
Plandingske september - oktober 2017 

 

 

 
V.U:   Van Neyghem Jonas – Kempinnestraat 25 – 9310 Meldert - 0472/09 91 23 



Agenda 
 

Zaterdag 21/10 – 17.30u: 1e pasta à volonté & wijnverkoop 

Zaterdag 04/11 – 19u: Ouderwandeling 

Zaterdag 27/01 – 21u: Oldies Night 

Zaterdag 14/04 – 21u: Bosfest, onze jaarlijkse scoutsfuif 

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

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

 

Inschrijven 
Opgelet, je kind is pas echt lid van onze scoutsgroep indien voor 15 oktober, 65 euro wordt 

overgeschreven op volgend rekeningnummer: BE59 0016 4085 4626 met vermelding: 

VOORNAAM + NAAM + TAK. Dit zorgt ervoor dat ze tijdens alle scoutsactiviteiten verzekerd 

zijn. Houdt zeker rekening met deze einddatum, anders is het voor ons onmogelijk de 

gegevens van u kind tijdig te verwerken. 

Het lidgeld bestaat uit €35 euro verzekeringsgeld en €30 lidgeld voor de vergaderingen 

(rekenend vanuit het feit dat er 30 vergaderingen zijn op een werkingsjaar). Van die 30€ 

stroomt de helft naar de takkas (kapoenen, welpen,...) en de helft naar de vieruurtjeskas.  

Inschrijven kan via onze site: www.pajotten.be 

Je vindt het inschrijvingsformulier terug onder het tabblad info > Inschrijvingen. 

 

 

 

 

 

http://www.pajotten.be/


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) 

 

 

  

http://www.pajotten.be/verbouwingen
mailto:osc@pajotten.be


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. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



Nieuwe Groepsleiding 

Een nieuw scoutsjaar, een nieuwe groepsleidingsploeg! 
Jonas, Mon en Lore staan alvast te springen om er een fantastisch jaar van te maken! 

We willen langs deze weg ook Daan bedanken: vier jaar groepsleider en sociale media 
manager zijn is niet niets. Bedankt voor jouw inzet, motivatie en enthousiasme!  
We hopen waardige opvolging te worden! 

Stevige linker, 

Mon, Jonas en Lore 

 

 

 

 

 

 

 

  



Plandingske kapoenen september - oktober 

Startweekend 24-09 

Op uw plaatsen, klaaarrr … START! *geweerschot* 

Alle kapoenen worden verwacht om 10u aan de Blokhut. Meer info, zie de brief i.v.m. het 

overgangsweekend. 

 

Scoutsvergadering 01-10 
Ik scout, jij scoutst, wij scouten allemaal samen! 

Vandaag lijven we jullie helemaal in in het rasechte scoutsleven.  

We verwachten jullie van 2 tot 5 aan de Blokhut. Wees paraat! 

                                                               Baden Powell, oprichter van de Scouts 
 

Pimp je lokaal vergadering 08-10  
Grote kussens, kleine kussens, geef ze aan het kapoenenlokaal! *engelengezang* 
Vandaag nemen we het kapoenenlokaal onder handen. Alle kussens en dekens die jullie 
thuis net meer nodig hebben, mogen jullie meebrengen om het lokaal wat op te leuken. Van 
2 tot 5 aan de Blokhut. 

 

Vitaminis vergadering 15-10 
Je wist natuurlijk al lang dat verse groenten en sappig fruit heel erg lekker en goed voor je 
zijn. Maar wist je ook dat het echte avonturiers zijn, een groep vrienden die graag op 
ontdekking gaan en zo weer veel nieuwe vrienden leren kennen? 
Tijdens deze vergadering gaan we op ontdekkingstocht met de vijf Vitaminis. 
Opnieuw van 2 tot 5 aan de alombekende blokhut. 

 
 

Piratenvergadering 22-10 
Schip ahoi maatjes en andere vissen! 
Maak je klaar om de woeste zeeën te bevaren, schatten te veroveren en het geheim van de 
zeeslang te ontrafelen. Dit allemaal valt te beleven aan het Blokhutschip van 2 tot 5!  
Verkleedkledij mag altijd. 

 

Halloween vergadering 29-10 
Halloween is mijn favoriete feest want dan ben ik verkleed in een griezelbeest! 
Op Halloween griezelen we niet alleen, maar nog belangrijker … lekkere warme 
pompoensoep met spinnenballetjes erin! Zet jullie koksmuts maar al op en oefen jullie 
griezelige dansjes! 
Ook voor deze vergadering mogen jullie je verkleedkledij uit de kast halen. 
Kom mee griezelen van 2 tot 5 aan de Blokhut



De kapoenenleiding 

Mare 
 

Fiebe 
 

Nele 
 

Margot 
 

Emiel 

     

     

     

     

Apodemus = Emiel, Asjra = Nele, Gigi = Fiebe, Toto = Mare en Xebo = Margot 

 



Plandingske welpen september - oktober 

1 oktober : Zelfkennis is het begin van alle wijsheid vergadering 

We beginnen met een mega super de max fantastische knaller vergadering want jullie 

worden weer een heel jaar lang geëntertaind door ons, jullie leiding. We zullen rennen 

springen vliegen duiken vallen opstaan en weer doorgaan. Maaaaaar, het belangrijkste van 

al is dat jullie, jullie amuseren! Daarom zijn jullie van harte welkom op onze zelfkennis is het 

begin van alle wijsheid vergadering. 

Van 14 tot 17 uur aan de blokhut in perfect uniform! 

