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 Kleuren met Lise
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Zondag 5 maart: Nemo-vergadering 

 Je kent hem zeker wel. Een oranje vis met zwarte en witte 

streepjes. Er is ook een film over gemaakt. Weet je over 

wie we het hebben? Ja het is Nemo! Wat deze 

vergadering exact gaat inhouden, is een verrassing. 

Verkleden in het thema is altijd toegelaten.  

Vrijdag 10 - zondag 12 maart: Weekend 

Eindelijk is het langverwachte weekend daar! We gaan lachen, springen, spelen, lopen, 

rennen, sporten… en nog zoveel meer. Voor het weekend komen we nog eens bij jullie 

thuis langs om te zien wie er mee gaat en dan zullen we jullie ook meer info kunnen 

geven. 

Zondag 19 maart: Geen vergadering 

Deze week is er helaas geen vergadering, aangezien jullie leiding bij de hoogste 

scoutsbazen raad gaan vragen is over hoe de laatste maanden voor jullie nog 

fantastischer te maken dan dat ze tot nu toe zijn geweest. Hierdoor zijn we het hele 

weekend op tocht naar hun supergeheime verblijfplaats, waardoor we jullie geen 

leiding kunnen geven. Ouhn    

Zondag 26 maart: Fran is jarig!! 

Hiep hiep hiep… hoera! Hiep hiep hiep… Hoera! 

Hieperdepieperdepiep... HOERA!!! Fran is jarig vandaag! Dat 

betekent natuurlijk een verwendagje voor haar… en een groot 

feest. Maar daar hebben we wat hulp voor nodig, komen 

jullie helpen? 

Zondag 2 april: Mr. en Ms. Kapoen 

Heb jij een verborgen talent? Kan je goed zingen en dansen? Ben je helemaal klaar 

voor een klein wedstrijdje? Maak je dan maar klaar voor deze vergadering, want het is 

mister en miss kapoen! Er zal een wel heel speciale jury aanwezig zijn, namelijk de 

leiding! Zij hebben iedereen heel het jaar goed in de gaten gehouden, maar ze zijn er 

nog altijd niet uit wie mister en miss kapoen zijn.  
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Zondag 9 april: Geen Vergadering 

Dit weekend is ons jaarlijks feestweekend, met niet slechts één, maar zelfs twee fuiven! 

De ouders nodigen we graag uit op onze retro-fuif, de Grey (K)night. Uiteraard volgt 

hierover nog meer info (en veel meer reclame). Spijtig genoeg zullen we door dit 

drukke weekend geen tijd meer hebben om jullie leiding te geven en zullen jullie het 

een weekje zonder ons moeten doen. 

Zondag 16 april: Geen vergadering 

Deze zondag is het Pasen en dus tijd om overal paaseitjes te gaan rapen. Ook jullie 

leiding gaat zich hierin uitleven, om daarna natuurlijk al de eitjes op te eten. Helaas 

zullen we, helemaal volgegeten met chocola, daarna geen tijd meer hebben om leiding 

te komen geven. (Maar zo hebben jullie des te meer tijd om zelf veel eitjes op te eten.) 

Zondag 23 april: Paashaas-vergadering 

We denken dat jullie hem allemaal wel kennen. Het is vorige week 

Pasen geweest. Hopelijk hebben jullie jullie buikjes rond gegeten met 

lekkere paaseitjes.  De leiding heeft ervoor gezorgd dat de paashaas 

nog een weekje langer blijft speciaal voor jullie. We hebben 

opgevangen dat de paashaas graag tekeningen krijgt.  

 

Zaterdag 29 april: Zwemmen 

Haal jullie beste zwemslagen maar boven, want vandaag gaan we zwemmen! Vergeet 

zeker jullie zwembroek of zwempak niet, want dat is wel heel belangrijk ;). Laat eens 

zien wat jullie kunnen, want een zwemwedstrijdje zal zeker niet ontbreken.  

