
 

  Plandingske  
Januari - Februari 2013 

 

 

 
 

 

 V.U: Marion Boom - Zwarteberg 63 - 1790 Affligem – 0496 66 00 30 en 
Filip Clinckaert – Bergsken 9B – 9310 Moorsel – 0474 81 05 4 



 

Agenda! 
 

- Winterkamp jogi’s: 26/12 – 29/12/2012 

 
- Oldiesnight: 5/01/2013 

 
- Pannenkoekenslag welpen: 3 maart 

2013 
 

- Scoutsfuif “Bosfest”: 16 maart 
 

- Kapoenenweekend: 5 – 7 april 2013 

 
- Moederweekend: 26-27-28 april 2013 

 
- Zomerkamp:  

 Kapoenen van dinsdag 16 juli tot 
zondag 21 juli 2013 

 Welpen van zondag 21 juli tot zondag 
28 juli 2013 

 Jonggivers van dinsdag 16 juli tot 

zondag 28 juli 2013 
 Givers van zondag 14 juli tot zondag 

28 juli 2013 
 Bezoekdag op zondag 21 juli 2013 

 
 

 



 

 

 

Beste scout, ouder en sympathisant, 

Binnen enkele weken staat er alweer een nieuw jaar voor de deur. De ideale 

gelegenheid om nog eens samen te komen en het nieuwe jaar goed in te zetten.Wij 

nodigen jullie graag uit op zaterdag 5 januari voor onze enige echte Oldies night. 

Jullie zijn welkom vanaf 20 uur voor een hapje en een drankje, begeleid door 

muziek uit jullie jeugdjaren! Een echte oldieslight om niet te missen. 

Tot dan! 

Filip, Marion en de leiding 

 

 

 



 

 

 

 

Pannenkoekenslag Welpen 2013: 

           Nodig allemaal jullie ouders, grootouders,  

nonkels, tantes en vrienden uit om  

een heerlijke pannenkoek te komen  

eten op onze pannenkoekenslag! 

Wanneer? 3 maart 2013,  

allen welkom vanaf 15u00 

@De Blokhut! 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

Pogramma Kapoenen 
 

 

Geen vergadering 

zondag, 30 December, 2012 - 14:00 

De kerstvakantie is volop aan de gang en jullie leiding moet nu jammer genoeg 

leren! Jammer, maar volgende week of liever gezegd volgend jaar zijn we er 

weer!  

WIJ WENSEN JULLIE ALVAST EEN GELUKKIG NIEUWJAAR TOE!  

 

Oldies Night 

zaterdag, 5 January, 2013 - 21:00 to zondag, 6 January, 2013 - 06:00 

Eerst en vooral een heel gelukkige nieuwjaar! Wij wensen jullie het beste toe in 

2013. Vandaag is het Oldies Nigth! Pas op! Deze fuif is enkel voor jullie ouders. 

ooooooooooh! Wij, de leiding heeft examens en zal er zondag niet kunnen 

zijn! Tot volgende week!  

Schaatsen 

zondag, 13 January, 2013 - 10:00 to 12:00 

Hier zijn we weer! Vandaag gaan we schaatsen in Liedekerke! Breng allemaal 5 

euro, dikke handschoenen en dikke kousen mee.  

Quiz 

vrijdag, 18 January, 2013 - 19:00 to 21:00 

Pas op! Dit is een vrijdag!! De leiding hun hersenen zitten vol met leerstof en 

willen deze graag met jullie delen. Kom daarom naar de enige echt 

kapoenenquiz! Train jullie hersenen alvast voor een spetterende avond!  

Knutselvergadering 

zondag, 27 January, 2013 - 14:00 to 17:00 

Vandaag gaan we de creatieve toer op! We gaan met zen allen knutselen. Breng 

allemaal maar materiaal mee waarmee je niks meer doet en dat uiteraard ook 

geen geld kost! Bijvoorbeel oude kaasdoosjes, lege flessen, eierdoosjes,...  
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De kapoenen worden leiding vergadering 

zondag, 3 February, 2013 - 14:00 to 17:00 

Dit wordt een hele speciale vergadering! Vandaag beslissen jullie wat we gaan 

spelen! Hoe moet je dit doen? Vraag aan je mama of papa dat ze een mailtje 

sturen naar gertscouts@hotmail.com met daarin jouw lievelingsspelletje. Pas op! 

