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Beste ouders en leden, 

Het jaar 2015 mag dan misschien bijna voorbij zijn, maar ons scoutsjaar is dat 

allerminst! 

En wat voor een jaar hebben we al gehad! Iedere vergadering is tot nu al geweldig 

geweest, en we hebben er allemaal zin in om het nog leuker te maken! Onze eerste 

vergadering was opperbest, mede dankzij heel wat nieuwe leden die een kijkje kwamen 

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 Gooik om er de rest van het scoutsjaar 

voor te bereiden (en vergaderd hebben we!). Ook de jins, die dit jaar nieuw zijn, 

vinden hun draai goed in onze jeugdwerking. 

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 12 december is iedereen 

uitgenodigd om een kijkje te komen nemen naar de stand van Scouts Mollem op de 

kerstmarkt op het gemeenteplein in Asse waar wij lekkere hamburgers en pita gaan 

verkopen. 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, de goede sfeer krijgen jullie er gratis bij. 

Omdat het in deze periode zo druk is en de kerstvakantie ook blok betekent voor de 

studerende leiding, is het enkele zondagen in december jammer genoeg geen 

vergadering. 

Op 1 april (jawel, dit is geen mopje) vindt onze jaarlijkse fuif “The White Knight” 

plaats. Deze niet-te-missen fuif zal dit jaar beter worden dan ooit tevoren! Hou deze 

datum alvast vrij om niets te missen van een avond vol gezellig en vooral plezant 

feestvieren. 

Het kamp ligt nu nog in de verre toekomst, maar we kunnen al meedelen dat het dit 

jaar opnieuw zal doorgaan van 4 tot 14 augustus. De kapoentjes blijven van donderdag 

4 tot maandag 8 augustus; de welpen, bevers en jong-givers van donderdag 4 tot 

vrijdag 14 zondag. De givers vertrekken zoals steeds een dagje vroeger en komen 

woensdag 3 augustus op. Wanneer de jins op buitenlands kamp gaan wordt jullie 

verder medegedeeld door de Jinleiding. Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om 

ons te contacteren. Voor de rest wensen we jullie alvast veel leesplezier toe! 

Een stevige linker, 

Reinout, Fien en Evert 
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Weetjes met Fien 

Wist je dat… 

 We spenderen maar liefst 65 tot 90 procent van onze gesprekken aan roddels. 

Zowel mannen als vrouwen! 

 

 Een krijsende baby kan 110 decibel produceren  ongeveer net zo veel als een 

bladblazer of rockconcert 

 

=    

 

 Katten doen 85% van de dag helemaal niks. 

 

 

 

 

 

 Weetjes met Fien vanaf volgende week verandert in grappige foto’s met Fien? 

 

 

 

  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCML0xcb8mskCFUl-GgodiUQLyg&url=http://thegreatsouthernbrainfart.com/?p=11698&bvm=bv.107763241,d.d2s&psig=AFQjCNF2b-l6Bs9OgbMURGbitp0R5b8JLg&ust=1447970409504076
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Kleuren met Janina 
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Zondag 6 december    Sinterklaasvergadering 

Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht….. 

Oh wie klopt daar kinderen, oh wie klopt daar kinderen…… 

Jullie kunnen waarschijnlijk al raden waarover deze liedjes gaan. 

Inderdaad: over SINTERKLAAS! 

Vandaag komt de sint op bezoek bij ons op de scouts! Dus wees 

maar braaf want anders krijg je de roe!  

PS: ik heb alvast gehoord dat hij héél veel snoep zal meebrengen!  

 

Zaterdag 12 december   Kerstmarkt 

Vanavond is er een supergezellige kerstmarkt op het Gemeenteplein in Asse. Jullie 

papa en mama, en jullie als kapoentjes zijn uiteraard ook altijd welkom!  

Op zondag 13 december zal er daarom geen vergadering zijn. 

