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Beste ouders en leden, 

Geloof het of niet, we zitten alweer aan de laatste Kramaai van dit fantastische 

scoutsjaar. Dit wil ook zeggen dat de periode van de ledenweekends, onze jaarlijkse 

White (K)night mét extra Grey (K)night,.. heel dichtbij komt. We gaan dus nog een 

drukke periode tegemoet, met volle goesting uiteraard! 

Jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd op vrijdagavond  1 april om de sfeer op te 

snuiven van onze ‘White (K)Night’. We verwachten bekende gasten dit jaar, dus kom 

zeker een kijkje nemen. Meer kan ik hier helaas nog niet over kwijt. Daarnaast vindt op 

zaterdagavond 2 april ‘ The Grey (K)Night’ plaats. Dit is een Retro-fuif georganiseerd 

door een groep gemotiveerde ouders. Een absolute aanrader met onder andere een 

optreden van BUMP.  

Met de aankondiging van ‘The Grey (K)Night’ volgt nog meer goed nieuws. De 

opbrengst hiervan gaat namelijk integraal naar onze nieuwe lokalen. U hoort het goed! 

Zeer binnenkort wordt u hierover zeker en vast nog geïnformeerd, maar wij kunnen 

alvast zeggen dat we staan te popelen om de eerste steen te leggen. 

Verder kijken wij nu al uit naar het absolute hoogtepunt van het jaar, dat stilletjes aan 

dichter bij komt. Scoutskamp!  De data hiervoor zijn lichtjes gewijzigd. We zullen 

vertrekken op woensdag 3 augustus en komen terug op zaterdag 13 augustus. De 

kapoenen worden zoals elk jaar enkele dagen vroeger opgehaald, namelijk op zondag 

7 augustus.  

Verder wensen we jullie veel leesplezier en vooral nog heel veel scoutsplezier! 

Stevige linker, 

Reinout, Evert en Fien 
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Beste inwoner van Mollem 

Zoals jullie wellicht nog weten van de voorbije zomer, bestaat scouts Mollem 40 jaar. 

De lokalen, oorspronkelijk zorgvuldig herknutselde legerpaviljoenen, zijn nog ouder…. 

Hoog tijd voor een nieuwe stek voor onze scoutsjeugd dus. 

En die komen er ook! De plannen voor de 

scoutslokalen in Mollem zijn een feit. 

Dankzij de goede samenwerking tussen de 

verantwoordelijke ambtenaren,  het 

gemeentebestuur van Asse en de stuurgroep  van 

de scouts (samengesteld met leiding, oud-leiding, 

ouders)  kwamen we tot volgend concreet en 

haalbaar voorstel: 

 

 

De gemeente zorgt voor het gebouw, de binnenafwerking en inrichting is voor 

rekening van de scouts. Hiervoor kunnen we uiteraard alle steun gebruiken. Deze 

steun begint concreet te worden, momenteel zijn we op zoek naar: 

 

m/v/x met talent: 

INTERIEURVORMGEVER 

Wie zich geroepen voelt om er samen met de architect en ons een praktisch en gezellig 

nest van te maken kan reageren door een mailtje te sturen naar 

scouts.bouwt@gmail.com  

Verder zullen we u regelmatig op de hoogte brengen van voorziene acties. Hierbij 

proberen we creatief te zijn en acties te bedenken die ook interessant zijn voor degene 

die ons steunt. We houden ons eraan om elke Mollemnaar verder op de hoogte te 

houden van elk project en vrijwilligers de kans te geven om betrokken te worden. 

  

mailto:scouts.bouwt@gmail.com


Maart-april-mei  4 

Bij deze alvast een eerste oproep om ons te steunen via bol.com, zonder dat u 

een meerprijs  betaalt voor uw bestellingen: 

Indien u uw aankopen doet bij bol.com via onze site 

http://www.kramaai.be/nieuwe_lokalen.html  geeft bol.com een percentage door 

aan enkele ingediende projecten, waaronder ons bouwproject van  de lokalen. 

Wie op de hoogte wenst te blijven van de bouwplannen/werken kan dit via 

http://www.kramaai.be/nieuwe_lokalen.html  

 

Scouts Mollem doet dit jaar weer mee! Spaar mee en geef de Mollemse jeugd 

zijn lekkere melk! 

