Plandingske januari – februari 2018

V.U:

Van Neyghem Jonas – Kempinnestraat 25 – 9310 Meldert - 0472/09 91 23

Agenda
Vrijdag 26/01 – 21u: Oldies Night
Zaterdag 14/04-21u: Zware bierenavond
Zaterdag 14/04 – 21u: Bosfest, onze jaarlijkse scoutsfuif
Zaterdag 30/06:
Zondag 1/07:

Pajottenfeesten, ons jaarlijks eetfestijn dat plaatsvindt in de
abdij van Affligem

Maandag 16/07: Start

Kapoenen

Zondag 22/07: Bezoekdag
Zondag 29/07: Einde kamp

kamp
Jonggivers en Givers

Welpen

(Kampdata onder voorbehoud)

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

Huh? Gratis mijn vereninging steunen? Hoe kan dat?
Wel dat kan via de Trooperpagina van jouw vereniging. Voor je jouw bankkaart
bovenhaalt, is het belangrijk om te weten hoe Trooper precies in elkaar zit.

•

Iedere trooperpagina heeft een unieke Trooperpagina, zoals de onze:
https://trooper.be/pajottenhekelgem

•

Op deze pagina staan links naar webshops.

•

Als je via die links op de Trooperpagina van jouw vereniging naar de webshop
surft, weet de shop welke vereniging jij wil steunen.

•

De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je normaal shopt, zonder
1€ extra uit te geven.

•

Van elke aankoop die jij doet, gaat er een percentje naar jouw vereniging.
Iedereen blij!

Beste ouders,
We hoeven jullie niet te vertellen dat het erg koud is deze tijd van het jaar.
Maar deze winterse temperaturen houden ons als echte Scouts niet tegen om buiten te
spelen.
Daarom vragen we je om jouw kind(eren) warm aan te kleden.
Hierbij denken we aan:
ü
ü
ü
ü

Laarzen met dikke sokken, bottines of waterdichte schoenen
Regenjas
Dikke trui
Muts, sjaal, handschoenen

Hou er wel rekening mee dat deze vuil kunnen worden.
Stevige linker,
De leiding

Plandingske kapoenen januari – februari
•

Zo 7/01 Drie koningen
Driekoningen, Driekoningen, geef mij ne nieuwen hoed! Jaja, vandaag gaan we op
stap van deur tot deur liedjes zingen over deze koningen! Natuurlijk mogen jullie
verkleedkleren aantrekken. Een belangrijke tip: doe jullie kapoentjes stevige
schoenen en dikke kleertjes aan die best ook tegen wat regen kunnen.
Van 2 tot 5 aan onze Blokhut!

•

Zo 14/01 Slaapzakspelletjes
In deze koude winterdagen is het altijd fijn om lekker warm in je slaapzakje te kunnen
zitten. Daarom gaan we vandaag warme slaapzakspelletjes spelen! Breng zeker een
slaapzak mee!
Van 2 tot 5 aan onze warme blokhut!

•

Zo 21/01 Schaatsen
Wat kan er nu leuker zijn dan in de winter met zen allen de schaatsbaan op te gaan?
Niets! Dus trek allemaal dikke warme sokken en handschoenen aan zodat we klaar
zijn om de schaatsbaan onveilig te maken!
OPGELET: Deze vergadering gaat door van 10 tot 12 in de schaatsbaan van
Liedekerke. Vergeet zeker je 5 euro en je handschoenen niet!

•

Zo 28/01 Geen vergadering L
Jammer, jammer, jammer, deze zondag is het geen vergadering.
Eerder dit weekend konden jullie ouders genieten van een avondje uit op onze
jaarlijkse Oldies Night op 26 januari.

•

Zo 4/02 Vogelvergadering
Kijk, kijk daar! Snel voor hij weg vliegt! Het is een papegaai! Oh en kijk daar! Ja daar!
Een kolibrie! Ieder vogeltje is toch zo mooi op zijn eigen manier, ieder vogeltjes zingt
dan ook hoe het gebekt is. Om zoveel vogels te kunnen spotten en nog veel meer
moeten jullie naar de Blokhut komen.
Wees geen pechvogel en kom van 2 tot 5!

•

Zo 11/02 Geen vergadering L
Er is goed en slecht nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat we vandaag
carnaval kunnen vieren! Het slechte nieuws is dat er daardoor geen vergadering is.

•

Zo 18/02 Kermis!!!
Jippie, vandaag laten we ons door de molentjes eens goed door elkaar zwieren! Dat
kost natuurlijk wel een centje. Breng daarom allemaal 10 euro mee.
We spreken af aan de Keizershallen in Aalst van 2 tot 5!

