
 

 

 

Afgiftekantoor Mollem 

X-VU Saar Junius 



Eindelijk is het zo ver! Iedereen kan steunen

Hoezo?

Wat geven wij terug?

Hoe kan je kopen?

Vragen?

scouts.bouwt@
gmail.c

om

Onder het motto “ vele kleintjes maken een groot” 
durven  wij rekenen op de  sympathie van Mollem: de 
inwoners, de bedrijven en supporters van onze �jne 
vereniging.

De nieuwe voorgevel wordt helemaal bekleed met  
duurzame & ecologisch verantwoorde houten latjes.
De scouts geeft aan iedereen de kans een deeltje van de 
voorgevel te kopen aan €10 per meter. Je koopt zoveel je 
wil, hoe meer hoe liever.  Op onze site kan je de
voortgang van de verkoop volgen.

Op de zijgevel komt een mooie gedenkplaat te hangen 
die bij de plechtige opening onthuld wordt. Iedereen die 
latjes kocht wordt  hierop vermeld .      
Voor bedrijven hebben we een speciaal programma, wij 
geven u graag meer info.  

De bouw van de nieuwe lokalen is gestart! De scouts 
kijken uit naar september 2018, hun toekomst is           
verzekerd.

Hiervoor danken wij:

- de GEMEENTE ASSE voor de investering in de jeugd van      
Mollem
 -ARK ARCHITECTEN voor het perfect in scoutsstijl 
passende ontwerp.
    
MAAR... dit is niet genoeg. Ook de scouts zelf hebben 
nog een steen(tje) bij te dragen. 
Tegen mei 2018 hopen we € 25.000 bij elkaar te rapen 
voor verlichting, sanitair, keuken, opbergruimte, ... 

Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar..... Da’s eenvoudig! Schrijf het bedrag ( €10 of een 
veelvoud ervan) over op de rekening van Scouts 
Vlaanderen:          BE 55 4096 5041 4144
met vermelding: BVG 5 - 370 scouts Mollem bouwt.
Giften vanaf €40 zijn �scaal aftrekbaar.
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Anders steunen kan ook...

 
We zijn best wel trots op ons 
�jne dorp. Daarom hebben 
we dit leuke T-shirt gemaakt.  
Binnenkort verplicht bij elke 
o�ciële aangelegenheid
       

Het Kramaaike, speciaal 
voor de scouts gebrouwen, 
blijft ook nog in 2018 te 
koop.
Verkooppunten vind je op 
onze website. 

M  llem
waar Asse trots op is.
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Doe je soms aankopen 
in deze webwinkel? Ga 
via kramaai.be, een 
deeltje wordt zo aan 
ons geschonken 
zonder meerprijs voor 
jou.  

Wijnliefhebbers, 
gebruik de code 
“nieuwlokaal” . Krijg zelf  
korting bij je eerste 
bestelling en steun ons 
project.

ASSE.HETWIJNHUIS.be
Bart Verdoodt



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 Bettens     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   BE78 3101 1300 5086

Groepsnummer   B1312G District Hopland 

Site   www.kramaai.be 

https://kramaaiblog.wordpress.com/  

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


4 maart: Pyjamavergadering 

Vandaag mogen jullie eens helemaaaaal uitslapen na een vermoeiende schoolweek, 

zodat we samen een supertof PYAMASPELLETJE kunnen spelen. Alles is toegelaten: 

pyjama, onesie, knuffelbeer, komkommers voor op de ogen, krulspelden… Jullie zullen 

nog nooit zo fris naar huis zijn teruggekeerd.  

11 maart: Huisdierenvergadering 

WAF WAF, MIAUW, ZOEMMMMMM, BLUBBLUB, STAMPSTAP, BRULBRUL, 

LOEILOEI 

Je leest het goed, vandaag mag je jouw allertrouwste vriend meenemen naar de scouts, 

zodat we jouw huisdiertjes ook eens leren kennen. Het origineelste huisdier verdient 

een speciale prijs en het baasje ook natuurlijk. Tot dan. 