Het mag geen gezelschapspelletje zijn.  

Tocht 

zondag, 10 February, 2013 - 14:00 to 17:00 

Trek jullie stapschoenen al maar aan want vandaag gaan we op tocht door de 

Affligemse straten! Wie wil mag verkleed komen want het is uiteraard ook 

carnaval dit weekend!  

Kermis 

zondag, 17 February, 2013 - 14:00 to 17:00 

Jaja, je leest het goed! We gaan naar de kermis!!!! 

JEEEEEEEEEEEEEEEEUUUUH! Afspraak aan de ingang van de keizershallen bij het 

standbeeld van koningin Astrid. Breng allemaal 10euro mee 

Kookvergadering 

zondag, 24 February, 2013 - 11:00 to 14:00 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm smullen maar! Vandaag gaan we eens 

echt een goed potje koken! Wat we zullen maken blijft nog even een geheim. 

Wat we wel al kunnen zeggen is dat het uiteraard overheerlijk zal zijn!  

KASACTIVITEIT KAPOENENDAG! 

zaterdag, 30 March, 2013 - 10:00 to 23:00 

Hou deze datum zeker vrij!!!! Want vandaag gaan we onze kasactiviteit 

houden! Zorg ervoor dat je met zoveel mogelijk aanwezig bent met je ouders, 

grootouders, tantes, nonkels, neven, nichten, zussen, broers, ... Kortom 

iedereen! Het wordt een spetterende dag waar je later nog veel over kan 

vertellen!!!! Een kleine tip: Het heeft iets met paaseieren en een tocht te 

maken... Dit wordt een dag vol leuke activiteiten voor klein en groot! Meer info 

volgt.  

KAPOENENWEEKEND 

vrijdag, 5 April, 2013 - 09:00 to zondag, 7 April, 2013 - 17:00 

Jaja! Het kapoenenweekend komt er ook bijna aan! Na een fantastische 

kasactiviteit gaan we nu uitrusten op weekend! Verdere info volgt nog!  
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Programma Welpen 
 

Geen vergadering! :( 

zondag, 30 December, 2012 - 14:00 to 17:00 

Helaas lieve welpjes, vandaag is het geen vergadering! alvast een heel gelukkig 

nieuwjaar gewenst en zorg maar dat 'elke week naar de scouts komen' op je 

lijstje met goede voornemens staat! 

3 Koningen! 

zondag, 6 January, 2013 - 14:00 to 17:00 

Beste welpjes, om te beginnen: een zeer gelukkig nieuwjaar gewenst!  

Vandaag is het 3 koningen dus... verkleed jullie allemaal als 1 van de 3 koningen 

want we gaan van deur tot deur met ons prachtig engelengezang! Oefen dus 

alvast jullie zangkusten, zoek de tekst nog eens op van het bekende 3-koningen-

lied en train jullie mooiste glimlach! 

Schaatsen! 

zondag, 13 January, 2013 - 10:00 to 12:00 

Joepie, Vandaag gaan we naar jaarlijkse traditie schaatsen in Liedekerke! Breng 

allemaal 5 euro mee en vergeet je handschoenen en dikke kousen niet. Opgelet 

dit is van 10u tot 12u! 

Sneeuwvergadering! 

zondag, 20 January, 2013 - 14:00 to 17:00 

Hopelijk zijn de weergoden ons vandaag gunstig gezind en ligt er een mooi 

sneeuwtapijtje aan onze blokhut! Wij hebben alvast een dik pak sneeuw besteld 

bij Sabine en Frank! Kom dus allemaal in echte sneeuwoutfit (lees: warm 

gekleed!) naar de blokhut, neem je slee en/of skilatten mee en bedenk alvast je 

strategie voor tijdens het sneeuwballengevecht! (waarbij de leiding sowieso zal 

winnen) 

Chirovergadering! 

zondag, 27 January, 2013 - 14:00 to 17:00 

Als je het mij vraagt? Chiro! Inderdaad welpen, vandaag gaan wij chirogewijs 

knutselen! Wat heb je hiervoor nodig? Jullie creatieve brein is voldoende, voor de 

rest zorgt jullie leiding! 
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(Vroege) Valentijnsvergadering! 

zondag, 3 February, 2013 - 14:00 to 17:00 

Aangezien het binnenkort valentijn is willen wij jullie alvast klaarstomen voor 

deze dag! Heb je stiekem al lang een oogje op één van je medewelpen of heb je 

al een liefje onder de welpen?: wees dan zeker aanwezig want dit is een dag 

speciaal voor jullie.  