Zondag 7 mei: Beestigentocht 

Haal die allervuilste kleren maar uit de kast, want je zal ze nodig hebben. Deze 

vergadering wordt er zeker één om nooit meer te vergeten. Na de vergadering gaan je 

ouders je al van ver kunnen ruiken. Laat het bad al maar vollopen, want zo vuil ga je 

nog nooit geweest zijn! 
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Zondag 14 mei: Waterspelletjes 

Spitter, spetter, spater, vandaag spelen we met 

water! Waterpistolen, waterballonnen,… Alles 

wat je maar kan opnoemen. Hopelijk komt het 

zonnetje erdoor. Wie vandaag kurkdroog 

thuiskomt, is zeker niet naar de scouts 

geweest.  

Zondag 21 mei: Laatste vergadering 

De laatste vergadering is aangebroken.  We snappen dat je hier heel verdrietig van 

wordt. Maar niet getreurd, ook deze vergadering gaat weer super leuk worden! In 

augustus (4 – 9 aug) zien we elkaar weer terug voor het super zalige kamp. Hopelijk tot 

dan!  

  



December-januari-februari 9 2016-2017 

 

 

 

Zondag 5 maart Het gras is blauwer aan de 

overkant. 

Of is het gras geel? Het is wat lastiger als je kleurenblind 

bent.  We gaan op onderzoek naar de verschillende 

kleuren dat gras kan hebben. 

Zondag 12 maart Schattenjacht  

Vandaag gaan we met de Welpen de eeuwenoude schat opgraven die onder de lokalen 

ligt. We hebben echter één groot probleem. De kaart waarop de schat staat aangeduid 

is verloren! Help jij ons vandaag mee te zoeken naar de kaart om zo een geweldige 

schat te zoeken? 

Zondag 19 maart Geen vergadering 

Dit weekend is de leiding op vormingsweekend. Dit 

wil zeggen dat wij heel veel spelletjes gaan leren 

zodat we die later samen met jullie kunnen spelen! 

 

Zondag 26 maart MK Balspelen 

Het IMC oftewel het Internationaal Mollems Comité heeft besloten om het eerste 

Mollems Kampioenschap voor gemengde balspelen te laten doorgaan! Alles wat maar 

iets of wat te maken heeft met een bal zullen we vandaag gedaan hebben. Kapiteinbal, 

voetbal, volleybal, basketbal, Chinese voetbal, jagerbal,… 

 

Zondag 2 april Miss & Mister Welp vergadering 

Vandaag strijden jongens en meisjes apart voor de kroon van Miss en Mister Welp. De 

verkiezing zal doorgaan van 14u tot 17u en de leiding tovert zich vandaag om tot échte 

jury. Breng al je talenten mee en wie weet word jij wel de nieuwe Miss of Mister Welp 

2016-2017. 
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Zondag 9 april Geen vergadering 

De leiding is nog heel moe door het voorbije feestweekend en zal dan 

ook deze zondag nodig hebben om eens uit te slapen. Jullie ouders 

zijn deze zaterdag trouwens allemaal welkom op de Grey (K)night. 

We zien jullie volgende week terug! 

Zaterdag 16 april Geen vergadering 

De Paashaas heeft ons gevraagd om in Friesland eitjes te verstoppen 

want hij kan niet goed tegen de kou. Het zou kunnen vriezen daar.  

Zaterdag 23 april Bosspel 

Er werd gisteren op het nieuws gezegd dat er witte eenhoorns in Kartelobos 

gesignaleerd zijn. Vandaag trekken we naar de Mollemse bossen en gaan we op 

eenhoorns jagen. Steek jullie voeten alvast in de stijgbeugels en hou jullie klaar want 

we gaan deze eenhorentjes eens gaan wassen. 

Zaterdag 29 april Zwemmen 

Vandaag gaan we gaan zwemmen!! Meer info volgt zeker nog. 

Zondag 7 mei Beestigen tocht 

Vandaag is het de vuilste vergadereing van het jaar. Trek jullie oude kleren aan en 

vraag mama en papa om tegen 17u de tuinslang klaar te leggen om jullie af te spuiten.  

