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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 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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Speelhoekje 

Doolhof 
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Kleurplaat 
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Maandbrief kapoenen 

Zondag 9 Januari: Kapoenen in de sneeuw 
Kora roept we gooien er ook sneeuwklokjes in. Zazou zegt 
en ik zorg voor het engelengezang. De klokken luiden 
dingedong. Ik vang een sneeuwvlok met mijn tong. Mijn lip 
bevriest, maar ik verkies warme chocomelk boven de 
zomerzon. 

Zondag 16 Januari: Het grote brandweerspel  
Leve de kapoenen van de brandweer. Kijk uit kijk, iedereen 
opzij. Kijk uit kijk uit, kom niet dichterbij. Een vonkje dat 
overlsaat (tik,tik,tik). Een hart dat aan het bonzen gaat (tik, 
tik, tik). Haast je, want als je stilstaat is het te laat (tik,tik,tik, 
BOEM). Kom met onze de brand blussen die vannacht is 
ontstaan. Tot dan!  

 

Zaterdag 23 Januari: Het grote regenboogspel 
Van Afrika tot in Amerika 

Van op de Himalaya tot in de woestijn 

Afrika tot in Amerika 

Ja, wij zijn zoveel mooier als we samen zijn 

Hand in hand! 

Oog in oog! 

Alle kleuren van de regenboog! 
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Zondag 30 Januari: Laddercompetitie 
Heel vroeg deze morgen werd er op de deur geramd. Het 
was de GRL en riep ‘dit is een ramp’. ‘Ik heb jullie hulp 
nodig’ spraken ze in paniek. ‘Jullie moeten komen spelen 
want heel de scouts is ziek.’  We hebben ons hemd en onze 
das weer aan. Zeg kapoenen wij durven niet zo goed op die 
ladder staan.  
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Maandbrief welpen 

Zondag 9 Januari: Nieuwjaarsspel 
Het nieuwe jaar is al een tijdje geleden begonnen, maar 
toch willen we het samen met jullie nog eens vieren. 
Hebben jullie al goede voornemens? En houden jullie er wel 
aan? We allezins wel, wij de welpenleiding hebben ons 
voorgenomen dat we jullie nog een prettig scoutsjaar zullen 
geven.  

Zaterdag 15 Januari: Filmavond 
Kleed jullie maar lekker warm aan want het is filmavond! 
Aangzien alle activiteiten buiten moeten gebeuren zal dit 
ook op ons terrein zijn samen met een gezellig vuurtje. Toch 
mag je nog steeds met zoveel kussen, knuffels en dekens 
komen als je maar wilt, maak het maar lekker gezellig! 

Dit zal van 19:00 tot en met 21:30 en nog eens voor de 
zekerheid zeggen dat dit is ZATERDAG.  

Zondag 23 Januari: Het verrassingensspel 
Wat we vandaag gaan doen? Nog geen idee, het is een 
verrassing. Zelfs wij weten het nog niet. Maar wie dan wel? 
Kom het te weten deze zondag.  

Zondag 30 Januari: Het grote Jungle book spel 

2.0 
Huhhhhh? Weer een Jungle book spel, hadden wij er dit 
jaar niet al een gespeeld? JA! Maar wij zijn nog steeds de 
welpen en willen jullie graag nog eens meenemen naar de 
jungle dat de welpenleiding hun thuis noemt. Kan jij het aan 
om een zondag te overleven in dit vijandig gebied?  
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Maandbrief wolven 

Zondag 9 januari: Het allernieuwste nieuwe 

nieuwste jaar spel.  
2022 is aangekomen het wordt zeker en vast weer een top 
scouts jaar dus hou jullie maar vast voor een top scoutsjaar. 
Wij kijken alvast uit naar een nieuw jaar en we doen er alles 
aan om jullie een top jaar te bezorgen. Hopelijk tot zondag. 

