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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 

  

mailto: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 €40 is overgeschreven op het rekeningnummer: 
BE94 7509 4361 1314. 

 

Vergeet niet, indien je dit nog niet gedaan hebt, de 
medische fiche in te vullen en aan de leiding te bezorgen! 

Zo zijn we steeds op de hoogte en zijn we optimaal 
verzekerd. 

  

http://www.scoutshamme.be/inschrijven
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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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Après-ski party 
Beste leden, 

Beste ouders,  

Wij, de leiding van Scouts en 
Gidsen Hamme, organiseren net 
zoals vorige jaren onze Après-ski 
fuif. Dit is onze 8ste editie en we 
hopen jullie hierop te verwelkomen. 
De fuif zal plaatsvinden op 23 April 
in de H@mbiance. De fuif zal 
plaatsvinden van 21u00 tot 5u00.  

Net zoals (ondertussen) 2 jaar geleden hebben we ook dit 
jaar een kinderfuif, dit is een klein fuifje voor alle leden. De 
inkom zelf is volledig gratis, enkel een klein zakcentje is 
aangeraden voor een drankje of een chips zakje. De deuren 
van de kinderfuif gaan open om 18u30 en eindigt om 20u00.  

Voor meer informatie kunt u onze facebookpagina en 
instagrampagina raadplegen of contact opnemen met onze 
leiding. 

Voor kaarten van de voorverkoop mag u gerust contact 
opnemen met alle leiding. Deze kaart kost 5 euro en mag 
ook gebruikt worden als steunkaart. 

 

We hopen jullie talrijk te verwelkomen, 

Een stevige linker, 

De leiding 
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Speelhoekje 

Doolhof 
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Kleurplaat 
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Maandbrief Kapoenen 

Zondag 3 april: Rechtendoortocht  

Met de jeep door het oerwoud 

met een stoet papgaaien om ons heen. 

Met de jeep door het oerwoud 

in het oerwoud ben je nooit alleen. 

We gaan op rechtendoortocht, dus we gaan door de beken. 
Breng allemaal reserve kleren mee voor na deze 
spannende en avontuurlijke ervaring. 

Zondag 10 april: Leidingsweekend  
We geven deze zondag helaas geen leiding, want we gaan 
met de gehele leidingsploeg op weekend. 

Wij gaan naar zee naar zee 

En iedereen mag mee. 

Gigi, Zazou, Rikki en Kora 

Want met twee is maar met twee. 

Wij gaan naar zee naar zee 

en iedereen mag mee. 

Zondag 17 April: Geen scouts 
Dit weekend is het Pasen. Aangezien wij allemaal eieren 
moeten gaan rapen bij onze oma’s en opa’s geven wij geen 
leiding. 10 000 mensen op het plein, iedereen is stil en 
wacht op wat er gaat gebeuren. Simsalabim een roos 
konijn. Tis niet te geloven wat je ziet, niemand kan nog 
stilstaan. Nu alleen nog wachten op de beat.  
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Zaterdag 23 april: Kinderfuif Après-ski 
Seg kapoentje, waar is dat fuifje? Ik ben altijd te porren voor 
een fuifje. Je kan me vinden op alle leuke fuifjes, ik geniet 
met volle teugen van die fuifjes. Vanavond is een knalfuif, ik 
pak de gel en ik maak een kuif. Spreid mijn vleugels voel 
me net een duif. Jij bent een bloem ik bestuif je, handen in 
de lucht voor dat fuifje! 

Deze zondag geven we geen leiding omdat we zaterdag 
onze super mega awesome Après-ski fuif hebben. Jullie zijn 
zaterdag allemaal welkom om 18u30 in de zaal 
H@mbiance en om 20u00 mogen jullie de fuifgangers terug 
komen ophalen.  
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Maandbrief Welpen 

Zondag 3 April: Rechtendoortocht 
EINDELIJK hier is het dan, de langeverwachtte 
rechtendoortocht. Lekker vuil worden dus neem zeker 
reserve kleren mee. Vandaag stappen we enkel rechtdoor 
en stoppen voor niks, zelfs niet met een beek in onze weg. 
Dus strik maar goed je veters want wij zullen steeds 
rechtendoor gaan. 

Zondag 10 April: Leidingsweekend 
De leiding bekomt dit weekend van het voorbije drukke 
scoutsjaar en gaan samen op weekend. Er zal dus geen 
leiding gegeven worden, tot binnenkort! 

Zondag 17 April: Geen scouts, Pasen 
De leiding (en jullie waarschijnlijk ook) moeten vandaag op 
bezoek bij onze oma’s, opa’s, tantes, nonkels,… voor 
Pasen. Er zal dus opnieuw geen leiding gegeven worden. 

