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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 

Kleurplaat 
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Maandbrief kapoenen 
Zondag 3 november: Halloween feesje 
Halloween is m'n favoriete feest 

Dan ben ik verkleed in een griezelbeest 

Met halloween ben je welkom in de hel 

Je krijgt de kriebels, je bibbert in je vel! 

Kom en knutsel samen met ons de griezeligste halloween 
versieringen! 

Zondag 10 november: het grote 11/11/11 spel 
Vandaag vecht de scouts tegen onrecht. Daar hebben we 
jullie hulp bij nodig. Daarom zetten wij ons beste beentje 
voor in het grote 11/11/11 spel. 

Zondag 17 november: Nowan's bosmuizen spel 
In het grote bos spel gaat Nowan met zijn muizenvriendjes 
op zoek naar overopa Apodemus om zijn zusje te redden 
met de bottelbessen thee. 

Zondag 24 november: vriendjesdag 
Deze zondag mogen jullie allemaal een vriendje 
meenemen om toffe pleinspelletjes te spelen. Hierbij kan je 
laten zien hoe leuk de scouts wel niet is. 
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Maandbrief welpen 
2/11 Halloweenspel 
Griezel hier griezel daar, vandaag gaan we eens lekker 
griezelen. We verwachten jullie om 19u tot 21:30u 
verkleedkledij is zeker toegestaan. 

10/11 Het wapenstilstand-spel 
101 jaar geleden stopte de 1ste wereldoorlog, dat moet 
gevierd worden met een wapenstilstandspel kom dus zeker 
allemaaal!! 

17/11 Het koersspel 
Scheer je benen, smeer ze in, vandaag is het koers in 
Hamme dus gaan we het grote koersspel spelen. 

24/11 Het Lichaam van Coppens-spel 
Het vandaag dag van de wetenschap dus gaan we onze 
vlaamse grootmeesters van de wetenschap eren door een 
reuzespel te spelen. 
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Maandbrief wolven 
3/11 het grote smokkelspel  
Vandaag bevinden we ons op gevaarlijke terrein. We 
gaan de zware markt over nemen!  

10/11 weekend  
Wij gaan op weekend!  
We vertrekken op 9/11 en komen terug op 10/11 Lees 
zeker de brief voor meer informatie.  

17/11 11.11.11  
Vandaag gaan we rond voor 11-11-11. Als dit klaar is 
spelen we nog spelletjes.  

24/11 wie van de drie?  
Er is iemand vermoord op de scouts!! Helpen jullie de 
dader to ontmaskerden. 
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Maandbrief Jonggivers 
Zondag 3 november 2019: 
pompompompompompoenspel 

Halloween is juist gepasseerd en dat mogen we niet laten 
voorbij gaan. Geen spookhuizen of bloed maar wel 
pompoenspel! Benieuwd? 

Zondag 10 november 2019: 11-11-11 actie 
Vandaag gaan we rond voor 11-11-11. Als dit klaar is 
spelen we nog spelletjes.  

Zondag 17 november 2019: social media spel 
Iedereen van ons heeft Whattsapp, de meesten hebben 
ook facebook of instagram. Meestal gebruiken wij dit om 
te stalken maar nu gaan we voor een keer deze kanalen 
nuttig gebruiken! Probeer allemaal jullie gsm mee te 
nemen, er gaat niks met gebeuren maar je hebt deze 
nodig voor het spel.  

Zondag 24 november 2019: patrouillespel  
Naast onze wekelijkse battle om met zo veel mogelijk te 
zijn spelen we vandaag ook een spel tussen de 2 
patrouilles! Wie wint ? Zijn het de keizertamarins of zijn 
het de tasmaanse duivels? 
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Maandbrief Givers  
Zondag: 03/11: Brexitspel 
Het is hopelijk zover gekomen. De Britten verlaten de EU 
(eigenlijk is dit 31/10 maar dat valt niet op nen zondag). 
Voor de laatste keer gaan we het beste van Groot-
Brittannië boven halen zoals fish & chips, the beatles, 
Harry Potter, Monty Python, Little Britain, Joris Bronsson, 
Marhareth Thatcher, Winston Churchill & zoveel meer. 
Tranen zullen vloeien, jullie zijn verzekerd!  

Zondag: 10/11: 11-11-11 
Zoals elk jaar zet de scouts zich ook in voor het goede 
doel.  

Zaterdag: 16/11: Filmavond 
Wij zorgen voor de meest filmverstorende versnaperingen 
en een rij aan filmen met alle soorten genres. De activiteit 
begint om 20u00 en zal eindigen om 23u00.  

Zondag 24/11: Beursspel 
De leiding is benieuwd naar jullie investering & 
ondernemingkunsten, daarom spelen we deze zondag het 
beursspel. 

Het woord zegt het zelf dat wij dus op de beurs zullen 
spelen en gaan proberen om op het einde van de zondag 
zo kapitaalkrachtig mogelijk te staan. Doe dus maar al 
onderzoek online want er zullen grote berdrijven 
meespelen op onze beurs! Graag tot dan! 
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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 

 