 

Zondag 20 december  Geen vergadering  

Helaas is het vandaag geen vergadering maar jullie zijn allemaal welkom op onze 

jeneveravond op 24 december. Jullie kunnen jullie koude teentjes komen opwarmen 

aan ons gezellig kampvuurtje en genieten van een warme chocolademelk.  

 

Zondag 27 december  Geen vergadering 

Haal de zakdoekjes maar boven! Ook deze zondag zullen jullie ons moeten missen. 

Maar we zijn er zeker van dat jullie je vast amuseren met jullie familie en vriendjes! 

Alvast een gelukkig nieuwjaar gewenst van jullie lieve leiding.  

 

Zondag 3 januari   Filmvergadering 

Vandaag gaan we rustig in de zetel zitten en nog 

nagenieten van al dat lekkere eten van de 

voorbije feestdagen, om dat nog compleet te 

maken gaan we er nog een filmpje bij kijken 

ook!  

Welke film dat zal zijn blijft nog een verrassing. Wij kijken er alleszins al naar uit!  
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Zondag 10 januari  Schaatsen   

Schaatsenrijden, wie doet mee? Schaatsenrijden, ene twee 

Links en rechts en in de maat. Kijk nou toch eens hoe fijn dat gaat. 

kris kras, krisser de kras, 'k Wou dat 't altijd winter was 

Kris kras, krisser de kras,'k Wou dat het altijd winter was 

Zoals elk jaar gaan we schaatsen met de scouts. Neem jullie paar handschoenen  

en dikke kousen al maar klaar! Verdere informatie volgt via mail.  

 

Zaterdag 16 januari   Fuif  

De allerleukste kapoenenleiding wil natuurlijk ook met de kapoentjes het nieuwe jaar 

goed instappen, en aan iedereen het beste toewensen voor het komende jaar. Dit doen 

we natuurlijk met een fuif! De fuif zal zaterdagavond doorgaan in het lokaal. Graag 

vragen we een cadeautje ter waarde van ongeveer 4 euro mee te geven voor ons spel. 

Zo kan iedereen met een blije lachen geluk hartje naar huis terugkeren. Meer info volgt 

later nog in mail.  

 

Zaterdag 23 januari   Zwemmen 

Alle eendjes zwemmen in het water 

Falderal de riere 

Falderal de rare 

Alle eendjes zwemmen in het water 

Fal de ral de ral de ra 

Deze zaterdag gaan we met heel de scouts zwemmen. Net zoals de eendjes zijn we 

echte zwemkampioenen! Verdere informatie volgt via mail.  

 

Zondag 31 januari   Sneeuwvergadering  

Als de witte vlokjes vandaag of gisteren uit de hemel zijn gevallen, zullen wij daar 

vandaag van profiteren en gaan we hier ten volle van genieten tot we er bij 

neervallen.Vergeet jullie  sneeuwkanonnen niet!  
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Zondag 7 februari  Carnaval 

Het is ka ka ka kapoenencarnaval 

Het is ka ka ka kapoenencarnaval 

Gele schoenen, varkenssnoetjes, staartjes, tijgers, gekke hoedjes, zotte kleedjes, mooie 

prinsessen, stoere draken … Het mag allemaal op ons kapoenencarnaval. We gaan 

allemaal eens lekker zot doen! Dansen, feesten en springen erop los. Je zal ons zeker 

horen tot in het kabouterbos!  

 

Zondag 14 februari   Romantische knutselvergadering 

Tijd om jullie creatieve kant boven te halen. We gaan het zeker kunnen gebruiken! 

Vandaag gaan we namelijk allerlei leuke en super coole dingen knutselen. Misschien 

een valentijnscadeautje voor jullie lieve leiding ?  Als je thuis toevallig leuke spulletjes 

liggen hebt, breng ze dan zeker mee!  

 

Zondag 21 februari  Geen vergadering 

Dit weekend neemt jullie avontuurlijke  leiding het vliegtuig  richting het Himalaya 

gebergte, om daar een Olympische achteruitslee cursus op de Mount-Everest te gaan 

volgen. Aangezien onze terugreis heel wat tijd in beslag zal nemen, kunnen we deze 

zondag spijtig genoeg geen vergadering houden..  

