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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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Brief eindactiviteit 
Beste ouders en leden,  

Het scoutsjaar loopt op zijn einde, dus wordt het weer 
stilaan tijd om op groepsactiviteit te gaan. Dit jaar gaan 
we op 19 mei naar Bellewaerde.  

Om op voorhand tickets te kunnen bestellen, zodat het de 
dag zelf allemaal wat vlotter verloopt, vragen wij jullie om 
in te schrijven. Dat doe je door een mail te sturen naar 
suzanne.vansteenlandt@gmail.com. Vermeld hierbij zeker 
de naam en tak van uw zoon/dochter. Inschrijven kan tot 
8 mei. Daarna worden de tickets besteld en kan je helaas 
niet meer mee.  

We verplaatsen ons met de bus en verwachten jullie 
allemaal in uniform om 8u30 op de Kaai. We zullen op 
dezelfde plek terug aankomen rond 18u30.  

De uitstap kost 30 euro per persoon en we vragen om dit 
over te schrijven op BE94 7509 4361 1314 voor 8 mei. 
Vermeld ook zeker de naam en tak hier. De inschrijving is 
pas volledig als het bedrag overgeschreven is. 
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Wat je zeker niet mag vergeten:  

- Schoenen waarop je een hele dag kan stappen 

- Lunchpakket 

- Voldoende drinken 

- Een extra koekje of fruitje (of 2 😉) 

- Een beetje zakgeld om iets lekker te kopen (niet 
verplicht) 

- Zonnecrème (bij zonnig weer) 

We raden aan om jullie kleding aan te passen aan het 
weer.  

 

 

 

Een stevige linker, 

Het leidingsteam 
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Speelhoekje 

Kleurplaat 
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Kalender 
 

• Spaghettiavond: 09/02/19 
• Aprèsskifuif: 09/03/19 
• Paaseierenverkoop: 23/03/19 
• Eindactiviteit 19/05/2019 
• Scoutshappening: 28 & 29/06/19 
• Kamp jonggivers & givers: 18-27/07/19 
• Kamp kapoenen, welpen & wolven: 21-27/07/19 
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Maandbrief kapoenen 
3-5 mei Kapoenenweekend 
Dit weekend gaan wij voor de 2de keer met jullie op 
weekend! Deze keer naar Lokeren en voor 2 nachten. Alle 
informatie kan je terug vinden op onze site en onze 
facebookpagina. bij vragen kan je altijd bij ons terecht. 

 

12 mei scoutsquiz 
Wie is de slimste,de snelste, of de beste gokker onder 
jullie? Dat moeten wij nog te weten komen.. tijd dus om 
jullie kennis te testen op onze scoutsquiz!  

 

19 mei groepsactiviteit Bellewaerde 
Vandaag gaan wij met heel de scouts naar Bellewaerde. 
Meer informatie hierover kan je terug vinden op onze site. 

 

26 mei water/vuile spelletjes 
omdat wij al stiekem hopen naar het warme weer voorzien 
wij op deze dag water/vuile spelletjes. voorzie je dus van 
aangepaste kledij en reserve kledij. 
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Maandbrief welpen 
Zaterdag 5 mei: Zwemmen 
Vandaag gaan we ons als vissen gedragen. We gaan dus 
Zwemmen in de water. We gaan zwemen in beveren (De 
Meerminnen) het adres is: Pastoor Steenssensstraat 108a 
9120 Beveren. De kindejes worden daar verwacht om 14 
uur. Jullie kunnen jullie Welp terug komen halen om 17 
uur. Gelieve 5 euro mee te brengen voor inkom. 

Zondag 12 mei: berendbrokkepap tocht   
Vandaag gaan we op pad. We gaan een lekker sausje 
maken voor in de pot. Dat wordt weer smullen. Neem 
zeker reserve kledij mee. Wie dit niet doet wordt met de 
lans afgesproeid.  

Zondag 19 mei: Eindactiviteit  
Zie brief in dit boekje voor verdere infomationé olé santé 
pistolé saté brocheté.  

