
December – januari – februari 2018/2019 

Afgiftekantoor Mollem 

X-VU Lennart Beeckman en Hannah Van Rampelbergh



 

Beste ouders en leden 

Het nieuwe scoutsjaar is ondertussen volop aan 

de gang, we hebben intussen ook weer een zeer 

geslaagde editie van ons Italiaans etentje achter 

de rug. Ook de halloweentocht van de landbeek 

was weer een geslaagde editie, waarvoor we 

ditmaal maar liefst €666 hebben gekregen voor 

ons nieuw lokaal. Hiervoor zijn we iedereen die 

dit heeft georganiseerd en ook iedereen die is 

langs geweest dankbaar. 

Maar ook de komende maanden wordt het nog 

druk. Op 15 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. 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 16 en 

23 december, als op zondag 30 december 

jammer genoeg geen vergadering 

Verder hebben jullie het misschien al gezien, 

maar we zijn volop bezig met de laatste loodjes 

van het nieuwe lokaal. Binnenkort zullen we dan 

ook kunnen verhuizen, dit zullen we feestelijk 

vieren met een heuse opening op 9 maart 2019, 

meer info volgt later. Indien jullie onze bouw 

willen steunen kan dit op verschillende 

manieren. Meer info vinden jullie op de site 

http://scoutsbouwt.genn.be 

Verder wensen we jullie veel leesplezier met 

deze editie van ‘De Kramaai’, prettige feestdagen 

en een gelukkig nieuwjaar. 

Een stevige linker, 

Dries & Thomas 

 

@Ark architecten 

@Bram Tack 

http://scoutsbouwt.genn.be/


 

Kapoenen    kapoenen@kramaai.be 

Lise Michiels   0478 93 53 57 

Seppe van Rampelbergh 

Amber Lauwers 

Dries Verdoodt  

Anse Beeckman 

 

Welpen    welpen@kramaai.be 

Lennart Beeckman  0479 18 51 30 

Hanne Esselens 

Sander Bettens 

Karo Van Lil 

Jérôme Vitry 

 

Bevers     bevers@kramaai.be  

Daan Capitaine   0474 81 62 08 

Hannah van Rampelbergh 

Jill Roos 

Liesa Heyvaert 

 

Jong-Givers    jonggivers@kramaai.be 

Anke Van Mulders   0471 96 46 74 

Thomas Vitry 

Viktor van den Houte 

 

Givers     givers@kramaai.be 

Joris Van Houcke    0496 99 72 65 

Tim Cassiman 
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Jins     jins@kramaai.be 

Laura De Keyser   0474 86 33 77  

Evert Bettens 

 

Groepsleiding   groepsleiding@kramaai.be 

Dries Verdoodt    0477 27 46 96 

Thomas Vitry   0479 38 18 08  

 

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

Je kan een mailtje sturen naar de hele takleiding door naar tak@kramaai.be te mailen 

(bv: welpen@kramaai.be om de welpenleiding te contacteren). Als je 1 persoon wil 

bereiken, kan je mailen naar persoon@kramaai.be (bv: thomas@kramaai.be om Thomas 

te contacteren) 
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Zondag 2 december – Met twee is leuker dan alleen 

Samen vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan is het motto van deze 

vergadering! Je zal meer dan ooit afhankelijk zijn van jouw vriendje of vriendinnetje 

want we spelen vandaag in duo’s!  

 

Zondag 9 december – Sinterklaasvergadering 

Sint en Piet zijn nog steeds in het land en daar profiteren we 

van. Zo komen we vandaag te weten welke kapoentjes ‘de roe’ 

krijgen en welke hun voorraad chocolade en mandarijntjes 

nog wat aanvullen! 

 

Zondag 16 december – Ijsbeervergadering 

Deze vergadering maken we een kleine reis naar de Noordpool. Op onze skilatten 

verkennen we de ijsvlakten tussen de ijsberen en bewonderen we de reusachtige 

gletsjers. Om ons warm te houden spelen we het grote ijsberenspel, niet voor watjes! 