Zondag 14 mei Moordspel 

Gisterenavond was er een feestje ten huize ‘Scoute’. Alles verliep vlot, de gasten 

amuseerden zich tot ze plots … een luide BONK hoorden. Het was hun gastheer, die 

doodstil onderaan de trap lag. Uit onderzoek blijkt dat hij niet gewoon gevallen is, nee, 

hij was vermoord en dan van de trap geduwd! Aangezien de politie met de handen in 

het haar zit, hebben ze aan ons gevraagd om dit mysterie op te lossen. Geen dader is 

veilig met ons op zijn hielen! 

Zondag 21 mei Laatste vergadering 

Vandaag valt weeral de laatste vergadering van het jaar plaats. Deze vergadering zal in 

thema zijn. Meer info volgt zeker nog, dus hou jullie mail in de gaten.  

 

Een stevige linker van jullie allerliefste leiders, 

Laura, Lise, Max, Kwinten en Evert  
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Zondag 5 maart Techniekenvergadering  

Haal jullie sjor-, vuur-, metsel-, timmer-, … skillssszzzz maar boven want we gaan jullie 

technieken eens testen. Bereidt jullie al maar voor op de achtknoop, carricksteek, 

vriendschapsknopen, diagonaalsjorring, dievenknoop, driepikkel met achtsjorring, … 

 

Zondag 12 maart 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!!!  

 

Vrijdag 17 maart, zaterdag 18 maart en zondag 

19 maart Beverweekend  

Bereid je maar voor op een super leuk spectaculair weekend. 

Een weekend zoals dit maak je maar één keer in je leven 

mee. Vergeet ook niet de nodige uitrusting mee te brengen 

zoals slaapzak, tandenborstel en teddybeertje en vergeet 

vooral je goed humeur en teamspirit niet!  

 

We verzamelen om 19 uur aan de scoutslokalen in Mollem en de overige info krijgen 

jullie via mail.  

 

Zondag 26 maart Bosspel 

Er werd gisteren op het nieuws gezegd dat er witte eenhoorns in Kartelobos 

gesignaleerd zijn. Vandaag trekken we naar de Mollemse bossen en gaan we op 

eenhoorns jagen. Steek jullie voeten alvast in de stijgbeugels en hou jullie klaar want 

we gaan deze eenhorentjes eens gaan wassen. 
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Zondag 2 april Paintball  

Paintball?? Echte paintball?? Gaan de 

bevers echt gaan paintballen?? Nee 

zot, de bevers gaan vandaag hun eigen 

paintball “geweren” (aka buisjes en 

verfpropjes) maken om dan een 

spannende paintball-battle aan te gaan 

tegen de leiding. Ja jongens en meisjes, jullie horen het goed. Voor 1 keer mogen jullie 

proberen om jullie leiding te raken met verfballetjes, maar zal het jullie wel lukken???? 

(Wij raden aan om een t-shirt mee te nemen die vuil mag worden!!)  

 

Zondag 9 april Geen vergadering  

Zondag 9 april is het spijtig genoeg geen vergadering aangezien jullie leiders een heel 

weekend hard moeten werken. Op vrijdag 7 april is het namelijk onze jaarlijkse fuif 

“The White (K)night” waar iedereen van harte welkom is. Zaterdag 8 april is het “The 

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

zijn! 

 

Zondag 16 april Geen vergadering  

Vandaag is het helaas pindakaas weer geen vergadering omdat wij allemaal veel te druk 

bezig zijn met paaseitjes te rapen bij de oma’s en de opa’s.  

 

Zondag 23 april Beestigentocht  

 

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. 
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Zaterdag 29 april Zwemmen 

De bever leeft langs rivieren, meren, vijvers, moerassen, beken en sloten, oude 

rivierarmen, grindgaten… zolang de toegang tot water jaarrond gegarandeerd is en er 

voldoende bomen langsheen de oever staan, is het voor de bever oké. Het water mag in 

de zomer niet droogvallen en in de winter mag het niet tot op de bodem bevriezen. 

Het zijn eigenlijk bosbewoners maar ook in landbouwgebied en zelfs in een stedelijke 

omgeving (zoals het centrum van Leuven) kunnen ze goed overleven. 

 

Meer informatie volgt nog via e-mail.  