  

http://www.kramaai.be/nieuwe_lokalen.html
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Foto’s met Fien 
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Kleuren met Janina 
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Zondag 7 maart Terug in de tijd  

Vandaag gaan we op bezoek bij de cowboys en indianen, ridderlijke 

ridders en prinsessen én knotsgekke holbewoners. Inderdaad! Na een 

lange periode van hard denkwerk is het jullie intelligente leiding 

eindelijk gelukt: de teletijdmachine is af!  Doe zeker een outfit aan 

waarmee je thuishoort in het verleden. Zo vallen we niet op!  

Zondag 13 maart 5 tegen allen 

Vandaag neemt jullie leiding het tegen jullie op in een epische strijd. We 

dagen jullie uit tot allerlei avontuurlijke opdrachten. Zorg maar dat jullie 

winnen, want er zou wel eens een leuke verrassing kunnen volgen!  

Vrijdag 18 - 20 maart Weekend 

Hoera! Hier hebben we allemaal zo hard naar uitgekeken. Een weekendje lang worden 

jullie ouders vervangen door jullie leuke leiding en gaan we zot leuke spelletjes spelen. 

Hebben jullie er ook al zoveel zin in!? Jullie ouders krijgen van ons nog een mailtje met 

verdere details. Verder komen wij nog eens langs om jullie in te schrijven!  

Zondag 27 maart Pasen - geen vergadering  

Hebben jullie het vandaag ook zo druk met eitjes rapen bij de grootouders? Wel, wij 

ook! Daarom kunnen we spijtig genoeg geen vergadering geven vandaag. We zijn er 

zeker van dat jullie veel plezier gaan beleven, en jullie gaan volproppen met chocolade. 

Wij doen net hetzelfde!  

Zondag 3 april White (K)night - geen vergadering 

Jammer.. Vandaag opnieuw geen vergadering! De leiding heeft het deze week erg druk 

gehad met het organiseren van onze scouts-fuif. Zo kunnen we genoeg centjes 

inzamelen voor ons materiaal op kamp. Dit jaar is er zelfs een retro fuif!  

Jullie ouders zijn natuurlijk altijd welkom op de White of  Grey (K)night dit weekend. 

Deze gaan door op vrijdag 1 april en zaterdag 2 april.  

Zondag 10 april Superhelden  

ZAPP! BOOM! POW!  Deze zondag halen we de superhelden in ons 

naar boven en gaan we op reis doorheen de kosmos, om het universum 

en deze blauwe planeet te beschermen tegen kwaadaardige schurken. 

Uiteraard kan een echte superhelden-outfit daarbij niet ontbreken!  
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Zondag 17 april Natuur vergadering 

“Laat deze wereld een beetje beter achter dan je hem 
gevonden hebt”, zou Robert Baden-Powell zeggen. 
Vandaag nemen we een duik in de prachtige groene 
natuur hier in Mollem. We genieten van het zonnetje, de 
bomen en de aprilse grillen. Breng stevige schoenen en 
een goed humeur mee!  
 
PS: Weten jullie nog wie Robert Baden-Powell was? Hij 
richtte in 1907 de allereerste scouts op in Engeland. Toen 
was Arnaud zelfs nog niet geboren!  
 

Zaterdag 23 april Zwemmen  

Yes! Yes! Yes! EINDELIJK gaan we nog eens zwemmen. Haal jullie coolste 
zwempakken, duikbrillen en dolfijnen zeker uit de kast, want we maken er een 
namiddag van om nooit te vergeten! We sturen je mama of papa binnenkort een 
mailtje met de nodige informatie. Tot dan lieve waterratten!  
 
Zondag 1 mei ɓuıɹəpɐɓɹəʌ əpɹəəʞəɓɯO 
 

·ʇəıu ʇəɥ ʇpɹoʍ ʞſıๅəʞʞɐɯəɓ ʇuɐʍ ʻuəddɐʇs uə uəʞəɹds sʇɹɐɐʍɹəʇɥɔɐ ʇəɥ uı ʇsɐʌๅɐ 

uıɐɹ⊥ ¡doʞ uſız do ๅəoq əๅəɥ əp əʍ uəʇʇəz ɓɐɐpuɐΛ …uəpɯəɥ uə uəssɐſ ʻuəuəoɥɔs 

ʻuəʞəoɹq əpɹəəʞəɓɯO ·puoʌɐ əp uı ʇſıqʇuO ·ɓɐpɹəʌo ɐɯɐſʎd uəƎ 
 

Zondag 8 mei  Beestigen tocht  

Trek vandaag jullie ALLER vuilste kleren aan, want we maken een modderige en 

lekker vuile beestigen tocht.  Tijd om te tonen dat je een echte scout bent. Duffel je 

zeker goed in of breng een extra pull mee om je (als het nodig is) achteraf wat op te 

warmen! We maken er een heerlijk smerige scoutsvergadering van!  

