Plandingske november – december 2017

V.U:

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

Agenda
Zaterdag 04/11 – 19u: Ouderwandeling
Zaterdag 27/01 – 21u: Oldies Night
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 kamp

Kapoenen

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

Jonggivers en Givers
Welpen

(Kampdata onder voorbehoud)

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

Ouder -en SympathisantenComité
Beste scoutsouder,

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 het Bosfest.

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?

Geef een seintje via osc@pajotten.be of via 0485/94 05 41.
We nemen dan weldra contact op en geven je de nodige informatie.

Alvast bedankt en graag tot binnenkort!
Peter De Keyser (Voorzitter)

BLOKHUT 2.0
De Scouts van Hekelgem werken aan een nieuwe Blokhut
Mogelijk hebben jullie er al van gehoord: na meer dan 50 jaar trouwe dienst is de Blokhut in de
Bosstraat versleten en is instandhouding door renovatie helaas niet langer aan de orde. Daarom
zijn de scoutsgroep en het ouder- en sympathisantencomité gezamenlijk aan het actieplan
Blokhut 2.0 begonnen. Ondertussen zijn er al heel wat stappen gezet en staat er al heel wat in
de steigers.

MAAR WE KUNNEN DIT NIET ALLEEN!
We hebben de afgelopen jaren fondsen verzameld door de Pajottenfeesten, het Bosfest en de
jaarlijkse kalender te organiseren. Jammer genoeg is dat niet voldoende om onze droom te
realiseren.
WAT KUN JIJ ALS PARTICULIER DOEN?
We starten een giftencampagne met een fiscaal aftrekbare gift. Alle giften vanaf 40 euro
per jaar zijn fiscaal aftrekbaar. Je ontvangt in de maand maart een fiscaal attest voor je gift.
Een permanente opdracht van 20 euro per maand (11 netto) levert al een aardige bijdrage
van 240 euro per jaar!
Daarvoor stort je op het rekeningnummer van SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN VZW, BE55
4096 5041 4144 – KREDBEBB met vermelding van ons projectnummer BVG 5-363 .

WAT ALS BEDRIJF OF VERENIGING?
We hebben een bijzonder aantrekkelijk sponsorpakket opgemaakt. In ruil voor een
sponsorbedrag bezorgen we al heel wat naamsvermelding op alle scoutsactiviteiten. Voor onze
hoofdsponsors zorgen wij voor een onweerstaanbaar pakket aan voordelen en doorgedreven
visibiliteit gedurende 5 jaar.
Wenst u meer info over de verschillende sponsorpakketten? Mail dan vrijblijvend naar
nieuwbouw@pajotten.be.
HULP, BOUWMATERIALEN EN LOGISTIEKE STEUN
Wil je liever zélf de handen uit de mouwen steken en actief met ons meebouwen?
Of kan je ons als groothandel in bouwmaterialen, betonleverancier, kelderspecialist, houthandel,...
helpen met materialen of logistieke steun? Dan horen we dat natuurlijk ook graag via
nieuwbouw@pajotten.be.

MEER INFORMATIE?
Bezoek onze blog http://nieuwbouw.pajotten.be.

Beste ouders
Graag zouden we vanaf dit jaar proberen overschakelen op de digitale
individuele steekkaart om zo het papierwerk zowel voor jullie als voor
ons wat te verlichten. Vandaar deze handleiding.
De nieuwe lidkaarten zijn onderweg, naar goede gewoonte kan dit lang
duren.
Indien u (nog) geen lidkaart heeft, kan u het lidnummer van uw scout
bekomen bij Lore (loredebousser@hotmail.com). Zo kan u toch nog een
online profiel aanmaken.
Bij vragen en/of problemen mag u altijd contact opnemen met de
groepsleiding.
Stevige linker
Jonas, Mon en Lore

Plandingske kapoenen november – december


Zaterdag 4/11 Gezelschapsspelletjes vergadering
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! Breng dus allemaal jullie favoriete gezelschapsspelletje maar mee!
OPGEPAST! De ouderwandeling begint om 19u, alsook de vergadering van de kapoenen. Alle ouders zijn
dus uitgenodigd om mee te komen wandelen. De vergadering zal duren tot 21u.