 

Zondag 28 februari  Beestige beestenboelvergadering 

De dierentuin, de dierentuin 

Allemaal in de dierentuin  

Dieren mogen in de tuin 

Welk dier mag er mee? 

Vandaag toveren we de scoutslokalen om tot een échte 

dierentuin. Doe dus zeker jullie wildste dierenpakken aan. 

Dan temmen we leeuwen, zwemmen we met dolfijnen en apen 

we de apen na!  

Een stevige linker van jullie leiding, 

Robbe, Geraldien, Janina, Dries & Marthe  
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Zondag 6 december  Sinterklaas 

Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint 

Mijn beste vriend, jouw beste vriend  

De vriend van ieder kind… 

Of toch van alle brave kindjes… En zijn jullie het afgelopen jaar braaf geweest? Wij 

alleszins wel, en we verwachten dan ook veel niknakjes te krijgen. De kindjes die niet 

zo braaf zijn geweest, hebben nog 1 kans om dit goed te maken  De Sint op een zo 

feestelijke manier verwelkomen dat hij al jullie deugnieterijen onmiddellijk vergeeft! 

 

Zaterdag 12 december  Kerstmarkt -> GEEN VERGADERING 

Kerstmis nadert met rasse schreden en we zitten al helemaal in de kerstsfeer. 

Natuurlijk hoort hier ook een kerstmarkt bij! We nodigen jullie allemaal deze zaterdag 

allemaal uit om iets warm te komen drinken of te eten op de kerstmarkt in Asse (op 

het gemeenteplein). Aangezien jullie leiding deze zondag zal moeten opruimen, 

kunnen we jullie spijtig genoeg geen leiding geven. Maar moesten jullie ons toch te 

hard missen, kom gerust eens bij ons kraampje langs  

 

Zondag 20 december  Geen Vergadering 

Aangezien de feestdagen er aan komen en jullie het allemaal te druk hebben met 

kerstbomen versieren, nieuwjaarsbrieven schrijven en cadeautjes uitpakken, zal het 

twee weken lang geen vergadering zijn.  

Wel zijn jullie allemaal welkom op onze 

jeneveravond op 24 december. Hier kunnen jullie 

terecht voor een warme chocomelk of een jenevertje, 

afhankelijk van jullie goesting. Of jullie kunnen jullie 

gezellig komen warmen aan ons kampvuur(tje). Meer 

info volgt nog. 

 

 

Zondag 27 december  Geen vergadering 

Ook nu valt de vergadering dus weg, aangezien jullie allemaal met jullie familie aan het 

feesten zijn. We wensen jullie wel een prettig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! 
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Zondag 3 januari  Nieuwjaarsfeestje 

10…9…8…7…6…5…4…3…2…1…GELUKKIG NIEUWJAAR!!!!!  

We weten dat het ondertussen al een paar daagjes te 

laat is daarvoor, maar we hebben jullie de laatste 

weken zo hard moeten missen dat we dit moment nog 

eens met jullie wouden meemaken. En we gaan het 

nieuwe jaar dan direct goed inzetten! We nodigen 

jullie dus allemaal uit op ons superdubercoole 

nieuwjaarsfeestje, waar alles zal zijn wat er op een 

goed feestje moet zijn. Aangezien daar ook cadeautjes 

bij horen, zouden we de ouders mogen vragen om een 

klein pakje ter waarde van 4euro te voorzien?  Dan 

kan iedereen gelukkig naar huis terugkeren. 

 

Zondag 10 januari  Schaatsen 

Nu het buiten nog zo koud is, zullen we onze spieren eens goed opwarmen op het ijs. 

We gaan vandaag dus gaan schaatsen! Vergeet dus zeker geen kussen mee te nemen, 

zodat jullie toch elke keer zacht vallen. Meer info volgt nog. 