 

Zondag 15 mei Seizoenen-vergadering 

Winter, lente, herfst en zomer. Stilaan laten we de maanden met koude sneeuw en 

hagel achter ons en proberen we wat mooi weer tevoorschijn te toveren. Helpen jullie 

mee? Deze zondag leren we de seizoenen beter kennen en gaan we op zoek naar 

avontuur.  

 Een stevige linker van jullie leiding, 

  Robbe, Geraldien, Janina, Dries & Marthe 
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Zondag 6 maart Beestigen tocht 

Doe vandaag maar jullie allervuilste kleren aan, want jullie zullen de dag niet proper 

overleven… Laat jullie bad al maar vollopen, of beter nog: leg de tuinslang al maar 

buiten want het is vandaag… BEESTIGENTOCHT!! Deze dag staat al jaren in jullie 

agenda als vuilste, vettigste, vieste dag van het hele jaar en we hebben er alles voor 

over om zijn naam eer aan te doen. Doe dus zeker NIET jullie uniform aan! 

 

11-12-13 maart Weekend 

Ondertussen weten jullie het al, maar op deze dagen vindt ons befaamde 

welpenweekend plaats! Het meeste van de info hebben jullie al gekregen, vragen 

mogen jullie ons natuurlijk altijd stellen. Wij hebben er alvast zin in! 

Zondag 20 maart Districtsactiviteit 

Vandaag gaan we eens tonen wat de welpen van Scouts Mollem wel niet waard zijn. 

We gaan ons meten met alle andere scoutsgroepen van ons district en zullen daar 

uiteraard als overwinnaars uitkomen! Het kan wel zijn dat de vergadering op andere 

uren begint/eindigt, maar dit zullen we jullie zeker op tijd laten weten. 

Zondag 27 maart  Geen vergadering! 

Aangezien we jullie de tijd moeten gunnen om al jullie paaseitjes op te eten, is het 

vandaag spijtig genoeg geen vergadering. Ook omdat wij zelf niet meer zullen kunnen 

rondwandelen, met onze buik vol chocola! 

Zondag 3 april Geen vergadering! 

Dit weekend vindt er een groots evenement plaats: Onze fuif!! Dit jaar staat er niet 

alleen onze normale White (K)night (vrijdagavond) op het programma, ook zaterdag  

is er iets te doen. Op zaterdag is er de retrofuif de Grey (K)night voorzien, voor jong en 

oud, waar het er iets rustiger aan toe zal gaan. Deze laatste is ten voordele van onze 

nieuwe scoutslokalen! Natuurlijk zijn jullie ouders voor beiden van harte uitgenodigd, 

jullie zijn hier misschien nog een beetje te jong voor. Maar dit wil wel zeggen dat het 

deze zondag geen vergadering zal zijn. Ouhn, zo spijtig  
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Zondag 10 april Dorpsspel 

Vandaag maken we een gezonde, Mollemse wandeling. Wie kent er Mollem het best? 

Weten jullie waar de Pastoor de Munter straat is? Kennen jullie jullie weg goed in dit 

fantastisch, leuke dorp? Zet jullie schrap, want vandaag is het tijd voor een leuk 

dorpsspel!!!  

Zondag 17 april Omgekeerde vergadering 

! gaadnav  gad edreekegmo si teh tnaw nak sella, teew eiW ?? sno roov neknedeb 

sejtelleps lew eilluj netoem neihcssim ne jetruuneit nee ew negjirk ejtruureiv nee nav 

staalp ni, noed et naa dreekegmo jidelk ezno tem nennigeb nelluz eW. Njiz dneweg 

eilluj nad sredna laameleh sella  ew neod gaadnaV 

ZATERDAG 23 april Zwemmen 

Voor de tweede maal dit scoutsjaar zullen we ons naar vreemde wateren begeven. 

