
Plandingske 

september - oktober 

2013 

 

  

 

 

 

V.U:    Marion Boom – Hekelgemstraat 42 - 9320 Erembodegem – 0496/66 00 30  
Daan Vandepitte – Langestraat 2 - 1790 Affligem - 0494/45 70 52 

Stef Roelandt – Kapellestraat 189 – 9473 Welle – 0494/42 74 71 



Agenda! 
 

- Zondag 6 oktober: ouderwandeling 
 

- Maandag 14 oktober: vergadering oudercomité  
 

- Vrijdag 18 oktober: Dag van de Jeugdbeweging 2013, in uniform 
naar school, werk,… 

 
- Donderdag 31 oktober tot zondag 3 november: winterkamp givers 

 
- Zaterdag 4 januari 2014: oldiesnight om 20u aan de blokhut  

 
- Vrijdag 30 mei tot zondag 1 juni: reünieweekend oud-leiding scouts 

Hekelgem  

(meer info te verkrijgen bij Karen Thielemans, 0477/18 04 52)  
 

- Zaterdag 28 juni en zondag 29 juni: Pajottenfeesten, jaarlijks 
eetfestijn in de Abdij van Affligem  

 
- Dit jaar viert scouts Hekelgem zijn vijftigste verjaardag, meer 

informatie over de festiviteiten volgt nog!!  
 

 
 

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



Beste ouders en leden, 

 

Een nieuw scoutsjaar betekent alweer een jaartje vol plezier, zottigheid en 

nieuwe vrienden. Om dit aan de “nieuwe” en “oude” ouders eens te tonen, 

nodigen we jullie allemaal van harte uit op onze ouderwandeling. Deze gaat 

zondag 6 oktober vanaf 14u door. Om 17u zijn we terug en kan je samen met je 

kapoen, welp, jonggiver of giver gezellig iets drinken of een lekkere hamburger 

eten ten voordele van onze givers.  

 

Verder is het zo dat de meeste vergaderingen plaatsvinden op een zondag van 

14u tot 17u aan de blokhut. Indien dit niet zo is, dan wordt dit steeds duidelijk 

vermeldt op de site of in het plandingske online. Ieder kind neemt steeds 1 

euro mee naar de vergadering, hiervoor krijgen ze dan een koekje en drankje in 

de plaats. 

 

Ten slotte nog een oproep aan alle ouders en leden om de uren van de scouts 

te respecteren. Het is voor ons als leiding onmogelijk om een goed overzicht te 

houden over alle kinderen indien er vrij komen en gaan is. 

 

 

We wensen iedereen alvast een fantastisch scoutsjaar toe!! 

 

 

 

Stevige scoutslinker, 

 

Daan, Stef, Marion en de leiding 



Kapoenen 
 

Zondag 29 september – “Dit is scouting” 
De eerste vergadering van het jaar!!!! 
Wat zouden we dan beter doen dan samen te ontdekken wat een echte scout doet. 
Hou je klaar voor toffe pleinspelen, balspelen,… 
- van 2 tot 5 aan de blokhut – 
 

Zondag 6 oktober – Vriendjes en vriendinnetjes 
Vandaag mogen jullie een vriendje / vriendinnetje meebrengen naar de scouts! Vraag eens 
rond in de klas, je sportclub, je buren,… iedereen is welkom voor een namiddag vol 
spelletjes! 
Voor de ouders: het is vandaag ook ouderwandeling 

- van 2 tot 5 aan de blokhut – 
 

Zondag 13 oktober – Lokaal versieren 
We willen toch een beetje ons eigen plekje maken van ons lokaal… Daarom gaan we het 
vandaag een beetje ‘pimpen’. Breng maar mee wat jullie mooi vinden: lampjes, slingers / 
vlaggetjes, tekeningen, posters van jullie favoriete idool,… Vergeet het wel niet eerst te 
vragen aan je mama of papa! 
Als er nog tijd over is nemen we het kapoenenkamp misschien ook wel onder handen. 
- van 2 tot 5 aan de blokhut – 
 

Zondag 20 oktober – Wie is de stoerste kapoen? 
Dat de kapoenen de allerstoerste zijn is algemeen geweten, maar wie is nu de stoerste? 
Doormiddel van verschillende proeven en spelletjes gaan we dit vandaag ontdekken! Train 
jullie spierballen dus maar goed! 
- van 2 tot 5 aan de blokhut – 
 

Zondag 27 oktober – Sporten is gezond! 
Omdat stilzitten niets voor de kapoentjes is gaan we er vandaag is goed in vliegen met een 
megafantastischgeweldige SPORTVERGADERING! 
Trek jullie sportiefste outfit aan en zorg dat jullie reeds opgewarmd aan de blokhut 
verschijnen! 
- van 2 tot 5 aan de blokhut –  

 

Annelie – Hendrika – Lore 



 
 

 
         

           Annelie  

    ,06/12/1993 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zaterdag 26 oktober: Halloweenvergadering 

 



 

Jonggivers 
22/09 Overgangsweekend 

 

29/09 Kennismakingsvergadering 

Het overgangsweekend is voorbij, de leiding is bekend gemaakt, de 

derdejaars vertrokken en de eerstejaars overgekomen. Er is dus het een en 

ander veranderd. De eerste vergadering van het nieuwe scoutsjaar is dan 

ook meteen een kennismakingsvergadering. Kom dus van 14u tot 17u naar 

de Blokhut in perfect uniform en verzamel al de nodige teamspirit en sociale 

vaardigheden. 