 

Zondag 17 januari  Sneeuwballenvergadering 

Omdat wij supergraag sneeuwballen gevechten houden, sneeuwmannen en iglo’s 

bouwen,… bestuderen wij al maanden het weer in samenwerking met Frank 

Deboosere. We zijn er van overtuigd dat vandaag de allergrootste kans is op de 

sneeuw. Dus kunnen we vandaag eindelijk los gaan in de sneeuw! Vergeet zeker jullie 

handschoenen niet en bereid je voor op het leukste sneeuwballengevecht in jaren!  

 

ZATERDAG 23 januari   Zwemmen 

Helaas is alle sneeuw van vorige week gesmolten, maar niet getreurd 

jullie leiding bedacht hier iets op. We vingen deze week alle 

gesmolten sneeuw op, zodat we  een gigantisch zwembad kregen. 

Deze week gaan we dus zwemmen, joepie!  Meer info volgt nog. 
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Zondag 31 januari  Muziekvergadering 

Do, re, mi, fa, sol, la la la la la… Wie van jullie zingt er stiekem in de douche? 

Je moet je hier zeker niet voor schamen, Joris en Saar zingen ook in de douche 

(jammer genoeg een beetje vals). Omdat wij eigenlijk allemaal dol zijn op meezingen 

en –dansen wordt het vandaag een muziekvergadering. Smeer jullie kelen en trek je 

dansschoenen alvast aan, want wij gaan swingen op al jullie favoriete muziek. Iedereen 

mag ook aan zijn ouders vragen om jullie favoriete liedje door te sturen naar 

fien@kramaai.be ( liefst voor vrijdag). 

Zondag 7 februari  Knutselvergadering 

Vandaag wordt onze creativiteit op de proef gesteld. Het is aan ons om te bewijzen dat 

alles wat wij maken pure kunst is. Herlees die boeken van de wereldberoemdste 

kunstenaars  Picasso, Monet, Manet, Fienasso, Joret, Caspet, Jillet en Saarasso. Bereid 

je voor om de grenzen van de kunst te verleggen want wij gaan knutselen. 

 

Zondag 14 februari  Kookvergadering 

Jeroen Meus is een vrij tot zeer goede kok, MAAAAAR beste 

Welpjes, wij denken, wat zeggen we..... Wij zijn er ZEKER 

van dat wij toch een mininipitsieeekleinbeetje 

suuuuuuperveeel beter zijn als Jeroentje, aan ons om dit 

vandaag eens te bewijzen! Smeer jullie handjes alvast maar 

in met olijfolie(of boter), want vandaag is het de enige echte 

“KOOKVERGADERING!!!” 

Zondag 21 februari  GEEN VERGADERING  

Helaas, helaas. Vandaag is het geen vergadering. Jullie geliefde leiding is dit weekend 

op kampverkenning. We gaan de kampgrond van naderbij onderzoeken, zodat jullie 

zeker geen problemen hebben in augustus. 

 

Zondag 28 februari  Sportvergadering 

Leg die tablet of playstation maar efjes langs de kant, want vandaag gaan we eens echt 

sportief doen!! Met zen allen gaan we ons voorbereiden op de volgende olympische 

spelen! Maar om daaraan deel te nemen moet we eens testen of we wel sportief genoeg 

zijn! Vergeet zeker en vast je sportschoenen en je zweetband niet! 

Een stevige linker, 

Casper, Jill, Joris, Fien en Saar 

mailto:fien@kramaai.be
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Zondag 6 december  Sinterklaas vergadering 

Rararaad eens welke dag het vandaag is? Inderdaad!! 6 december, 

vandaag komt dus de Sint! En natuurlijk komt deze heilige man 

waarschijnlijk ook eens langs bij de scouts! Kom dus zeker naar 

de Sinterklaas-vergadering om te zien wat voor lekkers hij heeft 

meegebracht!  

 

Zondag 13 december  Kerstmarkt – geen vergadering 

Zaterdag 12 december is het Kerstmarkt op het gemeenteplein in Asse. Jullie papa en 

mama (en jullie, bevers, uiteraard ook) zijn altijd welkom! Jullie kunnen ons 

terugvinden in onze seniortent waar we pitta zullen opdienen. Tot dan! 

