
Het scoutsblad oktober  1 

 

 

Het scoutsblad 

 
 

oktober 

 



Het scoutsblad oktober  2 

 

 



Het scoutsblad oktober  3 

Inhoudsopgave 
 

Inhoudsopgave ............................................................. 3	
Praktische informatie ..................................................... 4	
Inschrijven .................................................................... 5	
Speelhoekje .................................................................. 6	
Doolhof ........................................................................ 6	
Maandbrief kapoenen ................................................... 7	
Maandbrief welpen ....................................................... 8	
Maandbrief wolven ....................................................... 9	
Maandbrief Jonggivers ................................................ 10	
Maandbrief Givers ...................................................... 11	
De takverantwoordelijken ............................................ 13	
 

  



Het scoutsblad oktober  4 

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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Speelhoekje 

Doolhof 
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Maandbrief kapoenen 
Zondag 06/10/2019: Het grote kabouter spel 
 

Ik klauter zei de kabouter. Op mijn paddenstoeltje en ik 
trek een reuzegek smoeltje.  

Wie van de kapoenen is klaar om samen met de leiding en 
de kabouters gekke bekken te trekken?  

 

Zondag 13/10/19: Battle of the teams 
Op deze dag verdelen we ons in teams en nemen we het 
tegen elkaar met SUPER spannende spelletjes. Welk team 
haat de meeste punten? SPANNEND!!! 

Zondag 20/10/19: SUPER DUPER QUIZ 
Waar zijn al die slimmerikken? En wie heeft er geen schrik 
om te racen tegen de tijd om het juiste antwoord geven? 
Als jij dit aandurft kom dan zeker deze zondag naar de 
scouts!  

Zondag 27/10/19: geen scouts 
Vandaag is het geen scouts. De leiding is op 
planningsweekend om het jaar te plannen. Tot volgende 
week!  
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Maandbrief welpen 
6/10: jungle book 
Ben jij ook benieuwd naar wat Shere Khan , Rama en Hati 
uitspoken? Vandaag nemen zij jou op avontuur door de 
jungle! 

13/10: het sopspel 
Soppen soppen soppen, vandaag krijgen we vuile 
koppen. Kijk jij er ook naar uit om een echte scout te 
worden? Wees welkom, wij gaan er ook zijn! P.Ssss. 
Reservekledij is aangeraden! 

20/10: battle der jeugdbewegingen 
Het antwoord op de vraag wie is de beste jeugdbeweging 
van het land weten we allemaal! Maar wie draagt deze 
naam met trots? Dat komen we vandaag te weten! 

27/10: planningsweekend - Geen scouts 
Jammer genoeg heeft de leiding het dit weekend heel druk 
met plannen. Hoe zal het scoutsjaar er deze keer uitzien? 
Na dot weekend is dit volledig duidelijk! Daarom is het dit 
weekend spijtig genoeg GEEN scouts. 
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Maandbrief wolven 
06/10: 1 tegen allen 
Vandaag nemen we het op tegen de leiding. Als jullie ons 
kunnen verslaan mogen jullie een tegenopdracht 
verzinnen. Succes!!! 

13/10: paralympics 
Olympische spelen, maar een beetje anders... Toon dat 
jullie ook met een kleine aanpassing elke opdracht kunnen 
volbrengen!  

20/10: schotse spelen 
We gaan Shotland op zijn kop zetten! Deze zondag 
spelen we de Higland games na en gedragen we ons als 
echte Schotten! 

25-27 oktober: Planningsweekend 
Om ervoor te zorgen dat jullie jaar zo goed mogelijk 
draait zal dit weekend jullie leiding een gans weekend 
moeten plannen. Helaas is het vandaag dus geen scouts. 
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Maandbrief Jonggivers 
Zondag 6 oktober 2019: patrouilleverkiezing 
Thrump, Michel, Poetin,… misschien sta jij binnenkort wel 
tussen deze lijst van leiders. Hoe je dat doet? Stel je 
kandidaat als patrouilleleider en kom strijden voor deze 
felbegeerde plaats.  

Zondag 13 oktober 2019: doop  
Bij het scoutsleven hoort natuurlijk een echt authentieke 
doop. We dopen jullie toch echte leden van de jonggivers 
2019-2020. Ps:  mama’s en papa’s wees gewaarschuwd 
hou een plekje in je wasmachine voor zondagavond 😉.  

Zondag 20 oktober 2019: woudloperskeuken 
Vandaag gaan we op woudloperskeuken. Dit is met z’n 
allen naar ergens fietsen, een vuurtje stoken en daar 
samen iets lekkers klaarmaken op het vuur. Wil je toch niet 
missen hé 😉 breng zeker allemaal je fiets mee en iets dat 
je wil klaarmaken op het vuurtje. Wij voorzien nog altijd 
een vieruurtje. Zondag 27 oktober 2019: geen scouts 
 
25-27 oktober: Planningsweekend 

Om ervoor te zorgen dat jullie jaar zo goed mogelijk 
draait zal dit weekend jullie leiding een gans weekend 
moeten plannen. Helaas is het vandaag dus geen scouts. 
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Maandbrief Givers  
6 oktober: Dries Otten Opdorp Plein spel  
Door vandaag aanwezig te zijn op de scouts kun je veel 
betekenen voor ons lokaal. Otten Dries zal jullie veel 
duidelijker worden wie of wat hij is. Ook Opdorp heeft 
hierbij veel van belang. Probeer zeker aanwezig te zijn 
want het wordt een dolle dag. 

Breng zeker mee: 

• Stalen ros AKA fiets 

• Vier-uur geld 

• Een onesie, jogging, warme trui… iets waarin je 
comfortabel zit want we gaan het lekker gezellig maken. 

#negolegeillujnegettfeehgnidieleilluj 
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13 oktober: Patrouilleverkiezigen 
Vandaag zijn het patrouilleverkiezingen! 

Van alle 3de jaars wordt er verwacht dat ze een 
campagne voeren (affiches, flyers, omkooptaarten, fanfare 
met spandoeken en olifanten). Pak maar goed uit en 
vergeet zeker niet jullie spel en speech voor te bereiden. 

Van alle 2de jaars is dit een vrijblijvende keuze. Jullie 
mogen steeds iets voorbereiden naar gelang eigen keuze. 

Van de 1ste jaars wordt verwacht dat ze zich amuseren en 
maak een goeie keuze voor je patrouilleleider(ster)s! 

Moge de beste winnen. Of zoals ze vroeger afriepen 
tijdens de spelen in het Colosseum: “UT EAM QUI VIR 
OPTIMUS VINCERE”. 

 

20 oktober: Oktoberrevolutiefest 
Vandaag weer een zot themaspel. Om jullie cultuur en 
geschiedenis extra bij te schaven, wordt er een zot spel 
voorzien. Je hiervoor verkleden mag zeker, wees maar 
creatief. 

Alvast een wist-je-dat-je. Zowel de Oktoberrevolutie als 
Oktoberfest vinden van oorsprong niet volledig plaats in 
Oktober. 
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25-27 oktober: Planningsweekend 
Om ervoor te zorgen dat jullie jaar zo goed mogelijk 
draait zal dit weekend jullie leiding een gans weekend 
moeten plannen. Helaas is het vandaag dus geen scouts. 
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