Vergeet zeker je beste zwemmoves niet, dolle waterpret verzekerd! Meer info volgt nog 

via mail. 

Zondag 31 april Meisjes vs. Jongens 

‘De meisjes zijn beter dan de jongens’, zei de Cois. ‘Tis niwaar’,zei de Cois, ‘De jongens 

zijn beter dan de meisjes!’ zei de Cois. ‘Tis niwaar’, zei de Cois, ‘De meisjes zijn beter 

dan de jongens! Vandaag zal deze discussie eindelijk beëindigd kunnen worden. Zowel 

de jongens als meisjes worden getest op alle soorten verschillende uitdagingen.  Kom 

jouw geslacht zeker verdedigen! Al weten we al lang dat de meisjes zullen winnen!  
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Zondag 8 mei Eilandvergadering 

Jullie weten dit waarschijnlijk niet, maar voor het begin van het scoutsjaar is jullie 

leiding allemaal samen voor enkele weken op vakantie geweest naar een onbewoond 

eiland. Daar hebben we ons voorbereid op het komend scoutsjaar, onze scoutsdans 

geoefend, eindelijk leren zwemmen, een prachtig kamp gemaakt met bamboe, veel 

gezongen aan het kampvuur,… Maar het allerbelangrijkste dat we daar gedaan hebben 

is dit spel in elkaar geknutseld! We kijken er al het hele jaar naar uit om dit met jullie 

te kunnen spelen. Bereid je dus maar voor op een onvergetelijke vergadering! Wie 

verkleed is krijgt alvast een kleine voorsprong ;) 

Zondag 15 mei Waterspelletjes 

Wie vandaag kurkdroog thuis komt is waarschijnlijk niet naar de scouts geweest. Het 

zonnetje is besteld, de waterballonnen liggen al klaar. Vandaag zijn het 

waterspelletjes!! Doe kleren aan die wat nat kunnen verdragen en eventueel een 

reserve t-shirt. 

Zondag 22 mei Laatste vergadering  

Met pijn in het hart moeten we jullie vertellen dat het vandaag de laatste vergadering 

is.. Maar geen traantjes, we gaan er voor de laatste keer een super toffe, coole 

vergadering van maken en binnenkort vertrekken we allemaal samen op kamp! Wij 

kijken er alvast naar uit, jij toch ook? 

Een stevige linker, 

De Welpenleiding 
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Zondag 6 maart Sportvergadering  

Vandaag gaan we allemaal eens goed hijgen en zweten. Vergeet zeker jullie 

zweetbandjes en sportschoenen niet, want vandaag gaan we sporten! Lopen, tennis, 

voetbal, hoogspringen, verspringen, of zelfs rugby, maak jullie borst al maar nat want 

het zal nodig zijn! 

Zondag 13 maart Mr & Ms Bever-vergadering 

Vandaag houden we Mr & Ms Bever verkiezing. Dit is zowat gelijkwaardig met het 

wereldkampioenschap in de voetbal, de 100 meter sprint in de atletiek, een grandslam 

in het tennis of zelfs de tour de France in het wielrennen. Bereid jullie dus zeer goed 

voor want jullie gaan het nodig hebben om Mister of Miss Bever te worden. 

 

Zondag 20 maart Fiets-stratego  

Beste bevers we zouden graag hebben dat jullie vandaag met de fiets komen want wij 

gaan de “ Rromeinse berg “  beklimmen. Om het daar op te nemen tegen die Romeinen 

die vroeger ons Belgen- landje bezette. Wax alvast die benen want het belooft een 

pittige namiddag te worden. Tot straks !  

 

Zondag 27 maart Geen vergadering 

Vandaag zal er geen vergadering zijn, je kan het misschien al raden maar het is Pasen! 

Dit is jullie kans om bij heel de familie eitjes te gaan rapen. De leiding zal dan ook van 

de gelegenheid gebruik maken en meedoen aan het Noordelijke Zuidwest Brabants 

kampioenschap paaseieren zoeken. 