 

Zondag 20 december  Geen vergadering 

Vandaag is het helaas pindakaas geen vergadering. 

Aujourd’hui il n’y a pas de reunion. 

Today there will be no meeting. 

Heute Gibt es Keine Beratung! 

Woensdag 24 december zijn jullie allemaal welkom op de jeneveravond! 

 

Zondag 27 december  Geen vergadering 

Aangezien dit jaar alle leiding in de blok zit en de examens in aantocht zijn, is het 

helaas geen vergadering. Maar geen nood, volgende week gaan we alle onze 

achtergehouden schade inhalen! Wij verwachten jullie allemaal op zondag 3 januari! Be 

there or be square.
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Zondag 3 januari  3 koningen 

Op een dag waren er 3 koningen, die Jezus een cadeautje gaven wanneer hij geboren 

werd. Zoveel jaren later waren er eens 4 koningen. Deze zijn toevallig jullie allerbeste 

leiding. Dus op deze speciale dag mogen jullie de speciale leiding aanbidden. Uitleg 

volgt later wel, maar geen nood, jullie zullen hartelijk worden ontvangen en er geen 

spijt van hebben, dus jullie zouden beter talrijk aanwezig zijn. 

Zondag 10 januari  Schaatsen 

Vandaag gaan we naar de noordpool om prachtige foto’s te 

nemen van pinguïns en van supergrote ijsberen. We gaan 

ook op het noordelijke gedeelte van de Atlantische oceaan 

schaatsen. Meer info volgt nog.  

 

Zondag 17 januari  Film 

Normaal gezien zouden we deze zondagnamiddag naar 

Hollywood reizen om enkele bekende filmsterren te 

ontmoeten. Om budgetaire redenen was dit echt 

onmogelijk. Daarom hebben we tegen Tom Cruise, 

Brad Pitt, Jodie Foster gezegd dat zij maar naar hier 

moesten komen. JOEPIE!  

 

Zaterdag 23 januari  Zwemmen 

Trek allemaal jullie zwembroek en badpak maar aan, want vandaag duiken we de zee 

in. Of was het nu het zwembad?? Alleszins, het wordt super tof. Meer info volgt later. 

 

Zondag 31 januari  Bobslee vergadering 

Sneeuw, ijs koud, buiten spelen, warme chocomelk, haardvuurtje,… Allemaal typisch 

aan de winter. Als er genoeg sneeuw ligt vergeet dan zeker je slee niet mee te nemen, 

als er geen sneeuw ligt, vergeet je slee dan niet thuis te laten  . 
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Zondag 7 februari  Bevers VS leiding vergadering 

Om te bewijzen dat jullie echte bevers zijn, gaan we jullie vandaag eens testen. Dit 

zullen we doen aan de hand van verschillende opdrachten waarbij zal blijken dat jullie 

gecombineerde kracht al dan niet op kan tegen die van jullie fantastische leiding. Doe 

zeker en vast stevige schoenen aan, want het zal er hard aan toegaan. 

 

Zondag 14 februari  kookvergadering 

Vandaag is het vergadering van 10u tot 13u want ja, wees 

maar enthousiast, we gaan vandaag koken. Verwacht maar 

een vier-gangenmenu met o.a. een zoute bisque met wat 

kaviaar, een truffelsoepje, wild op een bedje van 

pastinaakpuree met seizoensgroentjes en als dessert 

viooltjessorbet in een custardsausje. 

 

Zondag 21 februari  Kampverkenning – geen vergadering 

Helaas pindakaas, geen vergadering vandaag omdat de ultra-knappe leiding op reis 

gaat naar de Ardennen. Wij gaan met al onze expertise, speciaal voor jullie, een mooi 

stukje grond gaan inspecteren. Jullie hebben vandaag dus tijd zat om in jullie bed te 

liggen en te huilen omdat jullie liever op de scouts hadden gezeten... 