 

Zondag 23 december – Geen vergadering 

De leiding is opgeroepen door de Kerstman voor het leren 

vliegen van zijn rendieren. We konden het ons zeker niet 

riskeren om jullie pakjes niet te laten aankomen. Daarom is 

het vandaag spijtig genoeg geen vergadering. Prettig 

kerstfeest!! 

 

Zondag 30 december – Geen vergadering 

Aangezien de leiding druk in de weer is met het (hopeloos) verzinnen van goede 

voornemens en het schrijven van nieuwjaarsbrieven, is het vandaag geen vergadering. 

We wensen jullie een heel Gelukkig Nieuwjaar!! 

 



Zondag 6 januari – Kookvergadering 

Vandaag mogen jullie je kookkunsten naar boven halen. Samen maken we een 

middagmaaltijd waar Sergio Herman en Jeroen Meus nog iets van kunnen leren. We 

verwachten jullie om 11u in ons drie-sterren restaurant (de lokalen) en laten jullie met 

een goed gevulde maag weer naar huis vertrekken om 14u. 

 

Zondag 13 januari – Schaatsen 

Door goede begeleiding van jullie behendige leiding worden 

jullie vandaag allemaal ballerina’s op het ijs. Op het einde 

maken jullie pirouettes met jullie ogen dicht. Vergeet zeker en 

vast je handschoenen (verplicht), muts en sjaal niet. Meer info 

volgt nog via mail. 

 

Zaterdag 19 januari – Fuif 

Vanavond worden de lokalen omgetoverd tot het tweede sportpaleis. Smeer jullie 

beentjes al maar in en haal je beste dancemoves maar boven. Tussen het dansen door 

voorzien wij een verrassing om de energievoorraad op pijl te houden, hiervoor vragen 

we om €1 mee te brengen. De deuren van het sportpaleis gaan open om 19u en sluiten 

om 21u. 

 

Zondag 27 januari – Knutselvergadering  

Kunst met de grote ‘K’ staat vandaag centraal. Tijd om Picasso, Van Gogh en 

Michelangelo van opvolging te voorzien. We schilderen tot het Nationaal 

Kunstmuseum volhangt en beitelen tot het Mollemse kerkplein bezet is met 

standbeelden.  

 

Zaterdag 2 februari – Zwemmen 

Vandaag leren we te overleven in de wondere onderwaterwereld. Door combinatie van 

arm- en beenbewegingen zullen we ons weten te verplaatsen in het water. Vergeet 

zeker je zwembril, zwembroek en handdoek niet! Meer info volgt nog via mail. 

 



Zondag 10 februari – Switchvergadering 

Iene miene mutten tien pond grutten tien pond kaas, Wie is er de baas ? De 

Kapoenenleiding. Maar jij kan de baas niet zijn want jij bent nog veel te … 

Want het is switchvergadering!! Wie vandaag aan jullie leiding zal geven is nog een 

groot mysterie. 

 

Zondag 17 februari – Geen vergadering 

Helaas, pindakaas, muskietengaas, veldhaas, paashaas, loempiaa’s, caviaas, 

schoppenaas, speculaas. Vandaag is het spijtig genoeg geen vergadering omdat jullie 

leiding op winterstage is in de Zwitserese alpen, als voorbereiding op het komende 

kampioenschap friedljeppen. 

 

Zondag 24 februari  – Mollympische Spelen 

Een twee drie vier hup naar achter hup naar voor, 

één twee drie vier even rust en dan weer door. 

Train alvast goed als voorbereiding voor deze 

vergadering, want vandaag zijn de Mollympische 

spelen terug! Met onder andere de klassieke 

strijdkampen zoals, sloefschieten, 100m platliggen 

en achterwaarts langlaufen. 

 

Een stevige linker,  

De kapoenenleiding 



Kleuren met Hannah   
 
 
  
 
 



Zondag 2 december – Ruimtevergadering

Hebben jullie ook altijd al willen weten of aliens er nu 

echt groen uitzien? Of hoelang het reizen zou zijn naar de 

maan? Zijn jullie ook benieuwd of je echt zweeft in de 

ruimte? Kom allemaal verkleed als een astronaut, een 

alien, een raket, een ster, Wall-E,… en dan lanceren we 

onze zelfgemaakte raket naar de planeet “Chakamakka”. 