Carnaval! 

zondag, 10 February, 2013 - 14:00 to 17:00 

Vandaag is het carnaval in Aalst en gaan we dus naar de stoet gaan kijken! Kom 

verkleed en breng zeker een grote zak confetti mee! We spreken om 14u samen 

af in Aalst (waar we precies afspreken komt later nog online, dus hou zeker de 

site in het oog hiervoor!) om dan samen te vertrekken en een goed plaatsje uit 

te zoeken voor naar de stoet te kijken, om 17u zullen wij na een namiddag 

carnavalsgekte op de afgesproken plaats terug zijn. 

Kermis! 

zondag, 17 February, 2013 - 14:00 to 17:00 

Het is de laatste dag van het krokusverlof en dus gaan wij traditiegewijs de 

kermis onveilig maken. Wij spreken om 14u in Aalst af aan het standbeeld van 

koninging Astrid (Aan de keizeshallen) en zullen hier om 17u (nadat we 

dolgedraaid zijn in de attracties) ook terug zijn. Breng allemaal 10euro mee! 

007 vergadering! 

zondag, 24 February, 2013 - 14:00 to 17:00 

Vandaag is het James Bond vergadering! Wat dit allemaal inhoudt gaan we nog 

niet verklappen, kom en ontdek het aan de blokhut! Kom in aangepaste outfit! 

Pannenkoekenslag! 

zondag, 3 March, 2013 - 14:00 to 17:00 

Noteer deze datum zeker in jullie agenda's, met rood onderstreept! Vandaag 

houden we een pannenkoekenslag om onze welpenkas een beetje te vullen, 

zodat wij op zomerkamp leuke dingen kunnen doen!:) Breng dus allemaal jullie 

ouders, grootouders, tantes, nonkels en vrienden mee om een pannenkoekje te 

komen eten aan onze welvertrouwde blokhut. Oefen alvast jullie kelner- en 

barman- skills en kom een handje toesteken! (meer info volgt later nog, dus hou 

de site zeker in het oog!) 
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Programma Jonggivers 

 

Nieuwjaarsvergadering 

zondag, 6 January, 2013 - 14:00 to 17:00 

Eerst en vooral: aan alle jonggivers en hun ouders een zeer gelukkig nieuwjaar! 

We hebben 2012 en vooral 21-12-12 overleeft! Natuurlijk vraagt dit voor een 

feestje, kom daarom allemaal van twee tot vijf naar de blokhut. 

Dresscode: avondkleding maar dan voor overdag! 

Schaats vergadering 

zondag, 13 January, 2013 - 10:00 to 12:00 

Inderdaad, u ziet het goed! Deze week is het vergadering van 10u-12u. 

Zoals jaarlijkse gewoonte gaan we met de ganse scoutsbende van Hekelgem 

gaan schaatsen in Liedekerke. Afspraak om 10u aan de schaatsbaan. Zeker niet 

te vergeten: handschoenen, dikke kousen en 5 euro. IPU 

Dingen ding Dingen 

zondag, 20 January, 2013 - 14:00 to 17:00 

Zeg dingen, heb jij nog van die dingen voor mijn ding? Welke dingen voor welk 

ding? 

Ahja, die dingen zo he voor mijn ding! Dus: de grote dingen-vergadering. 

Wat voor dingen we met dingen kunnen doen tijdens deze dingen-vergadering 

kom je te weten aan de dingen-hut! IPU 

Kookvergadering 

zondag, 27 January, 2013 - 10:00 to 13:00 

Hebt u het alweer opgemerkt? Deze week gaat de vergadering door van 10uur 

tot 13uur  

en u kunt het waarschijnlijk ook wel al raden wat we gaan doen.. 

