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Sjorren voor gevorderden –
Mini-pionieren
Scouting en sjorren, het zijn twee begrippen die niet zonder elkaar kunnen.
In de vorige edities van de Kramaai hebben we de basistechnieken geleerd
zoals enkele handige knopen, een driepikkel sjorren en een kruissjorring
maken. Mini-pionieren is, zoals het woord het zegt, een sjorconstructie op
schaal maken. Maar het is vooral een heel leuke manier om het echte
sjorwerk voor te bereiden, Een activiteit om op een regenachtige dag te
gebruiken om je wildste sjordersdromen waar te maken. Voor alle takken
vanaf jonggivers is mini-pionieren een absolute aanrader.

WAAROM?

Het grote voordeel van mini-pionieren is dat het bouwwerk
zichtbaar wordt in drie dimensies. Hierdoor kan je uittellen
hoeveel materiaal je exact nodig hebt, je kan nagaan hoe je
de constructie op een veilige manier opbouwt en nadien
weer opbreekt en je kan de taken vooraf gemakkelijk
verdelen. Bovendien kunnen leden en leiding met een
minder goed ruimtelijk inzicht van het begin beter volgen.

HOE?

Een mini-pioneerset bestaat uit rechte houten stokjes (bamboe, riet,
hazelaar, wilg, …) en elastiekjes. De meest gebruikte schalen om de
stokjes op de juiste maat te zagen, zijn 1:10 (een balk van 4 m = een
stokje van 40 cm) en 1:20 (een balk van 4 m = een stokje van 20 cm).
De dikte van de stokjes hou je best tussen 8 à 10 mm. Om te starten
leer je, net zoals bij het echte sjorren, eerst enkele basisconstructies
bouwen. Bijvoorbeeld: een kruis, een driepikkel, een vierpikkel, …
Eens je deze techniek onder de knie hebt, kan je beginnen aan het
grotere werk. Elastiekjes knoop je door ze om twee takjes te winden.
Echt ‘knoop- of vlechtwerk’ komt er niet bij kijken.

TIPS VOOR DE HANDIGE KNUTSELAAR

Je kan ook mini-pionieren met dik naaigaren of dun creatouw. Zorg er wel voor dat je
hout kurkdroog is aangezien nat hout nog krimpt. Je kan je sjorringen nadien
insmeren met wat houtlijm, zo zullen ze zeker niet lossen!



16 september 2018 – Eerste vergadering

Hier zijn we weer! Wij zijn klaar voor opnieuw een jaar vol spelen, plezier en nieuwe vriendjes
maken. Net zoals vorige jaar gaan we van start met on scoutsmarktje. Nadat iedereen is
overgegooird naar zijn tak gaan we van start met allerlei spelletjes om elkaar te leren kennen.
Er zijn verschillende verrassingen die op jullie wachten! Wij kijken er naar uit om jullie
vriendjes te worden! Hopelijk jullie ook!

23 september 2018 – Eén tegen allen

Jullie vormen vandaag één team en nemen het op tegen
de leiding. Neem al jullie spieren mee en grijp julllie kans
om de leiding te verslaan. Als jullie winnen volgt er
misschien wel een verrassing. Warm jullie spieren al maar
op!

30 september 2018 – Nieuwe lokalen!

Vandaag krijgen we de sleutel van onze nieuwe lokalen. Dit wordt natuurlijk gevierd! Wij gaan
voor lekkeren hapjes en mooie versiering zorgen zodat het een echt feest wordt!

7 oktober 2018 – geen vergadering

De leiding is op weekend om te bespreken hoe we er een fantastisch jaar van
kunnen maken. Deze zondag is het dus geen vergadering! Tot volgende week!

14 oktober 2018 – Het gaat op wieltjes

Vandaag spelen we de hele dag op weeltjes! Neem jullie
fiets,step,rolschaatsen, .. allemaal mee! Vergeet zeker niet om bescherming
mee te nemen. Zonder helm speel je niet mee! Let’s rock and roll!



21 oktober 2018 – Rad van plezier

Vandaag bepalen jullie wat we spelen. Er is een rad gemaakt dat vol staat met echte scouts
spelletjes. Jullie draaien en wij spelen! Draaien maar!

28 oktober 2018 – Halloweennnn ..

Binnen enkele dagen is het halloween. Om ons hier al een beetje op voor te bereiden mogen
jullie je kostuum al eens aantrekken. We testen en ontdekken de ultieme tips en tricks om
halloween te overleven en alle enge figuren te verslaan.

