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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
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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 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 5 December: Sinterklaas + Gigi’s
verjaardagsfeest
Hij komt, hij komt de lieve goede Sint! Vandaag komt
Sinterklaas naar de scouts. Wij hopen dat jullie allemaal
braaf zijn geweest. Als dat het geval is krijgen jullie een
lekkere versnapering. Als Sinterklaas weg is, is het tijd voor
het feestje van Gigi. Zij is namelijk jarig!! EINDELIJK 18
jippie. Kom zeker af voor de verassing van de Sint en van
Gigi. Tot dan!

Zondag 12 december:
Supermegacoolscoutsspel
Normaalgezien gingen we deze week naar een evenement
van de gemeente. Aangezien dit afgelast is gaan we het
supermegacoolscoutsspel spelen! Hou je vast aan de
takken van de bomen, want het beloofd een spetterende
zondag vol avontuur te worden. PS leidster Kora is de
knapste!

Zondag 19 December: Kerstfeestje
Ik heb kerstkriebels in mijn buik, maar niemand die het ziet.
En nu moet het er echt uit met dit kapoenenkerstmislied! We
zingen! Merry Christmas and a happy happy New Year!
Kapoenenkerstkriebels in m'n buik, kapoenenkerstkriebeld
in m'n buik.Het is bijna kerstmis JIHAAA. Tijd voor een
feestje met cadeautjes en receptie.
Zaterdag 26 December: Geen leiding
Door de feestdagen is het geen leiding, jammer. Maar
feestdagen zijn ook leuk met lekker veel cadeautjes en
lekker eten. Tot binnenkort en veel plezier!
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Maandbrief welpen
Zondag 5 december: het grote sinterklaasspel
Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat
in mijn laarsje Danku sinterklaasje
Nog 1 nachtje voor de Sint komt dus deze zondag gaan we
samen knutselen en wat spelletjes spelen over de Sint.

Zondag 12 december:
Supermegacoolscoutsspel
Normaalgezien gingen we deze week naar een evenement
van de gemeente. Aangezien dit afgelast is gaan we het
supermegacoolscoutsspel spelen! Hou je vast aan de
takken van de bomen, want het beloofd een spetterende
zondag vol avontuur te worden. PS King Louie is vaak lui!

Zondag 19 december: Het grote kerstspel
All I want for Christmas is to see my welpen next year happy
healthy
Deze zondag tellen we af naar de geboorte van Jezus en
Christus en het mega leuke fantastisch nieuwjaar
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Maandbrief wolven
Zondag 5 december: het grote Sinterklaas spel
Hoor wie klopt daar kinderen hoor wie klopt daar kinderen
hoor wie tikt daar zachtjes tegen het raam.
Vandaag komt de Sint en zijn pieten op bezoek. Ik hoop dat
jullie allemaal braaf geweest zijn!

Zondag 12 december:
Supermegacoolscoutsspel
Normaalgezien gingen we deze week naar een evenement
van de gemeente. Aangezien dit afgelast is gaan we het
supermegacoolscoutsspel spelen! Hou je vast aan de
takken van de bomen, want het beloofd een spetterende
zondag vol avontuur te worden. PS Leider Gauthier plant
graag patatten!

Zondag 19 december: De kerstballenspel
Jinglebell jinglebell het oude jaar is weg het nieuwjaar dat
komt er aan met toeters en kabaal eeeeej.
Dit is de laatste zondag van het oude jaar we zien jullie
graag volgend jaar terug!
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Maandbrief Jonggivers
Zondag 5 december: Sinterklaas
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan! Een
stoomboot zal het wel niet zijn, maar de sint en zijn pieten
komen ons vandaag een bezoekje brengen. Ik hoop dat
jullie allemaal braaf geweest zijn, anders mogen jullie de
zak van sinterklaas in... Zet jullie schoen maar klaar, tot
dan!

Zondag 12 december:
Supermegacoolscoutsspel
Normaalgezien gingen we deze week naar een evenement
van de gemeente. Aangezien dit afgelast is gaan we het
supermegacoolscoutsspel spelen! Hou je vast aan de
takken van de bomen, want het beloofd een spetterende
zondag vol avontuur te worden. PS Leider Jarne is de
beste!

Zondag 19 december: Giga
kerstboomballenspel
Kerst is in zicht! Dat wilt zeggen dat wij ons lokaal vandaag
volledig in de sfeer gaan brengen. Maar wie o wie versiert
zijn boom het best? Dan kan alleen maar bepaald worden
door een gekke wedstrijd. Strijd dus vandaag om de mooist
versierde kerstboom van Scouts & Gidsen Hamme!
Vanaf 17u00 is iedereen ook welkom op onze kerstbar!
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Maandbrief Givers
Zondag 05 december: Sinterklaas
Het is zo ver! Eindelijk is hij daar, elk kinds beste vriend,
Sinterklaas! Hij vraagt zich waarschijnlijk al af welke giver er
dit jaar in is geslaagd om gekroond te worden tot ‘stoutste
giver van het jaar’, maar wat hij niet weet is dat de givers
een verrassing voor hem in petto zullen hebben. Benieuwd
naar de verrassing? Kom dan zeker af!

Zondag 12 december:
Supermegacoolscoutsspel
Normaalgezien gingen we deze week naar een evenement
van de gemeente. Aangezien dit afgelast is gaan we het
supermegacoolscoutsspel spelen! Hou je vast aan de
takken van de bomen, want het beloofd een spetterende
zondag vol avontuur te worden. PS Remco = Remchort.

Zondag 19 december: Kerstbar
De laatste zondag van 2021 is al gearriveerd
We zetten
ons dan ook volledig in om er met een echte kerstspecial
afscheid van te nemen.
Alle givers nemen een genderneutraal cadeautje mee ter
waarde van €5,00 die jullie dan ad random kunnen
verdienen aan de hand van supertoffe kerstspelletjes.
Vanaf 17u zal er dan een kerstbar worden georganiseerd
door de givers, waar alle ouders een lekkere warme choco
kunnen komen drinken.
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De takverantwoordelijken
Kapoenen

Welpen

Bo Timmermans

Kendo De Cock:

+32 478 06 42 61

+32 474 65 47 01

Wolven

Jonggivers

Gauthier Ingelbeen:

Esther Van Haver:

+32 470 79 00 03

+32 472 47 31 18

Givers
Kobe De Kimpe
+32 468 22 69 30
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