
 

  Plandingske  

Maart-April 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! 
 

- Pannenkoekenslag welpen: 3 maart 

2013 

 

- Scoutsfuif “Bosfest”: 16 maart 2013 

 

- Kapoenenweekend: 5 – 7 april 2013 

 

- Moederweekend: 26-27-28 april 2013 

 

- Zwette feesten: 4 mei 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 

 

 

 
 

 



 

 

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 
 

 

Sportvergadering 

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

 

Vandaag gaan we de hele dag buiten lopen, springen en rollen. Laten dus hopen 

dat het al iets warmer is en in onze beste sporttenue komen. Zoals altijd van 2 

tot 5 aan de blokhut! 

 

Alles moet kapot 

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

 

In veel films vliegen de borden in het rond tijdens een hevige ruzie. Soms kan 

het inderdaad al eens opluchten om met iets te gooien of om op iets te slaan. 

Vandaag gaan we al onze frustraties botvieren op een hele stapel spullen die al 

lang geen nut meer hebben. Effectiever dan de duurste therapie dus zeker 

aanwezig zijn! 

 

Geen vergadering 

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

 

Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering. Tot volgende week! 

 

vergadering Omgekeerde 

zaterdag, 23 March, 2013 - 14:00 to 17:00 

 

Op pas, dit is een zaterdag! Van 2 tot 5 aan de hutblok! Enkel de tijd klopt nog. 

We beginnen waarmee we stoppen en omgekeerd. Alles is vandaag anders. 

Kapoenen, hallo! 

 

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.  

 

 

 

http://www.pajotten.be/node/557
http://www.pajotten.be/node/558
http://www.pajotten.be/node/559
http://www.pajotten.be/node/560
http://www.pajotten.be/node/550


 

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!  

 

Samenspel 

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

 

Vandaag gaan we onze instincten onderdrukken en ons goed hart tonen. 

Vandaag wordt er niet geroepen 'eih, chiro!', maar gaan we een spel met hen 

spelen. Kom dus op je best voor drie uur vol plezier! 

 

Stadsspel 

zaterdag, 20 April, 2013 - 14:00 to 17:00 

 

Deze keer is het echt, we gaan een stadsspel spelen. Het is groot, mysterieus, 

maar ook dikke fun! Kom dus om 14u naar het Werfplein, waar je ouders je om 

17u ook weer kunnen komen ophalen. Pas op dit is een zaterdag! 

 

Oudjesvergadering 

zondag, 28 April, 2013 - 14:00 to 17:00 

 

Zien jij je oma en opa ook zo graag? Heb je ooit al eens willen voelen wat zij 

voelen? Al eens zo oud willen zijn? Wel, dat kan vandaag! Kom verkleed als een 

oma/opa en maak je klaar voor een middag plezier. Al kan het wat trager gaan 

dan anders... Aan de blokhut zoals gewoonlijk. 

 
 

 
 
 
 

http://www.pajotten.be/node/551
http://www.pajotten.be/node/562
http://www.pajotten.be/node/563


 

Programma Welpen 
 

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! (Deze vergadering kan wel wat 

langer duren dan normaal) 

edreekegmO gniredagreV 

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

Doe jullie uniform binnenstebuiten, achterstevoren en vooral totaal omgekeerd 

aan vandaag want vandaag is het omgekeerde vergadering! We doen vandaag 

alles hetzelfde als anders, maar dan omgekeerd! Oefen alvast in het omgekeerd 

praten, omgekeerd lopen, omgekeerd in formatie staan, ... En wees zo 

omgekeerd mogelijk aanwezig van 17u - 14u! 

Geen vergadering! 

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

Helaas pindakaas Welpjes, vandaag is het geen vergadring. Aangezien jullie 

leiding een ganse nacht op de scoutsfuif heeft gewerkt liggen zij nu uit te rusten 

in bed! tot volgende week! 

Sportvergadering 

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

1234 hup naar achter, hup naar voor! 1234 even rust en dan weer door! Jaja 

welpen, vandaag gaan we de sportieve toer op! kom allen in sportoutfit en met 

een extra portie conditie naar de blokhut want wij houden de enige echte 

olympische spelen! Wil jij dus een medaille bemachtigen in het verspringen, 

lopen, hoogspringen, kogelstoten, ... kom dan vandaag zeker naar de blokhut en 

bewijs jezelf! 

