
 

Afgiftekantoor Mollem 

X-VU Saar Junius 



Woordje van de groepsleiding 
Beste ouders en leden, 

Ondertussen is het scoutsjaar in volle gang en zitten er dus al heel wat activiteiten op. 

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

avond. We toonden er heel wat foto’s van het kamp en stelden er ook onze nieuwe 

leidingsploeg voor. Hierna volgde de eerste vergadering, die weer een groot succes was. 

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 Berg 

(Kampenhout) 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. Ook dit jaar 

ging weer een groot deel van de opbrengst volledig naar onze nieuwe lokalen, waarvoor we 

hen erg dankbaar zijn. 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! Het was dan ook geweldig 

hoe er massaal kramaaikes gedronken én gekocht werden. 

Ook de komende maanden wordt het nog druk. Op 16 december is het namelijk kerstmarkt 

op het gemeenteplein in Asse, waar wij lekkere hamburgers en ons kramaaibier gaan 

verkopen. Op 24 december is het zoals steeds jeneveravond in Mollem. Door de werken die 

er gepland staan op het kerkplein is de locatie hiervan nog niet duidelijk (wordt zeker nog 

meegedeeld). Vanaf 23u is iedereen 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 17 en 

24 december, als op zondag 31 december jammer genoeg geen vergadering. 

 

 



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 vrijdag 4 tot 

dinsdag 8 augustus; de welpen, bevers en jong-givers van vrijdag 4 tot maandag 14 augustus. 

De givers vertrekken zoals steeds een dagje vroeger en komen dus al zondag 3 augustus op. 

Als laatste zullen de jins opnieuw een mooi stekje vinden in het buitenland. 

Om af te sluiten nog eens een update over het nieuwe lokaal. De bouw is officieel begonnen, 

we kunnen binnenkort dus uitkijken naar de nieuwe lokalen. Indien jullie onze scouts 

willen steunen kan dit op verschillende manieren. Meer info vinden jullie op de site 

http://scoutsbouwt.genn.be/ . 

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, 

Dries en Evert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://scoutsbouwt.genn.be/


Leidingsgegevens 
Kapoenen     kapoenen@kramaai.be 

Laura De Keyser    0474 86 33 77 

Wouter Van Pamel 

Lennart Beeckman 

Amber Lauwers 

Lise Michiels 

 

Welpen     welpen@kramaai.be 

Hannah Van Rampelbergh  0473 27 71 10 

Daan Capitaine 

Fran Capitaine 

Anke Van Mulders 

Thomas Vitry 

 

Bevers      bevers@kramaai.be 

Saar Junius     0472 06 87 12 

Sander Bettens 

Evelyn De Boeck 

Viktor Van Den Houte 

Jill Roos 

 

Jong-Givers     jonggivers@kramaai.be 

Robbe Devriese    0472 65 68 95 

Fien Verdoodt 

Wouter Van Houcke 

Tim Cassiman 

 

 



Givers      givers@kramaai.be 

Joris Van Houcke    0496 99 72 65 

Dries Verdoodt 

Evert Bettens 

 

Jins      jins@kramaai.be 

Sam Junius     0479 06 29 20 

Brecht Bettens 

 

Groepsleiding    groepsleiding@kramaai.be 

Dries Verdoodt    0477 27 46 96 

Evert Betettens    0473 57 81 16 

 

*Vetgedrukte namen zijn de takverantwoordelijken, aarzel niet om hen te contacteren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Kassier Kramaai Mollem 

Louis Van Waes, Velm 5, 1730 Mollem 

Rekeningnummer   310-1130050-86 

Groepsnummer   B1312G District Hopland 

Site   www.kramaai.be 

https://kramaaiblog.wordpress.com/  

http://www.kramaai.be/
https://kramaaiblog.wordpress.com/


v.u. Koen Van Elsen p./a. Gemeentehuis, Gemeenteplein 1, 1730 Asse

zaterdag 16 december

KERSTMARKT ASSE 
jeugdraad

op het Gemeenteplein
van 17.00 tot 00.30 uur 

Kies je favoriete plaatje t.v.v.
Asse Warmste Gemeente

18.00 uur

Popduvels
19.00 uur

Het Warmste Koor 
19.45 uur

Ambraz Bambi
21.30 uur

Taxus Brown
23.00 uur

La fête en slip soundsystem
Info over toegankelijkheid T 02 454 19 97



Kapoenen 

Zondag 3 december Sinterklaas komt! 