Zondag 3 april Geen vergadering 

Zondag 3 april is het spijtig genoeg geen vergadering aangezien jullie leiders een heel 

weekend hard moeten werken. Op vrijdag 1 april is het namelijk onze jaarlijkse fuif 

“The White (K)night” waar iedereen van harte welkom is. Zaterdag 2 april is het “The 

Grey (K)night”, een retrofuif waar alle ouders, vrienden en sympathisanten welkom 

zijn! 
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Zondag 10 april Rechtendoortocht 

Recht op het doel af, zo zijn de bevers. We stoppen voor niets en niemand en gaan in 

volgelvlucht van dam A naar dam B. Vandaag is het 

rechtendoortocht! breng zeker goede stapschoenen mee. 

 

Zondag 17 april Beestigen tocht 

Haha, jullie dachten zeker dat we het vergeten waren maar wees 

niet getreurd; vandaag is het jullie favoriete vergadering 

namelijk BEESTIGEN TOCHT. Nu is het eindelijk de moment om onze rotte tomaten 

en stinkende eieren uit de kelder te halen. We raden jullie aan om niet in traditionele 

zondagskledij te komen maar jullie slechtste/lelijkste kleren te dragen. 

 

Zaterdag 23 april Zwemmen 

Duiken en zwemmen kunnen bevers als de beste, maar op het land kunnen ze zich niet 

echt snel voortbewegen. Ze kunnen met gemak zeker 5 minuten onder water blijven. 

Meer informatie volgt via mail 

 

Zaterdag 30 april Fuif 

DISCO DISCO PARTY PARTY! Vandaag gaan we 

allemaal onze beentjes een goed laten gaan want we 

gaan er eens goed invliegen. Vandaag gaan we 

feesten!! Zorg maar dat jullie jullie beste danskleren 

en dansschoenen aanhebben want er gaat gezweet 

worden. 

 

Zondag 8 mei Ruiltocht 

Vandaag trekken we erop uit om kleine zaken te ruilen tegen grotere. Bedoeling is om 

met een zo groot mogelijk iets terug te keren naar de basis. Plezier gegarandeerd!!! 
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Zaterdag 14 mei Nachtspel 

Vandaag gaan we ’s avonds een leuk spel spelen. Hopelijk hebben jullie niet te veel 

schrik in het donker en hebben jullie allemaal nachtkijkers mee want het gaat een 

onvergetelijke nacht worden. Jullie worden om 19u30 verwacht aan de scoutslokalen en 

jullie ouders mogen jullie om 21u30 komen ophalen. 

 

Zondag 22 mei Laatste vergadering 

Vrienden, het droevigste moment van ons scoutsjaar is aangebroken. De allerlaatste 

vergadering gaat beginnen. We zullen huilen, wenen en schreien en er zullen zelfs 

tranen vloeien. Maar het is niet allemaal slecht nieuws, dit betekent ook dat het kamp 

bijna begint! 

 

Een stevige linker van de aller knapste leiding 

Lucas, Nette,  Wouter en Evert 
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Zondag 6 Maart Techniekenvergadering 

Sjorren, vuur maken, hout kappen. Dit zijn allemaal vaardigheden die elke Jong Giver 

zou moeten hebben. Deze vergadering zullen we deze proberen te ontwikkelen of aan 

te scherpen. Want men kan zichzelf geen echte scout noemen als men niet kan sjorren. 

Zeker komen dus! 

Zondag 13 Maart Pannenkoeken verkoop 

Omdat ook Jong Givers graag al eens iets speciaal willen doen 

moeten er natuurlijk centjes worden verdient. Daarom 

organiseren wij vandaag een pannenkoeken verkoop. We starten 

om 10u met bakken en zullen daarna alle pannenkoeken in 

Mollem gaan verkopen. Daarom is het gemakkelijk als de meesten 

met de fiets zijn (als dit te moeilijk is, is dit natuurlijk geen ramp). 

We zullen waarschijnlijk rond 14u klaar zijn. 

Zondag 20 Maart Molympische spelen 

Vandaag staan de Mollemse kampioenschappen in verschillende 

sportdisciplines op het programma. Aangezien alle Jong Givers 

een stevige basisconditie en een piekfijne techniek hebben, 

zullen we dit vandaag eens etaleren en hopelijk keren velen 

onder jullie terug naar huis met een medaille rond de nek. 

Zondag  27 Maart geen vergadering 

Bam bam beieren de klokken leggen eieren. De leiding gaat vandaag al hun paaseitjes 

die ze hebben gevonden in de tuin opeten en zullen dus geen leiding kunnen geven 

vandaag.  