Een super-deluxe-mega-grote-kookvergadering! Kreeft, kaviaar, oesters, 

zwaardvis… 

alles zal aanwezig zijn om jullie buiken te vullen, maar natuurlijk eerst koken! 

Breng allemaal zeker jullie koksmuts en schort mee en ook 5 euro! IPU 

Bos-in-de-spel 

zondag, 3 February, 2013 - 14:00 to 17:00 

Om ervoor te zorgen dat jullie de bomen door het bos nog kunnen zien 

gaan we vandaag een bos-in-de-spel spelen, of klopt de volgorde niet ? 

Wat wel klopt is dat het vergadering is van 14uur tot 17uur en niet omgekeerd! 

IPU 
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Geen vergadering 

zondag, 10 February, 2013 - 14:00 to 17:00 

Aangezien de Vasten gaat beginnen en jullie leiding dus nog een voorraadje 

drank moet inslaan om nadien te vasten is het vandaag helaas geen vergadering. 

Ouuh.. Misschien tot op Carnaval en anders tot volgende week! 

Kermisvergadering 

zondag, 17 February, 2013 - 14:00 to 17:00 

Het is de laatste dag van de krokusvakantie dus morgen mogen jullie allemaal 

terug naar school, maar om de vakantie goed af te sluiten gaan we vandaag ons 

nog eens laten gaan. We doen dit door naar de kermis te gaan in Aalst. Wij 

spreken om 14u in Aalst af aan het standbeeld van koninging Astrid (Aan de 

keizershallen) en zullen hier om 17u terug zijn! Breng zeker 10euro mee! IPU 

verassingsvergadering 

zondag, 24 February, 2013 - 14:00 to 17:00 

Iedereen houdt wel van verassingen, nietwaar? Daarom is het vandaag de grote 

verassingsvergadering! Zal er een super groot buffet wachten op jullie, een reuze 

cadeau met een strik rond, meer snoep dan jullie maag aankan? Jullie komen het 

te weten door naar de blokhut te komen en je te laten verassen! IPU 
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Programma Givers 
 

Oldies night! 

zaterdag, 5 January, 2013 - 20:00 to 23:00 

Aangezien de wereld dan toch niet vergaan is, willen we jullie ook uitnodigen op 

de oldies night! Zeg het door aan je ouders en kom samen met hun een danske 

placeren, een colake/pintje drinken om het jaar toch feestekijk in te zetten. Het 

is dus zondag geen vergadering. 

schaatsen 

zondag, 13 January, 2013 - 10:00 to 12:00 

Naar aloude traditie gaan we vandaag schaatsen. Opgelet dit is 's morgens! We 

spreken af aan de parking van de schaatsbaan in liedekerke om 10 uur. om 12 

uur kunnen jullie dan wee genieten van een vrije zondagnamiddag. vergeet jullie 

handschoenen dikke kousen, 5 euro en schaatsmoves niet.  

Technieken 

zondag, 20 January, 2013 - 14:00 to 17:00 

Omdat we op kamp echt iets megazot en sjiek willen sjorren, gaan we deze skills 

nog eens onderhouden en het geheugen nog eens opfrissen. Misschien kunnen 

we ook al eens een leuk concept bedenken voor de zwette feesten! Zorg dus 

maar dat de vingertjes gestreched zijn het en dat jullie je creatieve brein mee 

hebben. Van 2 tot 5 aan de blokhut IPU 

SNEEUWVERGADERING 

zondag, 27 January, 2013 - 14:00 to 17:00 

De weergoden gaan ons vandaag gunstig gezind zijn en er zal zeker 10 cm 

sneeuw liggen! Neem daarom je slee, je handschoenen en skipak mee want we 

gaan rollen in de sneeuw! (ook moesten de weergoden toch een slechte dag 

hebben!) sneeuwpret verzekerd!  