Zondag 9 december - Sinterklaasvergadering

Daar wordt aan de deur geklopt, 

HARD geklopt, zacht geklopt. 

Daar wordt aan de deur geklopt. 

Wie zou dat zijn? 

Jullie kunnen het waarschijnlijk al raden… Vandaag brengt Sinterklaas de scouts een 

bezoekje! Trek je mooiste kleren aan (zonder twijfel je scoutsuniform), je grootste 

schoen (zodat er veel lekkers in past) en toon je schattigste en meest onschuldige 

glimlach. Jullie kennen het gezegde wel: “Wie zoet is, krijgt lekkers. Wie stout is, de 

roe.” 

Zondag 16 december – Geen vergadering

Jammer genoeg is het vandaag geen 

vergadering ☹ ☹ ☹ Maar niet 

getreurd, jullie moeten ons dit weekend 

niet missen! Jullie kunnen ons altijd 

komen vergezellen op de kerstmarkt 

van Asse. Naar jaarlijkse gewoonte staan 

wij op het gemeenteplein met een 

kraampje waar jullie (en jullie ouders) 

gezellig een drankje kunnen komen 

drinken. 



Zondag 23 december – Geen vergadering

De kerstman heeft gevraagd aan de leiding om hem te helpen met alle kerstinkopen te 

doen. Dit is natuurlijk super belangrijk, want anders krijgt niemand een cadeautje in 

zijn sok. Tussen al dit drukke en zware werk, hebben we gelukkig nog tijd gevonden 

om de jeneveravond op 24/12 te organiseren. Jullie zijn allemaal welkom om een 

warme chocomelk, glühwein of jenever te komen drinken op het kerkplein. Sfeer 

verzekerd aan het kampvuur! 

Zondag 30 december – Geen vergadering

Hebben jullie ook al zo een ronde en dikke buik gekregen van dat vele eten op de 

familiefeesten? De leiding alvast wel… Als we zo doorgaan, kunnen jullie ons volgend 

jaar voortrollen. Strenge maatregelen zijn dus noodzakelijk. De leiding is dit weekend 

op vermageringscursus en we kunnen dus jammer genoeg geen leiding geven. Toch 

willen we jullie een spetterend en geweldig nieuw (scouts)jaar toewensen! 

Zondag 6 januari – Kookvergadering

“Bikke bikke bikke, hop hop hop.  

“Bikke bikke bikke, hop hop hop.” 

Als jullie dit lezen, denken jullie meteen aan… ETEN!!!! (en natuurlijk ook aan de 

afwas). En dat is nu eens precies wat wij vandaag gaan doen: lekker eten (en jammer 

genoeg ook afwassen)! Jullie gaan niet gewoon jullie voetjes onder tafel mogen 

schuiven, zo gemakkelijk is het niet. Jullie gaan zelf een overheerlijke maaltijd moeten 

klaarmaken. Met de hulp van topchefs zoals wij, komt dat zeker in orde! 

Zondag 13 januari – Schaatsen

Als je aan de winter denkt, dan denk je aan sneeuw. Als je 

aan sneeuw denkt, denk je aan koud Als je aan koud denkt, 

dan denk je aan handschoenen. En als je aan handschoenen 

denkt, dan denk je aan…. SCHAATSEN88 Vandaag krijgen 

jullie de kans om jullie pirouettes en kunstjes op het ijs te 

tonen. Wie van jullie kan er sneller en beter schaatsen dan 

Sander? Bewijs het ons deze zondag, we zijn benieuwd! 

Meer info volgt later nog via mail. 



Zaterdag 19 januari – Kapoenen- en welpenfuif 

“Schudden met dat kontje, snollebolleke” 

“Ehhhh, macarena” 

“Doe de hippie-shake aha, doe het links, doe het 

rechts en shake met mij” 

Na een geslaagde editie van vorig jaar, organiseren 

de kapoenen- en welpenleiding dit jaar ook weer 

een spetterende fuif! Trek je mooiste kleren aan, 

doe je beste dansschoenen aan en oefen je beste 

moves zodat je kan uitblinken op de dansvloer. 

