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Beste ouders en leden, 

Het scoutsjaar is nog maar net begonnen, maar toch hebben we er al heel wat 

activiteiten op zitten. 

Om het oude jaar af te sluiten en het nieuwe te beginnen, organiseerden we een dia-

avond. We toonden er heel wat foto’s van het kamp in La-Roche-en-Ardenne en 

stelden er ook onze nieuwe leidingsploeg voor.  Nadien namen we deel aan de 

hopduvelfeesten, zo maakten we onze hopduvel en stapten ermee in de stoet, ’s avonds 

dansten we samen met de Assesse jeugdbewegingen de flashmob mee op het 

slotspektakel. 

En dan was er de eerste vergadering die, mededankzij het mooie weer, een groot 

succes werd. Heel wat nieuwe leden kwamen een kijkje nemen, en zagen dat het goed 

was! Op onze traditionele ouderavond konden die nieuwelingen zich inschrijven, 

konden er plantjes van Kom op Tegen Kanker gekocht worden en vonden een aantal 

kampgangers wat verloren spullen terug. Begin oktober trok de hele leidingsploeg een 

weekend naar Humbeek om er de rest van het scoutsjaar voor te bereiden (en 

vergaderd hebben we!).  

Eind oktober werkten we samen met de Landbeek aan de Halloweentocht, waar veel 

leden en gezinnen op af kwamen. Maar waar er nog meer volk op af kwam was zeker 

en vast ons alom bekende Italiaans etentje dat doorging in zaal ’t Kloosterhof. We 

willen iedereen nog eens een dikke dank u wel zeggen voor jullie talrijke aanwezigheid! 

Ook de komende maanden wordt het nog druk. Op 13 december is het namelijk 

kerstmarkt op het gemeenteplein in Asse, waar wij lekkere hamburgers en hotdogs 

gaan verkopen. En op 24 december is het zoals steeds jeneveravond op het kerkplein in 

Mollem. Vanaf 23u is iedereen er welkom om te genieten van een glaasje jenever, een 

warme chocomelk of een gezellig kampvuur. Omdat het in deze periode zo druk is en 

de kerstvakantie ook blok betekent voor de studerende leiding, is het zowel op 

zondag 14, 21 als op zondag 28 december jammer genoeg geen vergadering. Voor 

de rest zijn we volop aan de slag met de voorbereidingen van ons 40-jarig jubileum dat 

doorgaat op 11 en 12 april. 

Het kamp ligt nu nog in de verre toekomst, maar we kunnen wel al meedelen 

dat het dit jaar, zal doorgaan van 4 tot 14 augustus. De kapoentjes blijven van dinsdag 

4 tot zaterdag 8 augustus; de welpen, bevers en jonggivers van dinsdag 4 tot vrijdag 14 

augustus. De givers vertrekken zoals steeds een dagje vroeger en komen dus al zondag 

2 augustus op. 

Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor de rest wensen 

we je alvast veel leesplezier toe! 

Een stevige linker, 

Reinout en Arnaud 
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De vetgedrukte namen zijn de takverantwoordelijken, aarzel niet om hen te contacteren. 