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

vriend, mijn beste vriend, de vriend van ieder kind…. 

Zijn jullie klaar om de Sint en de Piet te 

verwelkomen? Daarvoor moeten we natuurlijk wel 

weten of jullie braaf zijn geweest!    

 

Zondag 10 december  Lise’s B-day bash! 

HIP HIP HOERAAA !!  Lise is jarig! En dat moet natuurlijk gevierd worden! Deze 

namiddag gaan we er een echt feestje van maken. Trek maar alvast jullie beste 

dansschoenen aan, want jullie zullen het nodig hebben! 

 

Zondag  17 december  Geen vergadering  

Zaterdag 16 december zijn jullie allemaal welkom om een hamburger te komen eten of 

een kramaaike te komen drinken bij ons standje op de kerstmarkt in Asse. Aangezien 

de leiding hier een hele dag moet blijven, zal het spijtig genoeg geen vergadering zijn 

op zondag. 

 

Zondag 24 december Geen vergadering   

Vandaag is het jammer genoeg  geen vergadering, maar niet getreurd. Jullie zijn 

allemaal welkom op onze jeneveravond op 24 december. Jullie kunnen jullie 

koude/bevroren handjes en teentjes komen opwarmen aan onze gezellige 

kampvuurtjes en ondertussen genieten van een heerlijke tas warme chocomelk! 

 

Zondag 31 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! 

 



Zondag 7 januari  Schaatsen  

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

We gaan vandaag dus schaatsen! Vergeet dus zeker jullie handschoenen, muts en goed 

humeur niet mee te brengen! Meer info volgt nog. 

 

Zaterdag 13  januari De boîte van Mollem   

De allerleukste kapoenenleiding wil natuurlijk ook 

met de kapoentjes het nieuwe jaar goed instappen en 

aan iedereen het beste toewensen voor het komende 

jaar.  Duuuusss… strijk jullie beentjes al maar in voor 

de super coole kapoenenfuif! We gaan er een lap op 

geven! 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 lach terug naar huis keren. 

Meer info volgt later nog in mail. 

 

Zaterdag 20 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 gaan zwemmen 

met de scouts. Een hele namiddag lang gaan we ons amuseren in het zwembad.  

Vergeet dus zeker jullie zwembroek niet!! Ook deze keer volgt er meer info in mail. 

 

Zondag 28 januari 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. 

 

 



Zondag 4 februari Gezelschapspelletjes  

Niks is zo gezellig als op een zondagnamiddag samen gezelschapspelletjes te spelen. 

Oefen alvast thuis een beetje, want jullie zullen het nodig hebben. Jullie getalenteerde 

en slimme leiding gaat namelijk elk jaar naar ALLE grote kampioenschappen voor 

gezelschapspelen. Zullen jullie ons kunnen verslaan? We zijn benieuwd…  

 

Zondag 11 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 18 februari Romantische knutselvergadering  

Tijd om jullie creatieve kant naar boven te halen. We zullen het zeker en vast  kunnen 

gebruiken! Vandaag gaan we namelijk allerlei leuke dingen knutselen. Misschien een 

Valentijns cadeautje voor jullie lieve leiding ? Als je thuis toevallig leuke spulletjes 

liggen hebt, breng ze dan zeker mee! 

 

Zondag 25 februari Verassingsvergadering 

Vandaag zit vol verassingen! Bereid jullie al 

maar vast voor op een super mega fantastisch 

leuke vergadering die boordevol verassingen 

gaat zitten! Vergeet je verassing voor de 

leiding niet!!  

 

Stevige linker, 

De kapoenenleiding!  



Kleuren met Hannah 
 
 
  
 
 

 
 



 

Zondag 3 december Sinterklaas 

Het is weer zo ver! De tofste tijd van het jaar vol met cadeautjes, 
snoepjes, mandarijntjes en nog zo veel meer! Omdat jullie 
allemaal zo’n brave kindjes zijn, komen de Sint en zijn pieten 
vandaag eens langs op de scouts om jullie te belonen met lekkers 
(en wie stout is de roe).  
 