18 maart: Quiz 

Wie weet hoeveel magen een koe heeft en hoeveel poten een spin heeft? Wie weet er 

wie de stichter is van de scouts? Heel wat vragen waarop we vandaag een antwoord 

zullen krijgen. We testen namelijk wie de slimste kapoen is. Bereid jullie maar voor op 

een quiz die jullie hersenen zal pijnigen! 

23-24-25 maart: Kapoenenweekend 

JIPPIEEE WAUUUUW SUPEEEEEEEEEEER O MY GOD. Yesyesyesyes, eindelijk, het 

allertofste, plezantste, megawauwe weekend staat voor de deur. Voor alle praktische 

zaken zullen wij nog eens rondkomen en een mailtje sturen. Wij kunnen al niet meer 

wachten!!! 

1 april: GEEN vergadering 

HELP, de paashaas heeft de professionele hulp van de kapoenen nodig, hij krijgt zijn 

chocolade eitjes niet op tijd verstopt. Omdat we hem vandaag moeten assisteren zullen 

we jammer genoeg geen leiding kunnen geven. 

6-7 april: White & Grey (K)night, GEEN vergadering 

Dit weekend is het groot feest. We houden onze jaarlijkse fuif op het voetbalveld van 

Juve Mollem, waardoor we jammer genoeg geen tijd hebben om leiding te geven. Jullie 

ouders zijn zeker uitgenodigd voor een drankje en een dansje op de beiden fuiven.  

 

 

 



15 april: Ruimtevaartvergadering 

Wij als ervaren kapoenen hebben nu al veel van de wereld gezien. Daarom gaan we 

eens nieuw land verkennen. Vandaag schieten we een kapoen naar de maan. 

WOOOOOOOW naar de maan? Zeker en vast, zodat we de mannetjes op de maan 

ook eens kunnen leren hoe tof kapoen zijn is. 

22 april: Switch-vergadering 

Vandaag krijgen jullie uitzonderlijk nieuwe leiding. De leiding gaat eens van tak 

veranderen zodat we nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Daarbuiten verandert er niet 

veel en hopen we dat jullie bij de andere leiding even enthousiast zijn.  

29 april: Beestigen tocht 

Vandaag doen we alles wat we thuis niet mogen: VUIL WORDEN. Geen schrik, het 

wordt kei plezant en jullie zullen tevreden in de douche stappen. Het is aangeraden 

om oude kleren aan te doen die zeker vuil mogen worden en neem desnoods nog extra 

kleren mee als het te koud wordt.  

6 mei: Rolschaatsvergadering 

Vandaag gaan we schaatsen, maar omdat het buiten zo heet is, is al het ijs gesmolten 

en zijn ze daar nu aan het vissen, dus gaan we rolschaatsen. Meer info volgt later.  

13 mei: Molympische Spelen 

Vandaag zoeken we uit wie de sportiefste, snelste en sterkste kapoen is, smeer jullie 

armen en benen maar in. We houden echte Molympische Spelen. Sloefschieten, 100 

meter achterwaarts spurten, ondersteboven verspringen en zwaardvechten staan alvast 

op het programma.  

20 mei: Allerlaatste vergadering 

WAAAAAA??? Is het vandaag al de laatste vergadering? Spijtig genoeg wel, maar om 

het scoutsjaar in schoonheid af te sluiten vliegen we er vandaag nog eens keihard in.  

Een stevige linker 

Amber – Lise – Pami – Lennart – Laura 

  

 

 

 



Kleuren met Hannah 
 
 
  
 
 

 



Zondag 4 maart - “kookvergadering” 

Draai een keer in de pot, stamp de pattaten tot moes, zwaai 

je handdoek in de lucht en ga zitten met een zucht. JA JA, 

vandaag is het de enige echte kookvergadering! Wat we 

gaan maken is nog een geheim, maar het zal alleszins 

Michelin-waardig zijn, we hebben ook een inspecteur 

uitgenodigd die onze kookkunsten 5 sterren zal komen 

geven. Verdere informatie volgt nog via mail.  