Kapoenen 
   

Laura De Keyser Kezeweide 25, Mollem 0474/86.33.77 laura@kramaai.be 

Arnaud De Hovre Kloosterbeek 17, Mollem 0479/12.49.88 arnaud@kramaai.be 

Saar Junius Voorstehoeve 109, Mollem 0472/06.87.12 saar@kramaai.be 

Janina Vermeir Winkelbaan 31, Mollem 0472/99.29.81 janina@kramaai.be 

Joris Van Houcke Winkelbaan 10, Mollem 0496/99.72.65 joris@kramaai.be 

    
Welpen 

   
Evert Bettens Schermershoek 46, Mollem 0473/57.81 16 evert@kramaai.be 

Sam Junius Voorstehoeve 109, Mollem 0479/06.29.20 sam@kramaai.be 

Fien Verdoodt Ceuppensrij 4, Mollem 0476/07.67.70 fien@kramaai.be 

Lucas Lannoy Boven Vrijlegem 21, Mollem 0471/31.88.07 lucas@kramaai.be 

Marthe Herman Voorstehoeve 67, Mollem 0474/50.35.15 marthe@kramaai.be 

    
Bevers 

   
Casper Herman Voorstehoeve 67, Mollem 0478/52.30.51 casper@kramaai.be 

Wouter Van Houcke Winkelbaan 10, Mollem 0477/09.67.72 woutervh@kramaai.be 

Dries Verdoodt Ceuppensrij 4, Mollem 0477/27.46.96 dries@kramaai.be 

Reinout Joostens Winkelbaan 36, Mollem 0470/86.62.66 reinout@kramaai.be 

Tim Cassiman Schermershoek 40, Mollem 0470/85.60.85 tim@kramaai.be 

Evelyn De Boeck Winkelbaan 80, Mollem 0478/82.79.46 evelyn@kramaai.be 

    
Jong-Givers 

   
Bram Vanhove Voorstehoeve 126, Mollem 0477/84.14.63 bram@kramaai.be 

Nette De Ridder Kersgatstraat 28, Bollebeek 0479/88.57.95 nette@kramaai.be 

Robbe Devriese Voorstehoeve 105, Mollem 0472/65.68.95 robbe@kramaai.be 

Jens De Backer Schermershoek 104, Mollem 0471/49.21.33 jens@kramaai.be 

    
Givers 

   
Brecht Bettens Schermershoek 46, Mollem 0473/57.80.86  brecht@kramaai.be 

Ruben De Hovre Kloosterbeek 17, Mollem 0478/42.29.81 ruben@kramaai.be 

Sven De Backer Schermershoek 104, Mollem 0479/32.21.42 sven@kramaai.be 

    
Groepsleiding 

   
Arnaud De Hovre Kloosterbeek 17, Mollem 0479/12.49.88 arnaud@kramaai.be 

Reinout Joostens Winkelbaan 36, Mollem 0470/86.62.66 reinout@kramaai.be 
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Kassier van Kramaai Mollem:  Louis Van Waes, Velm 5, 1730 Mollem 

Rekeningnummer: 310-1130050-86 

Groepsnummer: B1312G 

District Hopland  

Site: www.kramaai.be 

 

 

 

 

 

 

Zoekertje: 
 
Wij zijn op zoek naar de adressen en e-mailadressen van al wie in leiding heeft 
gestaan in onze scouts vanaf 1974 tot nu 
Ook zijn wij volop op zoek naar fotomateriaal. Indien u zelf nog leiding bent 
geweest of leiders van 'in den tijd' hun gegevens heeft,  
over foto's/dia's beschikt, mag u mij zeker contacteren.  
arnauddehovre@hotmail.be  
0479 12 49 88 
Kloosterbeek 17 
1730 Mollem 
 
p.s.: wij scannen de foto's of dia's in, en bezorgen u deze zo snel mogelijk terug 
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Technieken met Dries: 
Het apenvuistje (keesje) 

 
Deze knoop wordt meestal gebruikt als versiering. Als je deze aan je hemd hangt toont 

het dat je een ervaren knoopenlegger bent.  Maar pas op want als het aan je hemd 

hangt terwijl je aan het ravotten bent durft het je wel eens in je gezicht te slaan. Wees 

voorzichtig, en veel knoopplezier!  
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De oplossing van dit raadsel vindt u op de laatste pagina. 

 

Zondag 7 december Sinterklaasvergadering 

Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint, mijn beste vriend, mijn 

beste vriend, de lieve goede Sint…. Zijn jullie klaar om de Sint en 

de Piet te verwelkomen? Daarvoor moeten we 

natuurlijk wel weten of jullie braaf zijn geweest!   

P.s.: stoute kindjes zijn ook altijd welkom hoor ;)  

Zaterdag 13 december  

… is het kerstmarkt op het Gemeenteplein in Asse. 

Jullie papa en mama(en jullie, kapoentjes, uiteraard ook) 

zijn altijd welkom! Jullie kunnen ons terugvinden in onze 

seniortent waar we hamburgers zullen opdienen.  

Zondag 14 december zal het dan geen vergadering zijn. 