Vanaf 19u beginnen wij tophits te draaien (zie 

hierboven) en tegen 21u mogen jullie moe, maar 

voldaan weer naar huis gaan. Vergeet zeker geen 1 

euro mee te nemen, want er zal een drankje en 

een hapje aanwezig zijn! 

 

Zondag 27 januari – Verrassingsvergadering 

Vandaag zit vol verrassingen! We gaan natuurlijk 

niets verklappen, want anders zou het geen verrassing 

meer zijn. Benieuwd naar wat de (hopelijk) leuke 

verrassing is? Kom dan zeker naar de vergadering!! 

 

 

Zaterdag 2 februari– Zwemmen 

 “Alle eendjes zwemmen in het water 

Falderalderiere 

Falderalderare 

Alle eendjes zwemmen in het water 

Fal, fal, falderalderalderaldera” 

 

Voor alle visjes en eendjes onder ons wordt het vandaag een suuuuper leuke 

vergadering, want we gaan zwemmen!! Meer info volgt later nog via mail. 

 



Zondag 10 februari – Switchvergadering 

Zijn jullie het stiekem al een beetje beu om elke zondagnamiddag met ons door te 

brengen? Geen zorgen! Vandaag komt daar verandering in. Jullie krijgen voor één 

namiddag nieuwe leiding!! Waarschijnlijk zullen jullie ons al missen, want een leukere, 

lievere, grappigere of geweldigere leiding dan wij, bestaat er niet 😉  

 

Zondag 17 februari – Geen vergadering  

De hele leidingsploeg is dit weekend op geheime missie. We hebben de orders 

gekregen niets te vertellen, maar we kunnen jullie wel al een klein geheimpje vertellen. 

Wij gaan er dit weekend voor zorgen dat jullie in augustus de beste tijd van jullie leven 

zullen hebben! Maar sssttt, ons geheimpje! Hierdoor kunnen we jammer genoeg geen 

leiding geven. 

 

Zondag 24 februari – Onesievergadering 

Jaja, jullie kennen het en hebben het allemaal: een onesie. Er bestaan onesies in alle 

kleuren en vormen. Kom vandaag in je mooiste onesie naar de scouts! Nog een extra 

voordeel: jullie zullen zeker geen koud krijgen!! 

 

Stevige linker, 

De welpenleiding 

 

 

 

 

 



                (Menselijke) weetjes met Karo 

 

Wist je dat… 

- je jezelf niet kan kietelen? Als je iemand kietelt, worden de 

zenuwen geprikkeld. Het prikkelen van de zenuwen zorgt 

voor een reflex in de hersenen. Wanneer je jezelf 

probeert te kietelen, voorspellen je hersenen het 

gekietel en reageren hier niet of nauwelijks op. 

Als iemand anders jou kietelt, zijn jouw 

hersenen niet in staat om de prikkels te 

voorspellen. Daarom kun je jezelf niet kietelen, 

maar anderen wel. 

 

- we gespreid over ons ganse leven, genoeg speeksel produceren om twee 

zwembaden mee te vullen. 

 

- het hoofd van een baby ongeveer een vierde van zijn totale lichaamsgewicht 

weegt? Bij een volwassen persoon weegt het hoofd maar een achtste van het 

hele gewicht. 

 

- elke persoon een eigen lichaamsgeur heeft die uniek is? Maar wist je dat bij 

tweelingen die lichaamsgeur hetzelfde is? 

 

- ook wij vacht hebben? Het is misschien moeilijk te 

geloven, maar wij hebben evenveel haar op ons lijf als 

een chimpansee. Alleen zijn onze haartjes zo fijn dat 

ze haast onzichtbaar zijn. 

 

- de grootste molecule op aarde in ons lichaam zit? Zowat alles in het leven 

bestaat uit moleculen. Die variëren in grootte van simpele atomenparen, zoals 

zuurstof, tot complexe organische structuren. Maar de grootste molecule in de 

natuur zit in ons lichaam, namelijk het chromosoom 1. Een normale menselijke 

cel heeft 23 paren chromosomen, elk een aparte, zeer lange DNA-molecule. 

Chromosoom 1 is de grootste met zowat 10 miljard atomen.   