 

Zondag 10 december Verwen je leiding - vergadering 

VANDAAAG IS DE BESTE DAG VAN JULLIE LEVEN!!! Hier hebben jullie zo lang op 
gewacht. Jullie hebben hier vast en zeker zo naar toegeleefd en EINDELIJK is het zo ver. 
De BESTE vergadering van het jaar!! Jaja welpjes, jullie horen het goed, VANDAAG 
mogen jullie ons lekker verwennen. Wij verwachten de beste massages, 
gelaatsverzorgingen, lieve vertroetelende woordjes, hemelbedden met de zachtste 
kussens, en de beste gerechten van heel de wereld. Veel succes om deze missie te 
volbrengen. 
 
 

Zondag 17 december GEEN vergadering; Kerstmarkt Asse 

Zaterdag 16 december zijn jullie allemaal welkom om een hamburger te komen eten of 
een kramaaike te komen drinken bij ons standje op de kerstmarkt in Asse. Aangezien 
de leiding hier een hele dag moet blijven, zal het spijtig genoeg geen vergadering zijn 
op zondag. 
 
 

Zondag 24 december GEEN vergadering; jeneveravond 

Het is weer de mooiste periode van het jaar: kerstbomen, slingers, kerststalletjes, 
familiefeesten... Helaas zal ook jullie leiding genieten van de heerlijke kerstsfeer. 
Hierdoor zal er deze week spijtig genoeg geen vergadering zijn. Moesten jullie ons toch 
zo hard missen, zijn jullie altijd welkom op onze jeneveravond op zaterdag 24 december. 
Aan een heerlijk kampvuur kunnen jullie dan genieten van een lekkere jenever of een 
warme chocomelk. Allen daarheen dus! 
 
 

Zondag 31 december GEEN vergadering; nieuwjaar 

10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  
Gelukkig Nieuwjaar Welpen!!  
Morgen is het zo ver, het nieuwe jaar gaat van start. Omdat jullie 
allemaal jullie nieuwjaarsbrieven nog wat beter moeten instuderen, 
zal er ook vandaag geen vergadering zijn. Tot volgende week! 

 



Vrijdag 12 januari Fuif 

‘Doe de hippie-shake ahaaa, doe het links, doe het rechts en SHAKE met mijjjj’ (K3) 
‘Als je een beetje wil chillen, is het geen probleem, kom dan meteen, en ga niet alleen, 
want we hebben chips en cola, ja CHIPS en COLA’ (Lil Kleine & Ronnie Flex) 
‘Ik heb mijn stoute stoute stoute stoute schoenen aan, zie me hakken zie me jumpen, ja 
ja kijk me gaan, eet geen appel, eet geen kiwi, ik wil gaan met die.. ik wil gaan met die.. 
IK WIL GAAN MET DIE BANAAN’ (Jebroer) 
 
Deze liedjes zeggen al meer dan genoeg over wat we vanavond gaan doen. Trek dus je 
dansschoenen en feestkleren maar aan en smeer de stembanden maar eens goed!! 
Verdere afspraken zullen via mail worden gemaakt.  
 
 

Zaterdag 20 januari Zwemmen 

Hopelijk zijn jullie niet bang om eens nat te worden, want vandaag gaan wij 
zwemmen! JEEEEEJ!! We gaan allemaal naar het zwembad van Dendermonde waar we 
iedereen gaan verbluffen met onze zwem-moves.  
Kunnen jullie sneller dan Daan van de glijbaan? Of weerstaan jullie het ijskoude 
buitenzwembad beter dan Thomas? Kom mee en je zult het te weten komen! We 
maken er een spetterende dag van! 
(Details worden later nog per mail doorgestuurd.) 
 
 

Zondag 28 januari Filmvergadering 

Vandaag gaan we eens lekker relaxen in de zetels van ons prachtig 
lokaal om een mooie film kijken. Wordt het een spannende 
misdaadfilm of eerder een sprookje met prinsen en prinsessen? De 
snacks liggen alvast klaar, tot straks! 
 
 

Zondag 4 februari De slimste welp ter wereld  

Erik van Looy heeft een open brief geschreven aan alle scoutsgroepen in België met een 
heel dringende oproep… Deze meneer is namelijk op zoek naar de slimste, dapperste 
en moedigste scoutskindjes om deel te nemen aan de kindereditie van zijn alom 
bekende programma ‘De slimste mens’. Hiervoor zullen wij een preselectie houden 
binnen onze groep. Nu, de versie van Erik Van Looy is vrij saai, dus we gaan vandaag 
eens tonen hoe het wel moet, namelijk: heel pittig, enorm spannend en vooral veel 
zwoegen en zweten, zodat wij de top-van-alle-kennis kunnen bereiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zondag 11 februari Carnaval 

