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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

Het scoutsblad

Oktober

7

Kleurplaat
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Maandbrief kapoenen
Zondag 3 oktober: Vriendjesdag
Vriendjesdag, vriendjesdag alles kan en alles mag want het
is vriendjesdag, vriendjesdag.
Het is feest doorheen heel het land, iedereen maakt zich
klaar om de speciale dag te vieren. Het is feest. Kom geef
me je hand. We gaan de wereld met een glimlach versieren.
Duizend mensen om ons heen. Niemand blijft vandaag
alleen. En we tellen samen af. Vier drie twee één. Want het
is vriendjesdag.
Breng allemaal jullie vriendjes mee, iedereen is welkom!
Hoe meer vriendjes hoe meer punten, tot dan!

Zondag 10 oktober: Dorpspel
Wij zoeken een schat, wij zoeken een schat. Wij zijn om die
te vinden al dagenlang op pad.
Die schatkist ligt verborgen in het kabouterwoud. En wij zijn
thuis vertrokken, op zoek naar geld en goud. Vandaag
trekken we het dorp in voor een leuke zoektocht.

Zondag 17 oktober: Jipperdepipie het grote
Zazou verjaardagspel
Wij wensen jou een gelukkige verjaardag. We hebben
keiveel kadootjes voor je bij. We brengen duizend
ballonnen. Ja het feest is begonnen. We komen binnen met
allen op een rij. We brengen toeters en bellen. Gaan
verhaaltjes vertellen. En de ster van vandaag dat is Zazou.
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Zazou is jarig komen jullie dit meevieren met een stevig
feestje?

Zondag 24 oktober: Geen leiding
Wij gaan zwemmen in fristi en chocomelk op een plek waar
we het nog niet weten, want wij zijn op planningsweekend
dus wij kunnen geen leiding geven . Maar volgende week
zijn we weer van dienst met halloween boehoeehoe.

Zondag 31 oktober: Kapoenoween
Rikki, Gigi, Zazou en Kora. Vieren met z’n vieren
Halloween. Heb je het kapoenenlokaal al gezien? Helemaal
versierd met een spook of tien. ‘t Is het grootste griezelfeest.
Maar toch zijn we niet bevreesd. Want we zijn stoer.
Hebben veel praat. Dat hoort zo voor een kapoen. Hallo
Hallo Halloween. Dat is griezelen. Dat is spoken. Hallo Hallo
Halloween. Wie snel bang is, is gezien. Vergeet jullie zeker
niet te verkleden!

Het scoutsblad

Oktober

10

Maandbrief welpen
Zondag 3 oktober vuile spelletjes
Neem vandaag maar allemaal jullie beste humeur mee naar
de scouts, want vandaag is het de dag!
Jullie worden vandaag om getoverd tot een echte scout!
Neem allemaal zeker wat reserve kleren mee want wij gaan
spelen zoals een echte scouts dit doet.

Zondag 10 oktober: vriendjesdag
Liefste welpjes vandaag is het een speciale dag op de
scouts, vriendjesdag. Dat wil zeggen dat jullie allemaal al
jullie vriendjes mogen meenemen om ook hen eens kennis
te leren met de scouts! Wie weet vinden zij het ook zo tof
als jou, en zijn we met meer vriendjes op de scouts dan dat
we al waren! ( hoe meer zielen hoe meer vreugde! :) )

Zondag 17 oktober: bosspel
Een tocht door het bos, turuturutu we zijn toch niet bang,
tururututu we hebben een zaklamp bij tururututu en dat
maakt ons blij tururututu!
Vandaag gaan de dus naar het bos dus trek jullie
avontuurlijkste schoenen al maar aan!

Zondag 24 oktober: geen scouts
Deze zondag is jammer genoeg geen scouts, want de
leiding heeft speciaal voor jullie een heel weekend
vergaderd om ervoor te zorgen dat jullie een super mega
geweldig scoutsjaar zullen hebben! Tot volgende week
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Zondag 31 oktober: halloweenparty
Halloween is mijn favoriete feest
Dan ben ik verkleed in een griezel beest
Met halloween ben je welkom in de hel
Je krijgt de kriebels. Je bibbert uit je vel
Deze zondag toveren wij ons om toch echte griezelbeesten.
Verkleed jullie daarom zo griezelig mogelijk.
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Maandbrief wolven
Zondag 3 oktober: Paraolympics
Vandaag zijn we allemaal een beetje sportief. We gaan de
moeilijkste vorm van de Olympische spelen beoefenen.
Trekt under chicste schoenen maar al aan want het dak
gaat eraf.