Zondag 21 december Geen vergadering  

Vandaag is het helaas geen vergadering, maar niet getreurd: jullie zijn allemaal welkom 

op onze jeneveravond op 24 december. Jullie kunnen jullie koude/bevroren teentjes 

komen opwarmen aan onze gezellige kampvuurtjes en ondertussen genieten van een 

heerlijke warme kop chocomelk! 

Zondag 28 december Geen vergadering  

Ook deze zondag zullen jullie ons helaas pindakaas moeten missen!  

 

Kop op , veeg die traantjes maar weg! Jullie zullen jullie vast super amuseren met jullie 

familie en vriendjes! Alvast  een gelukkig nieuwjaar gewenst! 
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Zaterdag 03 januari Nieuwjaarfuif  

Klaar voor deze zaterdag? Strijk jullie beentjes al maar in voor de super duper coole 

kapoenenfuif! We hebben elkaar 2 weekjes moeten missen.. Nu gooien we alle remmen 

los! Graag vragen we een cadeautje ter waarde van 

ongeveer 4 euro mee te geven voor ons nieuwjaarspel. 

Zo kan iedereen met een blije lach en een leuk 

cadeautje naar huis terugkeren! Meer info volgt in 

mail!- 

Zaterdag 10 januari Zwemmen 

Spitter, spetter, spater, zwemmen in het water… Of 

dat is toch wat wij vandaag van plan zijn. Wij gaan ons een hele middag amuseren in 

het zwembad, dus vergeet zeker jullie zwembroek niet!! Ook deze keer volgt er meer 

info in mail. 

Zondag 18 januari Quizvergadering 

Jullie IQ is toch voldoende om hoog te kunnen scoren in onze 

kapoenenquizvergadering? Of niet? Vandaag testen we dit met enkele supercoole doe- 

en weetvraagjes. Even voorbereiden: ‘Wat kwam het eerst: de kip of het ei?’ Wie dit 

antwoord weet, verdient alvast een applausje! 

Zondag 25 januari Ruimtevergadering 

Beste kapoenen, vandaag verlaten we de aarde en 

gaan we ons vestigen op Mars. Met onze fluo-gele 

raket zullen we hier rond 14u vertrekken en ons gaan 

verbroederen met de plaatselijke bewoners. Om niet 

op te vallen tussen de aliens, kunnen jullie je 

natuurlijk vermommen als marsmannetje. Hierdoor 

zal alles nog vlotter verlopen dan gepland en zullen 

we drie uur  later weer in alle veiligheid landen. 

 

 

Zondag 1 februari Sprookjesvergadering 

Wie hoort er niet thuis in dit rijtje: Assepoester-Repelsteeltje-Doornroosje-Roodkapje-

Joris-Pinokio-Sneeuwwitje. Vandaag verkleden we Joris zo, dat hij er wél bij hoort. Dit 

zal wel even duren… Breng dus zeker jullie beste sprookjeskostuums mee, zodat we 

Joris op de best mogelijke manier kunnen helpen! 
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 Zondag 8 februari Zintuigenvergadering 

Zorg dat jullie oren, neus en mond goed uitgekuist zijn, want jullie zullen ze nodig 

hebben! Vandaag gaan we jullie zintuigen testen met alle mogelijke opdrachten. Oefen 

dus al maar, zodat jullie niet voor verrassingen komen te staan. 

Zondag 15 februari Schaatsen 

Ijs: is de vaste vorm van water en kan zeer uiteenlopende vormen aannemen, variërend 

van een ijsberg, ijspegel, tot hagel of sneeuw. 

En om deze definitie in de 

praktijk om te zetten, zullen we 

natuurlijk ter plaatse op 

onderzoek moeten gaan. Warm 

jullie beentjes dus al maar op, 

want vandaag gaan we 

SCHAATSEN!!!! 

Meer info volgt nog 

 

Zondag 22 februari  Kookvergadering 

Zijn jullie klaar om een driesterrenmenu te maken voor jullie allerliefste leiding? We 

hebben namelijk héél veel honger en aangezien we zelfs niet echt chef-koks zijn… 

Daarom rekenen we op jullie kookkunsten om ons uit ons lijden te halen. We starten 

deze vergadering om 11u, zodat we ‘s middags een heerlijke maaltijd kunnen 

verorberen. De kapoentjes mogen tegen 14u terug naar huis, waar ze van een zalige 

siësta kunnen genieten. 