Wij zijn er al lang van overtuigd dat jullie welpen allemaal gekke bekken kunnen 
trekken als de beste en bovendien nog eens heel zot kunnen doen!  
Vandaag is dé dag om deze eigenschappen eens extra in de bloemetjes te zetten met 
deze knotsgekke carnaval vergadering. Scouts Mollem zal vandaag in de 
geschiedenisboeken komen te staan, want ons Carnavalsfeest zal beter worden dan dat 
van Rio, zelfs beter dan dat van Venetië! Wat zeggen wij? Zelfs beter dan dat van Aalst! 
Voor zo’n knotsgekke Carnaval editie gaan wij ons uiterste best doen om ons in de 
mooiste figuren te verkleden en bovendien de beste acts te brengen! Wij hebben er 
alvast zin in! (Kom zeker verkleed) 
 
 

Zondag 18 februari Leger 

Links rechts, links recht, links recht. Vandaag gaan generaal 
Hannah, luitenant Anke, Majoor Fran en soldaten Thomas en Daan 
jullie voorzien van activiteiten op onze gloednieuwe geheime 
legerbasis in Mollem. Vergeet je zeker niet te camoufleren.  
 

Zondag 25 februari GEEN vergadering; kampverkenning 

Spongebob was samen met patrick aan het kwallenvissen, maar hij is zijn netje verloren. 
We zijn hem gaan helpen zoeken, dus vandaag is het jammer genoeg geen vergadering. 
 
Een stevige linker, 
De welpenleiding 
 



Sjorren voor dummies – De 

driepikkel 
De driepikkel is een van de gemakkelijkste manieren om 

leuke sjorconstructies te maken. Het voordeel van een 

driepikkel is dat je niets in de grond hoeft te zetten en 

daarom gemakkelijk in de hoogte kan werken. Je kan hem 

eventueel achteraf nog heel eenvoudig verplaatsen. De 

sjorring die hiervoor gebruikt wordt, heet de achtsjorring. 

Hij dankt zijn naam aan zijn uiterlijk, je legt namelijk veel 

achten met het touw. Hieronder leggen we uit hoe de 

achtsjorring in elkaar zit. 

1. De Balken 

Om een driepikkel te maken heb je uiteraard drie lange balken nodig om aan elkaar te 

sjorren. Leg deze balken naast elkaar zodat de drie onderkanten mooi op gelijke 

hoogte liggen. Het is niet zo erg wanneer de balken niet exact even lang zijn, maar de 

onderkanten moeten wel op gelijke hoogte liggen, anders zal de driepikkel scheef 

komen te staan. Om het sjorren wat te vergemakkelijken kan je best een klein balkje 

dwars onder de drie lange balken leggen, zodat je gemakkelijk met je touw onder de 

balken kan gaan. Eens de balken klaar liggen, kunnen we beginnen met sjorren. 

 

2. De Achtsjorring 

Een achtsjorring begint met een timmermanssteek aan een van de buitenste balken. 

Als je niet meer weet wat deze steek is, neem dan zeker een kijkje in de vorige kramaai. 

Daarna gaan we met het touw telkens afwisselend over en onder de drie balken, zodat 

je de achten krijgt waarnaar de sjorring is vernoemd. Het is gemakkelijk om naar 

boven te werken met je touw. Wanneer we drie keer over en drie keer onder elke balk 

zijn geweest kunnen we beginnen met de zogenaamde woelingen.  



Deze dienen om je sjorring zeer stevig aan te trekken. Tussen de balken gaan we een 

paar keer rond de touwen om ze goed vast te maken. Dit moet uiteraard twee keer 

gedaan worden, één keer tussen de eerste en de tweede balk en één keer tussen de 

tweede en de derde balk. Wanneer je dit hebt gedaan kan je de sjorring eindigen met 

een mastworp (opnieuw, neem een kijkje in de vorige kramaai) op de buitenste balk 

waar je niet bent begonnen met de timmermanssteek. 

 

3. Het Rechtzetten van de Driepikkel 

Het sjorwerk is gedaan, maar de balken liggen natuurlijk 

nog op de grond. Het is belangrijk om de driepikkel op de 

juiste manier recht te zetten. Dit doe je door eerst de drie 

balken tegelijk rechtop te zetten. Dit is een werkje dat je 

best met twee of meerdere personen doet, zeker als het 

lange en zware balken zijn. Trek dan de middelste balk van 

tussen de twee andere balken uit. Daarna zullen we de 

linker balk naar rechts trekken en de rechter balk naar 

links zodat deze twee balken een mooie V vormen waarin 

de middelste balk kan liggen. En voilà, onze driepikkel 

staat recht. 

