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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 €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 19 September: 

Kennismakingsspelletjes 
Ondertussen weten jullie wie jullie nieuwe leiding is, maar 
wij weten nog niet zo goed wie jullie allemaal zijn. Kom 
zeker deze zondag zodat we elkaar allemaal beter leren 
kennen!   

Zondag 26 September: Kapoenen competitie 
Dikke Berta, Dunne Berta, schipper mag ik overvaren en 
nog zoveel meer leuke spelletjes staan deze zondag klaar. 
Een hele namiddag spelen om te kijken wie de echte 
kapoenkampioenen in kapoenenspelletjes zijn. 

Het beloofd megasuperdemax te worden!       
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Maandbrief welpen 

Zondag 19 September: 

kennismakkingspalletjes 
Wie zijn we? Wat doen we? Wat drijft ons? Maar vooral wij 
zijn jullie? Wat doen jullie? N wat drijft jullie? Wij kijken er 
enorm naar uit om jullie te leren kennen. Dus kom zeker 
allemaal af voor het super fantastische leuk 
kennismakkingsspel.  

Zondag 19 September: jungelbookspel 
Als je van beren leren kan. Van slimme beren leren kan. 
Vandaag gaan we dieper de jungle in. Ga mee met king-
louis, kaa, oe, chill en akela en ondek de wondere wereld 
van de jungle  
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Maandbrief wolven 

Zondag 19 September: Kennismakingsspel  
Vandaag maken we kennis me de leiding en de leden tot 
zondag Gianni’s  

Zondag 19 September: Het grote 

barfkappenspel  
Vandaag is het de laatste dag dat de leiding een 
mondmasker moet opzetten dus volgende week kunnen 
jullie ons tandjes eens zien  
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Maandbrief Jonggivers 

Zondag 19 september: Wie is het? 
Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Nee het zijn 
jonggivers die elkaar nog niet zo goed kennen! Vandaag 
leren we elkaar via toffe spelletjes beter kennen.  

Zondag 26 september: Zondag, scoutsdag! 
Vandaag laten we jullie zien wat het inhoud om een om een 
echte scout te zijn. Doe jullie stevige botinnen maar aan, 
want deze zondag zal niet voor mietjes zijn!  
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Maandbrief Givers  

Zondag 19 september: Who’s behind the mask 
Is het een vliegtuig, is het een vogel, nee, dat is het niet. Tot 
zondag! 

Weetje: Zweet is geurloos 

Zondag 26 september: Levensweg 
Vandaag zijn jullie allemaal opnieuw baby’s en groeien jullie 
in sneltempo op. We gaan alle fases in ons leven af en 
eindigen bij de fluvius of in het graf.  
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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 