Eikesvergadering! 

zondag, 31 March, 2013 - 14:00 to 17:00 

Vandaag is het Pasen! En pasen = eitjes! Dus breng allemaal 3 eitjes mee (en 

nee geen chocolade eitjes maar kippeneitjes)! Wat we daar allemaal mee gaan 

uitsteken ontdekken jullie aan de blokhut, dus kom en ontdek 

http://www.pajotten.be/node/522
http://www.pajotten.be/node/582
http://www.pajotten.be/node/583
http://www.pajotten.be/node/584
http://www.pajotten.be/node/585


 

DoReMi-vergadering 

zondag, 7 April, 2013 - 14:00 to 17:00 

Jaja beste welpen, zoals de titel het al laat blijken wordt het vandaag een 

muzikale topvergadering!!!! Laat jullie gaan en swing of zing mee op de beats! 

Wij gaan feesten als de beesten, musiceren als heren! Breng allemaal een 

instrumentje mee, zelfgemaakt is ook ok! Wij verwachten jullie allemaal in onze 

blokhutopera! Van 2 tot 5 zullen we de Affligemse gronden laten denderen! 

Vieze-Vuile-Ventjes-Vergadering!!! 

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

Laat vandaag jullie fris gewassen hemd maar thuis en trek zeker niet je 

moederschoonste kleren aan! Want today is het Vieze-Vuile-Ventjes-

Vergadering! Haal je oude kleren dus maar weer uit de kast (of waar ze ook 

verborgen liggen, misschien wel in een plastieken zak op de zolder???). Wij gaan 

rollen, rollen en nog eens rollen in de modder!(maar dat zal niet zo moeilijk zijn 

voor welpen). Er zal zo veel bloem in de lucht hangen dat we onze Akela niet 

meer zullen zien staan in de formatie,... Conclusie: na de vergadring zullen jullie 

allemaal onherkenbare Vieze Vuile Ventjes zijn!  (moehaha) 

Stadspel Aalst 

zondag, 21 April, 2013 - 14:00 to 17:00 

Met carnaval hebben we al een deel onveilig gemaakt van Aalst. Denk maar aan 

die zalige stoet en de kermis. Maar, gitaar, dat was slechts nog maar een tipje 

van de sluier dat werd opgetilt! Aalst heeft veel meer te bieden dan jullie 

denken. Verborgen straatjes, middeleeuwse gebouwen, vele cafés ( met lekkere 

chocomelk)! Kom en ontdek samen met jullie super coole leiding deze prachtige 

stad, een waar pareltje in het denderende landschap! 

Wij spreken af aan de Zwarte man op de grote markt. 

(tip: als je al een voorsprong wilt hebben in ons stadspel zoek je maar beter 

eens op wie de "Zwarte man" eigenlijk was...) 

Fiets Vergadering 

zondag, 28 April, 2013 - 14:00 to 17:00 

Zit er in jou een nieuwe Eddy Merckx, Sven Nys of "Tommeke-Tommeke-wat-

doe-je-toch-Boonen" ? Kom je dan zeker showen met je fiets op deze laatste 

zondag van de maand. Het wordt eens tijd om die kippebilletjes van jullie eens te 

trainen! 

Wij verwachten jullie allemaal in uniform en zeker met fietshelm aan de blokhut. 

http://www.pajotten.be/node/586
http://www.pajotten.be/node/587
http://www.pajotten.be/node/588
http://www.pajotten.be/node/589


 

Programma Jonggivers 

 

Dingesvergaderingtotdetweede 

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

Vandaag is het Dingesvergadering2 Tot de tweede ja. Zoals bij wiskunde. Maar 

we zullen op deze heuglijke dag niet alleen gewoon dinges doen, we zullen ons 

ook opwarmen voor het grootste volksfeest van de olijke zuiderburen. En de 

quote van de dag is 'God schiep de dag, en wij slepen er ons doorheen.' Niet dat 

we depressief zijn. Integendeel. Komt dat zien, en breng vooral niets mee. 