Zoals je ziet is het maken van een driepikkel niet zo moeilijk, zeker als je dit al een paar 

keer hebt gedaan. Begin best met wat kleiner balken van bv. 2m lang. Zo kan je 

gemakkelijk oefenen. Eens je dit onder de knie hebt kan je naar langere balken overgaan. 

Driepikkels zijn vaak het startpunt van een grotere sjorconstructie. Hoe je van hieruit 

verder moet gaan, lees je in de volgende kramaai. 



Bevers 
Zondag 3 december : Sinterklaasvergadering 

Sinterklaas is druk bezig met cadeautjes inpakken en rondbrengen aan alle kinderen. 

Toch hebben hij en zijn zwarte pieten de tijd gevonden om even langs te komen op de 

scouts. Alle brave (en ja, ook stoute) kinderen mogen de Sint komen verwelkomen. 

Wat heb je nodig om de Sint en zijn pieten een warm welkom te geven? Je moet zeker 

enkele liedjes kennen die je uit volle borst kan meezingen. Ook houdt de Sint van 

mooie tekeningen! Hopelijk tot dan!  

 

Zondag 10 december: Switchvergadering 

Gniredagrevhctiws, sella dreekegmo fo dlessiwrev? Gnidiel nedrow nedel fo 

dreekegmo. Sejsiem nedrow snegnoj. Nete tem ezno netoev. koerb po sno dfooh? Eiw 

laz teh neggez? Sap eilluj laat koo la raam naa tadoz eilluj neetem nennukeem tem sno. 

 

Zondag 17 december: Geen vergadering (kerstmarkt Asse) 

Zaterdag 16 december zijn jullie allemaal welkom om een hamburger te komen eten of 

een kramaaike te komen drinken bij ons standje op de kerstmarkt in Asse. Aangezien 

de leiding hier een hele dag moet blijven, zal het spijtig genoeg geen vergadering zijn 

op zondag. 

 

Zondag 24 december: Geen vergadering (jeneveravond) 

Met spijt in het hart moeten we meedelen dat het vandaag 

geen vergadering is. Maar niet getreurd! Jullie leiding staat 

paraat om voor jullie een lekkere chocomelk te maken op 

onze jeneveravond. Deze chocomelk is met liefde gemaakt, 

dus reden te meer om eens langs te komen! 

 

 

 

 

 

 



Zondag 31 december: Geen vergadering (nieuwjaar) 

Nog 10 seconden te gaan…9…8…7…6…5…4…3…2…1…GELUKKIG NIEUWJAAR!!! 
Tijd voor een feeeeestjeeuuuh!! Iedereen zal vandaag druk bezig zijn met 

familiefeesten, cadeautjes opendoen en nog zoveel meer. Ook jullie leiding is druk 

bezig met vieren, waardoor jullie ons spijtig genoeg nog een weekje zullen moeten 

missen :’( :’( 

 

Zondag 7 januari: Schaatsen 

Vandaag staat er iets speciaal op de planning: we gaan schaatsen! Pirouettes, achteruit 

schaatsen, zijwaartse schaatspas, de kikkersprong… We kunnen het allemaal. Hiervoor 

spreken we af aan de schaatsbaan in Liedekerke. Het uur zullen we jullie later nog 

meedelen. Vergeet zeker gaan warme kousen en handschoenen! 

 

Zondag 14 januari: Make your own lunch 

Oken oken oken, we gaan koken! Schorten, potten, boter, mes, 

bloem, vlees, pannen, vis, bonen, tomatensap, vork, look … 

Punt één, we hebben ingrediënten nodig. Punt twee, we 

hebben vuur nodig. Punt drie, we hebben koks nodig. Dus wat 

hebben we vandaag geleerd? … 

Drie dikke piepers en tot deze middag! 

 

Zaterdag 20 januari: Zwemmen 

Vergadering op zaterdag, dat kan maar één ding betekenen: zwemmen!! Voor alle 

waterratten onder ons is dit DE vergadering waar we een heel jaar naar uitkijken. Van 

kunstjes doen op de springplank tot glijden van de glijbaan. Wij hebben er alvast heel 

veel zin in. Vergeet zeker jullie zwembroek/badpak niet!  

