
 

  Plandingske  

Mei - Juni 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! 
 

- Jincafé + spaghettislag Jins@de blokhut: 

27 april 2013 

 

- Moederweekend: 26-27-28 april 2013 

 

- Zwette feesten: 4 mei 2013 

 

- Jinfuif JINlegkruisje: 18 mei 2013 

 

- Pajottenfeesten:29-30 juni 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 

 

 

 

 



 

Programma Kapoenen 
 

 

 

Zwemmen 

zondag, 5 May, 2013 - 10:00 to 12:00 

Splieder spledder splat, vandaag worden wij kletsnat! Ondertussen is het 

(hopelijk) al een tijdje prachtig weer. Om dit te vieren spreken we af om 10u aan 

het zwembad van Ninove. Om 12u is het gedaan en mag je terug met je ouders 

mee naar huis. Vergeet niet om je gehele zwemoutfit mee te brengen met o.a. 

zwembril, zwembandjes en badmuts! Adres: Parklaan 3, 9400 Ninove 

Bosspel 

zondag, 12 May, 2013 - 14:00 to 17:00 

Vorige week hebben we ons als sierlijke dolfijnen door het water bewogen. 

Vandaag gaan we als vossen door de bossen sluipen. Kom naar de blokhut 

tijdens onze normale kantooruren voor drie uur groene pret.  

Geen vergadering 

zondag, 19 May, 2013 - 14:00 to 17:00 

Deze week gaan we de luiaard in ons loslaten. Het is jammer genoeg geen 

vergadering vandaag!  

Waterspelletjes 

zondag, 26 May, 2013 - 14:00 to 17:00 

De wilde dieren in ons zijn eindelijk getemd en vandaag gaan we weer gewoon 

het kleine kind uithangen. Kom naar de blokhut voor leuke waterspelletjes! Hou 

je niet in om een heel waterwapenarsenaal mee te brengen! P.S.: We krijgen 

misschien zelfs bezoek! 

Slaapzakspelletjes 

zondag, 2 June, 2013 - 14:00 to 17:00 

Om jullie voor te bereiden op kamp brengen we de vergadering vandaag in een 

slaapzak door. Vergis je niet, een slaapzak is meer dan alleen een veredeld 

deken. Het is een speeltuin op zich! Kom van 14u tot 17u naar de blokhut voor 

een namiddag vol actieve spelletjes! Vergeet je slaapzak niet! 
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Afscheid 

vrijdag, 7 June, 2013 - 19:00 to 21:30 

De leiding zit in een donkere periode: de examenperiode. Hierdoor valt deze 

vergadering op een vrijdagavond. Toch mag dit de sfeer niet vergallen. Wij 

hebben een fantastisch jaar met jullie beleefd en geven daarom een klein feestje 

waarop jullie allemaal uitgenodigd zijn. Alle kapoenen zijn dus welkom van 19u 

tot 21u30. Dresscode: casual chic 
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Programma Welpen 
 
 

Bosspel 

zondag, 5 May, 2013 - 14:00 to 17:00 

 
Beste boswelpen, trek vandaag jullie camouflagepak aan en oefen jullie 

sluiptechnieken voor een zot bangelijk keiwijs bosspel! 

 
'Jacala-is-morgen-Jarig-en-vandaag-is-het-moederdag-vergadering'! 

zondag, 12 May, 2013 - 14:00 to 17:00 

 
Jacala is morgen jarig! Hiep hiep hoera, daar geven we een vergadering op! (Tip: 

jacala houdt van een goe lekker pattéken!;)) Maar niet enkel voor Jacala is het 

feest, vandaag is het ook feest voor alle mama's want het is moederdag! Hopla, 

daar geven we ook een vergadering op! Vergeet vandaag jullie toeters, bellen, 
feestneuzen en partymood niet want vandaag is het dus dubbel feest! Kom en 

ontdek wat we op deze speciale dag gaan doen. 

 
Boerenvergadering 

zondag, 19 May, 2013 - 14:00 to 17:00 

 
Old Mac Donald had a farm, Ee I ee i oh! And on that farm he had soms chickens, 

Ee i ee i oh! With a cluck-cluck here, and e cluck cluck there, ... Leer dit liedje maar 

alvanbuiten, oefen alvast op het produceren van de vettigste boerenen trek je 

salopet en klompen aan want vandaag is het BOERENDAG! je mag je voor 1 keer 
gedragen als een echte boer! 

 

DAGUITSTAP! 
zondag, 26 May, 2013 - 09:30 to 18:00 

 

Makkadam makkadam wij gaan op stap! We spreken af om 9u30 aan het station 

van Denderleeuw (aan de achterkant) en zullen hier om 18u terug zijn. Wat moeten 
jullie meenemen op deze daguistap? 

 

- lunchpakket 
 

- 10 euro 

 
- ZWEMGERIEF! 