 

Zondag 7 mei Bashglijden 

Benodigdheden: een bash (check), bruine zeep (check), een berg 

(check), super enthousiaste leiding die niet kunnen wachten om 

van de bash te glijden (check) en ten laatste super enthousiaste 

bevers die niet kunnen wachten om van de bash te glijden (?? 

Check ??).  

 

Zondag 14 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 21 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! Het kamp begint op 4 augustus en eindigt op 14 augustus.  
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Zondag 5 maart: Sportvergadering          

Spaar deze week al jullie energie maar op, want jullie 

zullen ze kunnen gebruiken. 

We gaan ons volledig uitleven met tal van sporten zoals 

baseball, voetbal, volleybal, kapiteinbal, zwerkbal, 

atletiek, turnen, dansen, paardrijden, zwemen, 

schermen,… 

Vergeet na de vergadering niet jullie spieren te stretchen! 

Zondag 12 maart: Beestigen tocht 

Eindelijk is het zover! De lente begint te naderen en dat wil zeggen dat het tijd is voor 

de enige echt beestigen tocht! Geen flauw gedoe zoals deze winter, vandaag gaan we 

ons nekeer echt goed vuil maken, hoera! 

 

Zondag 19 maart: Geen vergadering  

De leidingsploeg gaat dit weekend op vormingsweekend naar het Grote Toverbos. Dit 

betekent jammer genoeg dat we niet op tijd zullen terug zijn voor de vergadering. Als 

jullie je toch dreigen te vervelen,   kunnen jullie altijd deelnemen aan het ‘Klimaatfeest’ 

in Asse dat vandaag doorgaat. 
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Zondag 26 maart: Zeepkistenrace           

Wat is er nu toffer dan een zeepkist bouwen? Inderdaad, een zeepkist bouwen en 

ermee racen! Laat dat nu net zijn wat wij vandaag gaan doen! Benieuwd welk team als 

eerste de finish zal bereiken… 

Zondag 2 april: 1-april-vergadering 

Op het grote Scouts-congres van Timboktoe is er beslist geweest om één april dit jaar 

een dagje uit te stellen. 1 april valt dit jaar dus uitzonderlijk op 2 april.  Vandaag mogen 

jullie je aan vanalles verwachten. Niemand wordt gespaard van de mopjes en 

aprilvissen. 

Zondag 9 april: Geen vergadering 

Omdat jullie leiding dit weekend zowel The White als Grey (K)Night in goede banen 

heeft moeten leiden, kunnen we jammer genoeg geen vergadering meer geven 

vandaag! Als jullie ons te hard missen, mogen jullie ons natuurlijk altijd mailtjes sturen 

;) 

Zondag 16 april: Geen vergadering                  

Aangezien het vandaag Pasen is, krijgen jullie nog een dagje vrijaf om paaseitjes te 

gaan zoeken.  Als jullie deze paaseitjes zelf niet op krijgen, mogen jullie ze natuurlijk 

altijd volgende week meebrengen naar de vergadering! Zalige Pasen iedereen! xoxo 

Zondag 23 april: Techniekenvergadering 

Vandaag gaan we eens kijken hoe goed jullie al kunnen overleven, en jullie voor de 

laatste keer klaarstomen voor ons kamp. We gaan vuur maken, sjorren en leren 

omgaan met zaag en bijl. 
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Zaterdag 29 april: Zwemmen 

Maak jullie borst maar nat, want vandaag gaan we zwemmen! We gaan onze 

zwemkunsten bijschaven in het stroombad en ijsberen in buitenzwembad, zodat we 

weer getraind zijn om in de woeste beek op kamp te kunnen zwemmen. 

 

Zondag 7 mei: Dorpsspel 

Vandaag gaan we ons lang verwacht dorpsspel nog eens uit de kast halen. Aangezien 

het vorige keer niet is kunnen doorgaan omdat we met te weinig waren, verwachten 

we nu een massale opkomst! 