 

Een stevige linker van jullie leiding, 

Saar, Janina, Joris, Laura en Arnaud 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Water
http://nl.wikipedia.org/wiki/IJsberg
http://nl.wikipedia.org/wiki/IJspegel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hagel_(neerslag)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sneeuw
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Zondag 7 december - Sinterklaasvergadering 

Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht en we zitten allemaal even recht, misschien heeft 

u nog even tijd voordat u weer naar Spanje rijdt…Hoera, Sinterklaas komt ons weer een 

bezoekje brengen! Hopelijk zitten er dit jaar niet te veel stoute kindjes bij ;) 

Zondag 14 december - Geen vergadering (kerstmarkt) 

Helaas, pindakaas vandaag zullen jullie je favoriete leiding moeten missen. Maar niet getreurd, 

jullie kunnen ons zaterdag altijd een bezoekje komen brengen met mama en papa op de 

kerstmarkt in Asse.  

Zondag 21 december - Geen vergadering (jeneveravond) 

Lucas en Marthe zijn vandaag al volop aan het voorbereiden aan de Jeneveravond. Terwijl is 

Sam hard aan het studeren om te slagen voor zijn brandweerman-examen en zijn Evert en Fien 

op een congres naar het buitenland over hun wereldberoemde wetenschappelijke theorieën. 

Ook vandaag is er dus jammer genoeg geen vergadering. Wel zijn jullie samen met de mama’s 

en papa’s welkom op 24 december voor een lekkere warme chocomelk aan een gezellig 

kampvuur op het kerkplein. 

Zondag 28 december - Geen vergadering (oud-nieuwjaar) 

Ook deze zondag zullen we elkaar niet zien. De reden hiervoor zijn de vele feesten, die jullie 

waarschijnlijk ook zullen vieren. Joepie! Maar ook de examens van je leiding zitten er 

misschien wel voor iets tussen… 

Tot volgende week! 

Zaterdag 3 januari – Nieuwjaarsfeestje 

Jeeeeeej, omdat jullie de afgelopen dagen nog niet genoeg 

hebben gefeest, houden we op de scouts opnieuw een dikke 

PARTY! Trek jullie beste dansschoenen al maar aan, want 

zaterdag 3 januari worden jullie om 19h verwacht voor het beste 

feestje van Mollem en omstreken. Jullie mama en papa mogen 

jullie alweer komen halen omstreeks 21h. 

Zaterdag 10 januari - Zwemmen 

Plets, plets, plets, plets, plets... PLONS!!! Blub, blub, blub, blub, blub… Vandaag gaan we met 

heel de scouts zwemmen. Vergeet jullie zwembandjes niet 
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Zondag 18 januari - Filmvergadering 

Niets zo gezellig als op een koude winterdag onder een dekentje te kruipen 

en allemaal samen een filmpje te kijken. De verwarming zal op staan en de 

dekentjes zullen klaar liggen, zeker komen dus. 

Zondag 25 januari – Olaf vergadering 

Wat is nu het tofste seizoen. ‘De zomer!’ zou Olaf meteen roepen. Jammer 

genoeg is het geen zomer, maar winter. Maar dit is dan weer het perfecte 

seizoen om Olaf te eren door een reuze sneeuwman te maken die zou groot is 

dat hij blijft staan tot in de zomer. Breng dus zeker jullie 

sneeuwmanmaakmateriaal mee.  

Zondag 1 februari - Sam’s verjaardag vergadering 

Hoera! Driewerf hoera!! Jullie aller leukste, allerliefste, slimste en bovenal COOLSTE leider is 

jarig! Sam wordt zondag 7305 dagen oud en dat moet gevierd worden! Haal alvast jullie 

mooiste feestmutsen, toeters, ballonnen en verkleedkledij boven, want zondag wordt een 

keileukmegatof FEEST!  (Cadeautjes voor jullie attente leider zijn altijd welkom) 

 

 

Zondag 8 februari - Sprookjes vergadering 

Knibbel knabbel knuisje, wie knabbelt er aan mijn huisje?! 

