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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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Speelhoekje 

Doolhof 
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Kleurplaat 
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Maandbrief kapoenen 

Zondag 1 mei: Het grote in mei leggen alle 

vogels een ei spel 
Het is lente, het is lente 

ja ik ruik wel duizend bloemen als ik ruik 

het is lente, het is lente 

en ik heb de lentekriebels in mijn buik 

het is lente, het is lente 

ja dat is nog eens een waarheid als een koe 

het is lente, het is lente 

en ik word daarvan zo lentemoe 

Het is lente, het weer wordt warmer en mei is gestart. Jullie 
weten wat ze daarover zeggen: "In mei leggen alle vogels 
een ei!" 

Zondag 8 mei: Het mega moederdagspel 
Ben je 'n engeltje of een grote kapoen 

Je mama ziet je graag 

Nee, het maakt echt niet uit wat je doet 

En is ze boos dat maak je weer goed 

Met een knuffel en een klinkende zoen 

Je mama ziet je graag 

En daar kan niemand ooit iets aan doen 

Je mama ziet je graag 

Niemand die zoveel van je houdt 
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En die haar leven zo rond jou heeft gebouwd 

Want alles wat ze doet 

Is gewoon voor jou 

Vandaag staan de mama's aan de top in ons mega 
moederdagspel, zeker komen is de boodschap! 

Zondag 15 mei: Waterspelletjes 
Deze zondag wordt een waterval, een waterval. Eeujjj 
hoooo. 

Wie neemt jou bij de hand, naar een waterpretland? Durf jij 
die stap te wagen.  

Alles waar je van houdt, duizend mensen rond jou. Die je 
nat spuiten.  

Deze zondag is het mooi weer, dus we gaan waterspelletjes 
spelen. Breng zeker reserve kledij mee, en geniet van deze 
super zondag! 

Zondag 22 mei: Eindactiviteit 
Samen naar een pretpark, samen naar een pretpark. We 
gaan omhoog we gaan omlaag, we gaan vlug we gaan 
traag op de attractie.  

Kangoeroe ga nu niet te vlug, ik bibber van de schrik.  

Deze zondag gaan we naar Walibi, de extra informatie volgt! 
Be there or be at home! 
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Zondag 29 mei: Groepsactiviteit 
Als we samen gaan kamperen in Zutendaal of in de 
Ardennen.  

Dan klinkt het wel duizend keren vrolijke vrienden dat zijn 
wij.  

Vrolijke vrolijke vrienden, dat zijn wij.  

Deze zondag is de laatste zondag van het jaar. :( we gaan 
er een echte knal zondag van maken en bewijzen dat de 
kapoenen de sterkste zijn. We duelleren tegen de andere 
takken en hakken ze in de pan. Neem samen met ons 
afscheid van een super jaar en een goeie start voor een 
super kamp!  
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Maandbrief welpen 

Zondag: 1 mei: Het grote regenboog spel  
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! 

Ohja vandaag is het het grote regenboogspel! Deze zondag 
gaan jullie de beste zondag van jullie leven beleven met ons 
super toffe regenboog spel. 

Zondag 8 mei: Het grote chill werd welp spel:  
Speciaalste tof gekste zondag van jullie leven gaan jullie 
vandaag beleven.  Het is dus geen normale dag zoals jullie 
wel al kunnen lezen, maar waarom? Dat zullen jullie deze 
zondag te weten komen.  

Zondag 15 mei: Het misha mushi flipstikspel 
Beste welpjes  

Vandaag spelen we het misha mushi flipstikspel. Is het eng, 
is het grappig ? Moet je snel zijn, of moet je heel lenig zijn? 
Dat komen jullie allemaal deze zondag te weten tijdens het 
misha mushi flipstikspel. 
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Zondag 22 mei: Eindactiviteit 
Deze zondag gaan we naar Walibi!! Woehoew! We 
vertrekken om 8u00 aan de Kaai en zijn om 18u00 weer 
terug. Kijk zeker eens op de brief voor meer info en vergeet 
jullie niet in te schrijven! 

Zondag 29 mei: groepsactiviteit 
Deze zondag is de laatste zondag van het jaar. :( we gaan 
er een echte knal zondag van maken en bewijzen dat de 
kapoenen de sterkste zijn. We duelleren tegen de andere 
takken en hakken ze in de pan. Neem samen met ons 
afscheid van een super jaar en een goeie start voor een 
super kamp!  
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Maandbrief wolven 

Zondag 1 mei: Het grote arbeidsspel. 
1 mei dag van de arbeid, een dag die we vieren door niet te 
werken. Waar hebben we die vrije dag aan verdiend ? 1 mei 
is een feestdag, een vrije dag voor de meeste mensen. Dit 
jaar valt hij op een zondag sowieso al een vrije dag. Maar 
wat doe je op een doordeweekse 1 mei ? Keuze te over 
want de dag van de arbeid wordt gevierd om niet te gaan 
werken. Maar wij vieren deze dag door naar de scouts te 
komen en er een zotte dag van te maken ! Weetje: bij de 
Schotse en Ierse Kelten was 1 mei de start van de lente en 
de zomer.  