Zondag 12/11 Sint-Maarten
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 2 tot 5 aan de Blokhut.



Zondag 19/11 Restaurant vergadering
Haal de ober of kok in jezelf naar boven en kom je restaurant-kunsten showen! Vanaf 16u30 zijn ook de
mama’s en de papa’s welkom om te smullen van alle lekkernijen en jullie oberkunsten te aanschouwen.
Van 2 tot 5 aan de Blokhut!



Zondag 26/11 Pimp jezelf vergadering
Na ons lokaal onder handen te hebben genomen, hebben jullie, de kapoenen, ook wel dringend een
upgrade nodig. Kom naar de Blokhut (van 2 tot 5) om de nieuwste trends te ontdekken en uit te
proberen. Fashionista’s en fashionisto’s, opgelet, trek speelkleren aan!



Zondag 3/12 Omaatjes en opaatjes vergadering
In mijnen tijd eh, was alles vééél beter!
Wa zegde Janine?! Kversta u nie zé!
Dat beter was vroeger!!
Wadde??
Steekt u oorapparaat in eh Marianne!
In mijnen tijd kwamen ze elke zondag van 2 tot 5 naar de blokhut, in hun mooiste bloemetjeskleed en
hun beste leesbril!
Heeft je oma/ opa een mooie authentieke outfit die je mag lenen? Goed! Zeker aandoen! Tot dan!
Zondag 10/12 Rare professor vergadering
!BOEM! !BAM! Weer een brouwsel mislukt! Weer een labojas verspild! Weer 500 grijze haren erbij!
!BAM! !BOEM! Gelukt! Mijn magische drankje werkt!
Wil jij ook weten welk drankje de gekke professor gemaakt heeft? Kom dan van 2 tot 5 naar de blokhut,
tot dan!
Verkleden mag altijd!
Zondag 17/12 Kerstvergadering
Jingle bells, jingle bells, jingle all the Way! O what fun it is to komen naar de scouts olé, hey! Van 2 tot 5
sneeuwplezier aan ons kersthuisje aka blokhut!
De kapoenenleiding,
Gigi, Asjra, Toto, Xebo en Apodemus

Plandingske welpen september - oktober


Zaterdag 4/11 Een skelet heeft niet veel om het lijf vergadering
Haal je engste verhalen en hoektanden maar boven want vandaag gaan we spoken! Je hebt het goed
gelezen, we vieren Halloween! Wie of wat we precies gaan bang maken kom je allemaal deze
vergadering te weten!
!!!OPGELET!!! Dit is een Zaterdag van 19.00-22.00. In perfecte griezeloutfit!
Om 19u begint ook de ouderwandeling!



Zondag 12/11 Het oog van de meester maakt het paard vet vergadering
Hij komt, hij komt,
de lieve goede Sint,
mijn beste vriend, jouw beste vriend,
de vriend van ieder kind.
Mijn hartje klopt,
mijn hartje klopt zo blij.
Wat brengt hij jou, wat brengt hij mij,
wat brengt hij jou en mij?
Wie zoet was koek.
Wie stout was krijgt de roe.
Wil je ontdekken of je bent braaf geweest dit jaar? Dat ontdek je vandaag!
Van 14.00-17.00 aan de blokhut
Zondag 19/11 Al draagt wally een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding vergadering
Een bal? Een dier? Een hemd ? Een mens? We zoeken iets… Maar wat of wie we zoeken weten jullie
nog niet. Gelukkig kennen we wel de locatie waar onze zoektocht begint.
Kom dus allemaal naar de blokhut waar we van 14.00-17.00 zullen speuren.
Tot dan!
Zondag 26/11 De bal misslaan vergadering
Bagheera staat aan de blokhut nog twee honken en ze loopt binnen. Wontola is nu aan slag en de bal
wordt gegooid door Kygo die alles geeft. Daar gaat de bal… En wontola slaat er volop tegen, beste
mensen zie die bal vliegen… En jajaja Bagheera loopt binnen net als Wontola het is een HOME RUN!!!
Beste welpen voor deze vergadering halen we het stof van de basebalbets af en gaan we baseballen,
neem allemaal jullie beste slagen mee :)
Jullie worden verwacht van 14.00-17.00 aan de blokhut in perfect uniform.
Tot dan!