Zondag 16 januari: Het grote traktatiespel. 
Deze zondag mogen jullie allemaal een cadeautje 
meebrengen ter waarde van €5. Zondag steken we dan 
iedereen zijn naam in een pot en vieren we samen het 
nieuwe jaar. Zorg er zeker voor dat het cadeautje 
genderneutraal is. Tot dan. 

Zondag 23 januari: Smokkelspel  
Hij was een smokkelaar die diep in de nacht steeds weer z’n 
smokkelwaar de grens over bracht. Klein was het 
smokkelloon en groot het gevaar zo is het leven van een 
smokkelaar. Tot dan, stevige linker de leiding  

Zaterdag 29 januari: Filmavond 
Vandaag kijken we een film. Jullie worden allemaal 
verwacht op de scouts om 18u30 en de avond zal eindigen 
om 20u30. We maken er een gezellige avond van dus doe 
jullie iets gemakkelijk aan. We maken er een topavond van !  
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Maandbrief Jonggivers 

Zondag 9 januari: Het gelukkige 

Nieuwjaarsspel 
Happy New Year! Vandaag is het de eerste zondag van 
2022. New year, new me? Wat zijn jullie resoluties dit jaar? 
Die van ons is alleszins NOG zottere, toffere, gekkere 
spelletjes voor jullie in elkaar steken!! Tot dan!  

Zaterdag 15 januari: Filmavond 
Aangezien jullie leiding momenteel hard aan het blokken is, 
kunnen ze een beetje ontspanning gebruiken. Vandaar, een 
filmavond! Kleed jullie lekker warm, want het is niet zomaar 
een filmavond. Vandaag kijken we een leuke film, buiten, 
aan een vuurtje, onder dekentjes, op een groot, groot 
scherm!!  

Zondag 23 januari: Hamme vakantieland 
Zoals jullie wel weten, wonen wij in de mooiste grootstad 
van België, namelijk het fantastische Hamme. Toon 
vandaag dat je de titel 'Ammeneir' waardig bent met ons 
leuke dorpsspel! Kom vandaag dus ook allemaal met de 
FIETS! Wie weet wat jullie allemaal nog ontdekken in 
9220...  

Zondag 30 januari: Het grote weermanspel 
Frank Deboosere voorspelt al jaar en dag ons weer zoals 
niemand anders dat kan. Deze zondag regelen wij het weer! 
De weermachine is op hol geslagen en jullie moeten ons 
helpen!! Misschien kunnen we een regendans doen, of wel 
een gek ritueel zodat er een regenboog verschijnt? Help 
Frank, zodat hij weer het zonnetje in huis kan zijn!  
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Maandbrief Givers  

Zaterdag 08 januari: Nieuwjaarsreceptie 
Gelukkig 2022! We openen het nieuwe jaar met een echte 
knaller. Lekker een glaasje drinken en een hapje eten op 
onze enige echte nieuwjaarsreceptie, exclusief voor de 
givers. We verwachten jullie om 19u, tot dan! 

Zondag 16 januari: Koude Oorlogsspel 

наше вдохновение 

закончилось, поэтому мы не 

знаем, что здесь писать.  

Поздравляем всех, кто это 

переводил!  ты настоящий 

даритель, мы тобой гордимся 

Zaterdag 22 januari: Filmavond 
Omdat leiders Kobe en Jate examens hebben gaan we 
gezellig een film kijken zodat we ons hoofd even kunnen 
leegmaken. Het genre houden we nog even ter verrassing, 
maar neem gerust een pamper mee voor de broekschijters 
onder ons ;) Kom gerust in cosy kleren en je mag ook altijd 
een dekentje meebrengen voor de gezelligheid. Wij 
verwachten jullie om 19u op de scouts.  

Zondag 30 januari: Het grote Brexitspel 
Bonjour, we are from Engeland and we think it is not tof hier 
in the Europa. Wii willen op ourselfs beginnen without hulp 
from other countries. So will you help make ons nation 
strong? Thank jou for the help, greetings the eiland in the 
zee x  
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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 