Zondag 8 mei: techniekendag  
Vandaag gaan we jullie al wat voorbereiden voor op kamp 
jullie eigen eettafel te sjorren. Dus neem je 2 rechterhanden 
maar mee en kom met ons sjorren olleee.   

Zondag 15 mei: de laatste echte zondag.  
Liefste kindjes , met spijt in ons hartje moeten we jullie 
mededelen dat het de laatste zondag is dat wij voor jullie 
een spelletje in elkaar steken. Maar twijfel niet we doen ons 
uiterste best om er nog een topdag van te maken. Dus 
verwacht jullie nog maar aan een topper van een dag !  

Zondag 22 mei: Eindactiviteit 
Deze zondag gaan we naar Walibi!! Woehoew! We 
vertrekken om 8u00 aan de Kaai en zijn om 18u00 weer 
terug. Kijk zeker eens op de brief voor meer info en vergeet 
jullie niet in te schrijven! 
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Zondag 29 mei: groepsactiviteit 
Deze zondag is de laatste zondag van het jaar. :( we gaan 
er een echte knal zondag van maken en bewijzen dat de 
kapoenen de sterkste zijn. We duelleren tegen de andere 
takken en hakken ze in de pan. Neem samen met ons 
afscheid van een super jaar en een goeie start voor een 
super kamp!  
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Maandbrief Jonggivers 

Zondag 1 mei: woudloperskeuken 
Woeho! De langverwachte woudloperskeuken komt eraan! 
We spreken deze zondag om 11u00 af op de scouts met 
onze fiets. Vergeet zeger geen vleesje en groentjes mee 
te bakken, want we gaan dit als echte scoutsen op een 
houtvuurtje klaarmaken! 

Zondag 8 mei: in mei legt elke Hamse wuiten 

een ei 
Zoals iedereen wel weet legt een Hamse wuiten eiren in 
mei. We trekken vandaag op pad om deze zeldzame eieren 
te vinden! Neem je fiets mee, want het zou wel eens ver 
kunnen rijden zijn eer we zo’n vogel tegen komen. 

Zondag 15 mei: rechtendoortocht 
Wat is scouts zonder een rechtendoortocht? We gaan 
vandaag de woeste beken van Hamme trotseren. Vergeet 
geen reserve kledij mee te brengen, want we zouden best 
wel eens vuil kunnen worden. 

Zondag 22 mei: Eindactiviteit 
Deze zondag gaan we naar Walibi!! Woehoe! We 
vertrekken om 8u00 aan de Kaai en zijn om 18u00 weer 
terug. Kijk zeker eens op de brief voor meer info en vergeet 
jullie niet in te schrijven! 

Zondag 29 mei: groepsactiviteit 
Deze zondag is de laatste zondag van het jaar. :( we gaan 
er een echte knal zondag van maken en bewijzen dat de 
kapoenen de sterkste zijn. We duelleren tegen de andere 
takken en hakken ze in de pan. Neem samen met ons 
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afscheid van een super jaar en een goeie start voor een 
super kamp!  
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Maandbrief Givers  

Zondag 01 mei: Rechtendoortocht 
Aangezien onze rechtendoortocht vorige keer letterlijk in het 
water is gevallen, geven we hem vandaag nog een kans. 
We gaan in vogelvlucht door de vettigste plekjes van 
Hamme en komen stinkend naar de beken weer thuis. Trek 
dus zeker jullie vuilste kleren aan en vergeet geen reserve 
kledij. 

PS: Derdejaars jullie geven deze zondag mee leiding. 
Donderdagavond (28/04) om 20u00 worden jullie in de 
Mieke Macke verwacht, waar jullie mee het spel van 
komende zondag zullen voorbereiden met jullie toegewezen 
tak. 

Zondag 08 mei: Woudloperskeuken 
Deze zondag gaan we lekker koken. We trekken erop uit en 
koken op een zelfgemaakt vuurtje met onze gamel als een 
echte scout. Wat neem je mee? Een maaltijd waar je zin in 
hebt, die je zelf zal moeten bereiden 
(vlees/pasta/aardappelen), gamel en bestek. Wanneer 
verwachten wij jullie? Van 11u30 tot 16u00. Tot dan! 

Zondag 15 mei: Sjordag 
Zoals jullie dit jaar wel al hebben gezien, zijn jullie sjorskills 
nog niet waar ze zouden moeten zijn. Wees dus zeker 
voltallig aanwezig, dan maken we deze zondag een coole 
constructie en kunnen we op kamp eens pronken met wat 
de givers wel allemaal niet kunnen maken. 
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Zondag 22 mei: Eindactiviteit 
Deze zondag gaan we naar Walibi!! Woehoew! We 
vertrekken om 8u00 aan de Kaai en zijn om 18u00 weer 
terug. Kijk zeker eens op de brief voor meer info en vergeet 
jullie niet in te schrijven! 

Zondag 29 mei: Groepsactiviteit 
Daar is hij dan, de laatste zondag van het jaar. Als mooie 
afsluiter spelen we zoals gewoonlijk een spel allemaal 
tezamen en tonen we die andere takken nog maar eens dat 
ze niet op kunnen tegen de elite tak van de givers. Tot op 
kamp!  
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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 