 

- jullie goed humeur! 

 
- en in perfect uniform! (dat wil zeggen: groene broek of rok, scoutshemd en das!) 

 

Waar we naartoe gaan en wat we gaan doen is natuurlijk een verrassing! Maar we 
kunnen nu al vertellen dat het zeker de moeite zal zijn! Dus welpen, wees allen 

aanwezig op deze superwijze onvergetelijke dag! 

 
 



 

Waterspelletjes 

zondag, 2 June, 2013 - 14:00 to 17:00 

 

Jullie mogen opnieuw jullie zwempak aantrekken want vandaag gaat het bloedheet 
worden! Wij hebben de zon alvast besteld en de Frank heeft ons beloofd dat de 

temperaturen de pan uit gaan swingen! Breng, als je dat hebt, een waterpistool 

mee en bereid je maar al voor op een heus watergevecht! 
 

bioscoopvergadering 

zaterdag, 8 June, 2013 - 18:00 to 21:00 
 

Vandaag gaan we naar de cinéma! Welke film we gaan zien en om welk uur en 

waar we afspreken wordt later nog meegedeeld, dus hou de website zeker goed in 

het oog! Breng voor deze vergadering 3 euro mee. 
 

Afscheidsbrunch 

zondag, 16 June, 2013 - 11:00 to 14:00 
 

Beste lieve welpjes, we hebben slecht nieuws! dit is alweer de laatste vergadering 

van dit jaar (een algemen oooouuuh!) Maar we gaan het scoutsjaar in stijl afsluiten, 
dus wees allen welkom vanaf 11u aan onze geliefde blokhut voor een heerlijke en 

gezellige afscheidsbrunch! tot dan, jullie leiding die de traantjes nu al niet kan 

bedwingen omdat ze jullie gaan moeten missen tot het kamp! 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

Programma Jonggivers 

 

 

Paintball 

vrijdag, 3 May, 2013 - 20:00 to 23:00 
 

Tweede keer, goeie keer? LET OP DIT IS EEN VRIJDAGAVOND WE HERHALEN 

VRIJDAGAVOND! Kom om 8u des avonds naar de blokhut voor plezier en vertier 
met balletjes en verf en aggressieve leiding (voor een keer mogen we jullie pijn 

doen :)) 

 
Ownage vergadering 

zondag, 12 May, 2013 - 14:00 to 17:00 

 

Vandaag gaan we eens serieus ownen. We nemen namelijk op tegen de bende 
losers die zichzelf scouts Meldert noemen (en dan nog iets met hopduveltjes of 

zoiets). De discipline? Baseball, uiteraard! Begin al maar te oefenen! 

 
Filmmaakvergadering 

zondag, 19 May, 2013 - 14:00 to 17:00 

 
Waar Peter Jackson, Steven Spielberg en Albert Hitchcock een paar maand voor 

nodig hebben, zullen wij even realiseren op 3 uur. Kruip in de rol van je leven in de 

enige echte Blokhut Productions langspeelfilm! Voor de trageren van geest, we 

maken dus een film vandaag! 
 

Terroristenvergadering 

zondag, 26 May, 2013 - 14:00 to 17:00 
 

Terrorisme, het is een sport zoals een ander. Hoe goed jullie erin zijn, zal vandaag 

blijken. Breng jullie explosieve zelf mee en oefen alvast door je minst favoriete 

familielid te gijzelen. Maar zeg niet dat het idee van ons komt :) 
 

Waterspelletjesvergadering 

zondag, 2 June, 2013 - 14:00 to 17:00 
 

Twee waterstofatomen en een zuurstofatoom, meer heb je niet nodig op een 

zonnige zondagnamiddag! Het is te zeggen, een veelvoud van eerdervernoemde 
atoomgroepen. Wie allergisch is aan water kan beter niet komen! 

 

Gezelligheidvergadering 

zaterdag, 8 June, 2013 - 20:00 to 23:00 
 

Vandaag maken we het eens lekker knus en gezellig. Inderdaad, nog gezelliger als 

anders! Breng allemaal je favoriet gezelschapsspelletje mee (vriendjes en 
vriendinnetjes vallen helaas niet onder deze categorie, hoe gezellig ze ook mogen 

zijn) en vergeet niet dat DEZE VERGADERING OP EEN ZATERDAG IS! ZATERDAG 

ZEG IK U! JA ZATERDAG JA! OM 8 UUR! TOT 11! 
 



 

 

Fisjtjen aja skaan! 

zaterdag, 15 June, 2013 - 20:00 to 23:00 

 
Nou nou, dit is alweer de laatste vergadering van een alweer fantastisch scoutsjaar 

(ale, tot nu toe, misschien wordt het nog stom). Daarom (of is het ondanks?) 

bouwen we een feestje! Trek jullie dansschoenen aan en haal die cocktailjurk uit de 
kast! OOK DEZE VERGADERING IS OP EEN ZATERDAGAVOND! JA JULLIE LEIDING 

MOET STUDEREN ENAL, WIJ VINDEN DAT OOK NIET ALTIJD EVEN TOF MAAR JA. 