 

06/10 Patrouilleverdeling 

Tijd om dat grote team op te breken in drie kleinere teams. Maak het 

competitiebeest maar al wakker want vandaag worden jullie naar aloude 

traditie in patrouilles verdeeld! Vandaag is het ook ouderwandeling. Jullie 

mogen hen dus voor een keertje meebrengen. 

 

13/10 Pimp my lokaal 

Iedereen heeft zo zijn behoeften, ook ons lokaal. Vandaag brengen we een 

nieuw likje verf aan. Breng dus alles wat we kunnen gebruiken mee: restjes 

verf, posters, schilderijen, jachttrofeeën, de huisdokter,…  We verwachten 

jullie zoals altijd van 14u tot 17u. 

 

20/10 WC-madammekesvergadering 

Wie vind je op de meest onverwachte plaatsen? Wie ziet soms dirty dingen? 

Wie is steeds zo discreet  over zijn job? Wie laat zich betalen in ruil voor haar 

diensten? De WC-madam natuurlijk! Zij is de steunpilaar van onze 

maatschappij, zij zorgt voor gelukkige toiletgangers, zij maakt van de wereld 

een frissere plaats. Wij vinden het dus hoog tijd om de dame van de kleinste 

kamer te eren. Kom verkleed! 

 

27/10 Kookvergadering 

Soms moet je wat van het leven genieten. Vandaag gaan we de 

Bourgondiër uithangen en een lekkere maaltijd verorberen. Kom van 11u tot 

14u naar de blokhut met 3€ om eens gezellig te koken.   

 

 

 



 

 

 

 

 

Lijst Jonggivers 

 
Een nieuw scoutsjaar, een nieuw begin, maar bovenal een nieuwe 

leidingsploeg! Was u ontevreden over de vorige leidingsploeg en wilt u dit 

jaar verandering? Of moet dezelfde ploeg ook dit jaar verder werken? U kan 

het beslissen! Wij stelden een lijst met verkiesbare leiding samen. U kan nu 

beslissen wie het bewind het komende jaar zal voeren!  

 

De regels bij het stemmen:  

 

1. Buiten het bolletje kleuren = ongeldig stemmen.  

 

2. Er moet op 3 verschillende personen gestemd worden (enkel personen 

in de lijst zijn verkiesbaar). 

 

3. Stemmen kan enkel met een rood kleurpotlood. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jonggivers 

 Daan Vandepitte 

 Tine Van Boxstael 

 Matthias Van den Bergh 

 



 

Het feest is nooit gedaan als je stemt op Daan 
Naam: Daan Vandepitte 

Totem: Hevige Spitsvogel 

Geboren op: 26/09/1994 

Aantal jaren actief in ’t scoutswezen: 13 

Beste daad ooit gedaan: … 

Voornemens voor dit scoutsjaar: me zo goed 

mogelijk amuseren 

Moest ik burgemeester zijn van Affligem dan: 

zou ik m’n eigen pretpark beginnen 

Motto: geen, ik verplaats me met de fiets of de 

auto. 

Dit is ook nog speciaal aan mij: ik ben 

gedeeltelijk kleurenblind. 

 

Laat de pret maar beginne(n), stem Tine! 
Naam: Tine Van Boxstael 

Totem: Vriendelijke mara 

Geboren op: 06/06/1995 

Aantal jaren actief in ’t scoutswezen: 12 

Beste daad ooit gedaan: Een hondje 

geadopteerd en een goede thuis gegeven 

Voornemens voor dit scoutsjaar:  Er elke zondag 

een feest van maken! 

Moest ik burgemeester zijn van Affligem dan: 

Zou er op elk rondpunt/kruispunt een 

chocoladefontein staan! 

Motto: Doe ne keer zot! 



Dit is ook nog speciaal aan mij: Ik kan maar 

langs één kant knipogen! 

 

Stomme slogan! 
Naam: Matthias Van den Bergh 

Totem: Uitdagende alpaca 

Geboren op: 20/06/1994 

Aantal jaren actief in ’t scoutswezen: 13 

Beste daad ooit gedaan: Geboren worden 

Voornemens voor dit scoutsjaar: Nog meer 

kindjes pesten 

Moest ik burgemeester zijn van Affligem dan: 

was Affligem 't stad en de rest parking 

Motto: 'Soms moet ge gewoon zwijgen' 

Dit is ook nog speciaal aan mij: Ik ben 

aangenamer en toffer dan mijn medeleiding 

 



 

Givers 
21-22 september: Overgangsweekend! 

 

Wanneer jullie dit plandingske krijgen is ons scoutsjaar reeds ingezet en is dit – 

waarschijnlijk weer supertof - weekend al achter de rug!  