 

 

 

Zondag 2 december - Quiz 

 

De bevers zullen vandaag al hun kennis moeten bovenhalen. We zullen onze hoofden 

breken over aartsmoeilijke vragen en onze beste vaardigheden tonen tijdens de doe-

vragen, want we spelen de wereldbekende beverquiz vandaag! De winnaars krijgen op 

het einde van de quiz natuurlijk een mooie prijs!  

 

Zondag 9 december - Sinterklaas  

 

Hij komt, hij komt, de lieve, goede Sint. Mijn beste vriend, jouw beste 

vriend, de vriend van ieder kind! Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn 

schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. Vandaag komt 

Sinterklaas bij scouts Mollem op bezoek! Oefen alle Sinterklaas liedjes 

nog maar eens zodat we Sinterklaas kunnen omver blazen met ons 

kattengezang!  

 

Zondag 16 december - Geen vergadering  

Helaas pindakaas. Vandaag is het geen vergadering. Zaterdag 17 december kunnen 

jullie de leiding wel terugvinden op de kerstmarkt in Asse. Kom zeker eens langs, want 

wij zullen jullie super hard missen! 

 

Zondag 23 december - Geen vergadering Jeneveravond  

 

Onze jaarlijkse Jeneveravond op 24 november komt er weer aan! Door de vele 

voorbereidingen voor deze onvergetelijke avond,  

zullen jullie geen vergadering hebben deze week!  

Kom wel zeker eens langs na jullie goed gevuld 

buikje voor nog een chocomelk of een jenever ( 

voor jullie ouders ) en aarzel niet om jullie 

familie en vrienden mee te brengen. Voor deze 

ene keer is MEER, MINDER!  

 
 

 

 

 



 

 

Zondag 30 december - Geen vergadering Nieuwjaar  

 
Is het al weer zo ver? Weeral tijd voor het nieuwe jaar? 2018 is 

weer voorbij gevlogen! Voor sommigen de laatste keer ooit dat 

ze een nieuwjaarsbrief gaan voorlezen. Wij wensen jullie 

allemaal een spetterend, gezond, fantastisch 2019! Geen nood 

lieve bevertjes, de 3 kussen komen er volgende week zondag aan!  

 

Zondag 6 januari - Drie Koningen/knutselvergadering  

 

Oh nee, het is toch niet waar! Mijn ouwe hoed is versleten en we hebben niet genoeg 

geld verdiend om een nieuwe te kopen. Mijn moeder mag dit natuurlijk echt niet 

weten. Wat nu?? Misschien kunnen we deze vergadering proberen om een nieuwe te 

knutselen.  

 

Zondag 13 januari - Schaatsen 

 

Vandaag gaan we met iedereen van scouts Mollem schaatsen! Haal 

jullie beste pirouettes en sprongetjes maar boven om de andere takken 

te verbazen. Met de leiding houden we een ‘om terst origineel vallen’-

wedstrijd, wie doet er mee? Vergeet zeker jullie muts, sjaal, dikke 

kousen en handschoenen niet! Jullie krijgen nog een mail met alle 

andere informatie in.  

 

Vrijdag 18 januari - Fuif 

 

Geen vergadering op zondag deze week, maar wel een 

dikke vette boite op zaterdagavond! Leg jullie beste 

outfits en dansschoenen al maar klaar, want het wordt 

een avond om nooit te vergeten! Het thema en uur 

wordt later nog aangekondigd.  

 

Zondag 27 januari – Miss & Mister Bever  

 

Als de wereld al verbijsterd was met een Mister worldwide en een Miss Universe, dan 

zouden ze eens moeten kijken naar onze bevers! Die kunnen er toch wat van! Maar wie 

wordt vandaag dan de Miss en Mister bever?! Kom het live bekijken in onze 

scoutslokalen! Tot dan. 

 

 



 

 

Zaterdag 2 februari Miss & Mister Bever  

 

Vandaag gaan we met alle takken samen gaan zwemmen in het Olympos zwembad in 

Dendermonde. Even een duikje in het zwembad nemen, van de verschillende glijbanen 

crossen, we doen het allemaal! Vergeet zeker jullie zwemgerief en zwembril niet! Let 

op! Dit is NIET op een zondag, maar op ZATERDAG!  