Zaterdag 23 April: Kinderfuif Après-ski 
Seg jonge welpjes, ik ben altijd te porren voor een fuifje. 
Want vandaag heeft hun Après-ski fuif in de H@mbiance 
van 18u30 tot 20u00. Voor verdere info check zeker 
Facebook.  



Het scoutsblad April  13 

Maandbrief Wolven 

Zondag 3 April: Rechtendoortocht 

Trek vandaag allemaal maar jullie vuilste kleren aan. We 

gaan er weer eens tegen aan. Met ons katchou botten aan. 

Gaan we tot aan Janneke maan. Met zijn leren broekje aan. 

Vandaag blijven we zeker niet stil staan. Met de hakken 

over de sloot vallen we in de goot. Maak je maar niet teveel 

zorgen en denk nog maar niet aan morgen want nu komt 

het varkentje met zijn lange snuit en ons rijmpje is uit. Tot 

zondag en breng zeker reservekleren mee. 

Zondag 10 April: Leidingsweekend 
De leiding bekomt dit weekend van het voorbije drukke 
scoutsjaar en gaan samen op weekend. Er zal dus geen 
leiding gegeven worden, tot binnenkort! 

Zondag 17 April: Geen leiding, Pasen 
De leiding (en jullie waarschijnlijk ook) moeten vandaag op 
bezoek bij onze oma’s, opa’s, tantes, nonkels,… voor 
Pasen. Er zal dus opnieuw geen leiding gegeven worden. 

Zaterdag 23 April: Kinderfuif Après-ski 
Deze zondag geven we geen leiding omdat we zaterdag 
onze super mega awesome Après-ski fuif hebben. Jullie zijn 
zaterdag allemaal welkom om 18u30 in de zaal 
H@mbiance en om 20u00 mogen jullie de fuifgangers terug 
komen ophalen.  
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Maandbrief Jonggivers 

Zondag 3 April: Badjassenspel 
Leider Cis startte recent een eigen badjasbedrijfje. Helaas 
heeft hij nog niet veel winst, maar ja, wie verkoopt er nu ook 
badjassen??? Bon, dat terzijde moeten we onze liefdevolle 
leider wel helpen! Vergeet dus jullie badjas niet mee te 
nemen hé!! 

Zondag 10 April: Leidingsweekend 
De leiding bekomt dit weekend van het voorbije drukke 
scoutsjaar en gaan samen op weekend. Er zal dus geen 
leiding gegeven worden, tot binnenkort! 

Zondag 17 April: Geen leiding, Pasen 
De leiding (en jullie waarschijnlijk ook) moeten vandaag op 
bezoek bij onze oma’s, opa’s, tantes, nonkels,… voor 
Pasen. Er zal dus opnieuw geen leiding gegeven worden. 

Zondag 24 April: Geen leiding, fuif 
Zaterdag 23 april geven wij onze jaarlijkse Après-ski party, 
waardoor wij er deze zondag niet zullen zijn. Jullie zijn deze 
zaterdag wel welkom op onze kinderfuif, die zal doorgaan 
voor onze grote fuif begint! See you there!  
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Maandbrief Givers  

Zondag 3 April: Paaseierenverkoop 
Haal de businessman maar in je naar boven, want vandaag 
verkopen we paaseieren! Als we ons streefdoel behalen, 
kunnen we nadien lekker zelf eens smullen van de 
chocolade. 

Zondag 10 April: Geen scouts 
Dit weekend gaat de leiding op leidingsweekend en is het 
jammer genoeg geen scouts. Volgende week staan we weer 
helemaal klaar voor jullie! 

Zondag 17 April: Start leefweek 
Komende week hebben we leefweek (zie brief voor meer 
info), dat houdt in dat je thuis nu de scouts is. We eten en 
slapen allemaal samen op de scouts en gaan overdag naar 
school. Jullie zijn zondagavond welkom vanaf 20u. Vergeet 
zeker jullie slaapknuffel niet ;) 

Zaterdag 23 April: Après-ski party 
Dit weekend is de 8ste editie van onze superbefaamde 
Après-ski party! Jullie zijn welkom vanaf 13u ‘s middags aan 
fuifzaal H@mbiance om te helpen opzetten en nadien om te 
helpen tijdens de fuif tot middernacht. Nadien zijn jullie 
uiteraard vrij om nog een beetje verder te feesten!  
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De takverantwoordelijken 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kapoenen Welpen 

Wolven Jonggivers 

Givers 

Bo Timmermans 

+32 478 06 42 61 

Esther Van Haver: 

+32 472 47 31 18 

Gauthier Ingelbeen: 

+32 470 79 00 03 

Kendo De Cock: 

+32 474 65 47 01 

Kobe De Kimpe 

+32 468 22 69 30 