 

Zondag 11 maart - “5 tegen allen” 

Vandaag nemen jullie het op tegen jullie leiding in een supertoffe strijd ! We dagen 

jullie uit tot allerlei avontuurlijke en extreme opdrachten. Zorg maar dat jullie winnen 

want er staat een supertoffe prijs op het spel! 

 

Zondag 18 maart - “geen vergadering ( lenteontmoeting )” 

Jullie leiding is ontvoerd door de smurfen. Maar geen paniek, redding is op komst! Dus 

volgende week zijn we terug! Joepieeee! 

 

Zondag 25 maart - “welpenweekend” 

Het tofste weekend van het jaar is weer aangebroken, het welpenweekend!! Dit jaar 

gaan we met de welpen Humbeek drie dagen onveilig maken. Meer informatie kunnen 

jullie op de brief van het welpenweekend vinden. De leiding heeft er alleszins al enorm 

veel zin in!!  

 

Zondag 1 april - “geen vergadering (Pasen)” 

DING DONGG DINGG DONNGG 

De klokken en de paashaas zijn terug in het land. Vandaag zal de leiding het veel te 

druk hebben met paaseitjes rapen, daarom is er geen vergadering gepland.  

 



Zondag 8 april - “geen vergadering ( white knight)”  

Oh neeee, nu is het toch weer geen vergadering zeker. Pfff, lieve welpen, ik begrijp dat 

jullie de leiding nu wel heeeel hard missen!! Dit weekend organiseren wij een heel 

grote fuif. Voor diegene die ons echt echt echt echt ECHT niet kunnen missen, jullie 

kunnen eens aan mama of papa vragen om naar onze super cooole fuif te komen, 

namelijk de GREY (K)night. 

 

Zondag 15 april - “Omgekeerde vergadering” 

Gaadnav si teh nee edreekegmo gniredagrev. Ew neleps ielrella sejtelleps raam nad 

dreekegmo. Ew naag nete tem ezno netoev. Sejsiem nedrow snegnoj. Ew nennigeb tem 

netiulsfa ne negidnie tem ed gninepo. Tot nad! 

 

Zondag 22 april - “waterspelletjes ” 

Niets is zoveel leuker dan op een zonnige dag elkaar uit te dagen tijdens het grote 

leiding-tegen-leden-watergevecht! Ook andere klassieke waterspelletjes zullen aan bod 

komen! Neem gerust zelf iets mee zoals waterpistooltjes etc. Ook een goed humeur bij 

schoon weer komt vast en zeker van pas! 

 

Zondag 29 april - “beestigen tocht”  

De tofste vergadering van het jaar is er weer.. of toch voor de zwijntjes onder ons. Trek 

zeker je vuilste kleren aan want het kan er vandaag smerig aan toe gaan.  

 

Zondag 5 mei - “rollerland” 

Samen met de kapoenen en bevers gaan we vandaag voor de ALLER 

ALLER ALLER ALLER ALLER ALLER ALLER ALLER ALLER ALLER 

ALLER ALLER ALLER ALLER ALLER ALLER EERSTE keer naar 

rollerland. Hopelijk hebben jullie er allemaal zin in!! De leiding 

alleszins wel, tot zondag!! (Meer info volgt nog via mail) 

 

 

 



Zondag 13 mei - “kinderfuif in ’t Jass” 

Vandaag hebben we iets heel speciaals voor jullie in petto. We hebben samen met de 

andere jeugbewegingen van Asse een heel leuke vergadering in elkaar gestoken voor 

alle kapoenen en welpen van Asse. We gaan een feestje bouwen in ‘t Jass en we zullen 

daar eens tonen wat de welpen van Scouts Mollem waard zijn. Trek dus jullie 

dansschoenen aan, want wij gaan het dak er af dansen!  

 

Zondag 20 mei - “laatste vergadering”  

Snif, snif, snif, het is helaas weer zover. De allerlaatste vergadering van het scoutsjaar 

2017-2018 met de allertofste leiding ooit is weer aangebroken. Maar niet getreurd! In 

augustus gaan we met z’n allen 10 dagen genieten in d’Ardennen (zoals meneer Boma 

het zou zeggen).  

