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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


Het scoutsblad September  6 

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 18 september: superdelux scouts in 

werkingspel vinden wij super  
Omdat wij de scouts zo super vinden spelen wij super coole 
typische scouts spelletjes. We spelen echte old school 
scouts spelletjes want dat is super leuk. We kunnen 
verzekeren dat dit een super zondag wordt.  

Zondag 25 september: aangenaam kennis 

maken met het kenningsmakingsspel 
Een kennismakingsspel wordt gebruikt om het ijs te breken 
in een groep en om mensen elkaar en elkaars namen te 
leren kennen. Kom deze zondag dus zeker af om elkaar en 
de leiding te leren kennen.  
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Maandbrief welpen 

Zondag 18 september: kennismakingspelletjes 
Vorige week hebben jullie al een beetje kennis kunnen 
maken met de allerleukste leiding van Scouts en Gidsen 
Hamme. De vraag is, wat weten jullie nu eigenlijk over ons? 
En wat weten wij nu eigenlijk over jullie? Om elkaar nog 
beter te leren kennen gaan we deze zondag een 
megageweldig kennismakingsspel spelen. Kom dus zeker af 
en kom te weten of jullie leiding vouwers/proppers zijn! 

Zondag 25 september: Jungle Book spel 
Baloe, Raksha, Oe, Mang, Marala... Jullie kennen ons wel, 
maar wie zijn wij nu eigenlijk echt? Kom het vandaag te 
weten in ons beestig jungle book spel. We trekken het 
oerwoud in en komen zo een bende fantastische dieren 
tegen, bereid je maar voor!  
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Maandbrief wolven 

Zondag 18 september: Wie ben ik  
Wie, wie, wie, wie van de 5 zal de wolven eens een kopje 
kleiner maken. Ja ik weet het, ja ik weet het, Daniël is de 
man die dit klussje klaren kan. 

Deze zondag komen jullie wat meer te weten over jullie 
nieuwe leiding. Wat we graag eten, drinken en zoal doen in 
onze vrije tijd!  

Zondag 25 september: wolvenweg 
Kom volg het pad, volg het pad der 7 zonden. Bang wees 
niet bang voor de weg die je niet kent. Kom volg het pad der 
7 zonden. 

Ik hoop dat jullie al dapper genoeg zijn om samen met ons 
de wolvenweg te volgen.  

Vandaag komen wij te weten wie jullie zijn en of jullie al dan 
niet de wolvenweg zullen  overleven.  
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Maandbrief Jonggivers 

Zondag 18 september: Levensweg-

kennismakingsspel 
Welkom jonggivers! Jullie weten ondertussen al wie jullie 
geweldige fantastische leiding is komend jaar, maar wij 
weten nog zo goed als niks over jullie.  

Kom deze zondag te weten welke tandenborstel jouw 
medejonggivers hadden als kind tot welke shampoo ze 
vandaag in de douche gebruiken.  

We leren mekaar tot in de puntjes kennen bij dit knotsgekke 
levensweg spel! 

Zondag 25 september: 

Patrouilleleidingsverkiezing 
Bij een nieuw jaar horen uiteraard ook nieuwe 
patrouilleleiders!  

Alle laatstejaars zullen een spel moeten voorbereiden met 
de nodige speech en campagneposter om zo de plaats der 
patrouilleleider te bemachtigen na een hevige 
verkiezingsstrijd.  

@Eerstejaars, jullie mogen dit vrijblijvend ook voorbereiden 
indien jullie interesse hebben in patrouilleleider worden :) 

PS: Omkoperij is toegelaten ;)  
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Maandbrief Givers  

Zondag 18 september: het grote wie is het? 
Wie zijn we, wat doen we, wat drijft ons?  

Denk alvast eens na over je schoenmaat, of je een propper 
of vouwer bent, en hoe je jouw boterhammen snijdt.  

Zondag 25 september: Waterpretparkspel 
Vandaag steken we de handen uit de mouwen. 

We bouwen een ubermegacoolefantastischespeterend 
waterpretpark. Dus vergeet jullie zwemkleding, handdoek en 
een zwembril niet. 

A badmuts a day keeps de voordelen not away, dus vergeet 
deze zeker niet.  
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De takverantwoordelijken 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Kapoenen Welpen 

Wolven Jonggivers 

Givers 

Kendo De Cock: 

+32 447 65 47 01 

Jate Van Gucht: 

+32 489 00 67 43 

 

Kobe Van Gucht: 

+32 484 07 60 16 

Esther Van Haver: 

+32 472 47 31 18 

 

Sofie Van Mele: 

+32 479 48 48 68 

 