 

 

Zondag 10 februari - Switchvergadering  

 

De bevers gaan deze zondag jullie fantastische leiding voor 1 keer moeten missen en 

uitlenen aan een andere tak, want vandaag is het switchvergadering! De leiding wordt 

dus random verdeeld over de andere takken. Jullie krijgen ook voor 1 zondag een 

nieuwe leidingsploeg.  

 

 

Zondag 17 februari - Geen vergadering kampverkenning 

 

Jullie allerliefste leiding vertrekt een weekendje naar de Ardennen om de nieuwe 

kampgrond voor het scoutskamp eens te verkennen. Geen scouts dus vandaag!  

 

Zondag 24 februari - Rechtendoortocht  

 

Vandaag hebben jullie speciale rechtendoorschoenen nodig. Links en rechts zijn 

verdwenen uit onze herinneringen, dus we kunnen enkel rechtdoor stappen vandaag! 

We maken er dus onze missie van om zo ver mogelijk te raken zonder af te wijken van 

ons recht traject. Be prepared! 

 

Een stevige linker,  

 

De beverleiding 



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

 
 
Laten we beginnen bij het begin: wat 
is je totem?  
 
Plezante olifant 
 
Hoe lang ben je al uit leiding?  
 
Ik ben al 4 jaar uit leiding.  
 
Wat was jouw grappigste 
scoutsmoment?  
 
Het grappigste moment uit mijn 
scoutscrarrière was bij de givers op 3 
daagse. We waren net gestopt in een 
dorpje om daar te overnachten en te eten. 
Ik had mij verkleed als catwoman (met 
hakken en alles erop en eraan) en ik ben 
zo de bestelling in de frituur gaan doen. 
Alle givers en de leiding hadden de slappe 
lach!  
 
Welke vergadering vond je stiekem 
niet leuk?  
 
Knutselen vond ik echt niet leuk. Ik ben 
niet echt creatief en vond actievere 
vergaderingen veel leuker.  
 
 
 

 
Wat was je favoriete tak als lid?  
 
Givers was absoluut mijn favoriete tak. 
We hadden veel vrijheid en de sfeer was 
super goed. Bij de Givers deden we ook  
 
leukere en avontuurlijkere dingen. De 
driedaagse op kamp vond ik ook altijd 
zeer geslaagd! 
 
Naar wie keek je op toen je nog lid 
was?  
 
Ik keek op naar Thijs Van Nuffel en Bert 
Pyck. Zij waren mijn favoriete leiding 
omdat ze toen al leuk waren en we nu nog 
altijd vrienden zijn. Hun ochtend 
comitékes op kamp zal ik ook nooit 
vergeten!  
 
Wat mis je het meeste aan “het leiding 
zijn”? 
 
Aan het leiding zijn, mis ik het kamp het 
meeste. Dit vond ik het allerleukste van 
het hele scoutsjaar omdat we dan 2 weken 
weg zijn.  

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

Hannah 

 



 

Zondag 2 december: Siamese tweeling vergadering 

Een Siamese tweeling is een tweeling waarvan de twee individuen bij de geboorte aan 

elkaar vast zitten. De verbinding kan variëren van een klein stuk (bind)weefsel dat de 

lichamen ergens verbindt tot het gemeenschappelijk hebben van een of meer 

lichaamsdelen. Er bestaan twee theorieën over het ontstaan. Volgens de ene theorie 

splitst de bevruchte eicel zich niet volledig. Volgens de meer geaccepteerde theorie 

splitst de eicel zich volledig, maar vormen stamcellen vervolgens een verbinding tussen 

de beide organismen. 

Sommige tweelingen kunnen soms met behulp van chirurgie van elkaar worden 

gescheiden. Of dit mogelijk is hangt echter af van de mate van vergroeiing, met name in 

hoeverre de interne organen zijn gedeeld of vergroeid. Soms zijn zelfs gedeelten van de 

hersenen met elkaar vergroeid…. 

 

Zondag 9 december: Sinterklaas 
 

HO HO HO  

Vandaag komt uiteraard niet de Kerstman maar trtrtrtrtrrrtr (= tromgeroffel)  

DE SINT IS WEER IN HET LAND!! De liefste man op aarde!!  