 

 Zondag 3 april Geen vergadering (The White (k)night – The 

Grey (k)night)  

Dit weekend is het spijtig genoeg geen vergadering want jullie super 

toffe leiding organiseert dit weekend het tofste feestje allertijden. 

Iedereen is natuurlijk welkom om op 1 april naar onze 

wereldberoemde White (k)night te komen en op 2 april naar The Grey (k)night. 
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8-9-10 april Weekend 

Yes! Eindelijk is het zover! We gaan op weekend met de Jong-Givers. Jullie krijgen 

zeker en vast de leiding nog over de vloer voor extra informatie en de inschrijving. 

Zaterdag 16 april Jong-Giver Fuif 

Doe je mee we schrijven samen een brief. 

Met een boodschap erop. 

En geven hem mee met de luchtballon. 

En we vragen de soldaatjes heel lief. 

Zet die oorlog nu stop. 

En een generaal aan de horizon 

Kijkt omhoog naar de wondere regenboog. 

 

10.000 luchtballonnen, kleuren de hemel blauw 

10.000 luchtballonnen, zijn op weg naar jou 

10.000 luchtballonnen, kleuren de horizon 

10.000 jaren oorlog, zonder dat ooit iemand won 

Haal jullie plastrons en schoonste kostuums maar uit de verpakking van de droogkuis. 

De Jong-Givers en hun beste dansschoenen worden vandaag om 19u30 verwacht en 

mogen terug opgehaald worden om 22u. De dresscode is chique. Zijt maar zeker dat we 

er een top feest van gaan maken. 

 

Zaterdag 23 april Zwemmen 

Past op as ge der in springt dan zijde nat ma als ge nen handdoek mee ed dan zijde 

vennair droeg. Pakt oek ma een goei zwembroek mee want anders zulde ni veir 

kommen. Wilde al mier weet’n dan zulde nog efkes moete wacht’n op nen brief dat in 

ouven mailbox zal kommen. Ma schroift deze’n datum al ma in oul’n agenda. 

 

Zondag 1 Mei Fietsvergadering 

Volgende week begint de Giro D’Italia en daarom organiseren wij onze eigen Tour de 

Mollem. We zullen enkele collen van buiten categorie beklimmen (toch diegene die in 

Mollem te vinden zijn) en ook een heuse massasprint (met twintig man) organiseren. 

Breng dus zeker jullie koersfiets mee. 
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Zondag 8 Mei Beestigen Tocht 

Alle Jong Givers worden al is graag vuil en vettig en daarom organiseren we vandaag 

onze jaarlijkse beestigen tocht. Bereid je al maar voor op een serieuze hoop vuiligheid. 

We gaan er eens goed invliegen. 

Zaterdag 15 Mei Dropping 

Ook kaartlezen is een belangrijke eigenschap van een echte scout, 

dus vandaag zullen we daar op trainen. Hopelijk geraken jullie op 

tijd thuis zodat jullie maandag op tijd naar school kunnen. 

 

Zaterdag 22 Mei Laatste Vergadering 

Het zit er bijna op. Het scoutsjaar loopt op zijn einde. Voor de laatste vergadering 

zullen we dus iets speciaal doen met alle takken samen. En daarna wordt het uitkijken 

naar het kamp.  
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Zondag 6 maart 

Vandaag is het dierendag en we gaan ons dus verdiepen in het leven van onze 

viervoeter. Indien je een niet-gevaarlijk of niet-giftig huisdier hebt, dan mag je 

hem/haar deze vergadering meenemen. Wees gerust, we gaan er geen hotdogs van 

maken! 

Zondag 13 maart 

Om onze zintuigen nog wat te verbeteren gaan we dit weekend een groot bosspel 

spelen. Voorzie allemaal maar jullie goeie bottinen en een warme jas. Meer concrete 

informatie over de start en het einde van de vergadering zal nog worden medegedeeld.   