Wees paraat! 

8 oktober : Kleine vogels, kleine nesten vergadering 

Tjilp, tjilp, tjilp, deze vergadering zullen jullie leren welke vogels in jullie nestje zullen 

belanden. Kom daarom van 14 tot 17 uur ons vergezellen in perfect uniform in het 

gezelligste nestje, de blokhut.  

Wees paraat! 

15 oktober – Door de bomen het bos niet meer zien vergadering 

En den boom staat aan den blokhut, Hali, halo 

En den boom staat aan den blokhut, Hali, halo 

En aan die boom daar kwam een vergadering 

een reuze vergadering, een pracht van een vergadering 

ach jongens wat een vergadering was dat! 

En den boom staat aan den blokhut, Hali, halo 

En den boom staat aan den blokhut, Hali, halo 

Van 14-17 uur aan de blokhut in perfect uniform. 

Wees paraat! 

22 oktober – Elkaar de bal toespelen vergadering 

We hebben vele soorten ballen zoals cricketbal, poolbal, jongleerbal. We hebben ook veel 

andere woorden met bal erin paintball, balkon, balustrade, ballet, balalaika, … 

Maar welke woorden zullen we juist gebruiken?! 

Ontdek het aan de blokhut van 14-17 uur in perfect uniform. 

Wees paraat! 



29 oktober – Een gat in de dag slapen vergadering 

Iedereen kent het wel, een slaapzak! Maar wat kan je er nu juist allemaal meedoen? Wij 

gaan het jullie allemaal leren, zodat jullie het uiterste uit je slaapzak kan halen op kamp! 

Neem jullie slaapzak mee! 

Van 14-17 uur aan de blokhut in perfecte pyjama met das. 

Wees paraat! 

  



     

  

Bagheera 

 

 

 

 

 

 

 

Rikki-Tikki-Tavi 

 

 

 

 

 

 

 

Baloe 

De welpenleiding 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wontolla 

 

 

 

 

 

 

Kigo 

 

 

 

 

 

 

Raksha 



Plandingske jonggivers september - oktober 

Zondag 01 oktober: ‘Wie-is-het’-vergadering  

         
P.S. van 14u tot 17u aan de blokhut – ipu 

Zondag 08 oktober: ‘Hippo hap’-vergadering  

       
P.S. van 14u tot 17u aan de blokhut – ipu 

Zondag 15 oktober: ‘Saboteur’-vergadering  

           
P.S. van 14u tot 17u aan de blokhut – ipu 

 

 

 

 



Zondag 22 oktober: ‘Mastermind’-vergadering  

 
P.S. van 14u tot 17u aan de blokhut – ipu 

P.P.S. vuile kleren, verf en decoratiemateriaal zijn zeker welkom 

 

Zondag 29 oktober: ‘Cluedo’-vergadering  

              
P.S. van 14u tot 17u aan de blokhut – ipu 

 

Stevige linker! 

 

David’s Angels 

a.k.a David,           Imfe, Lot, Tinneke en Lore 

 

  



  



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 

Fiebe Jansegers 

Opwijksesteenweg 64 bus 21 

9310 Moorsel 

0492/99 61 28 

Nele Leeten 

Immerzeeldreef 195 

9300 Aalst 

0489/10 52 43 

Emiel Evenepoel 

Affligemdreef 36 

9300 Aalst 

0477/91 64 19 

Mare Verbeiren 

Terlindenstraat 50 

1790 Affligem 

0471/49 23 85 

Jonas van Neyghem 

Kempinnestraat 25 

9310 Meldert 

0472/09 91 23 

Caro Vandepitte 

Langestraat 2 

1790 Affligem 

0498/47 14 52 

Hanne Kochuyt 

Molenberg 32B 

1790 Affligem 

0471/24 20 93 

Wannes Van Ransbeeck 

Walburgaweg 1 

9310 Meldert 

0497/ 88 89 48 

Katrijn Van Den Bossche 

Vilainstraat 72 

9300 Aalst 

0487/49 96 97 

Bente Marchal 

Leenweg 7 

1790 Affligem  

0479/63 10 29 

Lore De Bousser 

Mazitsstraat 12 

1790 Affligem 

0476/21 80 54 

Imfe Elpers 

Terlindenstraat 56 

1790 Affligem 

0472/ 09 91 40 

Tinneke Van Ransbeeck 

Walburgaweg 1  

9310 Meldert 

0487/46 75 10 

David Van der Steen 

Pamelsestraat 384 

1770 Liedekerke 

0472/09 91 21 

Lot Vanderhaeghen 

Eeckhoutstraat 21 

9310 Meldert 

0495/66 33 27 

Mon Verbeiren 

Terlindenstraat 50 

1790 Affligem 

0474/04 04 32 

Sam De Mulder 

Bergekouter 126 

9300 Aalst 

0468/20 99 95 

Stefan Roose 

Termurenlaan 32 

9320 Erembodegem 

0487/64 57 78 

Anke Gaudissabois 

Jagershoek 120 

9320 Erembodegem 

0495/53 13 39 

Stef Roelandt 

Parklaan 185 

9300 Aalst 

0494/42 74 71 

Matthias van den Bergh 

Brusselbaan 219 

1790 Affligem 

0487/15 89 99  

Daan Vandepitte 

Langestraat 2 

1790 Affligem 

0494/45 70 52  

 

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 

 

mailto:kapoenen@pajotten.be
mailto:welpen@pajotten.be
mailto:givers@pajotten.be