Zondag 26 mei: Bosspel  
Vandaag gaan we naar DEN bos. Eens bewijzen dat we 
echte scouten zijn. Vergeet jullie zeker niet te controleren 
op teken na deze zondag.  
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Maandbrief wolven 
Zondag 5 mei: waterspelletjes 
Laat de waterrat in jou maar naar bovenkomen, want van 
een waterballon meer of minder zijn wij niet vies hoor! 
Vergeet zeker niet dat je reservekleren en een handdoek 
moet meebrengen. 

Zondag 12 mei: bosspel 
Vandaag trekken we weer het bos eens in om ons lekker 
te kunnen uitleven. Breng dus zeker je stalen ros mee 
vandaag en we zullen er weer een onvergetelijke dag van 
maken. 

Zondag 19 mei: eindactiviteit 
Het scoutsjaar loopt helaas alweer op zijn einde. Dat 
betekent dat we op eindactiviteit gaan. Dit jaar gaan we 
naar Bellewaerde! Lees voor verdere info over deze dag 
zeker de brief en vergeet niet tijdig in te schrijven als je 
mee gaat!  

Zondag 26 mei: doop 
Beter laat dan nooit, maar vandaag komt dan toch jullie 
doop. Dit jaar hebben jullie nog geen echte doop gehad 
en omdat het toch weer beter weer is geworden, zullen we 
jullie toch nog eens dopen. Doe dus zeker geen mooie 
kleren aan en vergeet geen reservekleren en eventueel 
een kleine handdoek mee te nemen vandaag! 
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Maandbrief Jonggivers 
Zondag 5 mei 2019: financiële actie spel 
Ben jij goed in kopen en vooral verkopen? Heb jij 
marketing skills? Dan ben jij de persoon die we zoeken! 
Bewijs jezelf en wie weet wordt jij wel onze top marketeer.  

Zondag 12 mei 2019: technieken 
Sjorren, vuur maken, tenten opzetten, … allemaal basics in 
de scouts hé. De talenten onder de jonggivers die dit als 
een pro kunnen worden uitgedaagd om van iedereen een 
toptalent te maken. En zo zijn of haar team naar de 
overwinning in een megacool spel te sjorren. Tot zondag! 

Zondag 19 mei 2019: groepsactiviteit 
Deze zondag gaan we allemaal samen naar Bellewaerde. 
Meer info staat online en vooraan in het boekje. Tot dan!  

Zaterdag 25 mei 2019: filmavond  
Aangezien jullie examens naderen en de onze al bezig 
zijn, is het tijd om een filmavond te doen! Tijd voor met de 
voetjes omhoog te liggen en rustig een lekkere 
versnapering te verorberen. We beginnen om 19u30 en 
jullie mogen naar huis om 22 uur. Ps: er is een grote 
verrassing voor jullie 😊 
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Maandbrief Givers  
Jullie leiding had precies geen zin om een deftige 
maandbrief te maken, dus ik zet er hier en daar wat 
onnozelheid tussen om je te plezieren! Groetjes helemaal 
niet Ryan… 

5 mei sjiekenquiz 
Geen propere maar een sjiekequiz. Train die tanden maar 
al want er zal vandaag stevig wat gekauwd worden. 
Robin heeft hier ervaring mee met goed kauwen 
#dikkebuik? 

12 mei geen scouts 
Leefweek is gepaseerd het is genoeg geweest 

What de shitstick leefweek ofwa? Ruigge mannen gulder! 
Allez Cissy tenminste toch, als hij afkomt?  

19 mei eindactiviteit 
Brief staat op de website (en ook in dit boekje maar daar 
was ulder leiding alweer te tam voor om da gwn nekeer 
uit te typen dus bij deze) Grts alweer niet Ryan 

26 mei zwemmen 
Joepie zwemmen 

Hmmm lekker nat! Wist je dat wanneer er haar in u 
putteken van den douche blijft zitten voor 2 weken da echt 
begint te ruften! Voordeel van in een huis met vrouwen te 
wonen zeker… vorte kinderen. 
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De takverantwoordelijken 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Kapoenen Welpen 

Wolven Jonggivers 

Givers 

Anne:  

+32 470 66 70 96 

Jate: 

+32 489 00 67 43 

Robbe: 

+32 479 80 95 79 

Ryan: 

+32 473 50 91 45 

Robin: 

+32 474 11 54 45 


