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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 

  

mailto: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. 

  

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 Mei: Brandweerspel 
Ben jij een echte brandweerman/vrouw of wil je er eentje 
worden? Kom dan zeker af, want we spelen het megacoole 
stoere superleuke brandweerspel voor durvers. 

Weetje: waar rook is, is vuur 

Zondag 23 mei: eindactiviteit 
Vandaag spelen we met alle groepen samen coronaproof 
spelletjes. Dit om het scoutsjaar enorm tof af te sluiten en 
klaar te stomen voor scoutskamp. 

Zondag 30 mei: spel samen 
Indien de coronamaatregelen het toelaten spelen we een 
spel met alle takken samen op een veilige manier! Hou je 
vast aan de takken van de bomen, want het wordt een 
supermegademax takkenspel. Hou zeker de 
facebookpagina in de gaten voor verdere info. 
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Maandbrief welpen 

Zondag 9 mei: het grote veroverspel 
Klaar om de groostste bussiness der bussines te veroveren. 
Ben jij degene die hier het meeste gaat aan verdienen of ga 
je tot de ultiemste uitdaging om de grootste chef van zijn 
troon te stoten. Kom dan zeker af. 

Zondag 16 mei: eindactiviteit 
Vandaag spelen we met alle groepen samen coronaproof 
spelletjes. Dit om het scoutsjaar enorm tof af te sluiten en 
klaar te stomen voor scoutskamp. 

Zondag 30 mei: spel samen 
Indien de coronamaatregelen het toelaten spelen we een 
spel met alle takken samen op een veilige manier! Hou je 
vast aan de takken van de bomen, want het wordt een 
supermegademax takkenspel. Hou zeker de 
facebookpagina in de gaten voor verdere info. 
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Maandbrief wolven 

Zondag 9 mei: Doop 
Ja ja, hier is het dan! Eindelijk is het tijd voor jullie 
scoutsdoop. Zorg dat je warme reserve kleren meeneemt 
want jullie zullen lekker vuil worden. Wij hebben er alvast zin 
in! 

Zondag 16 mei: eindactiviteit 
Vandaag spelen we met alle groepen samen coronaproof 
spelletjes. Dit om het scoutsjaar enorm tof af te sluiten en 
klaar te stomen voor scoutskamp. 

Zondag 30 mei: spel samen 
Indien de coronamaatregelen het toelaten spelen we een 
spel met alle takken samen op een veilige manier! Hou je 
vast aan de takken van de bomen, want het wordt een 
supermegademax takkenspel. Hou zeker de 
facebookpagina in de gaten voor verdere info. 
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Maandbrief jonggivers 

Zondag 2 Mei: Voorkamp zondag 
Yeah, rock’n’roll, we gaan jullie eindelijk eens iets nuttig 
aanleren! Iets wat je altijd zal nodig hebben voor je verdere 
scoutsjaren! Joepie! Bijscholiiiing!! ‘t Is ni van willen komen, 
‘t is van moeten 

Zondag 16 Mei: Eindactiviteit 
Door corona zullen we geen normale eindactiviteit houden. 
Maarrr niet getreurd want toch wordt er een originele 
zondag georganiseerd om het scoutsjaar toch nog 
supermegademax af te sluiten! 

Zondag 30 mei: spel samen 
Indien de coronamaatregelen het toelaten spelen we een 
spel met alle takken samen op een veilige manier! Hou je 
vast aan de takken van de bomen, want het wordt een 
supermegademax takkenspel. Hou zeker de 
facebookpagina in de gaten voor verdere info. 
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Maandbrief givers 

Zondag 2 mei: patrouilleleidingverkiezing 
Na een lang scoutsjaar van wachten is het dan toch 
eindelijk aangebroken: de jaarlijkse 
patrouilleleidingverkiezing! Onze laatstejaars mogen alles 
uit de kast halen om hunzelf te promoten. Haal jullie 
leiderscapaciteiten boven en misschien worden jullie wel 
gekozen in deze belangrijke verkiezingen. 

Zondag 16 mei: In the endactiviteit 
One thing I don't know why 

It doesn't even matter how hard you try 
Keep that in mind, I designed this rhyme 

To explain in due time 
All I know 

Time is a valuable thing 
Watch it fly by as the pendulum swings 

Watch it count down to the end of the day 
The clock ticks life away 

It's so unreal 
Didn't look out below 

Watch the time go right out the window 
Tryin' to hold on, did-didn't even know 

I wasted it all just to watch you go 
I kept everything inside and even though I tried 

It all fell apart 
What it meant to me will eventually 

Be a memory of a time when I tried so hard 
I tried so hard and got so far 

But in the end it doesn't even matter 
I had to fall to lose it all 

But in the end it doesn't even matter 
One thing, I don't know why 

It doesn't even matter how hard you try 
Keep that in mind, I designed this rhyme 

To remind myself how I tried so hard 
In spite of the way you were mockin' me 

Acting like I was part of your property 

Remembering all the times you fought with me 
I'm surprised it got so far 

Things aren't the way they were before 
You wouldn't even recognize me anymore 

Not that you knew me back then 
But it all comes back to me in the end 

You kept everything inside and even though I tried 
It all fell apart 

What it meant to me will eventually 
Be a memory of a time when I tried so hard 

I tried so hard and got so far 
But in the end it doesn't even matter 

I had to fall to lose it all 
But in the end it doesn't even matter 

I've put my trust in you 
Pushed as far as I can go 

For all this 
There's only one thing you should know 

I've put my trust in you 
Pushed as far as I can go 

For all this 
There's only one thing you should know 

I tried so hard and got so far 
But in the end it doesn't even matter 

I had to fall to lose it all 
But in the end it doesn't even matter 

https://www.youtube.com/watch?v=olZuO-aHwf4 

Zondag 30 mei: spel samen 
Indien de coronamaatregelen het toelaten spelen we een 
spel met alle takken samen op een veilige manier! Hou je 
vast aan de takken van de bomen, want het wordt een 
supermegademax takkenspel. Hou zeker de 
facebookpagina in de gaten voor verdere info. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=olZuO-aHwf4
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De takverantwoordelijken 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kapoenen Welpen 

Wolven Jonggivers 

Givers 

Robbe Van Hecke: 

+32 477 58 69 84 

Rian Eeckhout: 

+32 473 71 40 31 

 

Jarne De Clercq: 

+32 468 22 97 18 

Bo Timmermans: 

+32 478 06 42 61 

Esther Van Haver: 

+32 472 47 31 18 

 


