Plandingske maart-april 2018

V.U:

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

Agenda
Vrijdag 13/04 - 21u: Zware bierenavond
Zaterdag 14/04 – 19u: 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:





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 maart-april
Zondag 4/03 Badjassenvergadering van 14 tot 17 aan de blokhut
Vandaag trekken we onze badjas aan! Dat is lekker warm en het zit bovendien heel erg goed. Wat we
verder nog gaan doen in de badjas ontdekken jullie van 14 tot 17 in onze badkamer de blokhut!
Opgelet: er is koud weer voorspeld, dus gelieve de badjas boven de jas aan te doen, en de jas niet
thuis te laten!

zondag 11/03 Geen vergadering
Helaas, helaas! Jullie lieve leiding trekt er voor een weekendje tussenuit. Wij gaan gezellig op
leidingsweekend. We zien jullie volgende week terug voor ons kapoenenweekend!
ZATERDAG 17/03 vanaf 9u aan ons kampeerparadijs: de blokhut
Aandacht! Aandacht!
Het leukste weekend van het jaar is aangebroken! Eindelijk kunnen we ons een heel weekendje lang
amuseren! Wil je weten wat we allemaal gaan doen?! Kom dan zeker af, maar vergeet je niet in te
schrijven!! Het thema is sprookjes! Kom en neem je verkleedgerief mee, het wordt reuzeleuk!
Zondag 18/03 is het weekend jammer maar helaas al gedaan. Kom zeker om 14u jullie lieve kapoen
terug ophalen om alle spannende verhalen te horen!

Zondag 25/03 Lentevergadering
Jaja, jullie lezen het goed! De lente is in het land! Maar, wat doen mensen zoal in de lente?? Wel,
kom het ontdekken op onze enige echte lentevergadering! Van 14 tot 17 aan onze lentehut!

Zondag 8/04 Knutsel, knutsel, knutsel maar raak!
Ik knutsel, jij knutselt, wij knutselen… voor het geweldige BOSFEST! Wat is bosfest hoor ik je denken?
Onze superreuzeleuke fuif die plaatsvindt op 14/04! Maar een feestje is geen feestje zonder wat
versiering! Daarom kapoenen, hebben wij jullie hulp nodig. Wij hebben namelijk gehoord dat jullie
echte knutselexperts zijn! Kom jullie hulp aanbieden van 14 tot 17 aan de blokhut!

Vrijdag 13/04 en zaterdag 14/04 Biertjes hier, biertjes daar, de ouders maken
zich al klaar!
Lieve oudertjes! Dit weekend wordt een echt feestweekend! Vrijdag is het voor de tweede keer op rij
onze zware-bierenavond. Drink jij graag een biertje? Sla jij graag een praatje? Hou jij wel van wat
muziek? Zak dan zeker af naar de blokhut!
Is al dat bier niets voor jou? Drink jij liever een watertje? Geen nood! Op zaterdag 14/04 is alweer
onze knalfuif BOSFEST! Dans er maar weer op los, drink al die watertjes, of andere middelen tegen
katertjes maar lekker op, samen zetten we bosfest op zijn kop! Drink jij wel graag biertjes? Ook dan
zeker geen nood! Op bosfest zijn er biertjes aan de lopende band!
Wij zien jullie daar!

22/04 Verjaardag Nowan!
Al dat feesten van de voorbije weken, en het houdt maar niet op! Na de knalfeesten van vorig
weekend is het nu de beurt aan Nowan! Die grappenmaker van een muis is toch wel niet jarig zeker?!
Hoe oud hij is geworden? Dat zullen we hem moeten vragen.. kom dus zeker naar de blokhut voor
nogmaals een feestje! Van 14 tot 17 aan de blokhut

29/04 Verwensalon
Na al dat feesten zijn we toch wel moe. Wat dachten jullie van wat welverdiende rust? Een lekkere
massage, wat komkommers op jullie ogen en een gezichtsmaskertje?
Vind je dat geweldig klinken? Wij anders wel! Kom zeker van 14 tot 17 naar ons salonnetje: de
blokhut voor een super relaxte namiddag!