 

Een stevige linker, 

De welpenleiding 

 



Sjorren voor dummies – De 

Kruissjorring 
Nu we weten hoe we een driepikkel moeten maken, 

kunnen we verder werken aan onze sjorconstructie met 

een kruissjorring. Deze sjorring wordt gebruikt om twee 

balken aan elkaar vast te maken. Zo kunnen we 

bijvoorbeeld een balkje sjorren tussen de twee poten van 

onze driepikkel. Dit zorgt voor extra stevigheid, maar je 

kan het tussenbalkje ook gebruiken om een ladder te 

maken om naar boven te klimmen. Hoe je deze sjorring 

maakt, lees je hier. 

1. De Beginknoop 

Zoals de naam al doet vermoeden wordt deze sjorring veel gebruikt om 

een kruis van twee balken te maken. Vaak wordt een losse balk (een balk 

die nog nergens vast hangt) aan een vaste balk (een balk die al ergens 

vasthangt, bijvoorbeeld de poten van een driepikkel) gesjord. De eerste 

knoop die we met ons touw zullen maken is de timmermanssteek. Deze 

knoop hebben we geleerd in de eerste Kramaai van dit jaar. Deze knoop 

maken we rond onze vaste balk. Dit doen we omdat deze knoop het 

meeste gewicht moet dragen. Omdat onze vast balk al stevig vasthangt, 

zal onze knoop steviger zijn aan deze balk. Om te oefenen kan je 

gewoon twee losse balken nemen om hiermee een kruis te maken. Als je 

dit doet, mag je kiezen rond welke balk je de beginknoop maakt. 

2. De Kruissjorring 

Nu we de beginknoop hebben gelegd, kunnen we aan het echte werk beginnen. We 

slaan het touw over en onder de balken zoals aangegeven op de tekeningen hieronder. 

Er zijn wel enkele dingen waar we moeten op letten wanneer we deze sjorring maken. 

Leg bijvoorbeeld alle touwen mooi naast elkaar en zorg ervoor dat ze strak zitten.  



De touwen mogen nooit kruisen, anders zal onze sjorring een pak zwakker zijn en 

rapper kapot gaan. We moeten ook opletten waar we onze touwen leggen. Als we over 

of onder de losse balk gaan, zullen we ons touw langs de binnenkant van de andere 

touwen leggen. Wanneer we over of onder de vaste balk gaan, moeten we het touw aan 

de buitenkant leggen. Een gemakkelijke manier om dit te onthouden is met het 

ezelsbruggetjes LOBI: LOsse balken aan de BInnenkant.  

3. Windingen 

Net als bij de achtsjorring moeten we op het einde windingen leggen om de sjorring 

extra stevig te maken. Dit doen we door met ons touw tussen de palen rond de sjorring 

te gaan. De tekening hieronder duidt dit mooi aan. Telkens wanneer je één keer rond 

bent gegaan, moet je het touw goed aantrekken. Dit doen we ook een aantal keer, maar 

let wel op dat je nog touw over hebt om de eindknoop te maken. Het einde van het 

touw maken we vast met een mastworp op de losse paal. Ook deze knoop hebben we 

geleerd in de eerste Kramaai van het jaar, dus neem zeker nog eens een kijkje. 

Nu je al deze knopen en sjorringen onder de knie hebt, kan je al een heel eind geraken. 

Natuurlijk moet je eerst oefenen om deze dingen echt goed te kunnen. Maar dit zullen we 

zeker doen op kamp. We kijken er dus al naar uit.  

 



Bevers 
Zondag 4 maart: Tegen elkaar op 

Wie is de beste jongen? Wie is het beste meisje? Wie is de beste bever? Wie is de beste 

leiding? Wie kan er het beste moppen vertellen? Wie is er het best in dansen? Wie kan 

er de mooiste liefdesbrieven schrijven? Dit alles en nog veel meer komen we vandaag 

te weten! 