Sprookjes bestaan! En dat bewijzen we vandaag! Bereidt jullie 

alvast voor op een namiddag vol prinsessen, draken toverknollen en 

trollen, en zorg maar dat je in een origineel kostuum komt aanbollen! Dus 

trek die zeven mijllaarzen aan , schuif sneeuwwitje aan de kant: Tijd voor 

een magisch avontuur in sprookjesland!  

Zondag 15 februari - Schaatsen  

Vandaag gaan we weer eens zoals elk jaar gaan schaatsen. Dus vergeet zeker jullie 

handschoenen en warme kledij niet om de vrieskou te doorstaan! Neem ook €5 mee om je 

schaatsen te kunnen huren.  
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Zondag 22 februari - carnaval vergadering  

Vandaag eeen geweldige vergadering! doordat we met de leiding op ontdekkingsreis zijn, een 

eigenaardige professor heeft ons gevraagd om hem mee te helpen zoeken achter zijn zeldzame 

wezens.  ... Er staat een paard in de gang, ja ja een paard in de gang! 

 

Een stevige linker van jullie leiding, 

Sam, Fien, Marthe, Lucas & Evert 
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Zondag 7 december  Sinterklaasvergadering 

Hoor wie klopt daar kind'ren, Hoor wie klopt daar kind'ren. Hoor wie klopt daar 

zachtjes tegen 't raam. 't Is een vreemd'ling zeker, die verdwaalt is zeker. 'k Zal eens 

even vragen naar zijn naam: wouter van houcke. Hij komt ons halen want de Sint komt 

er aan. 

 

zaterdag 13 december geen vergadering kerstmarkt 

Allen welkom op de kerstmarkt van Asse om een lekkere hamburger of hotdog te eten. 

Maar natuurlijk ook van de sfeer te genieten. Spijtig genoeg zal het zondag geen 

vergadering zijn. 

Zondag 21 december geen vergadering  

Vandaag gaan we niets doen want het is weer bijna zover, de mooiste tijd van het jaar 

de jenever avond. Dus nodig al je vrienden en familie maar uit om een lekkere warme 

chocomelk te komen drinken aan ons gezellig vuurtje op het kerkplein. Tot dan!  

zondag 28 december geen vergadering 

Het tornooi fliereljeppen komt in zicht, we moeten een harde training volgen in het 

Andes gebergte. spijtig genoeg zal het geen vergadering zijn 

 

zondag 4 januari jamaicen bobsleën 

Maak jullie borst maar nat, zet jullie helmen maar op en hou je klaar voor de start. 

Vandaag gaan we jamaicen bobsleën. Dus eet alvast een proteïnerijke banaan want het 

zal er hard aan toe gaan. en als jullie thuis ook nog een slee hebben staan breng die 

gerust mee. 

 

zaterdag 10 januari zwemmen 

Emmen emmen emme, wij gaan vandaag zwemmen! Verdere info volgt nog via mail.  
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Zondag 18januari blauw-groen-rood-geel vergadering 

Help! Help! Help! Blauw-groen-rood-geel? Groen-paars-oranje-geel? Geel-groen-

blauw-paars? Rood-geel-groen-bruin? We zijn de code van het meteriaalkot kwijt! Alle 

kleuren zijn versprijd over heel Mollem, vindt de juiste combinatie en probeer de code 

van het materiaalkot te kraken. 

Zondag 25 januari Driekoningen 

Driekoningen, Driekoningen, 

geef mij'ne nieuwen hoed; 

M'nen ouwe is verslete, 

'smoeder mag 't nie weten. 

'svaoder heget gèld 

al op de toanbank (of rooster) geteld. 

Zondag 1 februari Help! 

Evelyn haar barbie’s zijn mysterieus overleden we denken van dat er iemand achter zit! 

, wie heeft dat gedaan? Hoe hebben ze het gedaan? wat is er nu echt gebeurt!? Trek 

vandaag jullie bivakmutsen aan en breng jullie vergrootglas mee want we gaan vandaag 

op onderzoek … 

Zondag 8 februari  kerneval 

Dansen! Dansen! Er staat een paard in de gang, ja ja een paard in de gang 

O o een paard in de gang, een paard en staart 

Zaterdag 15 februari schaatsen 

We gaan schaa schaa schaatsen! op het kou kou kou de ijs. Meer informatie volgt later 

via mail. 