Valentijn! 

zondag, 3 February, 2013 - 14:00 to 17:00 

Het is misschien wat vroeg, maar met de liefde kan je nooit vroeg genoeg 

zijn! Als je al een heel jaar een oogje hebt op een medegiver, is het vandaag de 

moment om uit je kast te komen en je liefde te verklaren. Misschien dat je ogen 

vandaag opengaan en je op slag verliefd wordt. Breng je groot hart mee en kom 

van 2 tot 5 aan de blokhut.  
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Carnaval! 

zondag, 10 February, 2013 - 14:00 

Vandaag is het zo ver. De dag waar iedereen naar uitkijkt! CARNAVAL!!! Omdat 

de ene leiding daar zal zitten colatjes drinken en de andere gaat gaan skieën, is 

het geen vergadering. Als jullie zelf ook komen en ons tegenkomen, mogen jullie 

ons wel altijd eens trakteren! :) Geen vergadering dus.  

kermis! 

zondag, 17 February, 2013 - 14:00 to 17:00 

Woehoeee! het is Kermis!!!! We maken voor 1 keer het stad nog eens onveilig en 

gaan ons amuseren op de kermis. Pak allemaal 10 euro mee zodat we toch op 

een paar attrakties kunnen zitten. We spreken af aan Leopold op het keizerlijk 

plein om 2 uur. Om 5 uur kunnen ze jullie daar dan ook terug ophalen.  

Rode Groenten vergadering. 

zondag, 24 February, 2013 - 14:00 to 17:00 

Jaja, je kent ze wel, die fantastische rode groenten en fruit: paprika, tomaat, 

pepers, aardbeien, bosbessen, appels,...Neem zeker een rode groente mee 

vandaag en je zal wel zien wat we ermee gaan doen. Kom van 2 tot 5 naar de 

blokhut, in het rood(verkleed in een rode groente mag ook)!  
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Foto’s Welpen 
 

  
 

    
 

   
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
 

 
   

 

 

 



 

 
 

WIE IS WIE? 

Groepsleiding Groepsleiding JINS JINS 

 

Marion Boom 

Zwarteberg 63 

1790 Hekelgem 

0496/66 00 30 

marionboom@hotmail.com 

 

Filip Clinckaert 

Bergsken 9b 

9310 Moorsel 

0474/81 05 48 

filipclinckaert@hotmail.com 

 

 

Lieselot Vanthuyne 

Brusselbaan 246 

1790 Affligem 

0485/73 03 79 

vanthuynelieselot@hotmail.com  

 

 

Tom De Dobbeleer  

Kerkstraat  

1790 Affligem  

0484/41 61 01  

tomborulez@hotmail.com 

KAPOENEN WELPEN JONGGIVERS GIVERS 
Gert Merckx 

Langestraat 182 

1790 Affligem  

0472/09 47 30 

gertscouts@hotmail.com 

 

Daan Vandepitte  

Langestraat 2  

1790 Affligem  

0494/45 20 57 

daanvdp@hotmail.com 

 

Liesbeth Mouwen  

Regentiestraat 14 

9473 Welle 

0485/91 82 23 

liesbeth.mouwen@hotmail.com 

 

Hendrika Borms 

August Marcelstraat 86 

9300 Aalst 

0498/04 22 63 

hendrikaborms@hotmail.com 

 

Katoo Gaillet 

Bosstraat 10 

1790 Affligem  

0499/37 29 43 

katoo_g@hotmail.com  

 

Lore Jansegers 

Kromme Elleboogstraat 26 

9320 Erembodegem 

0475/67 97 13 

lorejansegers@hotmail.com 

 

Marieke Van Ransbeeck  

Walburgaweg 1  

9310 Meldert 

0473/27 36 32  

mariekevanransbeeck@hotmail.com 

Annelie Gaudissabois 

Jagershoek 120 

9320 Erembodegem 

0496/89 21 15 

Annelie_gaudissabois@hotmail.com 

 

Stef Roelandt 

kapellestraat 189 

9473 Welle 

0494427471 

stef.roelandt@hotmail.com 

 

Matthias van den Bergh 

Brusselbaan 219  

1790 Affligem 

0487/15 89 99  

de_matthi@hotmail.com 

 

Jasper Gaillet 

Bosstraat 10 

1790 Affligem 

0498/23 34 34 

jaspergaillet@hotmail.com 

Karen Thielemans 

Calloystraat 3 

1790 Affligem 

0477/18 04 52  

karenthielemans@hotmail.com 

 

Filip Clinckaert 

Bergsken 9b 

9310 Moorsel 

0474/81 05 48 

filipclinckaert@hotmail.com 

 



 

 

 