4 november 2018 – geen vergadering

Sorry jongens en meisjes. Vandaag nemen wij ook de tijd om te genieten van de heerlijke
spaghetti op ons Italiaans Etentje! Tot volgende week!

11 november 2018 – Jongens tegen meisjes

Vandaag nemen de meisjes het tegen de jongen op. We spelen
verschillende spelletjes om uit te zoeken wie nu echt het sterkste
geslacht is. De winnaar mag zich tot het einde van het jaar het
sterkste geslacht noemen. Komaan meisjes! Komaan jongens!

18 november 2018 – verrassingvergadering

Wat we vandaag gaan doen is voor ons een weet en voor jullie een vraag. Je hebt niets speciaals
nodig behalve je goed humeur! Kleine tip: deze vergadering wil je echt niet missen!

25 november 2018 – Sport vergadering

Vandaag testen we alle sporten! Tennis, voetbal, ropeskipping, ...
Trek jullie traingspak al maar aan en neem gerust wat
sportattributen mee!



(Dieren)weetjes met Karo

Wist u dat…

- elke scout normaal gezien een totemdier aan de hand van
verschillende karaktereigenschappen krijgt? Dit
gebeurt meestal wanneer ze tweede jaar giver zijn.

- zeeotters hand in hand slapen omdat ze anders
van elkaar wegdrijven?

- olifanten de enige zoogdieren zijn die niet kunnen
springen?

- eekhoorntjes niet kunnen boeren of overgeven?

- de linkerbil van een kip is zachter dan de rechterbil. Kippen gebruiken hun
rechterpoot vaker en daardoor zijn de spieren sterker ontwikkeld?

- dolfijnen altijd maar half slapen?
Zo slaapt slechts één hersenhelft en is
maar één oog gesloten. Dit is noodzakelijk
om te kunnen ademen.

- een eendagsvlieg soms wel langer dan een jaar kan leven?

- dat niet alleen de vacht van de tijger gestreept is, maar ook zijn huid?

- oesters van geslacht kunnen veranderen?



Zondag 16 september: eerste vergadering

Jeeeeuj!!!joeeepiiiieeee!!! eindelijk!!! Na een geweldig kamp hebben we er een tijdje op
moeten wachten, maar dat wachten wordt beloond: vandaag herbegint de Scouts.
Vandaag is het weer autoloze zondag, dus kunnen we veel leuke spelletjes spelen op
straat en springen op het springkasteel. We kijken er al naar uit!

Zondag 23 september: Boeren en boerinnenvergadering

Na de droge zomer is de oogst van de Mollemse boeren een beetje
mislukt en vroegen de boeren aan ons of we hen een beetje konden
helpen. Trek vandaag jullie mooiste boeren en boerinnenkleren aan
zodat we kunnen uitzoeken wie een goede boer zou zijn.

Zondag 30 september: Bosspel + ouderavond + opening
nieuw lokaal

Vandaag gaan we in het bos op zoek naar alle levende wezens die zich daar verstoppen:
boselven, eekhoorns, kaboutertjes en hopelijk krijgen we ook de kans om eenhoorns te
ontmoeten. Vergeet zeker niet om stevige stapschoenen aan te doen en bij slecht weer
jullie regenjas. Na de vergadering zijn jullie ouders welkom voor een drankje en een
babbel met de leiding, en wordt ons nieuw lokaal officieel geopend!

Zondag 7 oktober: Geen vergadering

Jullie leiding is vandaag op geheime missie om ons
voor te bereiden op het wereldkampioenschap
fierljeppen. Hier zullen wij een heel weekend me
bezig zijn, daarom is het vandaag jammer genoeg
geen vergadering.

Zondag 14 oktober: Techniekenvergadering

Vandaag ontdekken we spelenderwijs een paar techniekjes zoals een achtknoop,
mastknoop, leren sjorren, een tentje opzetten… Maar dit lukt niet zomaar, jullie
moeten eerst al dat materiaal verdienen via een groot spel!! Trek jullie
werkhandschoenen en bottinnen al maar aan!!



Zondag 21 oktober: Dorpspel

Wie weet waar de Pastoor de Munterstraat is? Kennen jullie jullie weg goed in dit
fantastische dorp? Wie kent Mollem het best? Zet jullie schrap, want vandaag is het
tijd voor een leuk dorpspel!!!

