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Praktische informatie 
 

Elke zondag is het van 14.00u tot 17.30u activiteit. Is dit 
niet het geval, dan wordt dit op voorhand meegedeeld via 
dit boekje. Ontdek vlug wat er jullie allemaal te wachten 
staat. 

Tijdens de activiteiten krijgen de leden een vieruurtje, 
hiervoor dient er een klein bedrag meegenomen te 
worden. Afhankelijk van de tak is dit €1 of €1,5. 

Verder in dit boekje staat informatie over het inschrijven 
van uw zoon of dochter, vergeet dit zeker niet te doen! 

U vindt in dit boekje ook brieven en informatie voor 
speciale activiteiten doorheen het jaar, die georganiseerd 
zijn door onze Scouts. 

Het boekje wordt op het einde van elke maand 
meegegeven aan de leden en is ook te vinden op de site 
van de scouts: http://www.scoutshamme.be/ onder het 
tabje maandbrieven. 

Voor vragen of extra informatie kan u ons altijd 
contacteren via: 

info@scoutshamme.be 
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Inschrijven 
 

Je kan je zoon/dochter zeer gemakkelijk inschrijven via 
onze website (www.scoutshamme.be/inschrijven). 

Daar kan je het online formulier invullen. 

Opgelet! Je inschrijving is pas van kracht wanneer het 
bedrag van €35 is overgeschreven op het 
rekeningnummer: 
BE94 7509 4361 1314. 

 

Vergeet niet, indien je dit nog niet gedaan hebt de 
medische fiche in te vullen aan de leiding te bezorgen! 

Zo zijn we steeds op de hoogte en zijn we optimaal 
verzekerd. 
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Trooper 
Groot nieuws, vanaf nu is Scouts Hamme te vinden op 
Trooper! 

Trooper is een online winkelplatform waar je terechtkunt 
voor je aankopen bij een zeer uitgebreid gamma aan 
webwinkels. 

De werking is zeer eenvoudig: 

Elke vereniging heeft een Trooper-pagina; dit is alvast de 
onze: https://trooper.be/scoutshamme 

Op deze pagina staan links naar webshops. Onder 
andere JBC, Booking.com, Coolblue, Collect&Go, ... 

Als jij via die links op onze Trooper-pagina een online 
aankoop doet, weet Trooper dat u Scouts Hamme wilt 
steunen. 

Zonder €1 extra uit te geven, gaat er gemiddeld 5% van 
het aankoopbedrag naar Scouts Hamme! Dit geld gaan 
we integraal gebruiken om onze werking te ondersteunen. 
Alle centjes zijn dus zeker welkom! 

 

Wij danken jullie alvast voor deze moeite! 

 

Een stevige linker 

De Leiding 
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Speelhoekje 

Doolhof 
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Kapoenenweekend 
Beste kapoenen  

Je hebt het misschien al horen waaien  van 7 tot 8 
december gaan we op weekend, het  komt dus al 
ontzettend dichtbij! Het thema van het weekend is REIZEN 
DOOR DE TIJD!! 

Ben je er klaar voor om samen met de andere kapoenen 
de verschillende bloedstollende spelletjes tot een goed 
eind te brengen?  

Dan is dit weekend zeker iets voor jou!!!!!!!!!! 

praktisch :  

Het weekend gaat door van  7 tot 8 december in de 
lokalen van onze eigen scouts (te Hamme)  Het weekend 
start zaterdag om 10:00 uur en eindigt zondag om 12:00 
uur. 

Wat breng je mee: Een veldbedje of matje, slaapzak, bord 
of gamel, bestek, een beker, vers ondergoed, knuffelbeer, 
toiletgerief, warme kleren en verkleedkleren.  

Kostprijs van het weekend: € 20 

Gelieve via sms op voorhand te verwittigen of jou kapoen 
aanwezig zal zijn aan leidster Zoë. 
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Nog vragen over dit weekend? Dan kan je terecht bij de 
leiding op onderstaande nummers.  

Jate van Gucht: 0489 00 67 43 

Niels Neuckens: 0494 07 50 13 

Sofie van Mele: 0479 48 48 68 

Zoë Laureys: 0470 05 02 25 

 

Tot dan!  

Een stevige linker de kapoenen leiding 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Het scoutsblad november  10 

Soepverkoop givers 
 

Beste ouders en leden, voor onze verkennerkas te 
sponsoren verkopen wij dit jaar verse soep. 

Je kan kiezen tussen tomatensoep met balletjes en 
juliennesoep (geen vlees) 

 

Een portie soep van 1 liter kost €5 en dient betaald te 
worden bij ontvangst van de soep. 

Je kan bestellen via het online formulier in te vullen: 
https://forms.gle/m9JuFVzNFW4LuC958 

 

Je bestelling moet uiterlijk 2 februari binnen zijn. 