 

Vrijdag 9, Zaterdag 10 & Zondag 11 maart: Beverweekend 

Jeeeej, het is zover, eindelijk gaan we op weekend!! We maken er een knotsgek 

avontuur van. We komen ook nog eens bij iedereen langs om alle info door te geven, 

wie nog vragen heeft mag uiteraard een mailtje sturen.  

 

Zaterdag 17 maart: Filmvergadering 

De naam zegt uiteraard genoeg: We gaan deze ZATERDAGavond een film kijken in het 

lokaal! De uren waarop we jullie verwachten, zullen we jullie via mail nog doorsturen. 

Tot dan! 

 

Zondag 25 maart: Where am I? 

Tja, deze titel zegt al genoeg… Waar zijn we? Uiteraard zal dit niet in Mollem zijn, 

aangezien we deze streek als onze broekzak kennen. We zullen het dus iets verder 

moeten zoeken, maar hopelijk geraken we dan ook weer thuis. Trek dus maar stevige 

stapschoenen aan, want het is aan jullie om de weg weer naar huis te vinden! 

 

Zondag 1 april: Geen vergadering (Pasen)  

“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. 

 

 

 

 

 



Zondag 8 april: Geen vergadering (The White (K)night) 

Waar zijn die handjes? Hier zijn die handjes! Vrijdag- én zaterdagavond staat er een 

feestje gepland op het derde voetbalveld (de White (K)night en de retro-fuif de Grey 

(K)night). Jullie ouders zijn uiteraard welkom, voor jullie zal het misschien net iets te 

laat vallen. Aangezien de leiding veel werk zal hebben met opruimen, zal er echter 

geen scouts zijn op zondag. Ooouuuhhnn ☹☹☹ 

 

Zondag 15 april: Twist and shake 

We gaan vandaag geen gewone vergadering hebben, het wordt een heuse quiz. Maar 

het wordt ook geen gewone quiz, het wordt een heuse DANSquiz. Wat dit precies 

inhoudt, zullen jullie vandaag wel zien. Tot dan!! 

 

Zondag 22 april: Switch Vergadering 

Een zondag vol verrassingen! Houdt jullie vast voor onverwachte wendingen. Welke 

spelletjes worden er vandaag gespeeld? Welk vieruurtje zal het zijn? Welke leiding 

krijgen jullie vandaag? Alles en iedereen wordt geswitched. Van kousen tot haarkleur, 

van onderbroek tot neuspiercing. We stappen in een reuzen mixer met alle leden en 

leiding en we kijken welke stukken en brokken er overblijven.  

 

Zondag 29 april: Beestigentocht 

Haha, jullie dachten zeker dat we het vergeten waren, maar wees niet bang. Vandaag is 

het jullie favoriete vergadering, namelijk BEESTIGENTOCHT. Nu is het eindelijk het 

moment om onze rotte tomaten en stinkende eieren uit de kelder te halen en daarmee 

Viktor te bekogelen. We raden jullie aan om niet in traditionele zondagskledij te 

komen maar jullie slechtste/lelijkste kleren te dragen. 

 

Zondag 6 mei: Rollerland 

Vandaag doen we iets speciaals: we gaan naar Rollerland. Een 

binnenspeeltuin met ballenbad, glijbanen en kruiptunnels. En 

als dat nog niet genoeg is, kunnen we springen op het 

springkasteel. Een namiddag om niet snel te vergeten! 

Meer info krijgen jullie nog via mail! 

 

 



Zondag 13 mei: Water games 

Regen of zonneschijn, Vrieskou of snikheet, bikini/zwembroek of regenpak, WIJ 

SPELEN WATERSPELLETJES! Neem jullie ballonnen, waterpistolen, badmutsen, 

handdoek mee want jullie worden nat! De waterleiding in Mollem is ondertussen 

helemaal leeg. Geen paniek, wij hebben hier onze waterballonnen, zwembadparadijs 

en waterpistolen mee gevuld. 

 

Zondag 20 mei: Laatste vergadering 

Zakdoeken, zakdoeken en nog eens zakdoeken hebben wij vol geweend. Het is jammer 

of zeg maar héééééééééél jammer dat het vandaag al de laatste vergadering is! 