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

Plandingske welpen maart-april
04/03 Een naald in een hooiberg zoeken
Breng vandaag jullie vergrootglas en detectivejas maar mee! Het wordt een vergadering vol mysterie
en gevaar… Het liefst zien we jullie natuurlijk mooi verkleed, maar anders: in perfect uniform!
Zo 4/3: 14:00-17:00, Blokhut

11/03 Geen vergadering
Jullie leiding gaat dit weekend zonder jullie op pad. Jullie mogen dus thuisblijven vandaag!

18/03 Verdraai de Wereld
Doe je broek aan je hoofd en je T-shirt rond je benen, want vandaag draaien we de wereld op zijn
kop! Benieuwd? Dan zien we jullie zondag, IPU!
14:00-17:00, blokhut

25/03 Levende gezelschapsspelen
Na onze zeer succesvolle gezelschapsspelletjesvergadering maken we het vandaag wat spannender:
levende gezelschapsspelen! Maak jullie alvast klaar om voor pion, koning, soldaat of twisterbord te
spelen! (IPU)
14:00-17:00, blokhut

01/04 Geen vergadering
Jammer genoeg is het vandaag geen scouts vanwege de paasvakantie.

08/04 Maak het maar te bont!
Laat de kunstenaar in jullie zelf vandaag maar bovenkomen, want we hebben heel veel creativiteit
nodig vandaag! Jullie hebben vandaag niets nodig, behalve je uniform en knutselvaardigheden.
14:00-17:00, blokhut

15/04 Geen vergadering
Maar niet getreurd! Zaterdag 14/04 is het Bosfest en kunnen jullie mee komen genieten van goede
muziek en een drankje. Vrijdag 13/04 is het tevens zware bierenavond voor de liefhebbers.

22/04 Geld moet rollen
En daarom gaan we vandaag onze welpenkas wat voeden. Kom vandaag zeker in perfect uniform
naar de scouts en breng je beste verkooppraatjes mee!
14:00-17:00, blokhut

Welpenweekend!
Zijn jullie klaar voor een weekend vol scoutsplezier? Wij anders wel! Jullie leiding stuurt nog een
mailtje naar de ouders met alle details, maar voor jullie blijft het een verassing.
Vrij 27/4, 21:00 – Zo 29/4, 14:00

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

Plandingske jonggivers maart-april
Halve Maen
In de pittoreske Hollandse haven ligt de Halve Maen: een VOC-schip dat de wereld rondvoer. Enkel
waaghalzen durven aan boord te gaan van Europa's grootste schipschommel. Deze brengt je gewichtloos tot
grote hoogte voordat ze terugkeert naar haar veilige haven. Durf jij het aan om deze 180° schommelende
boottrip te nemen?
Van 14u – 17u aan de blokhut in perfect uniform.
zondag, 4 March, 2018 - 14:00 to 17:00
Geen scouts
Jammer genoeg geen scouts vandaag…. De leiding is op weekend!
zondag, 11 March, 2018 - 14:00 to 17:00
Baron 1898
Recht naar beneden in een vrije val. Om de mijn te betreden laat Baron 1898 je 37,5 meter omlaag storten!
Snel, probeer het goud in de ondergrondse gang te bemachtigen voordat de Witte Wieven jouw kans op
rijkdom saboteren tijdens deze dive coaster rit.
Van 14u – 17u aan de blokhut in perfect uniform.
zondag, 18 March, 2018 - 14:00 to 17:00
Symbolica: Paleis der Fantasie
Beleef de nieuwe overdekte familie-attractie Symbolica, een betoverend paleis waar de fantasie tot leven
komt. Ga samen op audiëntie bij de koning. Tovernar Pardoes zorgt ervoor dat élk bezoek verrassend en
betoverend is. Dwaal af in de geheime gangen en magische vertrekken en val van de ene verbazing in de
andere.
Van 14u – 17u aan de blokhut in perfect uniform.
zondag, 25 March, 2018 - 14:00 to 17:00

