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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. Bij kapoenen en welpen bedraagt dit €1, oudere 
takken vragen we om €1,5 mee te brengen. 

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: https://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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Corona 
 

De zondagen die volgen zullen bestaan uit drie bubbels. 
Indien er te veel leden aanwezig zijn zullen we nog een 
vierde bubbel vormen. Deze bubbels zitten verspreid over 
ons terrein met voldoende afstand. Ook zullen we 
opnieuw werken met een systeem van aparte ingangen. 

• Kapoenen en welpen langs de Broekstraat 

• Jonggivers, givers en wolven langs de Zilverberk 

Er zal heel wat aandacht besteed worden aan hygiëne. Zo 
zal het materiaal na gebruik telkens ontsmet worden. De 
handen zullen regelmatig gewassen worden en er zullen 
aparte wc’s voorzien worden per bubbel. Er mogen nog 
steeds geen externen op het terrein daarom zal ook elke 
zondag een leider/leidster aan de ingang staan om daar 
de kinderen op te wachten. Eveneens bij het naar huis 
gaan, willen wij jullie vragen te wachten aan de uitgang 
en wij zullen uw kinderen begeleiden langs dezelfde weg 
waar langs ze zijn binnengekomen. Indien uw kind(eren) 
symptomen van corona vertoont gelieve uw kind dan thuis 
te houden en te laten testen. Indien uw kind(eren) reeds 
naar de scouts is geweest met symptomen gelieve dit dan 
te laten weten zodat wij de nodige stappen kunnen nemen 
indien de test positief blijkt te zijn. 

Voor verdere informatie kan U de groepsleiding steeds 
contacteren via de contactgegevens op onze website.  
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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, Scouts Hamme is 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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Maandbrief kapoenen 
Zondag 4 oktober: Man bijt hond 
Who let the dog's out, who, who, who, who?  
Vandaag is het werelddierendag, dus spelen we een hele 
dag spelletjes over dieren. Neem gerust een foto van jouw 
huisdier mee. Wie het lievelingsdier van leidster Amber 
kan raden, krijgt al een extra punt.  

Weetje: een hond kan ook zweten.  

Zondag 11 oktober: Geen leiding 
Vandaag geven we geen leiding, want de leidingsploeg is 
druk bezig met het plannen van het komende jaar.  

Weetje: kamelen hebben 3 oogleden 

Zondag 18 oktober: De gans met de gouden eieren 
Ohnee een stoute dief heeft alle gouden eieren gestolen. 
Help jij kwak haar eieren terug te vinden?  

Ga mee op een zoektocht vol gevaar en avontuur 
doorheen het grote ganzenland. Hopelijk verslaan we 
samen de dief en vinden we alle gouden eieren terug.  

Weetje: als een gans niet kan vliegen, is hij kapot.  

Zondag 25 oktober: Grote regenboogspel 
Zoals K3 ooit heeft gezegd: "hand in hand, oog in oog, 
alle kleuren van de regenboog".  
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Maar vandaag is er iets erg gebeurd, de regenboog heeft 
haar kleuren verloren. Helpen jullie mee haar kleuren 
terug te krijgen?  

Weetje: een regenboog vormt geen boog, maar een 
cirkel.  
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Maandbrief welpen 
Zondag 4 oktober: vettige spelletjes 
Vandaag gaan we eens lekker prettig en vettig ravotten. 
Zeg zeker tegen mama en papa om extra kleren mee te 
nemen en een handdoek want we gaan een beetje vuil 
worden vandaag. Wees een echte scout en durf vuil 
worden vandaag! 

Zondag 11 oktober: Geen Scouts 
Helaas pindakaas, geen scouts vandaag. Want deze 
zondag gaan wij plannen voor een heel fijn scoutsjaar. 
Hopelijk zien we jullie volgende week weer terug! 

Zondag 18 oktober: Themaspel van Hathi 
(hastagverjaardagsspel) 
Hathi is jarig. Whoop, whoop, 
whoopiiiieeeeee! Vandaag gaan we 
lekker feesten en plezier maken. 
Belangrijk weetje: Hathi brengt een 
verassing mee dus wees er zeker bij!!! 

Zondag 25 oktober: Bosspel  
Vergeet jouw stalen ros niet vandaag want we trekken het 
bos in. Kleed je goed warm en breng zeker een regenjasje 
mee want we gaan de duistere geheimen van het bos 
ontdekken vandaag. Opzoek naar een schat in het bos 
zoals jullie leiding zou zeggen!!  
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Maandbrief wolven 
Zondag 4 oktober: sjieke(n)quiz 
Trek je beste pak (ook wel scoutsuniform genoemd) maar 
aan, want vandaag testen we jullie IQ. Wil je bewijzen 
dat je de slimste wolf van 2020 bent? Kom deze zondag 
dan zeker af! 

PS: zoek alvast maar eens op wie de oprichter van de 
scouts is, wie weet vragen we het wel ;) 

Zondag 11 oktober: geen scouts 
Aangezien jullie favoriete leiding dit weekend gaat 
vergaderen over hoe dit werkjaar zal verlopen, kunnen 
we jammer genoeg geen leiding geven. We hopen jullie 
volgende week terug te zien want het wordt weer plezant! 