 

Zaterdag  27 januari: Time to party 

Het nieuwe jaar is ondertussen al een maandje bezig, maar dat wil niet zeggen dat we 

het niet meer kunnen vieren! Dit weekend gaan we het feestje van het jaar geven, dus 

zie maar dat jullie jullie dansschoenen aanhebben. Meer info volgt nog! 

 

 



Zondag 4 februari: Sneeuwspelletjes of geen 

sneeuwspelletjes vergadering 

Sneeuwspelletjes of geen sneeuwspelletjes? Dat is altijd een heel belangrijke vraag in 

februari. De leiding heeft alvast een sneeuwkanon besteld in case of emergency. 

Iedereen kan natuurlijk zijn ski’s meebrengen om te oefenen op onze zwarte piste. 

Naast skiën kan je natuurlijk ook met een bobslee een ritje maken op ons geweldig 

bobsleeparcours. Voor wie het toch niet zo heeft voor snelheid, hebben wij een 

heleboel andere leuke activiteiten voorzien! 

 

Zondag 11 februari: Siamese tweeling vergadering 

EenSiamesetweelingisdenaamvooreentweelingwaarvandetweeindividuenbijdegeboorte

aanelkaarvastzittenerkunnenookdrievierofvijflingenbestaanwegaanalleseniedereenaan

elkaarvasthangenenervoorzorgendatwezonderoperatieteruglosgerakenluktditnietdang

aanjulliezonaarhuismoeten 

 

Zondag 18 februari: Escaperoomvergadering 

Morsecode, raadsels, brailleschrift, sleutels 

vinden, deuren openen … Begin jullie hersens al 

maar te trainen. De bevers van scouts Mollem 

worden opgeroepen om de Escaperoomcode te 

kraken. Alle bevers worden opgesloten in een 

ruimte. Hierbij is het de bedoeling om zo snel 

mogelijk alle codes te kraken en binnen de tijd uit 

de ruimte te geraken. Lukt dit niet dan staat er 

een zware tegenopdracht te wachten. 

 

Zondag 25 februari: Geen vergadering (kampverkenning) 

Soms heeft jullie leiding natuurlijk ook wat tijd voor zichzelf nodig. Wij vertrekken dit 

weekend naar een onbewoond eiland, waar we even kunnen genieten van de rust en de 

stilte. Ondertussen zijn we jullie natuurlijk niet vergeten, want wij gaan ook nadenken 

over de volgende super coole toffe leuke vergaderingen. Hopelijk missen jullie ons niet 

te veel, anders mogen jullie altijd een kaartje sturen! 

 

Een stevige linker, 

De beverleiding!  



Weetjes met Brecht 
Wist je dat … 

- De snoepjes M&M’s oorspronkelijk 

gebruikt werden door soldaten in 

de tweede wereldoorlog. Wanneer 

soldaten chocolade meekregen 

smolt deze zéér snel. Om dit tegen 

te gaan werd er een chocolade 

coating rond een pinda 

aangebracht, de M&M was 

geboren.  

- Er in een zak M&M’s niet evenveel snoepjes van elke kleur zitten. In een zak 

normale M&M’s is 20% bruin, 15% rood, 20% geel, 10% oranje, 20% groen en 

15% blauw. 

- Er ook voedsel bestaat met negatieve 

calorieën. Hiermee bedoelen we voedsel 

dat zo weinig calorieën bevat dat het 

meer energie kost om het eten te 

verbranden dan dat het werkelijk aan 

calorieën bevat. Een glaasje ijskoud water 

bevat 0 calorieën maar je lichaam moet 

dit water wel opwarmen. Op de lijst 

bevinden zich bijvoorbeeld ook 

komkommers, selder, radijzen en sla. 

- Wanneer je 111111 vermenigvuldigt met 111111 de uitkomst gelijk is aan 

12345654321. 

- Een pangram een zin is waarin alle letters van het alfabet voorkomen. De 

uitdaging is om een zo kort mogelijke zin te maken die aan deze voorwaarde 

voldoet. Windows gebruikte bijvoorbeeld het pangram ‘Pa's wijze lynx bezag 

vroom het fikse aquaduct’ als voorbeeld voor de verschillende lettertypes.  

