotten.be/node/1477
http://www.pajotten.be/node/1477
https://nl.wikipedia.org/wiki/1190
https://nl.wikipedia.org/wiki/Derde_Kruistocht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Keizer_Frederik_I_Barbarossa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Selef
https://nl.wikipedia.org/wiki/1610
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Manhattan_(New_York)
https://nl.wikipedia.org/wiki/1947
https://nl.wikipedia.org/wiki/Saab_Automobile
https://nl.wikipedia.org/wiki/Auto
https://nl.wikipedia.org/wiki/1967
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zesdaagse_Oorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/1846
https://nl.wikipedia.org/wiki/Californi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mexico_(land)
https://nl.wikipedia.org/wiki/2007
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_federale_verkiezingen_2007
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_federale_verkiezingen_2010
https://nl.wikipedia.org/wiki/2008
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tom_Boonen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Coca%C3%AFne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Doping
https://nl.wikipedia.org/wiki/1943
https://nl.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1szl%C3%B3_B%C3%ADr%C3%B3
https://nl.wikipedia.org/wiki/Octrooi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Balpen


 
Sfeerbeelden van onze givers! 



 

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 

 

Lot Vanderhaeghen 

Eeckhoutstraat 21 

9310 Meldert 

0495/66 33 27 

lot.vanderhaeghen@telenet.be 

 

Stefan Roose 

Termurenlaan 32 

9320 Erembodegem 

0487/64 57 78 

Dhr.stefan@gmail.com 

 

Nele Leeten 

Immerzeeldreef 195 

9300 Aalst 

0489/10 52 43 

nele690@gmail.com 

 

Hanne Kochuyt 

Molenberg 32B 

1790 Affligem 

0471/24 20 93 

hanne.kochuyt@skynet.be 

 

Fiebe Jansegers 

Opwijksesteenweg 64 bus 21 

9310 Moorsel 

0492/99 61 28 

fiebe_j@hotmail.com 

Jonas van Neyghem 

Kempinnestraat 25 

9310 Meldert 

0472/09 91 23 

Jonas.van.neyghem@gmail.com 

 

Tinneke Van Ransbeeck 

Walburgaweg 1  

9310 Meldert 

0487/46 75 10 

tinnekevanransbeeck@hotmail.com 

 

David Van der Steen 

Pamelsestraat 384 

1770 Liedekerke 

0472/09 91 21 

david1@hotmail.be 

 

Margot Delplace 

Hogeweg 119 

9320 Erembodegem 

0494/ 71 33 68 

margootje_delpace@hotmail.com 

 

Wannes Van Ransbeeck 

Walburgaweg 1 

9310 Meldert 

0497/ 88 89 48 

wannesvanransbeeck@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 

 

Imfe Elpers 

Terlindenstraat 56 

1790 Affligem 

0472/ 09 91 40 

imfe.elpers@hotmail.be 

 

Caro Vandepitte 

Langestraat 2 

1790 Affligem 

0498/47 14 52 

carovandepitte@hotmail.com 

 

Sam De Mulder 

Bergekouter 126 

9300 Aalst 

0468/20 99 95 

samdemulderr@gmail.com 

Assistent-groepsleiding 
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 

 



 

 