•

Zo 25/02 Dierenvergadering
Ben jij zo sterk als een beer? Zo fris als een hoentje? Zo rood als een kreeft? Zo
moedig als een leeuw? Zo ijverig als de mieren? Zo sterk als een paard? Zo trots als
een pauw? Zo verliefd als twee tortelduifjes? Zo vrij als een vogel?
Of ben je eerder zo stil als een muis? Of zo traag als een slak? Of zo vies als een
varken?
Wel zoals elk kapoentje bijzondere eigenschappen heeft, heeft ook elk diertje zijn
sterktes.
Kom van 2 tot 5 naar onze dierentuin de Blokhut en kom wat meer te weten over de
magische werelden van vele diertjes! Verkleden in een dier mag natuurlijk altijd!

De kapoenenleiding,
Gigi, Asjra, Toto, Xebo en Apodemus

Plandingske welpen september - oktober
7 januari – Geen vergadering
Het is de laatste dag van de kerstvakantie dus vandaag mogen jullie in je luie zetel blijven
liggen.
12 januari – Welpen achter de schermen
Op avontuur met Indiana Jones of de leeuwenkoning achterna? Vanavond kruipen we
allemaal dicht bij elkaar voor een supergezellige movienight! Houd jullie fleecedekentje
maar al paraat!
LET OP: deze vergadering valt op een vrijdag
19-22 uur
21 januari – Een scheve schaats rijden
Vandaag beleven we met alle scoutsleden echte winterpret. Snelheid en stabiliteit zijn de
eigenschappen die je nodig zal hebben, en een perfect uniform natuurlijk! Jullie worden om
10 uur verwacht IPU, op de parking van de schaatsbaan in Liederkerke (sportlaan 1).
OPGELET: Deze vergadering gaat door van 10 tot 12 in de schaatsbaan van Liedekerke.
Vergeet zeker je 5 euro en je handschoenen niet!
26 januari – oldies night
Voor de leden is er deze week geen scoutsvergadering, maar jullie zijn van harte welkom op
onze Oldies night! Goede muziek en een volle bar gegarandeerd! We zien jullie op vrijdag
26/1, vanaf 21 uur.
4 februari – niet in je kaarten laten kijken
Warm je hersencellen maar al op, want we scrabbelen, twisteren en weerwolven er vandaag
op los! Breng vooral je goed humeur, je favoriete kaartspel en je perfecte uniform mee!
Zo, 14-17, Blokhut

11 februari – Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding!
Zet je masker op, ja verkleed je maar
Zet een pruik op je kop met feeënhaar
Doe maar gek, doe maar mal, dit is een gemaskerd bal
’t is CARNAVAL!
Om 13:30 spreken we af op de parking van het zwembad van Aalst. Om 16:30 mogen jullie
ouders je hier weer komen ophalen. Deze keer niet in perfect uniform, maar in je mooiste
vermomming!
Zo, 13:30-16:30, zwembad Aalst

18 februari – Een klap van de draaimolen krijgen
We gaan draaien, zwieren, lachen en tieren vandaag op de kermis in Aalst! Om al die
supermegacoole attracties te financieren vragen we om 10 euro mee te brengen.
Afspraak aan het standbeeld voor de Keizershallen in Aalst, van 14-17 uur. In perfect
uniform!
Zo, 14-17 uur, Keizershallen Aalst
25 februari – Voor de lieve vrede.
Of anders gezegd: legervergadering! Om jullie klaar te maken voor de talrijke dagtochten en
sjorexperimenten die in jullie toekomst liggen, toveren we jullie vandaag om in stoere
legerwelpen. Vandaag komen jullie alles te weten over camouflage en je fysieke en
technische vaardigheden. We verwachten jullie om 14 uur aan de blokhut, in jullie stoerste
legeroutfit!
Zo, 14-17 uur, Blokhut

De welpenleiding,
Kygo, Baloe, Bagheera, Wontolla, Riki-tiki-tavi, Raksha

Plandingske jonggivers september - oktober
7 januari
Ween ween ween! Geen scouts vandaag! Geniet van de laatste dag van de vakantie!
14 januari: Warmoes

Van 14u tot 17u aan de blokhut!
IPU
21 januari: IJsbergsla

Tijd: 10u tot 12u
Plaats: Parking schaatsbaan Liedekerke – Sportlaan 1
Meebrengen: Handschoenen, dikke kousen, €5
IPU
28 januari
Ween² ween² ween²! Opnieuw geen vergadering vandaag.
Wel allemaal welkom op vrijdag 26 januari op onze enige echte oldies night!