MAAAAR dit wil ook zeggen dat we weer heel kort bij het kamp komen! Het gaat er 

mentaal hard aan toe gaan vandaag, knuffels, tranen, snottebellen, …  

Samen met een gigantisch spel komen we er samen door vandaag! 

 

Een stevige linker, 

De beverleiding 



Weetjes met Brecht 

Wist je dat … 

- Het woord “Hudo” eigenlijk afkomstig is van een Indiaas 

dialect voor “overdekte olifantengestoelte” (“howdah”). Het 

acroniem “Houd Uw Darmen Open” is dus eigenlijk een 

backroniem, een gewoon woord dat daarna als afkorting 

wordt geherinterpreteerd.  

- De totemdieren slodo en dafra géén echte dieren zijn. De 

totems zijn omwille van een grap door de schrijvers in het Vlaamse totemboek 

terechtgekomen. De eigenschappen hiervan zouden zéér tegenstrijdig zijn, 

waardoor iemand met deze totem ongetwijfeld schizofreen zou moeten zijn. 

Toch zijn er enkelingen die deze totem dragen. 

- De term Givers een samenvoeging is van de mannelijke en vrouwelijke takken 

“gidsen” en “verkenners”. In sommige scoutsgroepen gebruiken ze daarom ook 

de termen Kawellen (KAbouters en WELpen) of Wouters (Welpen en 

kabOUTERS). 

- Er bestaan slechts vijf landen in de hele wereld waar géén scouts zijn. De landen 

zijn Myanmar, Cuba, Noord-Korea, Laos en  het Europese Andorra. 

- Druiven ontploffen als je ze in de microgolf steekt. 

- De naam Brazilië is afgeleid van een 

bepaalde boomsoort. Brasil betekent 

in het Portugees "alsof het gloeit". 

De naam verwijst naar de rode 

kleurstof van de boom, die erg gewild 

was bij Europese textielververs. Omdat 

de Europeanen hun koloniën 

gewoonlijk noemden naar de 

handelswaar in het gebied, kreeg het 

nieuwe land de naam Brazilië. 

- De giraf en de kangoeroe-rat langer kunnen overleven zonder 

water dan kamelen. Kamelen houden het zo een 15 dagen vol 

tegenover giraffen die wel 3 weken zonder water kunnen. De 

kangoeroe-rat is echter de koning der woestijn, deze dieren 

drinken namelijk nooit. De dieren zijn zodanig aangepast aan 

het dorre land dat ze niet kunnen zweten en dat ze al het 

water uit hun voedsel kunnen halen. 



Vrijdag- Zondag 2-4 maart: WEEKEND 

Eindelijk is het zover!! Alle info krijgen jullie via een persoonlijk bezoekje van jullie 

lievelingsleiding en ook via mail. Haal al jullie dansmoves, speltechnieken, mooiste 

glimlach, beste humeur, liefste complimentjes, uithoudingsvermogen, talenten… al 

maar boven want dit weekend halen we alles uit de kast om het onvergetelijk te 

maken. Wij hebben er alvast zin in! 

 

Zondag 11 maart: Techniekenvergadering 

Omdat wij op kamp niet graag door onze tafel zakken of 

water in de niet goed opgezette tent krijgen. Ook omdat wij 

graag de Givers overtreffen met een betere kookshelter, 

vlotter werk of een mooier kampvuur. Daarom oefenen we 

vandaag onze skills. Maar ook omdat wij echte stoere scouts & gidsen zijn die hun plan 

kunnen trekken met sjorbalken, lucifers, kampvuurtjes, shelterzeilen, haringen en zo 

veel meer. 