 Zaterdag 21 februari  FuifBevers 

Dansen! Muziek! Feest! vanavond gaan we feesten maar er kan nog iets gebeuren dus 

zorg ervoor dat je  een warme jas en goede schoenen meeneemt. (meer informatie 

volgens mail, zondag geen vergadering) 

 Een stevige linker van jullie leiding 

Casper, Dries, Evelyn, Tim, Reinout en Wouter 
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Zondag 7 December Sinterklaasvergadering 

Vandaag brengt iedereen een klein cadeautje (Maximum 5 euro) mee. Want wij willen 

elkaar ook iets geven. Voel je vrij om verkleed te komen. We maken van Robbe een 

zwarte piet dus zeker komen allemaal! 

 

Zondag 14 december kerstmarkt, Asse, geen vergadering 

Jullie zijn allemaal welkom op de kerstmarkt in Asse op zaterdag 13 december. Dus 

vandaag geen vergadering. 

 

Zondag 21december 

Vandaag is het helaas geen vergadering, maar niet getreurd: jullie zijn allemaal welkom 

op onze jeneveravond op 24 december. waar de warme chocomelk vloeit zoals water.. 

 

Zondag 28 december 

Gelukkig nieuwjaar. Omdat wij nog aan onze nieuwjaarsbrief werken voor onze 

familie, kunnen we jullie vandaag spijtig genoeg niet entertainen. 

 

Zondag 4 januari 

Kom allemaal verkleed als een drie koning getint karakter want we gaan zingen voor 

snoepjes en centjes zodat we op 2daagse lekker kunnen stoeien. 

 

Zaterdag 10 januari 

We gaan vandaag een plonsje nemen in een zwembad. Verdere informatie over de prijs 

en plaats van het water volgt later. Danku Nette ! 
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Zaterdag 17 januari  

Kleed je maar warm aan want vandaag gaan we er weer hard tegen aan. Sneeuwpret 

verzekerd met ons sneeuwkasteel. 

We kijken een film vandaag ! Van Frozen tot Saw onze bibliotheek is oneidig groot!  

 

zondag 25 januari 

Hoera het is dorpspel, hoe goed kennen jullie Mollem? De eerste schatkaart leid naar 

de 2de schatkaart enz..  zo verder tot jullie de draak van Molllem  moeten verslaan . 

 

zondag 1 februari 

Door het dorpsspel van vorige week zijn jullie al opgewarmd voor vandaag. Vandaag 

worden jullie uitmuntende condities getest, 3 uur lang mollympische spelen voor 

eeuwige roem! 

 

zondag 8 februari 

Pannenkoekenbak, met deze originele manier gaan we iets verdienen en onszelf 

verwennen! 

 

zondag 15 februari 

Leiding tegen allen! Jullie mogen ons uitdagen voor eender wat, we laten ons verrassen 

door jullie fantasie, in geval jullie niet genoeg fantasie hebben vullen we wel aan , 

bijvoorbeeld kletsbal… 

 

Zondag 22 februari  
Kleed je maar warm aan want vandaag gaan we er weer hard tegen aan. Sneeuwpret verzekerd met 

ons sneeuwkasteel. 

 

Groetjes van een stevige jong-giverleiding!!  
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Zondag 7 december Sinterklaasvergadering 

HOW HOW HOOOOW!!! Ahnee oei das de kerstman zeker? Vandaag zullen we kijken wie de 

stoute en minder stoute givers waren over het afgelopen scoutsjaar. Wie weet komt de echte 

sint langs aan de onze scoutslokalen en kunnen we met hem een babbeltje slaan over de 

economische crisis en over de snoepgoedtaksen in België ten op zichte van Nederland.  