Zondag 18 oktober: technieken 
Ben jij een echte scout? Of wil je er een worden? Vandaag 
kan je bij ons terecht om je technieken bij te schaven. We 
leren kampvuren maken, sjorren, en meer! 

Zondag 25 oktober: tiktokgames 
Zit jij op TikTok?, of heb je er al van 
gehoord? Het spel van vandaag draait 
helemaal rond dancemoves, 
muziekkennis en natuurlijk 
performance! Het is natuurlijk ook niet 
erg als je geen fan bent van de app.  
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Maandbrief Jonggivers 
Zondag 4 oktober: Dag Waes 
Onze eerste jaarthema spel gaat van start. Elke eerste 
zondag van de maand voorzien een tv-programma spel 
om onze zondag vullen! Deze zondag kruipen we in de 
mindset van de special forces. Trek je bottines maar aan 
want Fly en Tom zullen het onderste uit de kan van jullie 
halen!  

Zondag 11 oktober: Geen leiding 
Helaas pindakaas zullen jullie deze zondag met jullie 
vingers moeten draaien want vandaag is het geen scouts. 
Maar treur niet want volgende week spelen we voor 2 
zondagen! 

Zondag 18 oktober: Doop 
De leukste en vuilste activiteit van heel het jaar is deze 
zondag: de langverwachte doop! Zeg maar tegen jullie 
ouders dat jullie als zwijnen naar huis zullen komen. Be 
there or be nen onnozeleir (=een seutje) 

Zondag 25 oktober: Patrouilleverkiezing 
Zoals elk jonggiverjaar zijn er leiders nodig. Hierbij 
roepen we de laatstejaars op om zich kandidaat te stellen 
voor patrouilleleider. De laatstejaars moeten elke apart of 
per twee een megasuperdemax spel in elkaar flansen. 
Daarna zullen de verkiezingen volgen, flyers, speeches en 
nog veel meer maken het 100 keer leuker en geven je 
meer kans om verkozen te worden! Tot dan!  
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Maandbrief Givers  
Zondag 4 oktober: rechtendoortocht 
Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts…  
Lekker knallen door de beek en spaffen in het preiwater. 
’T Is weer van dat we gaan alleen maar rechtdoor! Trek 
dus zeker kleren aan die vuil mogen worden en neem best 
ook reservekleding mee voor na onze tocht, zodat we ons 
binnen kunnen warmen en verversen, tot dan! 

Zondag 11 oktober: planningsweekend 
Helaas, soelaas, barbaars… Wij geven deze zondag geen 
leiding, aangezien we heel ons scoutsjaar moeten 
inplannen, niet komen is de boodschap, als ik der die 
zondag ene muttenvogel zie dan stuur ik u rechtstreeks 
naar de kerk te biecht wegens heiligschennis! 

Zondag 18 oktober: (((Take a RISK-spel spel)-spel)-
maak van deze titel geen spel)SORRY 
Iedereen kent wel het befaamde spel RISK, wel wij 
natuurlijk ook, maar kennen jullie de ow shit wat et dat 
versie al van Scouts & Gidsen Hamme? Wel zeker 
afkomen want ge gaat in u broek schijten van verbazing, 
yuuw. 

Zondag 25 oktober: Doop(sel) = zout int Frans 
Hier is het dan weer, naar jaarlijkse gewoonte den doop 
die jullie echte giver maakt. Vergeet alle dopen die je ooit 
al hebt gehad, die van de Givers is namelijk de 
gruwelijkste en vuilste ter wereld! Moptjen eeh, das 
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gewoon superwijs en iedereen moet komen want das neig 
plezant en wij willen geen mieten zoals vorige jaren die 
thuis blijven omdat ze dan vuil worden enal amai nenk 
doen wuk venk! Ahja als ge deze zin leest en ge wilt kans 
maken op 1 gratis drankje zeg dan deze zin tegen mij op 
deze zondag: “Robbe ziet eruit alsof er deze nacht katten 
in zijnen bek hebben gejongerd”, bedankt! 

Zaterdag 31 oktober: Halloween NICHT (nee das ni 
verkeerd geschreven) 
WIJ GEVEN OP ZATERDAG LEIDING DEZE WEEK!!! 

Wat wij gaan doen is voor jou een weet een voor ons een 
verassing, of is het nu andersom? Soms weet ik het ook 
niet meer, maar allez het belooft een fijne, knusse, leuke 
avond te worden vol met AFSCHUWELIJKE GORE 
verhalen en BAANBRAKENDE ENGE FILMFRAGMENTEN 
WAARVAN ZELFS REMCO VAN IN ZIJN BROEK SCHIJT 
EN DIE MENS (WERKT) BIJ DE FLUVIUS EEH!!!! Tot dan! 
Wij laten jullie nog weten om wa uur ge der moet zijn via 
de whatsapp, joash. 
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De takverantwoordelijken 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Kapoenen Welpen 

Wolven Jonggivers 

Givers 

Robbe Van Hecke: 

+32 477 58 69 84 

Rian Eeckhout: 

+32 473 71 40 31 

 

Jarne De Clercq: 

+32 468 22 97 18 

Bo Timmermans: 

+32 478 06 41 61 

Esther Van Haver: 

+32 472 47 31 18 

 