Zondag 14 mei: Afscheidsfeestvergadering 

Jullie krijgen hierover nog meer info in mail, maar voorlopig ziet het er naar uit dat we 

een activiteit zullen doen waarbij je veel moet springen, in de buurt van Gent… 

Zondag 21 mei: Laatste vergadering 

Hieperdepieperdepiepdeperdepieperdepiep HOERA! Om het droevige feit dat dit de 

laatste vergadering van het jaar is een beetje op te vrolijken, vieren we vandaag feest. 

Want niemand minder dan Brecht Bettens is vandaag jarig! Dus zet allemaal jullie 

feestmuts maar op. 
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Zondag 5 maart Districtactiviteit  

Samen met andere scoutsen gaan we een groot spel spelen in het hart van Europa. We 
spreken af aan het station van Mollem, het uur zal via fb meegedeeld worden. 

 
Zondag 12 maart Carwash 

You might not ever get rich, ha 
Let me tell you it's better than digging a ditch 
There ain't no telling who you might meet 
A movie star or maybe a common thief 
 
Working at the car wash (oh oh, yeah yeah) 
At the car wash, yeah (ooh, yeah yeah) 
At the car wash (sing it with me now) 
Working at the car wash, yeah 

https://youtu.be/aVlpy5USN-E 

 
Zondag 19 maart Geen vergadering 

De leidingsploeg gaat dit weekend op vormingsweekend waar we onze fiereljep skilzz 
gaan verbeteren voor het wk later dit jaar. 

 

Zondag 26 maart Mankementen vergadering  

Is het een auto zonder banden? Of een wc zonder water? Neen het gaat vandaag over 
koeien zonder poten en Hanen zonder kop. 

 

 Zondag 2 april Doe neké zot vergadering 

U.S. Marshall, Robbe, and his partner, Evelyn, travel to a 
secluded island home to a mental facility called Giver 
Lokalz. The reason for Robbe's arrival is to investigate the 
disappearance of a missing patient, named Jens. As Robbe 
and Evelyn dive deeper into their investigation to find out 
where Jens has gone, they reveal the dark secrets of Giver 
Lokalz. 

 
Zondag 9 april Geen vergadering  

Het grootste feestje van het land is eindelijk zover, vrijdag 7 april white knight en 
zaterdag 8 april grey knight.  

https://youtu.be/aVlpy5USN-E
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14-15-16 april Weekend 

We gaan op weekend en Ik neem mee, een koffer. We gaan op weekend en Ik neem 
mee, een koffer en een Brievenbus. We gaan op weekend en Ik neem mee, een koffer 
een Brievenbus  en redbull. We gaan op weekend en Ik neem mee, een koffer een 
Brievenbus ,redbull  en meer informatie die via mail volgt. 

 
Zondag 23 april 3de jaarsvergadering 

Er is iets misgegaan met professor Gobe-G nieuwste uitvindidng. De leiding en 
derdejaars hebben het verwisselstof  ingeademd!!! Gobe-G is druk opzoek naar een 
oplossing tijdens dat we wachten. 

 

Zaterdag 29 april Zwemmen (en zondag 30 april begin leefweek) 

Zwemmen zoals de gekste eenden is wat we gaan doen. Daarnaa een weekje chillen in 
de lokalz. 

 

Zondag 7 mei Beestigentocht 

Oink Oink, dat is toch geen varkenshoofd hoop ik. We gaan er is beesting invliegen 
vandaag. 

 
Zondag 14 mei Mollympyshespelenvergadering 

Vijftien eeuwen na de opheffing van de klassieke Spelen werden verspreid over Europa 
meerdere initiatieven gestart om de Olympische Spelen weer te laten herleven, 
alhoewel dat meestal in nationaal verband plaatsvond. In 1850 werd in het 
plaatsje Mollem de "Olympische Klasse" opgeright. Het idee van de 
Mollympyshespelen werden later gestolen door een zekere Evangelis Zappas 

 
Zondag 21 mei Laatste vergadering 

Met een traan in onze ogen nemen we vandaag afscheid van het reguliere scoutsjaar. 

Maar niet getreurd! We gaan dit doen op een Coole manier en dit sluit niet uit dat we 

na deze dag nog iets kunnen doen. 

 

Een stevige linker van jullie leiding, 

Evelyn, Casper, Robbe en Jens  
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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!  