Zondag 17 oktober: Cleudo
Wie o wie wie is de dader ? om da te weten te komen moete
gewoon komen. Loop door de kamers en kom erachter wie
de moord heeft gepleegd. Met welk wapen en in welke
kamer. Probeer als eerste de moord op te lossen. Groetjes
Hasbro! 4,7 rating op schaal van 5

Zondag 24 oktober: geen scouts
Deze zondag is jammer genoeg geen scouts, want de
leiding heeft speciaal voor jullie een heel weekend
vergaderd om ervoor te zorgen dat jullie een super mega
geweldig scoutsjaar zullen hebben! Tot volgende week

Zondag 31 oktober: Halloween spel
In het holst van de nacht, bij volle maan, kun je mij door de
lucht zien gaan, ik fladder als een vleermuis en ben altijd
opzoek naar een portie lekker vers bloed. Wie ben ik. Pak
gerust jullie verkleed kleren mee vandaag gaan we volledig
los op Halloween.
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Maandbrief Jonggivers
Zondag 3 oktober: Breek de tent maar af!
Eigenlijk is dat een mopje want we gaan ons lokaal pimpen!!
Maar hoe, wat, waar, huhh?? Ons lokaal, 14u, met
verfborstels en stickers en glitters en glamours en alles wat
je thuis kan vinden om van ons sombere lokaal een echte
feesttent te maken!! #debouwiswauw#rock’n’roll#komenhé

Zondag 10 oktober: Vriendjesdag-dag
Dag vriendjes, zoals jullie weten, zitten we met een klein
groepje en daar gaan we iets daan doen!! Vandaag is de
dag van vriendjes en vriendinnetjes dag! Wie op deze dag
van vriendjesdag-dag het meeste vriendjes meepakt, krijgt
een suprise vriendjesdag-dag pakket!! Dag en tot dan hé!!!!
P.S. Vriendjes en vriendinnetjes van vriendjes en
vriendinnetjes zijn ook vriendjes en vriendinnetjes en die
mogen natuurlijk ook mee!!

Zondag 17 oktober: Patrouilleleiding
verkiezing
Het loopt in het 100, HELP!! Daarom dus zoeken wij twee
gedreven jonggivers die het zien zitten om een patrouille te
leiden!! Ben jij geschikt? Dan mag je een tof spel voorzien
voor de hele groep, vergeet ook niet om toffe campagne te
voorzien (affiches, speech, noem maar op en verras ons en
je medeleden!)
#electionday#whowillwinthelections??#bethereorbenenonnu
zeleir
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Zondag 24 oktober: Geen scouts:
planningsweekend
Helaas jullie zullen ons een zondag moeten missen :(((( Wij
zorgen er dit weekend voor dat jullie super leuke de max
activiteiten kunnen doen, tot de volgende!!

Zondag 31 oktober: Halloween!
Brrrrr, vandaag is het sidderen en beven want het is
Halloween! Jullie worden om 12 UUR op de scouts
verwacht in jullie griezeligste kostuum! Deze dag is niet voor
bangerikken, dus hou jullie hart maar vast voor ons
halloweenfuifje! Kom als je durft… Mwuhahahahaaaa…
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Maandbrief Givers
Zondag 3 oktober: Rechtendoortocht
Lekker vuil worden en stinken naar mottige beken? Jazeker!
We starten aan de scouts en eindigen ergens in een veld
zonder van ons pad af te wijken. Rechtendoor en blijven
gaan!

Zondag 10 oktober:
Patrouilleleidingsverkiezing
Ooit al gehoord van patrouilles? Neen? Dan wordt het hoog
tijd!
Jullie worden opgedeeld in teams onder leiding van een van
jullie medegivers. Bereid je dus zeker goed voor met een
giga super mega spel als jij graag patrouilleleider wordt.
Denk ook maar alvast aan een speech waarmee je het
publiek kan overtuigen van jouw kwaliteiten als
patrouilleleider.

Zondag 17 oktober: Patrouillebattle
Deze week maken we meteen gebruik van de patrouilles en
spelen we een echte ruige battle om meteen te zien welke
patrouille bestaat uit zwakke schakels.

Zondag 24 oktober: Planningsweekend
Jammergenoeg is het dit weekend geen scouts. Wij zijn
druk bezig met het plannen van alle leuke activiteiten en
evenementen. Tot volgende week!
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Zaterdag 30 oktober: Halloweentocht
Let op dit weekend is het scouts op zaterdag!
We gaan allemaal samen naar Lebbeke om daar een echte
griezeltocht te doen. Breng dus maar al een pamper of
reserve onderbroek mee voor zij die in hun broek gaan
kakken.
Locatie, uur en bedrag volgt nog. Hou dus zeker sociale
media in de gaten!
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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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