4 februari: Kool - Look

Van 14u tot 17u aan de blokhut!
IPU
11 februari: Ajuin

Tijd: 13u30 – 16u30
Plaats: Parking van het stedelijk zwembad te Aalst
Zorg dat je de Aalsterse bevolking trots kan maken! (Lees: Verkleedkledij aangepast aan het
weer)

18 februari: Spruitjes

Tijd: 14u – 17u
Plaats: Het standbeeld op het Keizerlijk Plein te Aalst
Meebrengen: €10
IPU
25 februari – Chinese kool

Van 14u tot 17u aan de blokhut.
IPU!

De jonggiverleiding,
Davids angels.

Plandingske givers november – december
Zo 7/1: Geen vergadering!
Geniet nog van jullie laatste weekend van de vakantie! Volgend weekend starten we terug!

Vrijdag 12/1: Giverparlement+gezelschapsspelletjesavond
Vanavond bespreken we allemaal samen nog eens het verdere verloop van ons jaar. Breng
voor nadien zeker je leukste gezelschapsspel mee!

Zo 21/1: Schaatsen
Woehoew, schaatsen! We verwachten jullie op de parking van de schaatsbaan in Liedekerke
om 10u. Om 12u zijn we klaar. Vergeet geen handschoenen, dikke kousen en €5 mee te
nemen!

Zo 28/1: Geen vergadering!
Vandaag is het geen vergadering. Iedereen is wel welkom op de oldies night (26/01).

28/1-2/2: Leefweek
Meer info volgt!

zo 11/2: Carnaval!
Wat we vandaag doen hangt af van wat er op het giverparlement beslist wordt! Meer info
volgt dus snel.

Zo 18/2: Kermis!
Eet niet te veel want anders komt het niet goed met al die atracties! We verwachten jullie
om 14u op het keizerlijk plein in Aalst. Om 17u zullen we daar ook weer terug zijn. Vergeet
zeker geen €10 mee te nemen!

Zo 25/2: Doe het zelf vergadering
Vandaag mogen de uitverkorenen zelf eens een vergadering in elkaar steken. (wie dit zal zijn
komen jullie zeker op tijd te weten)

De giverleiding, Anke, Stefan, Sam en Mon.

Enkele sfeerbeelden van bij de jogi’s:

Wie is wie?
Kapoenen

Welpen

Jonggivers

Givers

Jins

kapoenen@pajotten.be

welpen@pajotten.be

jogis@pajotten.be

givers@pajotten.be

jins@pajotten.be

Margot Delplace
Hogeweg 119
9320 Erembodegem
0494/ 71 33 68

Jonas van Neyghem
Kempinnestraat 25
9310 Meldert
0472/09 91 23

Lore De Bousser
Mazitsstraat 12
1790 Affligem
0476/21 80 54

Mon Verbeiren
Terlindenstraat 50
1790 Affligem
0474/04 04 32

Stef Roelandt
Parklaan 185
9300 Aalst
0494/42 74 71

Fiebe Jansegers
Opwijksesteenweg 64 bus 21
9310 Moorsel
0492/99 61 28

Caro Vandepitte
Langestraat 2
1790 Affligem
0498/47 14 52

Imfe Elpers
Terlindenstraat 56
1790 Affligem
0472/ 09 91 40

Sam De Mulder
Bergekouter 126
9300 Aalst
0468/20 99 95

Matthias van den Bergh
Brusselbaan 219
1790 Affligem
0487/15 89 99

Nele Leeten
Immerzeeldreef 195
9300 Aalst
0489/10 52 43

Hanne Kochuyt
Molenberg 32B
1790 Affligem
0471/24 20 93

Tinneke Van Ransbeeck
Walburgaweg 1
9310 Meldert
0487/46 75 10

Stefan Roose
Termurenlaan 32
9320 Erembodegem
0487/64 57 78

Daan Vandepitte
Langestraat 2
1790 Affligem
0494/45 70 52

Emiel Evenepoel
Affligemdreef 36
9300 Aalst
0477/91 64 19

Wannes Van Ransbeeck
Walburgaweg 1
9310 Meldert
0497/ 88 89 48

David Van der Steen
Pamelsestraat 384
1770 Liedekerke
0472/09 91 21

Anke Gaudissabois
Jagershoek 120
9320 Erembodegem
0495/53 13 39

Mare Verbeiren
Terlindenstraat 50
1790 Affligem
0471/49 23 85

Katrijn Van Den Bossche
Vilainstraat 72
9300 Aalst
0487/49 96 97

Lot Vanderhaeghen
Eeckhoutstraat 21
9310 Meldert
0495/66 33 27

Bente Marchal
Leenweg 7
1790 Affligem
0479/63 10 29

Groepsleiding

groepsleiding@pajotten.be

Jonas van Neyghem
Kempinnestraat 25
9310 Meldert
0472/09 91 23

Mon Verbeiren
Terlindenstraat 50
1790 Affligem
0474/04 04 32

Lore De Bousser
Mazitsstraat 12
1790 Affligem
0476/21 80 54