Zondag 20 maart 

We horen nu al maanden van alle kanten dat jullie niet 

genoeg kunnen krijgen van fietsen. Aangezien we dit jaar 

op kamp de Ronde van Frankrijk gaan uitrijden op 3 dagen 

tijd kunnen we best al beginnen te oefenen. Neem daarom 

deze vergadering allemaal jullie fiets mee naar de Scouts, 

zorg dat hij een beetje in orde is zodanig dat we geen uur 

bezig zijn met alle banden op te pompen. Aan diegene die 

niet zo graag fietsen: deze vergadering is eens goed om een 

beetje te oefenen voor op kamp. We gaan een tochtje doen 

van een 40 km dus dat is een goeie afstand om mee te beginnen. Btw doping wordt 

niet toegelaten.  

Zondag 27 maart geen vergadering 

“Oh, jingle bells, jingle bells, Jingle all the way, Oh, what fun it is to ride, In a one horse 

open sleigh”. Jullie horen het al, Sinterklaas is in aantocht. Vandaag is het helaas geen 

vergadering wegens Jezus zijn Herrijzenis.  

Vrijdag 1 april geen vergadering 

Dit weekend is het White (K)night. Er zal geen gewone vergadering doorgaan op 

zondag maar jullie zijn wel van harte welkom op de fuif vrijdagavond. 
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Zondag 10 april 

Vandaag is het “Saint Patrick’s Day”, de fandag 

van Patrick de schildpad. Na enkele maanden in 

ons leven heeft Patrick een diepe indruk 

nagelaten. We gaan vandaag eerst enkele 

typische schildpadliederen zingen en 

vervolgens Patrick’s lievelingseten klaarmaken 

en opeten. 

Zondag 17 april 

Na eindeloos lang wachten is het eindelijk 

zover: als alles verloopt volgens plan gaan we dit weekend op weekend! De locatie blijft 

uiteraard geheim, maar jullie mogen wel al weten dat het super vet hard gaat worden. 

 

Zaterdag 23 april zwemmen 

Om onze spiertjes nog eens wat los te 

gooien, gaan we deze zaterdag gaan 

plonsen. We trekken 

hoogstwaarschijnlijk terug naar 

DENDERMONDE en daar ter plekke 

gaan we eerst waterballet doen met 

Laura en vervolgens Aquagym met 

Jens. Voor de echte diehards kan je 

achteraf nog duikbootje spelen met Brecht. Concrete informatie volgt nog.  

Zondag 1 mei 

Knoflook en rotte melk, varkensbloed en wrattenpus, kikkerogen en steenpuisten, 

braakballen en koeienvlaaien. Vandaag gaan jullie nog veel vuilere en stinkendere 

dingen zien, het is namelijk “BEESTIGEN TOCHT”. Doe dus vooral NIET je mooiste 

kleren aan en verwacht een vergadering waarbij jullie jezelf niet meer gaan herkennen. 

Vandaag met een grote smile naar de Scouts komen is een bewijs van jullie toewijding 

en adoratie voor stank en kaka in het algemeen. 
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Zondag 8 mei 

Aangezien we op kamp elke dag ons eigen potje 

moeten koken, gaan we dit vandaag al eens 

oefenen. Voorzie allemaal een chef-hoed en train 

jullie cooking al een beetje door lobsters of 

swordfishes te cooken op een range. Voor meer 

informatie over 99 cooking: 

https://www.youtube.com/watch?v=M--IWm51KbA .  

Zondag 15 mei 

Vanaf mei is het altijd prachtig weer, zo ook vandaag. Aangezien we reeds weten dat 

het vandaag goed weer gaat zijn voorzien we waterspelletjes. Neem dus allemaal jullie 

waterlasergun mee en kleren die nat mogen worden. Als het echt super warm is 

kunnen we misschien proberen om een grote waterglijbaan te maken zoals deze 

mannen: https://www.youtube.com/watch?v=VbHd4KKA-qE . 

Zondag 22 mei 

Vandaag is het helaas al de laatste vergadering van het jaar. Wij zitten nu al stilletjes 

aan in onze examens, maar voor jullie komen we nog één laatste keer uit onze grot en 

gaan we samen één groot spel spelen. Alle takken worden door elkaar gegooid en jullie 

strijden schouder aan schouder met kapoenen, welpen, bevers, jong-givers en jins voor 

de trofee van beste Mollemenaar 2016. 

 

Een stevige linker Brecht, Laura en Jens 

  

https://www.youtube.com/watch?v=M--IWm51KbA
https://www.youtube.com/watch?v=VbHd4KKA-qE
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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!  

 

 