 

Zondag 14 december HELAAS GEEN VERGADERING VERGADERING 

Op zaterdag 13 december kan u de leiding vinden op de kerstmarkt in Asse. We zullen er naar 

jaarlijkse gewoonte ook een kraampje uitbaten waar jullie allen zeer welkom zijn!  

omkadering van de geen vergadering-vergadering 

 

Zondag 21 december GEEN VERGADERING 

Helaas is het geen vergadering vandaag! De leiding heeft het dezer dagen zeer druk met het 

voorbereiden van de jeneveravond. Jullie zijn dan ook allen uitgenodigd met jullie ouders, 

familie, vrienden om jullie te komen opwarmen aan ons groot vuur op het kerkplein in 

Mollem!  

 omkadering voor 2de maal op rij! 
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Zondag 28 december GEEN VERGADERING 

HET IS BIJNA ZOVER ! JIEHAAA !!! 2015 is in zicht! Een jaar vol nieuwe verrassingen en 

nieuwe uitdagingen ! We wensen jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar en hopen het beste 

voor 2015!!! 

 

omkadering voor 3de maal op rij! 

 

Zondag 4 januari Film  

Yes! Na even geen scouts meer te hebben vangen we vandaag terug aan. We houden het 

vandaag rustig en kijken met z’n allen een filmpje in de lokalen. Wie dus een goeie film heeft 

mag deze altijd meebrengen !  

 

Zaterdag 10 januari Zwemmen  

Vandaag gaan we met z’n alle nog eens gaan zwemmen! We zullen dan ook even het 

wereldrecord onderwaterzwemmen verbreken als we daar dan toch aanwezig zijn. Verdere info 

volgt later nog over waar en hoe veel geld jullie moeten meenemen!  

Zondag 18 januari Sneeuwvergadering 

Als de koude dwarrelende witte met  ijskristalstructuur in watervormige substantie vandaag of 

gisteren uit de hemel is gevallen, zullen wij daar vandaag van profiteren en vertoeven wij erin 

tot we er bij neervallen, of onze uiterste ledematen afvallen van de kou. Breng die 

sneeuwkanonnen alvast mee! 
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Zondag 25 januari Oldskoolvergadering 

Vandaag gaan we back to the roots van het scoutsgebeuren, alle klassiekers die je als kapoen, 

welp of bever speelde halen vandaag weer boven en steken we eventueel in een groter jasje. 

Haal die goede herinneringen almaar boven want het wordt emotioneel! 

 

Zondag  1 februari Bosspelvergadering 

Zoals de titel al voorspeld is het vandaag een bosspel. Wat houd dit in, wat moeten we hiervoor 

meedoen, gaan we vandaag mogelijks sterven, zijn Sven en Brecht nog steeds lelijk? Op al deze 

vragen krijgen jullie vandaag een antwoord. Én jullie kunnen blaadjes meedoen voor in je 

herbarium te kleven! Klasse! 

 

Zondag 8 februari Schaatsen 

Naar jaarlijkse gewoonte gaan wij ook af en toe eens gaan schaatsen, moet het toch wel lukken 

dat het vandaag af én toe is zeker? Vraag alvast aan je ouders of zij willen rijden en breng zeker 

handschoenen mee! Met 5 euro zal je ook kunnen binnengeraken. Meer info volgt nog via 

andere mediakanalen. 

 

Zondag 15 februari gniredagrevnerovetsrethcA 

.nire nav staalp ni nemok dnom ezno tiu nelluz ne nedrow dreevreseg u4 mo tein koo nelluz 

sejtruureiv ed ,gnitiuls ed tem sud ew neod nenepo nerovetsrethca si teh tnaw tein laameleh 

kjilegie nad raam ,kjilnooweg slaoz neod nelluz sella ew tad neggez liw tid ,gniredagrev 

nerovetsrethca ed teh si gaadnaV 

 

Zaterdag 21 februari  Foif 

Normaliter zal vandaag (Zaterdag!) onze 2de fuif doorgaan, alles hieromtrent zal nog besproken 

worden op een vergadering, dus meer info volgt nog! 

 

Een stevige linker van jullie leiding; Brecht, Sven en Ruben 
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Op kamp? Op stap in de natuur? Een grote buitenactiviteit? In de Hopper winkels vind 

je alles wat je nodig hebt om er een geslaagde activiteit van te maken. We richten ons 

tot iedereen die actief op pad wil gaan en hiervoor het geschikte materiaal zoekt. 

De juiste slaapzak, een stevige rugzak, een coole zaklamp, een kompas, stafkaart of 

degelijk schoeisel ? In de Hopper winkels vind je al wat je nodig hebt! 

 

 

recl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