 

Vrijdag 26 - zondag 28 februari  WEEKEND 

AANDACHT AANDACHT AANDACHT AANDACHT AANDACHT AANDACHT 

AANDACHT  Dit weekend wordt het super-allermeest-allercoolst-allerplezantste 

weekend van het jaar. Want dit weekend mogen jullie een heel weekend bij jullie 

fantastische leiding zijn! Hopelijk kan iedereen mee, want wij staan niet in voor 

depressies bij afwezigen. Meer info volgt via mail… 

Een stevige linker van de tofste leiders van de hele wereld!Wouter de Heldhaftige, 

Lucas de Coole, Nette de Dappere en Evert de Wijze 

  



 

Zondag 6 december Sinterklaasvergadering  

Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie tikt daar zachtjes op het raam van het 

scoutslokaal? Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer naar Mollem! Vandaag 

komen Sinterklaas en zwarte piet weer speciaal voor ons vanuit het verre Spanje naar 

ons prachtig lokaaltje in Mollem. Breng allemaal jullie schoentje, een wortel en een 

suikerklontje mee.   

Zondag 13 december Geen vergadering (Kerstmarkt Asse 12/12)  

Helaas jonge kaas maar vandaag is het geen vergadering. Jullie en jullie ouders zijn van 

harte welkom op de kerstmarkt in Asse op zaterdag 12/12.   

 

Zondag 20 december Geen vergadering  

Liefste jong-givertjes,  

Voor ons briefje is het nog wat te vroeg,  

daarom gooien we deze over de boeg.  

Met zeer veel spijt in ons hart,  

pas op val niet in het zwart.  

Het is geen vergadering vandaag.  

Met veel kusjes en knuffels,  

Jullie knappe leiding   

 

Zondag 27 december Geen vergadering (Jeneveravond 24/12)  

Sims smis smis, jullie leiding is niet mis en vooral niet op Kerstmis. Vandaag is het 

geen vergadering maar iedereen is welkom om op 24/12 op onze jeneveravond eentje of 

tweetjes te komen drinken.  

 

 



Zondag 3 Januari Sneeuwballengevecht  

Sneeuw of geen sneeuw, wij zullen een sneeuwballengevecht houden. En niemand zal 

ons kunnen tegenhouden. Al wie in onze weg staat krijgt twintig sneeuwballen naar 

zicht toe gegooid. Plezier gegarandeerd.   

 

Zondag 10 Januari Schaatsen  

Naar jaarlijkse gewoonte gaan we met de hele scouts weer gaan schaatsen in de 

schaatshal te Liedekerke. Vergeet zeker je handschoenen en een extra paar kousen 

niet, anders mag je het ijs niet op. Meer info volgt later.   

 

Vrijdag 15 Januari Filmvergadering  

Niets gezelliger dan op een koude winteravond gezellig in de zetel te kruipen en samen 

een filmpje te kijken. We spreken af om 19u30 om samen onder een denkentje te 

kruipen en we onze luie zetel niet uit tot 22u.   

 

Zaterdag 23 Januari Zwemmen  

Jong givers durven wel al eens te stinken (de leden meer dan de leiding uiteraard). 

Daarom duiken we zo’n twee maal per jaar het bad in. Vandaag is weer één van die 

vervelende dagen. We zullen daarom naar Londerzeel gaan om het zwembad in te 

duiken. Meer info volgt.   

 

Zondag 31 Januari 3 tegen allen  

Zijn jullie klaar om ingemaakt en vernederd te worden? Wij zijn alleszins klaar om 

jullie in te maken tijdens een battle tussen leiding in leden. Hoe hard jullie ook 

trainen, veel nut zal het niet hebben, dus hoef je de moeite ook niet te doen.   

 

Vrijdag 5 februari karaoke  

Vandaag gaan we gaan we een avondje samen liedjes zingen. Voor diegenen die roest 

op hun stembanden hebben gelieve deze bij voorbaat al gronding te smeren. De 

vergadering zal doorgaan in de scoutslokalen van 19u30-22u.  