En heeeel misschien, enkel als jullie heeeeel braaf zijn geweest, ma dus echt HEEEEEEL 

braaf he jong-givers….. dan krijgen jullie misschien cadeautjes en snoep JOEPIEEEE.  

 

Zondag 16 december: geen vergadering, Kerstmarkt Asse 

Vandaag is het geen vergadering. Jullie zijn allen welkom op de kerstmarkt in Asse op 

zaterdag 15/12. Neem al je familie en je vrienden mee, het zal een gezellige avond worden.  

 

Zondag 23 december: geen vergadering, Jeneveravond 

Ook deze week is het helaaaas geen vergadering. Maaar omdat jullie 

ons zoooo hard missen, moeten jullie zeker morgen eens langs komen 

op onze JENEVERAVOND. We zullen met veeel liefde, een lekkere 

chocomelk serveren. Tot morgen beste jong-givers ;)  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Meerling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stamcel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chirurgie


Zondag 30 december: geen vergadering, Oudejaarsavond 

 
Omdat jullie leiding volop in de examens zit, zal 

het vandaag ook geen verjadering zijn. 

Aangezien het morgen OUDEJAARSAVOND is, 

zullen jullie wel weten wat te doen. Volgende 

week zijn we weer van de partij!! 

En een heeel GELUKKIG NIEUWJAAAAR van de 

leiding!!  

 

Zondag 6 januari: Wat is de kans? Vergadering 

 

Joooow Jong-givers,  

Dit spel hoef ik jullie niet uit te leggen zeker? Durven jullie de uitdagingen aan??  

We zullen straks eens zien wie een ECHTE jong-giver is..  

 

Zondag 13 januari: Schaatsen 
 

Vandaag gaan we schaaaatsen, WOEHOEEW.  

Vergeet zeker je handschoenen niet! Meer info krijgen jullie nog via mail.  

 

Vrijdag 18 januari: Casino-avond 

 
Tshinngg Tshingg, het geluid van een casino. 

Waarschijnlijk zijn jullie hier nog nooit geweest? 

Vanavond is dan de primeur. En het geld zal in het 

rond vliegen, dat is zeker. Maar wie zal met het 

meeste geld naar huis gaan?? 

 

Zondag 27 januari: Dropping  
Aangezien wij hebben vernomen dat jullie oriëntatie niet al te best is, zullen we dit 

vandaag eens uittesten. Hopelijk zijn jullie al wat beter geworden in kaart lezen en de 

juiste kant te kiezen! Succes..  

 

 

 



Zaterdag 2 februari: zwemmen 

 

 

Meer info krijgen jullie nog via mail.  

 

Zondag 10 februari: Switchvergadering 
Beste jong-givers, vandaag zullen wij jullie voor 1 namiddag uit handen geven aan 

andere leiding. We gaan namelijk switchen van leidingsploeg. 

Durf niet te zeggen dat jullie nieuwe leiding leuker is, WANT DAT ZOU GELOGEN 

ZIJN..  

 

Zondag 17 februari: geen vergadering 
 

OHHHW NOOOO 

Jaa jullie lezen het goed, geen vergadering vandaag snik snik snik BOEHOEHOEHOE 

Wij zijn cactussen aan het plukken in het mooie ardennen, gewoon omdat het kan.. 

 

Zondag 24 februari: Zoektocht/escape room 
 

Verwacht er misschien niet te veel van, maar jullie leiding gaat proberen om een 

super coole zoektocht/escape room in elkaar te steken. Tot straaaaks 

 

 

Een stevige linker,  

 

Jong-giver leiding 



Sjorren voor gevorderden – Touwladder 

maken 

Ook een touwladder kan je maken met enkel touw en knopen. Ideaal om 

ergens op en af te klimmen. Voorzie voldoende touw want er kruipen heel 

wat metertjes in. Maak de sporten net breed genoeg zodat je er met je hand 

of schoen tussen kan. Maak de sporten niet te breed, anders zakken ze door. 

Gebruik voor een touwladder de maximale dikte van een klimtouw, anders 

worden de sporten veel te dik. 