Zondag 28 oktober: 5 tegen Allen

Wie is er het beste? De welpen of de leiding? Vandaag spelen we een spel waarmee
jullie kunnen bewijzen dat de welpen de beste zijn. Bereid jullie dus maar goed voor op
deze spannende strijd!

Zaterdag 3 november: Italiaans etentje (geen vergadering)

Deze zaterdag zijn jullie en allemaal uitgenodigd om te komen eten op
ons Italiaans etentjes, waar jullie kunnen proeven van onze super lekkere
Italiaanse gerechtjes. Aangezien de leiding het dit weekend enorm druk
heeft met koken en opdienen, is het dit weekend geen vergadering. Maar
niet getreurd: volgend weekend staan wij alweer paraat!!!

Zondag 11 november: Schattenzoektocht

Deze ochtend hebben wij van de boskabouter een echte schatkaart gekregen die leidt
naar hun schat. Ze vertelden dat als we de schat konden vinden, wij de rijke inhoud
mochten hebben. Haal dus vandaag jullie beste speurneus en vergrootglas boven om
samen met ons de schat te zoeken.

Zondag 18 november: Pizzzzzzzzz-quizzzzz

Wie is de oprichter van de Scouts? Baden Powell
Hoeveel dagen telt februari? 28
Wat is het mooiste dorp van België? Mollem!!
Goed geraden, vandaag doen we een echte quiz om te weten te komen wie de slimste
welpen zijn. Maar we doen vandaag niet zomaar een quiz, we doen een echte pizz-quiz.
Wat dit is komen jullie vandaag te weten ;)

Zondag 25 november: gniredagrev edreekegmO

Een hele dag omgekeerd stappen, beginnen met de sluiting, daarna het vieruurtje en
op het einde pas de uitleg van de spelletjes. Vandaag houden we een omgekeerde
vergadering. Kom dus allemaal maar omgekeerd naar de vergadering. Wie kan er zelfs
omgekeerd praten??



Kleuren met Hannah



Zondag 16 september – Eerste vergadering

JOEPIEEE!! YESSSS!!! HOERAAA!!! Eindelijk! Het nieuwe scoutsjaar staat voor de deur! We
starten het jaar goed door dansen en swingen totdat we niet meer op onze benen kunnen
staan.

Zondag 23 september – Minder is meer! Vergadering

We kennen nu allemaal het nieuwe jaarthema en wat het betekent, maar we
moeten er dit jaar ook wel echt iets mee doen! Daarom spelen wij vandaag het
grote, fantastische, superleuke, stoere milieuspel. Opgepast: vervuilen kan boze leiding tot gevolg

hebben.

Zondag 30 september – 50 minuten vergadering

Neen, dit betekent niet dat jullie van ons af gaan zijn na 50 minuten � .
Dit is wel de naam van het mega leuke spel dat we vandaag gaan spelen.
Warm jullie hersens maar op, want vandaag moeten jullie je zo goed
mogelijk focussen en ZEKER NIET VERWARD RAKEN!!!

Zondag 7 oktober – Geen vergadering

De beverleiding gaat vandaag op stage bij de bevers van de Ourthe om te leren hoe je het
best een dam maakt. Daarnaast gaan we met de rest van de leiding een kamelentocht doen
door de Ardennen om de alllerbeste kampplaats voor dit jaar te vinden. Zo hopen we ons
goed voor te bereiden voor kamp.

Zondag 14 oktober – Kookvergadering

Vandaag openen we ons 4 sterren beverrestaurant en gaan we een origineel
gericht klaarmaken. We gaan onze smaakpapillen een intens genot laten beleven
en dingen proeven dat we nog nooit eerder geproefd hebben. En niet vergeten:
HAP HAP HAP!! Verdere info volgt nog via mail.



Zondag 21 oktober – Casino vergadering

We trekken vandaag onze chique kledij aan voor een namiddagje casino met een hapje en
een drankje. Wordt jij een high roller of speel je jezelf blut? Door niet te spelen zul je het
niet weten!

ZATERDAG 27 oktober – Griezeltocht

Trek je verkleedkleren voor Halloween maar al aan (vergeet
geen warme pull en goede schoenen), want wij gaan er
vanavond op uit, en geloof ons, het zal een avond zijn die je
niet snel zal vergeten. Verdere info volgt nog via mail. Pampers

zijn ter plaatse aanwezig indien nodig.