 



Zondag 3 december: Dorpsspel 

Hoera, het is dorpsspel. Hoe goed kennen jullie Mollem? De eerste 

schatkaart leidt naar de 2de schatkaart en zo verder tot Molllem 

voor jullie geen enkele geheime plek meer heeft . 

 

Zondag 10 december: Muurklimmen  

Vandaag staat er een specialleke op het menu. We gaan muurklimmen!!!!! Verdere info 

volgt. 

 

Zondag 17 december: Geen vergadering - 

Kerstmarkt Asse 16/12 

Ho ho ho!  Vandaag is het geen vergadering. We nodigen jullie en 

jullie ouders van harte uit op de kerstmarkt in Asse op zaterdag 

16/12. 

 

Zondag 24 december: Geen vergadering 

Vanavond zijn jullie allemaal welkom met jullie ouders om een chocomelk te komen 

drinken op onze Jeneveravond. Jammer genoeg zal er geen vergadering zijn vandaag… 

 

Zondag 31 december: Geen vergadering 

Vandaag is het de allerlaatste dag van het jaar 2017. Jammer genoeg is er vandaag ook 

geen vergadering, maar niet getreurd: in 2018 staan wij weer paraat om jullie 

fantastische zondagen te doen beleven! 

 

Zondag 7 januari: Schaatsen 

Om het nieuwe jaar goed in te zetten, hebben we besloten de schaatspiste van 

Liedekerke onveilig te maken! Vergeet zeker jullie handschoenen en goed humeur niet! 

Meer info krijgen jullie nog via mail. 



Zondag 14 januari: Filmvergadering  

Niets gezelliger dan op een koude winternamiddag gezellig in 

de zetel te kruipen en samen een filmpje te kijken.  

 

Zaterdag 20 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.  Meer info volgt. 

 

Zondag 28 januari: Rechtendoortocht 

Rechtdoor, zonder omwegen, zonder bochten zoeken jullie jullie weg naar de 

scoutslokalen terug. Benieuwd wie dit tot een goed einde kan brengen! 

 

Zondag 4 februari: Groentenspel 

Patatjes, fritjes, rijst, pasta,… we eten ze er altijd bij, de overheerlijke groentjes! Bereid 

je al maar voor om kennis te maken met de super lekkere groentjes. We gaan ons 

helemaal volproppen met de gezonde groentjes! Mmmmmm! 

 

Zaterdag 17 februari: Casino-avond 

Tsjiing, tsjiing! Wij horen de centjes al rollen!  

Wij hebben geluk deze avond, we gaan een casino afhuren en we gaan ons de hele 

avond amuseren en heeeeel veel centjes verdienen! 

Zet je beste poker-face maar op, want het kan nodig zijn! 

 

Zondag 25 februari: Geen vergadering 

Boeehoeehoee! Vandaag is er geen vergadering!  maar geen zorgen, volgende week 

zijn we er weer! ☺  

 

 



Weekend 2-3-4 maart: Jong-giver Weekend! 

Hoera! We gaan op weekend! Naar waar? Dat gaan we nog niet verklappen, maar we 

houden jullie wel op de hoogte via mail. Wij hebben er alvast heel veel zin in!  

 

Een stevige linker, 

De jong-giverleiding 



Interview met oud-leiding 
 

Deze editie van de 

Kramaai heb ik een 

bezoekje gebracht aan 

iemand die pas zeer 

recent Oud-leiding is 

geworden, namelijk… 

Marthe Herman! 

Laten we beginnen bij 

het begin: wat is je 

totem? 

Eerlijke zwaluw. 

Hoe lang ben je al uit 

leiding? 

Ik ben nu mijn eerste 

jaar uit leiding. Ik zat in 

de scouts van 2003-2017. 

Wat was jouw 

grappigste 

scoutsmoment? 

Gelukkig zijn het er te 

veel om op te noemen. 

Zet gewoon een groep 

medeleiding  (of leden) 

samen en dat levert je 

sowieso al komische 

momenten op. 

Naar wie keek jij op 

toen je nog lid was? 

Onze leiding. Wanneer 

ze zich zot durfden te 

verkleden, of gek uit de 

hoek kwamen. Wanneer 

ze op kamp last minute 

samen werkten om onze 

tenten te beschermen  

 

tegen een aankomende 

storm. Of er gewoon 

alles aan deden ons een 

leuk kamp en gekke 

vergaderingen te 

bezorgen. 

Wat was je favoriete 

tak? 