 

Zondag 18 maart: Fien-is-jarig-spel 

Er is er een jarig, hoera hoera dat kan je wel zien dat is Fien!! Omdat 

verjaardagen gevierd moeten worden en 22 toch al wel oud is, vonden 

we dat we er dit jaar een specialleke van moesten maken. Cadeautjes 

zijn altijd welkom, taart en verjaardagskaartjes ook 😉 

Zondag 25 maart: Carnaval in Opwijk 

Vandaag trekt de Carnavalsstoet door Opwijk. In Opwijk hebben ze ons gevraagd als 

geheel onpartijdige jury om zowel de mooiste, de grootste, de grappigste en de 

origineelste wagen te verkiezen. Wij zullen daarom eens een kijkje gaan nemen en 

onze mening delen. Kom vandaag dus zeker met de fiets & vergeet je carnavalskledij 

niet!  

Zondag 1 april: Pasen 

Helaas Pindakaas, dit is GEEN 1 april-mop;  Omdat Pasen door velen onder ons met de 

familie wordt gevierd is het vandaag ook geen vergadering. Wij missen jullie al xoxoxo 



Zondag 8 april: White en Grey (K)Night 

Haal jullie zakdoekjes al maar boven, want ook vandaag is het geen vergadering. Wel is 

iedereen altijd welkom om jullie leiding te verwennen met massages, voedsel en 

gedichtjes, want wij hebben heel hard gewerkt dit weekend. 

 

Zondag 15 april: Fietsvergadering 

https://www.youtube.com/watch?v=GugsCdLHm-Q 

Deze link beschrijft vrij goed wat wij zullen doen vandaag. Vergeet zeker jullie fiets, 

fietsbel en helm niet! 

 

Zondag 22 april: Beestigen tocht 

De smerigste vergadering van het jaar is aangekomen. Bereid je mentaal en fysiek maar 

voor! Vergeet uiteraard niet je allerslechtste kleren mee te nemen, want het kan er vuil 

en smerig aan toe gaan! 

 

Zondag 29 april: Waterspelletjes 

Speciaal voor jullie hebben wij vandaag het zonnetje besteld bij Frank De Boosere. 

Draag zeker kledij die nat mag worden onder je uniform, want niemand blijft gespaard 

van onze spetterende (letterlijk) spelletjes! 

 

Zondag 6 mei: Dorpsspel  

Deze klassieker konden we dit jaar toch niet laten ontbreken. Het wordt een dorpsspel 

van de hoogste klasse, waar jullie nog vele jaren over zullen spreken. Het is toegestaan 

om deze schitterende ideeën, als jullie zelf leiding worden, te hergebruiken. 

 

Zondag 13 mei: Districtsactiviteit 

Vandaag verbroederen we met de andere scoutsgroepen van ons 

mooie district ‘Hopland’. Meer info krijgen jullie via mail! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GugsCdLHm-Q


Zondag 20 mei: Laatste vergadering 

BOEHOEEEEEE!!!! Het scoutsjaar zit er vandaag om 17u op ☹                            

Gelukkig kunnen we ons eerst nog drie uur volledig laten gaan en daarna is het enkel 

nog uitkijken naar kamp! Da’s toch ook wel niet slecht… 

 

Zondag 27 mei: Allerlaatste only-jong-givers-vergadering 

Verrassing!! We konden jullie nog niet echt missen! Daarom doen we nog één laatste 

activiteit. Enkel en alleen jong-givers zijn hierop welkom. Eventueel wijken we een 

beetje af van de standaard 14u tot 17u, dit horen jullie nog van ons via mail!  

 

Een stevige linker, 

De jong-giverleiding 



Interview met oud-leiding 

 

 In de laatste editie van dit jaar, was ik op 

zoek naar iemand speciaal om te 

interviewen. Met het toneel volop bezig, 

leek het me wel gepast om eens te horen bij 

‘Herr Flick’ aka  

Ruben De Hovre! 

 

Laten we beginnen bij het begin: wat is 

je totem? 

Aangename zeehond 

Hoe lang ben je al uit leiding? 

Al 4 jaar toch intussen. 

Wat was jouw grappigste 

scoutsmoment? 

Iemand wakker maken met een 

luchttoeter. Plakband op ooghoogte in een 

deuropening kleven, en dan iemand door 

de deur jagen. 

 

 

Naar wie keek jij op toen je nog lid 

was? 