Vanachttotelfaandeblokhut! 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

Programma Givers 
 

Zwette Feesten  

donderdag, 25 April, 2013 - 14:00 to zaterdag, 4 May, 2013 - 14:00 

 

LET OP! dit is een woensdag-vrijdag en zaterdag vergadering!!! ze komen toch 

eindelijk dichterbij en er staat nog redelijk wat werk voor de boeg!  

daarom spreken we af op volgende data:  

donderdag 25 april na school: iedereen flyert zelf aan zijn eigen school. (flyers te 

verkrijgen bij Anke) 

Vrijdag 26 april na school: Flyeren in Aalst na school (flyers te verkrijgen bij 

Anke) 

Woensdag 1mei om 14 uur aan de blokhut (wie ervoor naar het aperitiefconcert 

wil gaan bij Katrien, stef en tom thuis mag ook zeker gaan-> wel vooraf 

inschrijven)  

donderdag 2mei na school: iedereen flyert zelf aan zijn eigen school. (flyers te 

verkrijgen bij Anke) 

Vrijdag 3mei na school: Flyeren in Aalst na school (flyers te verkrijgen bij Anke) 

Vrijdagavond (uur nog verder af te spreken aan de blokhut) om tenten verder op 

te zetten en andere praktische zaken  

Zaterdag (hele dag vrijhouden, het uur zal afhangen van het werk dat de 

voorbije dagen al gebeurd is)  

Zaterdagavond/nacht: ZWETTE FEESTEN zelf. Aan de givers word gevraagd om 

eventueel te blijven slapen, dit is handig 's avonds (dan werkt iedereen 

evenveel) en voor zondagmorgen de opkuis.  

desontoxicatie-vergadering! 

zondag, 12 May, 2013 - 14:00 to 17:00 

Beste Givertjes, aangezien het vorige week vollenbak werken was met de zwette 

feesten moeten we vandaag toch ons lichaam kunnen zuiveren! hoe we dat gaan 

doen, zullen jullie wel merken van 2 tot 5 aan de blokhut! IPU 
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1e jaars vergadering 

zondag, 19 May, 2013 - 14:00 to 17:00 

Uitstel is geen afstel!!! aangezien we vorige keer geen super creatieve 

vergadering van onze 1e jaars gehad hebben, doen we dit nu. spreek op 

voorhand een beetje af zodat jullie een super creatieve vergadering kunnen 

maken en dan toch misschien een beetje aan ons kunnen tippen :p iedereen van 

2 tot 5 aan de blokhut! 

Kookvergadering 

zondag, 26 May, 2013 - 11:00 to 14:00 

Nogmaals: VAN UITSTEL KOMT GEEN AFSTEL!!! aangezien onze kookvergadering 

in de kerstvakantie niet is doorgegaan gaan we dit nu wel doen! zet je koksmuts 

maar al op en leer de boeken van Jeroen Meus al maar vanbuiten! je zal het 

vandoen hebben! van 11 tot 2 aan de blokhut!  

Open vergadering! 

zondag, 2 June, 2013 - 14:00 to 17:00 

Beste Givertjes, aangezien de examens er sneller zullen zij dan je denkt, hebben 

we vandaag een open vergadering. dit houdt in dat je mag passeren wanneer je 

wil/tijd hebt, tussen het studeren door. je mag dus gerust om 3/4 uur toekomen 

en ook vertrekken doe je wanneer je wil. wij zorgen voor een ontspannen 

sfeertje!  

Baseball tegen BAME!!! 

zaterdag, 8 June, 2013 - 18:30 to 21:00 

Beste givers, DIT IS EEN ZATERDAG!!!!!! Haal jullie beste baseball skills almaar 

boven want onze reputatie staat op het spel!!! De givers van Baardegem en 

Meldert komen bij ons een potje Baseball spelen! dit van 18.30 tot 21 uur!  

OUUUUH 

vrijdag, 14 June, 2013 - 21:00 to 23:00 

OOOOOOOOOUUUUUHHHHH!!!!! dit is alweer de aller,aller,aller laaste 

vergadering van het jaar! Dit gaan we met stijl afsluiten natuurlijk! wij zorgen 

voor een prachtige opeluchtcinema en wat drinken, jullie voor de films en een 

hapje :p (is dat geen deal? :p) de perfecte onstpanning tijdens de examens 

dus! OPGELET: DIT IS VRIJDAG!!!! van 21 uur tot 23 uur! grtjs van jullie super 

leidingsduo: KaFlip! 
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Foto’s Jonggivers 

 
 

           
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 
   
 

 

    
  
 

 

 
 

 



 

 
 

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 
 



 

 

 