Zondag 4 november – Geen vergadering – Italiaans etentje

Na onze reis naar Italië om er te leren hoe je de beste spaghetti ter wereld
maakt, gaan we onze skills showen aan de rest van Mollem op het Italiaans
etentje!! Breng heel jullie familie mee en geniet. NJAM NJAM!!

Zondag 11 november – Wie, wat en waar? Vergadering

Komen deze drie woorden je bekend voor? Doen ze je aan iets
denken? Echt niet?
Hint: het begint met clu en eindigt op edo. Nee, we trekken
vandaag geen clubzwemspeedo’s aan, we spelen
levende cluedo! We hebben alle denkkracht nodig, dus warm
die hersens maar al op!

Zondag 18 november - 4 tegen allen vergadering

Vandaag is het zo ver. DE LEIDING TEGEN DE LEDEN VERGADERING. Vandaag is jullie enige
kans om jullie super fantastische leiding te verslaan. Na dagen, weken, maanden trainen zijn
we er klaar voor, jullie toch ook?

Zondag 25 november - filmvergadering

Beste bevers, vandaag is het de grand opening van de allernieuwste
kinepolis in België en deze is super toevallig net gebouwd in Mollem!
Hier moeten we dus naartoe gaan! Verwacht jullie maar aan de aller
beste film, de aller beste zitplaatsen en vooral de aller
mega lekkerste popcooooorn!!!



Voor de aller eerste
Kramaai van het
nieuwe scoutsjaar heb
ik ( Hannah ) een
bezoekje gebracht aan
iemand dat pas zeer
recent oud-leiding is
geworden, namelijk …

Laten we beginnen bij
het begin: wat is je
totem?

Rustige Collie

Hoe lang ben je al uit
leiding?

Maar net, het is mijn
eerste jaar uit leiding.

Wat was jouw
grappigste
scoutsmoment?

Enkele jaren geleden
zaten we rond het
groot kampvuur te
kijken naar de show die
één van onze
medeleiding
presenteerde. Vol
enthousiasme liep ze
rond het kampvuur om
iedereen een high five
te geven, om middenin
de cirkel, terwijl
iedereen naar haar aan
het kijken was, te
struikelen over een
hobbel in het gras, of
misschien zelfs over
haar eigen voeten. Ze
stond gelukkig snel
weer recht en zonder
pijn liep ze, net iets
minder enthousiast,
verder. De rest van ons
lag echter op de grond
van het lachen!

Welke vergadering
vond je stiekem niet
leuk?

Dorpsspelen, Mollem
is niet zo groot, dus na
enkele jaren was het
speciale er wel af.

Wat was je favoriete
tak als lid?

Mijn favoriete tak was
de welpen.

Naar wie keek je op
toen je nog lid was?

Bert Pyck, hij zat altijd
vol originele ideeën en
ik herinner nog altijd de
ochtendcomitékes die
hij op kamp
presenteerde. Zelfs de
liedjes die ze toen
hadden uitgevonden
kan ik nog perfect
meezingen.

Wat mis je het meeste
aan “het leiding zijn”?

Het groepsgevoel, als
leiding voel je je echt
één groep en je maakt
vrienden voor het leven!

Als laatste hebben we
nog een foto uit de
oude doos.



Zondag 16 september : 1ste vergadering

Vandaag is het EIN-DE-LIJK de dag waar iedereen op heeft gewacht. Het begin
van het nieuwe scoutsjaar is aangebroken. Om dat te vieren gaan we er vandaag
simpelweg een geweldige vergadering van maken.

Zondag 23 september : Destroy-your-local vergadering

Omdat we dit jaar niet meer zoveel in ons jong-
giverlokaal gaan zitten ( ooohn ) maar omdat
we bijna naar het nieuw lokaal verhuizen
( joepieeee) gaan we ons lokaal voor een laatste
keer pimpen ( of destroyen ).

TIP : Doe gerust kleren aan die vuil mogen
worden.

Zondag 30 september : Is er wifi in Tahiti ?
vergadering

Is er wifi in Tahiti? Goeie vraag. Want vandaag
gaan we heel veel vragen stellen.

Het is namelijk quiz.

Zondag 7 oktober : Geen vergadering

Na jarenlange training heeft Anke haar kwalificatie voor het wereldkampioenschap
lelijk zijn beet. Viktor en Thomas gaan haar uiteraard supporteren. Vandaag is er dus
spijtig genoeg geen vergadering.