Jos Pyck, Hij was materiaalmeester en 

handig in allerlei scouteske zaken. 

Wat was je favoriete tak? 

Jong-givers en Givers  

Als laatste nog een quote/anekdote die 

je al die jaren is bijgebleven? 

Wie een put graaft voor een ander, mag er 

zeker en vast op kakken! (HUDO) 

 

Om helemaal af te sluiten,  

nog een foto uit de  

oude doos! 

 

Bedankt en stevige linker! 

Door F. Verdoodt 

 

 



 

Zondag 4 maart: Quiz 

Nu we deze zaterdag onze Kramaaikwis achter de rug hebben, zijn we toch nog in 

kwisstemming. Dus maak jullie ook al maar klaar, leer al je versies van trivial pursuit 

vanbuiten, bekijk de jaaroverzichten van de laatste 20 jaar want het zal nodig zijn! 

 

Zondag 11 maart: Weekend 

  

Jaja, het is zover ons megadontischfantastischsuperdeluxeultratof weekend staat voor 

de deur! Meer info volgt! 

 

Zondag 18 maart: Geen vergadering 

Vandaag is jullie leiding op hoogtestage op de Matterhorn om 

onze leiding skills bij te schaven zodat we het kamp en alle 

volgende activiteiten nog vééééél 

megadontischfantastischsuperdeluxeultratoffer kunnen 

maken. Helaas wilt dit zeggen dat we er dit weekend niet 

zullen zijn voor jullie. 

 

Zondag 25 maart: Nachtspel 

We spelen een spel vanavond! Maar dan eigenlijk niet echt vanavond maar vannacht, 

en eigenlijk ook niet echt een spel, of toch wel? In alle geval, bereid jullie al maar voor 

door jullie nachtlampjes uit te schakelen de komende dagen. Meer info volgt! 

 

Zondag 1 april: Pasen (geen vergadering) 

Aangezien iedereen het vandaag heel druk heeft met eitjes rapen en paashazen jagen, 

zal er vandaag helaas geen vergadering zijn. 



Zondag 8 april: The White Knight 

Na het grootste feest van het jaar te hebben georganiseerd, zijn wij helaas even 

helemaal uitgeteld en hebben nood aan een hele zondag slaap. Daarom zal het helaas 

ook vandaag geen vergadering zijn . Maar wees zeker welkom vrijdag 6 april op The 

White (K)night!  

 

Zondag 15 april: Filmvergadering  

Na een tijdje compleet radeloos te zijn omdat het geen vergadering was zijn we terug 

in volle glorie! Vandaag maken we een wondermooi schouwspel voor de komende 

generaties, we zijn alvast genomineerd voor 7 oscars, 3 golden globes, 5 MTV movie 

awards en zijn uitgenodigd voor het filmfestival in Cannes!  

 

Zondag 22 april: Kerkvergadering 

Wees gegroet Givers, vol van genade, de giverleiding is met 

u. Gezegend zijn jullie boven alle andere takken. Jullie 

horen het goed, vandaag is het kerkvergadering. Trek jullie 

mooiste paters en nonnenkledij maar aan. 

PS: STEUN RADIO MARIA EN STORT OP BE49 7333 7333 7771 

Zondag 29 april: Beestigen tocht 

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. 

 

Zondag 6 mei: Fietsvergadering 

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. 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3wrq4xZ7ZAhUILewKHfFlDtoQjRx6BAgAEAY&url=https://www.pinterest.com/stadtmoenche/nonnen-und-m%C3%B6nche/&psig=AOvVaw0DIUH8Yzk9vQdT8YvOvhXp&ust=1518461870632032


Zondag 13 mei: 3e jaars vergadering 

Vandaag nemen jullie leiders een lui-lekker-dagje. We gaan ons volledig inleven op het 

lid zijn en kunnen jullie dus niet leiden. Gelukkig kunnen we op onze derdejaar givers 

rekenen die deze dag in goede banen zullen leiden. 

 

Zondag 20 mei: Laatste vergadering 

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 2018. 

 

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! 