 

 



Zaterdag 13 februari kookvergadering  

Vandaag maken we allemaal samen onze eigen maaltijd. Breng een keukenmesje mee 

en een handdoek de belangrijkste hulpmiddelen van een kok. Wie een koksmuts heeft 

mag deze natuurlijk ook meebrengen. De vergadering zal doorgaan van 11u-13u30  

  

Zondag 21 februari geen vergadering  

De hele leidingsploeg is op kampverkenning we gaan dus het kamp al eens 

voorbereiden dat zoals elk jaar terug door zal gaan in de eerste twee weken van 

augustus. Een goed kamp heeft dan ook een goede voorbereiding nodig. Daar zorgen 

wij dit weekend voor.   

 

Zondag 28 februari The forest calls  

Het bos roept en alle mensen, ent’s, gauwlingen, elfen en dwergens op om zich te 

verenigen. Vandaag gaan we dan ook onze uiterste best doen om de natuur te eren. 

We zullen dan ook in het bos iets maken voor en door de natuur. 
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Zondag 29 november 

Aangezien het bijna examens zijn, zullen we jullie vandaag mentaal voorbereiden. 

Schroef jullie kennis over natuur, geschiedenis, aardrijkskunde, kunst en cultuur, want 

vandaag quizzen we namelijk tot het bittere eind. 

 

Zondag 6 december 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan, hij brengt ons Sint-Nicolas, ik zie 

hem al staan.. Jullie begrijpen het wel al vandaag komt Sinterklaas. 

 

Zondag 13 december 

Vandaag geen scouts aangezien het kerstmarkt is in Asse. (12 december) Jullie zijn daar 

zeker welkom voor een warme chocomelk. 

 

Zondag 20 december 

Vandaag geen vergadering. 

Zondag 27 december 

Geen vergadering vandaag. Prettige feestdagen. 
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Zondag 3 januari 

Hopelijk ligt er vandaag sneeuw, want dan we houden een heus sneeuwballengevecht 

houden. We zullen onze werptechnieken perfectioneren vandaag. 

 

Zondag 10 januari 

Vandaag gaan we schaatsen. Breng zeker goede kousen en handschoenen mee, meer 

info zal zeker volgen op facebook. 

 

Zondag 17 januari 

Aangezien jullie leiding in de examens zit, komt er vandaag een gastleiding speciaal 

voor jullie. Jullie kennen deze speciale gevallen wel nog van vorig jaar. Bereid jullie dus 

al maar voor op de marginaalste vergadering van het jaar. 

 

Zaterdag 23 januari 

Vandaag gaan we allen samen gaan zwemmen vergaat dus zeker jullie bikini, badpak 

en zwembroek niet. Meer info volgt zeker nog via facebook, dus hou dit een beetje in 

het oog. 

 

Zondag 31 januari 

Vandaag halen we alle oldschool-spelletjes nog eens uit de kast  van kletsbal tot 

potteke stamp, brievenbusje en zakdoek leggen. Alle hardcore scoutsspelletjes komen 

aan bod. Doe dus zeker goeie schoenen (en zweetbandje optioneel) aan. 
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Zondag 7 februari 

Vandaag gaan we ons eens goed verwennen. We koken een lekker exotisch gerechtje 

dat jullie zelf mogen kiezen op een popoll op Facebook ! 

 

Zondag 14 februari 

14februari ?? Dat staat voor de meest romantische dag van het jaar ! We vieren vandaag 

dus met z’n allen valentijn en dit op een ludieke manier. 

 

Zondag 21 februari 

Vandaag geen vergadering, de leiding gaat de kampgrond verkennen! 

 

Vrijdag 26 februari 

De lang verwachtte giverfuif vindt vandaag plaats. We zorgen voor lekkere beats en 

een goede sfeer en beleven de avond van ons leven ! 

 

Stevige linker, van jullie leiding! 
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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! 

 

 