Sportvergadering 

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

Wat is er  leuken dan sporten? Wij kunnen wel een paar dingen bedenken. De 

hele dag in onze nest blijven maffen bijvoorbeeld. Maar omdat die extra kilo's 

eraf moeten en ook omdat onze conditie op niks trekt, gaan we vandaag een 

beetje sporten. En het zal nog leuk worden ook. Breng je zweetbandjes en 

anabole steroïden mee. Maar achteraf niet gaan blijten op tv he! 

Geen vergadering 

zondag, 17 March, 2013 - 14:00 

Het is vandaag geen vergadering. Voor iedereen begint te rebelleren tegen het 

systeem en auto's in brand steekt, er is een goede reden voor. Er was gisteren 

namelijk een legendarisch feestje genaamd BOSFEST. Stuur je ouders ernaartoe, 

dan heb je vandaag ook een beetje rust! 

Sjorvergadering 

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

Sjorren. 1) Dansen 2) Dragen 3) Hijsen 4) Met touw vastbinden 5) Reien 6) 

Seizen 7) Slepen 8) Trekken 9) Vastbinden 10) Vastzetten 11) Vastmaken 12) 

Zeulen. Of gewoon de oeroude activiteit die ons, scouts, onderscheidt van de 

beesten, de breiclub en de chiro. Leer het vandaag, samen met nog allerlei 

andere scoutieve dingen! 

Pasen: geen vergadering 

zondag, 31 March, 2013 - 14:00 

Pasen is het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar, volgend op 

de Goede Week. Christenen vieren deze dag vanuit hun geloof 

dat Jezusopgestaan is uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging. En omdat 

we allemaal zo'n devote katholieken zijn, is het op deze heilige dag geen 

vergadering. Dat zou een doodzonde zijn. 

http://www.pajotten.be/node/564
http://www.pajotten.be/node/565
http://www.pajotten.be/node/566
http://www.pajotten.be/node/567
http://www.pajotten.be/node/568
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_christelijke_feest-_en_gedenkdagen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Liturgische_jaar
http://nl.wikipedia.org/wiki/Goede_Week
http://nl.wikipedia.org/wiki/Christen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruisiging


 

7 april-vergadering 

zondag, 7 April, 2013 - 14:00 to 17:00 

7 april, de dag waarop je iedereen ongestraft kunt pesten, is aangebroken! Of 

was dat de eerste? Whatever, bij ons is het dus op 7 april. Breng allemaal een 

paar vissen mee. De soort mag je zelf kiezen, maar de leiding houft wel van forel 

op de barbecue :) 

Duodagen! 

vrijdag, 12 April, 2013 (All day) to zondag, 14 April, 2013 (All day) 

Duodagen! Voor de onwetenden, dit is dus een megadeluxe weekendje op een 

geheime locatie, samen met andere scoutsgroepen uit 'Probably the best district 

in the world', district Dender uiteraard. Meer info volgt nog! 

Paintball 

zaterdag, 20 April, 2013 - 19:00 to 22:00 

Het doet pijn, het maakt je kleren vuil en het is slecht voor het milieu. Yep, wij 

vonden het een geniaal plan om te gaan paintballen. Op post op 

ZATERDAGAVOND 20 april aan de blokhut. En doe vuile kleren aan of breng er 

mee, want u zult geownd worden door de altijd superieure leiding. Of niet? 

Eiervergadering 

zondag, 28 April, 2013 - 14:00 to 17:00 

Eieren! Wie is er geen fan van? Je kan er je haar mee rechtzetten, je buurvrouw 

mee pesten, of gewoon opeten. Rara wat gaan wij er vandaag mee doen :) breng 

allemaal een klein doosje eieren mee en het wordt gegarandeerd een leuke 

namiddag! 
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Programma Givers 
 

2e-jaars-vergadering 

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

Om jullie beetje bij beetje voor te bereiden op wat scouting werkelijk is - lees: 

leren organiseren, verantwoordelijkheden opnemen, omgaan met elkaar, 

entertainment ...- laten we vandaag de 2e jaars de vergadering leiden. De 2e 

jaars zijn hier reeds van op de hoogte en voorzien dus een spel-quiz-tocht-

bosspel-knutselnamiddag. Iedereen wordt aan de blokhut verwacht van 2u tot 5u 

met de grootste inzet van de wereld. In perfect uniform!!! 

