Het scoutsblad

April

1

Het scoutsblad

April

2

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave .................................................................... 3
Praktische informatie ........................................................... 4
Corona................................................................................. 5
Inschrijven ........................................................................... 6
Trooper ................................................................................ 7
Speelhoekje ......................................................................... 8
Doolhof ................................................................................ 8
Kleurplaat ............................................................................ 9
Maandbrief kapoenen ........................................................ 10
Maandbrief welpen ............................................................ 11
Maandbrief wolven ............................................................ 12
Maandbrief jonggivers ....................................................... 13
Maandbrief givers .............................................................. 14
De takverantwoordelijken .................................................. 15

Het scoutsblad

April

3

Praktische informatie
Elke zondag is het van 14.00u tot 17.30u activiteit. (omwille
van corona kan dit uur wijzigen -> zie facebook) 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
In 2021 gaan wij dan weer van start vanaf 10 januari, dit
voorlopig alleen nog maar voor de -13 jarigen.
Inschrijven zal voortaan verplicht zijn voor elke zondag
opnieuw en kan voor komende zondag via een link die u
wekelijks op onze Facebookpagina kan vinden.
Wie niet is ingeschreven zal jammer genoeg naar huis
worden gestuurd. Aan de ingang zal de temperatuur van uw
kind gemeten worden, indien dit meer dan 37,5° is, zal uw
kind eveneens naar huis moeten gaan.
De ingang is vanaf zondag opnieuw langs de
ZILVERBERKSTRAAT, de kant het dichtst bij nieuwe
lokalen, aangezien de KLJ nu gebruik zal maken van de
andere ingang. Ook de begin- en einduren zijn gesplitst om
samenscholing te vermijden. Wij vragen aan de ouders om
de uren zo goed mogelijk na te leven en onderling ook zo
veel mogelijk contact aan de ingangen te vermijden.
Kapoenen: 13u45 – 17u
Welpen: 14u – 17u15
Wolven: 14u15 – 17u30
Jonggivers: 14u – 17u-15
Givers: 14u15 – 17u30
De activiteiten zullen zo worden opgesteld dat het contact
wordt beperkt en zij zullen ook buiten plaatsvinden, kom dus
zeker warm gekleed.
Hou zeker onze Facebookpagina in het oog omtrent
updates voor de oudere takken!
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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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Kleurplaat
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Maandbrief kapoenen
Zondag 11 April: Het grote 1 + 10 april spel
Mopjes uithalen, jeej, super leuk. Doe je lolbroek al aan en
train je lachspieren. Vandaag wordt een leuk dagje met vele
flauwe mopjes en pranks.
Weetje: lachen verbandt heel veel caloriën

Zaterdag 25 April: Vettige spellekes
Vandaag word je een echte scout/gids, doorsta al deze
proeven en krijg het eeuwig respect van de leiding.
PS: breng reservekleren mee, het wordt een boeltje
Weetje: javel maakt niet proper
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Maandbrief welpen
Zondag 11 april: het pottenspeldink
Pim, pam, pot. Vandaag koken we niet in een pan, maar in
een pot. Oefen maar al in je keuken zodat je goed
voorbereid bent deze zondag. Oefening baart kunst dus
wees zeker present.

Zondag 25 april: bosspel
Het is weeral veel te lang geleden dat wij onze bosskills
hebben bovengehaald. Vandaag trekken we er terug op uit
naar het bos om deze volledig te verkennen. Vergeet zeker
je fiets niet want deze iss zeer handig om naar het grote bos
te rijden.
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Maandbrief wolven
Zondag 11 april 2021: Paasspel
Een weekje later, maar ook hier is hij langs geweest,
Meneer De Paashaas. Trek jullie botten maar aan want wij
gaan op zoek naar paaseitjes en cadeautjes!

Zondag 25 april 2021: Woudloperskeuken
Vandaag gaan we onze scoutsskills nog eens boven halen
en ons eigen eten klaarmaken op een authentiek
houtvuurtje. Wij verwachten jullie op de scouts om 10u30 en
jullie mogen weer naar huis om 16u. Vergeet zeker geen
vleesje mee te nemen om te bakken, een rugzak en
eetgerei. Als je graag nog iets anders eet mag je dat ook
gerust meenemen. Tot dan!
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Maandbrief jonggivers
Zondag 4 April: Geen leiding
Wij geven deze zondag geen leiding wegens pasen. Tot
volgende week!

Zondag 18 April: HighKEETgames
In the Scottish KEETinburgh they play the very famous (of
famepoes) highKEETgames. Trek jullie kilt (of is het
KEET/KEELT???) maar aan want het beloofd
gigamiauwtisch spannend te worden!! Wie wordt de
opperschotkeet van deze zondag is de grote vraag??
Allemaal kommen zodat we er een miauwsche zondag van
kunnen maken!!!
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Maandbrief givers
Vrijdag 2 april - zondag 11 april: Biermanden
maken
Dit weekend bereiden wij onze biermanden voor in het
jeugdhuis den Appel, meer informatie op fb en de whatsapp.

Zondag 18 april: Het Grote Fluitenspel
Fluit ook wel fluute genoemd, je hebt scheve, dwarse,
saxosistische, blokse, mexicaanse, panse, duwse,sopraan,
bamboe, bansuri, shakuhachi, sjekkle wekkle, kaval,
zwegel, flut de tamborin, neus, stoom, flabiol, flagiolette,
fujara (extreem lange fluit) ook wel meer bekend als
aerophone instrumenten. Menige mensen maken een
verschil tussen de fluit als instrument en de fluit als
lokmiddel, ik wel beter bekend als fluitsap.
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De takverantwoordelijken
Kapoenen

Welpen

Robbe Van Hecke:

Bo Timmermans:

+32 477 58 69 84

+32 478 06 42 61

Wolven

Jonggivers

Jarne De Clercq:

Rian Eeckhout:

+32 468 22 97 18

+32 473 71 40 31

Givers
Esther Van Haver:
+32 472 47 31 18
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