Carnaval Festival
Een wereldreis in acht minuten.
Deel vreugde en geluk met elkaar en ontmoet vrolijke mensen. Jokie & Jet nemen je mee op reis naar
verschillende landen! Maak kennis met diverse culturen en feest mee met alle rode neuzen ter wereld.
Ontdek de verschillen en overeenkomsten in Carnaval Festival.
Van 14u – 17u aan de blokhut in perfect uniform.
zondag, 1 April, 2018 - 14:00 to 17:00
Sprookjesbos
In het grootste levende prentenboek loop je tussen reuzen en trollen. Zie je fakirs vliegen en rode
schoentjes dansen. Staan torens met paardenstaartladders en schatten met gouden kronen. Ontdek de
wondere wereld van het Sprookjesbos.
Van 14u – 17u aan de blokhut in perfect uniform.
zondag, 8 April, 2018 - 14:00 to 17:00
Geen scouts
Gisteren was het onze jaarlijkse scoutsfuif, vandaag de opkuis… Jammer genoeg geen vergadering.
zondag, 15 April, 2018 - 14:00 to 17:00
Joris en de draak
De koning roept moedige burgers op
Versla de draak die het koninkrijk teistert. Alle krijgers worden uitgedaagd één van de banen te kiezen en
met ‘Water’ of ‘Vuur’ het beest te kloppen. Degene die hierin het snelst slaagt, krijgt alle eer na een rit in
deze houten racerachtbaan.
Van 14u – 17u aan de blokhut in perfect uniform.
zondag, 22 April, 2018 - 14:00 to 17:00
WEEKEND
JOEPIEJAJEEJ! Weekend! Blokkeer deze data maar in je agenda! Meer info volgt…
vrijdag, 27 April, 2018 - 20:00 to zondag, 29 April, 2018 - 14:00

Stevige linker!
David’s Angels
a.k.a David,

Imfe, Lot, Tinneke en Lore

Plandingske givers november – december
Hebben de givers deze keer wel iets gemaakt? - vergadering
Na een vorige mislukte poging hebben jullie deze keer hopelijk wel iets gemaakt? Anders zal jullie
allerliefste leiding van de hele wereld het weeral eens moeten oplossen voor jullie!
zondag, 4 March, 2018 - 14:00 to 17:00
GEEN VERGADERING!
Vandaag is het voor jullie spijtig genoeg geen vergadering aangezien jullie leiding op weekend is!
zondag, 11 March, 2018 - 14:00 to 17:00
Vandaag gaan we eens lekker zweten - vergadering
Doe allemaal jullie yoga pants maar al aan want vandaag gaan we eens lekker zweten om aan jullie
Summer Body te werken.
zondag, 18 March, 2018 - 14:00 to 17:00
Bosspel - vergadering
Meer moet hier niet over gezegd worden!
zondag, 25 March, 2018 - 14:00 to 17:00
EIKESWEEKEND
Jaaaa jullie horen het goed! Het is weer tijd voor EIKESWEEKEND! Dit weekend gaat door van 30 maart
tot 1 april!
Jullie krijgen hiervoor binnenkort nog meer informatie!
vrijdag, 30 March, 2018 - 19:00 to zondag, 1 April, 2018 - 14:00
Vandaag gaan we knutselen zoals ze bij de chiro doen - vergadering
Aangezien het volgende week Bosfest is en de tent er uiteraard weer betoverend moet moet uitzien, hebben
we jullie hulp hiervoor nodig! Haal maar jullie beste chiroskilzzz naar boven!
zondag, 8 April, 2018 - 14:00 to 17:00
GEEN VERGADERING - BOSFEST!
Vandaag is het geen vergadering! Maar jullie mogen altijd de leiding komen helpen met de opruim the day
after! We gaan ook een paar keer jullie hulp nodig hebben voor de opbouw van bosfest! Wanneer dit juist
gaat zijn laten we jullie nog weten!
zondag, 15 April, 2018 - 14:00 to 17:00
Epic Meal Time - vergadering
Vandaag mogen jullie nog eens koken voor jullie allerliefste leiding! En wat is er leuker dan hier een
wedstrijd van te maken?
zondag, 22 April, 2018 - 14:00 to 17:00

Jullie mogen nog eens iets voorbereiden - vergadering
Wie dit zal zijn laten we jullie nog weten!
zondag, 29 April, 2018 - 14:00

De giverleiding, Anke, Stefan, Sam en Mon.

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