 



Zondag 2 december 

Vandaag gaan we de records aller records verbreken, geen enkel record blijft 

onaangeroerd! De ooo zo grote scouts beweging kramaai mollem wordt nu ook bekend 

in het buitenland! Vandaag is de dag om uw 4 meter grote pizza te verorberen in 1u of 

om uw 5,3 kilogram grote pitta op te eten in 30min! 

 

Vrijdag 7 december 

Hmmm wat is de hoofdstad van Belgie weer? Gaborone! 

Neneeee, euhhhhhh Moroni! Ahhh nee dat is het ook niet 

tedoeme! Jaaa ik weet het weer! Dat is Brussel jussssttttt! Awel 

vandaag gaan we dan eens naar Brussel gaan zien naar de 

kerstmarkt he! Verdere info volgt.  

 

 

Zondag 16 december 

Jingle bells, jingle bells 

Jingle all the way 

Oh what fun it is to ride 

In a one-horse open sleigh, hey 

Vandaag is het helaas geen vergadering maar jullie 

zijn allemaal welkom zaterdag 15 december op de 

kerstmarkt in Asse waar wij ook zullen staan 😉 see 

you there! 

 

 

Zondag 23 december 

Vandaag is het helaas geen vergadering maar jullie zijn allemaal welkom om een 

chocomelk te komen drinken op onze jaarlijkse jenever avond die zal plaatsvinden op 

24 december. Nodig alvast ook je ouders uit om van onze ruim assortiment jenevers te 

komen proeven.  

 



Zondag 30 december 

Gelukkig nieuwjaar! سعيدة سنة  (sana sa’eedah)! Happy New Year! Feliç any nou! Godt 

nytår! Bonne année! Buiti iseri irumu! Frohes Neues Jahr! Καλή χρονιά (Kali chronia)! 

સાલ મુબારક (saal mubarak)! נָׁה ה שָׁ Kung Hee Huat Tsai! Buon anno! あ !(shana tova) טֹובָׁ

けまして おめでとう ございます (Akemashite Omedetou Gozaimasu)! Laimīgu Jauno 

gadu! Laimingu naujuju metu! Feliz año nuevo!  

Alvast de beste wensen van jullie leiding! Maar vandaag zal het ook geen vergadering 

zijn. 

 

Zondag 6 januari 

Driekoningen, Driekoningen, 

geef mij'ne nieuwen hoed; 

M'nen ouwe is verslete, 

'smoeder mag 't nie weten.  

'svaoder heget gèld 

al op de toanbank geteld. 

Jaja vandaag gaan we driekoningen gaan zingen! Pak zeker al maar je verkleedkleren 

mee! 

 

Zondag 13 januari 

Ooit al eens op ijs willen lopen? Dan is nu je kans omdat te doen! We gaan vandaag 

namelijk gaan schaatsen! Breng alvast je handschoenen mee, een extra paar kousen. 

(Meer info volgt via mail) 

 

Zondag 20 januari 

Vandaag zal de vergadering iets vroeger beginnen we gaan namelijk lekker eten 

maken! Jummieeee! Beter zelfs! Een kookwedstrijd! Meer info volgt.  

 

Zondag 27 januari 

Leiidingggg? Waar zijn wij? Euhh ik zou 

het niet weten! Ik weet juist dat we jullie 

terug verwachten om 5u aan de lokalen!  

Veel succes! #DROPPING 

 



Zaterdag 2 februari 

Plonske hier ponske daar hup int zwembad en zwemmen maar! Verdere info volgt. 

 

Zondag 10 februari 

Vandaag gaan jullie je mega toffe leiding voor een vergadering moeten missen en 

krijgen jullie andere in de plaats! Ouhhh spijtig!! 

 

Zondag 17 februari 

Vandaag gaat de leiding zich bijscholen in parasailing dus er zal helaas geen 

vergadering zijn.  

 

Zondag 24 februari 

Vandaag gaan we onze skills van het andere geslacht 

eens op de proef stellen en zien hoe goed jullie zouden 

presteren als je in het andere geslacht geboren was. 

 

Een stevige linker,  

De giverleiding 



 

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/


 

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! 