 

Zondag 29 september: Kennismakingsvergadering 

 

Omdat wij jullie misschien nog niet allemaal kennen en jullie ons misschien nog 

niet goed kennen gaan we vandaag eens kennis maken! Wat hebben jullie 

hiervoor nodig? Jezelf, je leiding en de anderen van de givergroep! Van 14u tot 

17u @de blokhut 

 

Zondag 6 oktober: Ouderwandeling 

 

Jullie kennen het concept wel: sjorren en hamburgers bakken en verkopen om 

onze kas wat te spijzen! Wees allen aanwezig om een handje toe te steken! 

Vanaf 14u aan de blokhut. OPGELET! Deze vergadering kan wat uitlopen! 

 

Zondag 13 oktober: sjakosjenvergadering! 

 

Heb je op zolder nog een oude sjakosj van je mama/bomma/tante/jezelf/… 

breng deze dan zeker mee op onze enige echte sjakosjenvergadering en ontdek 

wat je allemaal met een sjakosj kan doen! Van 14u tot 17u aan de blokhut! 

 

Zondag 20 oktober: kookvergadering 

 

Slijp jullie messen al, zet jullie koksmuts op, kijk naar dagelijkse kost/ komen 

eten/ njam njam TV en die duizenden andere kookprogramma’s want vandaag 

gaan we koken! Kom van 11u tot 14u naar de blokhut, breng drie euro mee en 

ontdek welke culinaire hoogstandjes we jullie aan te bieden hebben! 

 

Zondag 27 oktober: koperencentjesvergadering 

 

Aangezien we een goed gevulde kas hebben – lees goed gevuld met koperkes – 

vonden we dat we hier eens een vergadering over moesten houden! Van 14u tot 



17u aan de blokhut! Tip: wie zijn wekelijks lidgeld enkel in koperkes betaald 

heeft al een stapje voor! 

 

Jullie supermegaformidastischecooleleidingsduo! 

Sapper en Lore 

Wij stellen u voor: jullie leiding 

 

 
 

Vind ik leuk: 

- pizza 

- bier! 

- Scouts 

- Deutsch 

 

Jasper Gaillet 

Welpennaam: Lowie 

Bijnaam: Sapper 

 



Vind ik leuk: 

- eten: Baleadas 

- Scouts 

- kinderverpleegkunde 

Welpennaam: Chikai 

Erembodegem city 

Zie “wie is wie” 

achteraan in het 

plandingske  

Lore Jansegers 



 

WIE IS WIE? 
Groepsleiding Groepsleiding Groepsleiding JINS 

 

Marion Boom 

Zwarteberg 63 

1790 Hekelgem 

0496/66 00 30 

marionboom@hotmail.com 

 

Daan Vandepitte 

Langestraat 2 

1790 Affligem 

0494/45 70 52  

daanvdp@hotmail.com 

 

Stef Roelandt 

Kapellestraat 189 

9473 Welle 

0494/42 74 71 

stef.roelandt@hotmail.com 

 

Tom De Dobbeleer 

Kerkstraat  

1790 Affligem 

0484/41 61 01  

tomborulez@hotmail.com 

KAPOENEN WELPEN JONGGIVERS GIVERS 
 

Hendrika Borms 

August Marcelstraat 86 

9300 Aalst 

0498/04 22 63 

hendrikaborms@hotmail.com 

 

Annelie Gaudissabois 

Jagershoek 120 

9320 Erembodegem 

0496/89 21 15 

Annelie_gaudissabois@hotmail.com  

 

Lore De Bousser 

Mazitsstraat 12 

1790 Affligem 

0476/21 80 54 

loredebousser@hotmail.com 

 

 

Liesbeth Mouwen 

Regentiestraat 14 

9473 Welle 

0485/91 82 23 

liesbeth.mouwen@hotmail.com  

 

Stef Roelandt 

Kapellestraat 189 

9473 Welle 

0494/42 74 71 

stef.roelandt@hotmail.com 

 

Ruben Boom 

Zwarteberg 63 

1790 Affligem  

0494/93 33 29 

Ruben_boom@hotmail.com 

 

Stan Guldemont 

Steenpoelweg 15 

1790 Affligem 

0472/01 63 07 

stan.guldemont@hotmail.com 

 

 

Daan Vandepitte 

Langestraat 2 

1790 Affligem 

0494/45 70 52  

daanvdp@hotmail.com  

 

Matthias van den Bergh 

Brusselbaan 219 

1790 Affligem 

0487/15 89 99  

de_matthi@hotmail.com  

 

Tine Van Boxstael 

Mazitsstraat 25 

1790 Affligem 

0494/47 05 91 

tinevanboxstael@gmail.com 

 

Lore Jansegers 

Kromme Elleboogstraat 26 

9320 Erembodegem 

0475/67 97 13 

lorejansegers@hotmail.com  

 

Jasper Gaillet 

Bosstraat 10 

1790 Affligem 

0498/23 34 34 

de_jasper_@hotmail.com  

 

 

 



 