 

Alvast bedankt! 

Een stevige linker,  

De Giverleiding 
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Maandbrief kapoenen 
1 december: Sinterklaas 
Hij komt, hij komt die lieve goede sint! Vandaag komt de 
goed heilige man en zijn zwarte pieten op bezoek! Komen 
jullie ook? Want wie goed is krijgt lekkers.. 

8 december: Weekend 
Zie meer info extra brief.  

15 december: Wereld-badjassen-dag! 
Liefste kapoenen vandaag vieren we een knots gekke dag! 
Rond deze dag spelen we allerlei spelletjes met badjassen 
en badmutsen! Vergeet dus zeker niet jullie badjas aan te 
trekken voor een dag vol speelplezier! 
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Maandbrief welpen 
1/12: de Sint 
Hopelijk zijn jullie allemaal heel braaf geweest dit jaar, 
want de Sint komt deze dag. 

8/12: het Frozen-spel 
Vandaag bevriezen we samen in de kou. Let it go, let it 
go, we can't hold it back anymore.  

15/12: vroeg kerstfeestje 
Tijd voor cadeautjes, dat kan met Kerstmis niet mankeren. 
Komen jullie samen met ons Kerst vieren?  

22/12: Geen scouts 
Gezellig kerst vieren met de familie, dat is wat de leiding 
vandaag gaat doen. Jammer genoeg geven we vandaag 
GEEN leiding. Geniet van de feestdagen en een gezellige 
kerst. 
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Maandbrief wolven 
1 december: Sinterklaas 
Hij komt, hij komt... Staat jouw schoentje al klaar en ben je 
wel braaf geweest? Zo ja, dan krijg je misschien wel iets 
lekkers van de Sint en zijn pieten! 

 

8 december: De chique parcourquiz 
Quiz quiz quizzzz! Vandaag spelen we een supercoole 
quiz waarbij je onderweg enkele obstakels zal moeten 
overwinnen. Wees er zeker bij! 

 

15 december: Grote kerstboomspel 
Kerstmis komt er bijna aan dus deze zondag gaan we 
onze kerstboom zetten! Hoe we die gaan versieren blijf 
nog een verrassing... 
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Maandbrief Jonggivers 
Zondag 1 december 2019: De sint komt! 
Hij komt, hij komt de lieve goede sint! Ben jij dit jaar braaf 
geweest of niet? De sint komt jullie allemaal hoogst 
persoonlijk vertellen of je in de zak moet of niet! 

Zondag 8 december 2019: 
MEGAEXAMENVOORBEREIDINGSQUIZ 
De examens komen er aan, hoog tijd om jullie kennis te 
testen! Warm jullie hersenen maar al op en lees anders 
wikipedia al eens 😉. 

Zondag 15 december 2019: instuif 
Aangezien de meesten onder jullie examens hebben en 
hard aan het studeren zijn is het vandaag instuif. Dit 
betekent dat de leiding aanwezig gaat zijn in het lokaal of 
op het terrein van de scouts om spelletjes te spelen. Indien 
je even pauze wilt nemen mag je altijd even langskomen. 
Je kan dus komen en gaan wanneer je wilt.  
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Maandbrief Givers  
Zondag 1 december: Boit laaif me das Tsint 
De lieve goede sint komt samen met hardstyle en boit piet 
om met ons te boiten. 

Hopelijk zijn jullie braaf geweest en moeten jullie niet in de 
zak, want daar kan het wel wat meuren! 

We zien jullie graag dan om samen met ons de sint te 
verwelkomen. 

 

Zondag 8 decembe: whatthalurktuk whatzesjitspel 
van de dink 
Bereid jullie voor het wordt een historische zondag, zoals 
iedere maand gaan we jullie weer eens in de delorian 
zetten om jullie kennis uit te breiden. 

Zo gaan we het hebben over hotel California en john 
lennon. 

Zeker komen is de boodschap. 
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Zondag 15 december: Take a Risk and make a 
change spel 
Gigantische franchises nemen het tegen elkaar op om te 
weten wie de beste is. 

Zo strijden LOTR, HP, R&M, MARVEL, SW,… Yeah voor 
de eerste en beste plaats. 

Als je niet weet waar volgende afkortingen voor staan heb 
je een gat in je cultuur en moet je minder buitengaan en 
meer thuis achter uwe laptop, gsm of tablet zitten stinken. 
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De takverantwoordelijken 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Kapoenen Welpen 

Wolven Jonggivers 

Givers 

Jate: 

+32 489 00 67 43 

Suzanne: 

+32 473 38 92 94 

 

Esther: 

+32 472 47 31 18 

Remco: 

+32 498 19 99 71 

Jari: 

+32 479 96 88 01 

 