Zondag 3/12 Het noorden kwijt zijn vergadering
Noord, oost, zuid en west. Wie kent hier zijn weg het best? Noord oost zuid west. Ons oriënteren is al
wat rest! Deze vergadering gaan we al jullie oriëntatieskills bovenhalen om onze weg te vinden.
Daarom verwachten we jullie in perfect uniform van 14.00-17.00 aan de blokhut.
Tot dan!



Zondag 10/12 Als sneeuw voor de zon verdwijnen vergadering
Wij bidden tot de weergoden om het te laten sneeuwen deze dag. Pak jullie wanten, muts en
winterkleren maar al klaar want we gaan ons uitleven in de sneeuw! Kies je gekste,warmste, zotste of
meest hippe ski-outfit maar uit zodat we er helemaal voor kunnen gaan zonder te bevriezen!
Van 14.00-17.00 aan de blokhut in je perfecte ski-outfit



Vrijdag 15/12 Als de kat van huis is dansen de muizen op tafel vergadering
Hoppaaa het is alweer de laatste vergadering van het jaar 2017! Ging dat niet snel?? Maar goed, trek
jullie mooiste kleertjes aan en jullie beste dansschoenen want we gaan er nog een laatste keer goed
invliegen om de laatste vergadering van het jaar 2017 te vieren!
Tot dan!
Pas op dit is een vrijdag!
Van 19.30-22.00 aan de feest blokhut in perfect pak/kleedje
!!!!! EEN VRIJDAG!!!!!



Zondag 24/12 Geen vergadering
Helaas helaas, vandaag zal er geen vergadering zijn omdat het vandaag kerstavond is. Alvast een
vrolijk kerstfeest!!



Zondag 31/12 Geen vergadering
Ooouhn, vandaag zal er geen vergadering zijn.
MAAR ALVAST EEN GELUKKIG NIEUWJAAR GEWENST!
We zien jullie terug in het nieuwe jaar met nieuwe vergaderingen!

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

Plandingske jonggivers september - oktober

Zaterdag 4 november – 19u tot 21.30u

https://www.youtube.com/watch?v=e_h_61qABFQ&t=65s
Zondag 12 november – 15u tot 18u

https://www.youtube.com/watch?v=RfI7sdrkjg0
Joepie, de Sint komt! Let op jullie worden pas om 15u verwacht
IPU

Zondag 19 november – 14u tot 17u

https://www.youtube.com/watch?v=lfciC33t3M0
IPU, en zorg voor beschermde benen!

Zondag 26 november

https://www.youtube.com/watch?v=g7ArZ7VD-QQ
IPU, en zorg voor goed schoeisel

Zondag 3 december

https://www.youtube.com/watch?v=TEHWDA_6e3M

Zondag 10 december – 14u tot 17u

https://www.youtube.com/watch?v=eApWAY9N89s
IPU, en zorg voor warme kleren of eventuele regenkledij

Vrijdag 15 december – 17u tot 22u

https://www.youtube.com/watch?v=3BEIhA8CcY0
Kom in je mooiste kostuum, of kom niet

De jonggiverleiding,
Davids angels.

Plandingske givers november – december
Zaterdag 4/11 Ouderwandeling (19u-21u30)
kom om 19u en kom met velen!

Zondag 12/11 Sint Maarten
Grijze baard, groot boek, weet alles,...hij is er weer!

Zondag 19/11 kookvergadering
Breng 5 euro en jullie creativiteit mee. Wij brengen ingredienten mee.

Zondag 26/11 Stadsspel (13u30-16u30)
13u30 oan de zwette maan in Oilsjt eh skaan!

Zondag 3/12 Slaapzakspelletjes
Nogal logisch maar toch: breng zeker je slaapzak mee!

Vrijdag 8/12 Filmvergadering (20u-22u30)
Breng een film mee. USB, dvd, externe harde schijf,... je weel wel.

Zaterdag 16/12 Feest!!! (20U-22u)
Breng allemaal een cadeautje mee van max. 2 euries.

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