Stadsspel 

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

Beste givertjes, Vandaag gaan we naar metropool Aalst voor een stadsspel. We 

verwachten jullie om 14u aan de werf, en jullie kunnen vanaf daar opnieuw 

huiswaarts keren om 17u. Kom allemaal in perfect uniform en jullie meest 

vriendelijke glimlach. Tot dan!!!! 

Scoutsfuif Bosfest 

zaterdag, 16 March, 2013 - 14:00 to 23:00 

Dag givers, Zaterdag 16 maart is het onze jaarlijkse scoutsfuif, BOSFEST. 

Ditmaal is het openlucht , wat veel meer werk met zich meebrengt dan in de 

patro.  Daarom gaan we meer beroep moeten doen op jullie hulp. We 

verwachten jullie vandaag 2-maal:Van 14u tot 17u aan de blokhut en van 21u 

tot (als het mogelijk is) 24u.Allemaal in party-mood en perfect uniform!Maak 

zoveel mogelijk reclame voor onze fuif en breng al jullie vriendjes mee naar de 

fuif.Be there or be suare!  

1e-jaars-vergadering 

zaterdag, 16 March, 2013 - 14:00 to 23:00 

Dag 1e-jaars, vandaag worden jullie verwacht aan de blokhut met een spel of 

dergelijke dat jullie voorbereid hebben. Net zoals de 2ejaars op 3 maart gedaan 

hebben, mogen jullie de vergadering van vandaag voorbereiden. Bereid jullie 

goed voor en zorg voor een spannende vergadering voor de 2e, 3e jaars en de 

leiding! Van 2 tot 5u aan de blokhut in perfect uniform!!! 
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Vrijdag 29 maart - Zondag 31 maart: Eikesweekend 

vrijdag, 29 March, 2013 - 19:00 to zondag, 31 March, 2013 - 14:00 

Dag Givers, Het eerste weekend van de paasvakantie gaan we op eikesweekend! 

Van vrijdagavond tot zondagmiddag. Meer info volgt nog.  

Geen vergadering 

zondag, 7 April, 2013 - 14:00 to 17:00 

Zondag 7 april is het geen vergadering. We geven jullie vandaag wat rust omdat 

er in de paasvakantie al 2 drukke scoutsweekends gepland zijn. 

Donderdag 11 april - Zondag 14 april 

donderdag, 11 April, 2013 - 18:00 to zondag, 14 April, 2013 - 14:00 

Daaaaag givertjes, Jullie hebben nog een winterkamp/lentekamp tegoed van 

ons. Dit zal doorgaan van donderdag 11 april vanaf de vooravond tot 

zondagnamiddag 14 april. Meer info valt binnenkort in jullie brievenbus. Hou dit 

weekend alvast vrij!!! 

Fietstocht 

zondag, 21 April, 2013 - 10:00 to 17:00 

Ondertussen weten we allemaal dat je de tour de france enkel 7 keer kan winnen 

als je doping neemt. Aangezien het kampterrein per fiets bereiken nog net 

doenbaar is door pure training, gaan we vandaag eens trainen met z'n allen. We 

verwachten jullie om 10u aan de blokhut met een fiets dat in orde staat en in 

fietstenue. Vanaf 17u kunnen jullie per fiets terug huiswaarts keren vanaf de 

blokhut. Wij zorgen voor eten en vertier. Sportieve groet.  

Opbouw + vergaderen 28 april 

zondag, 28 April, 2013 - 14:00 to 17:00 

Dag Givers, De zwette feesten zijn in aankomst, en daarom gaan we deze 

vergadering volledig wijten aan de zwette feesten. Jullie bepalen wat we op deze 

vergadering doen: al deel opbouwen, vergaderen, relaxen, discussiëeren..... Je 

zegt het maar. Van 14u tot 17u aan de blokhut met een plan! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

http://www.pajotten.be/node/577
http://www.pajotten.be/node/578
http://www.pajotten.be/node/579
http://www.pajotten.be/node/580
http://www.pajotten.be/node/581


 

Foto’s Givers 

 

  
 

 
 

  



 

 
 

   
 
     

 

  

 
 

 

 
 



 

 
 

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 
 



 

 

 