Leukste tak heb ik niet. 

Van elke tak blijven er 

wel momenten bij. De 

steeds ranziger 

wordende beestige 

tochten als Giver. 

Genieten van drie-

daagse. Als welp 

uitgeput maar voldaan 

in slaap vallen op de bus 

bij het terugkeren en je 

gewoon oprecht 

gelukkig voelen na zo'n 

kamp. 

Als laatste nog een 

quote/anekdote die je 

al die jaren is 

bijgebleven? 

Leider Simon op kamp 

die elke avond 

olifantenpoeder rond de 

tent ging strooien en 

ons als kapoen wekte 

met een prachtige editie 

van “goede morgen, 

morgen” van Nicole en 

Hugo. 

Lange nachten pratend 

rond het kampvuur. 

Onze ijskoude maar  

 

geslaagde totemtocht en 

het moment waarop de 

groep in koor onze 

totem bekend maakte 

zorgde letterlijk en 

figuurlijk voor 

kippenvel. 

“Nu komt de aap uit de 

kat” 

 

Om helemaal af te 

sluiten, kwam ik nog 

een mooie foto tegen 

van Marthe in volle 

actie op kamp. 

 

Bedankt en stevige 

linker! 

Door F. Verdoodt 

 

 



 

Zondag 3 december  Wat is de kans vergadering? 

Wat is de kans dat we vandaag gigantisch zotte dingen gaan doen ? 3…2…1… 

6, dus pakt dat we dat gaan doen vandaag. 

 

Zaterdag 9 december  Kerstmarkt Brussel 

Aaaahn winter… de sneeuwvlokjes dwarrelen al naar benee, de straten zijn al lekker glad 

en de eerste kerstversiering hangt omhoog. Het ideale seizoen om eens gezellig samen 

naar de kerstmarkt te gaan en daar een lekkere warme chocomelk te drinken.  

 

Zondag 17 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!   

 

Zondag 24 december  Jeneveravond 

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!   

 

Zondag 31 december  Geen vergadering (Nieuwjaar) 

HET IS BIJNA ZOVER ! JIEHAAA !!! 2018 is in zicht! Een jaar vol nieuwe verrassingen en 

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

beste voor 2018!!! 

 



Zondag 7 januari  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 14 januari  Techniekenvergadering 

Het is de moment om nog eens te kijken wat jullie waard zijn, kunnen jullie nog sjorren ? 

Vuur maken? Vandaag zullen we dit allemaal testen, en wie gebuisd is moet op bijles! 

 

Zaterdag 20 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)!   

 

Zaterdag 27 januari Paintbal 

 

 

v 

 

 

 

 

 

 

Meer info volgt! 

 



Zondag 2 februari  Wereldrecordvergadering 

Zo veel mogelijk t-shirts aantrekken binnen één minuut, Zo veel mogelijk post-its op je 

gezicht plakken binnen één minuut, Zo veel mogelijk cd’s laten balanceren op één vinger. 

Zo snel mogelijk het alfabet achterstevoren typen op een iPad. Allemaal opties dat we 

vandaag kunnen doen, zoek zelf ook zeker enkele leuke records op dat we kunnen 

proberen verbreken.  

 

Zondag 11 februari Muurklimmen 

We kennen het allemaal, het is een mooie zondagnamiddag om rechtendoortocht te doen, 

dus begin je er maar aan. Alles verloopt vlot tot plots TAM TAM TAAA een wilde muur 

staat pal in je weg! Daarom gaan we vandaag op training muurklimmen, zodat dit in de 

toekomst geen obstakel meer is. 

 

Zaterdag 18 februari  24 uur vergadering 

Vandaag gaan we zoveel doen dat we een aparte kramaai zouden moeten schrijven voor 

deze vergadering alleen, dat gaan we dus doen ook. NOPE! Het zal vandaag een verassing 

zijn van jewelste voor jullie. Want vandaag is het Leefdag, je zal nog meer info krijgen hoe 

we afspreken.  

 

Zondag 25 februari  Kampverkenning 

Het is weer van dat, jullie magnifieke leiding kan vandaag niet aanwezig zijn. We gaan 

onze terreinen voor deze zomer al eens gaan testen, enkele teken vrijlaten op de 

kampgrond en diepbeekduiken.  Hierdoor zal het vandaag helaas geen scouts zijn ☹ 

 

Een stevige linker, 

De giverleiding 



 

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! 