Zondag 14 oktober : Avatar vergadering

Water. Aarde. Vuur. Lucht. Lang geleden leefden de vier naties in vrede samen, maar
alles veranderde toen de vuurnatie aanviel. Alleen de Avatar, meester van alle vier de
elementen, kon ze stoppen, maar toen de wereld hem het meeste nodig had, verdween
hij. Honderd jaar ging voorbij en mijn broer en ik vonden de nieuwe avatar, een



luchtmeester, genaamd Viktor. Zijn luchtstuurtechnieken zijn geweldig, maar hij moet
nog veel leren voordat hij anderen kan helpen. Maar ik geloof dat Viktor de wereld kan
redden!

Zondag 21 oktober : Leiding tegen leden vergadering

We weten allemaal dat de leiding veel sterker, knapper en dus veeel beter is dan de
leden. Om jullie toch een kans te geven, een eind te maken aan dit cliché, zullen jullie
het vandaag opnemen tegen ons! Veel succes jong givers!

Zaterdag 27 oktober : Scary night

Vannacht gelden er 2 regels :

Regel 1 : Geen zaklampen ( anders zou het wel heel makkelijk
zijn )

Regel 2 : Pampers verplicht ( wij dweilen niet zo graag )

Zondag 4 november : Geen vergadering

Dit weekend is het Italiaans etentje !! We hebben ons volgegeten met superlekkere
spaghetti en geraken echter niet uit ons bed.
Spijtig genoeg is er vandaag geen vergadering. :(

Zondag 11 november : Kapoenen vergadering

Dag lieve, kleine kapoentjes, vandaag spelen we spelletjes op iets lager niveau, maar
zeker even leuk!! Begin al maar te oefenen op een schattig gezichtje, want de braafste
en schattigste kapoen wint deze vergadering!!

Zaterdag 17 november : Nachtspel

Vandaag steken we een beetje pit in onze vergadering. Na een spannend spel gaan we
zien wie er nog alleen naar huis durft gaan.

Zondag 25 november : Showbizzzz vergadering

Mollem verandert vandaag voor 1 dag in
Hollywood. Dat betekent dat wij
vandaag allemaal filmregisseurs worden.
Jullie zorgen voor de ideeën en wij
zorgen voor de rest !



16 september

Start vergadering nieuwe scouts jaar – autoloze zondag

23 september

Vandaag gaan we het lokaal versieren want het is oud en lelijk. Breng dus allemaal wat
coole accessoires mee want het zal de laatste keer zijn om je heem te pimpen. Neem
ook alvast je agenda mee want belangrijke data zullen worden besproken.

30 september

Vandaag gaan we Mollem eens vanuit een ander perspectief bekijken. Het kan dus
nuttig zijn om stelten mee te nemen of om je zolen uit je schoenen te verwijderen.

7 oktober

Vandaag is het helaas geen vergadering, de leiding gaat zich gaan bijscholen in
ballonvaart technieken.

14 oktober

In deze vergadering gaan we op jacht gaan naar zowel konijnen als tijgers. Vaste
schoenen zijn aan te raden want we zullen door water en modder moeten kruipen in
het bos.



21 oktober

Ooohhhh wat is Mollem toch mooi zonder vuil! Jammer dat mensen soms niet weten
wat een vuilzak is. Minder is meer!

28 oktober

Vandaag is het helaas geen vergadering maar je bent altijd welkom om je als groep in
te schrijven en mee te doen aan de Halloween tocht van de Landbeek (31 oktober)
waar wij ook terug zullen te vinden zijn.

4 november

Casa mama di mia, spaghetti piiizaaa. Vandaag is het geen vergadering maar jullie zijn
allemaal welkom om te komen eten op ons jaarlijks Italiaans etentje (3 november).

11 november

Pak alvast je combatschoenen en helm van de zolder want het
wordt een bevochten vergadering, wie is de vijand? Wie is je
vriend? Of eindigt het in vrede?

16 november

Eerste giverfuif! Bel, skype, facetime, sms, … , al jullie vrienden
en vriendinnen want hoe meer zielen hoe meer vreugde!

25 november

Vandaag gaan we naar de zon toe klimmen. Neem de kalk al maar mee want je zal het
nodig hebben! Verdere info volgt.



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!


