
 

 
maart – april – mei   2018/2019 

Afgiftekantoor Mollem 
X-VU Lennart Beeckman en Hannah Van Rampelbergh 



Woordje van de groepsleiding 
Beste ouders en leden,  

Het is spijtig genoeg alweer tijd voor de laatste editie van ‘De Kramaai’ dit jaar. Niet 
getreurd, ook deze editie zit goed vol!  

We hebben namelijk heuglijk nieuws: de nieuwe lokalen zijn officieel af en dit moet 
gevierd worden! Zowel jong als oud zijn van harte uitgenodigd op de feestelijke 
opening van onze nieuwe lokalen op zaterdag 9 maart. We vieren dit overdag met 
verschillende activiteiten; zo is er een speeldorp voor de kinderen en een Escape Room 
voor de iets oudere jeugd. ‘s Avonds is iedereen welkom om een glaasje te klinken op 
de receptie. Voor de liefhebbers bieden we ook heerlijk speenvarken aan en vervolgens 
sluiten we de avond af met een echt scoutesk kampvuur. 

Let op: inschrijven is verplicht voor het speenvarken en de Escape Room. Voor 
meer info hierover kan je altijd terecht bij speenvarken@kramaai.be of gewoon op 
onze site www.kramaai.be. 

Wegens het groot succes van vorig jaar organiseren we verder opnieuw onze 
Kramaaiquiz. 30 maart kunnen jullie bewijzen wie de slimste is thuis. Begin dus maar 
alvast die grijze massa te trainen! Inschrijvingen gebeuren via 
simonverspecht@hotmail.com, wees snel want de plaatsen zijn beperkt! 

En last but not least organiseren we uiteraard ook weer onze jaarlijkse fuiven: The 
White en de Grey (K)night. Dit jaar zullen de festiviteiten plaatsvinden op vrijdag 12 
en zaterdag 13 april. Zoals gewoonlijk gaan deze door op het derde voetbalveld in 
Mollem. 

Het feit dat dit de laatste editie van ‘De Kramaai’ is, wil natuurlijk nog één ding zeggen: 
Het scoutskamp komt er aan! Voor vele is dit nog verre (evenwel prachtige) 
toekomstmuziek, maar voor de praktische planners onder ons: het kamp zal ook dit 
jaar doorgaan van 4 tot 14 augustus. Noteer dat alvast in je agenda!  

 

Een stevige linker,  

Dries & Thomas 
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speenvarken@kramaai.be

Openingsfeest
Zaterdag 9 maart 2019

Van 14u tot 18u

19u: 

22u: 

IEDEREEN WELKOM - KASTEELSTRAAT 47A

€22 ( 2 st. vlees + saladbar)
inschrijven verplicht

ESCAPE R     MESCAPE R     M
8 teams van max. 6p
snel inschrijven - plaatsen beperkt
€ 5/ pp  of € 25/pp ( incl.         )
inschrijven op:
speenvarken@kramaai.be

Doolhof - Lasertag
Springkasteel
Dorpsspelen
Bakklimmen

Schminkstand

SPEELDORPSPEELDORPSPEELDORPSPEELDORP

Scouts MOLLEMScouts MOLLEM
‘� ����� l�ka��
  �S ���AR!!!!

SPEENVARKEN
veggie op aanvraag

Alle info & inschrijven:

KAMPVUURAVOND

Iedereen welkom, bezoek onze nieuwe lokalen
18u: OPENINGSRECEPTIE

Breng gerust je gitaar mee!



zaterdag 30 maart 2019
zaal ‘t Kloosterhof

Wa� ��e� ��� no� 
v�� 2018?

Scouts Kramaai Mollem
KWIS

SCOUTS MOLLEM
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Inschrijving € 25, ten voordele 
van de nieuwe lokalen

ASSE.HETWIJNHUIS.be
Bart Verdoodt

28 ploegen - 6p
Inschrijven via
simonverspecht@hotmail.com



 

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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1-2-3 maart - Weekend 

Hoera! Jullie kijken er waarschijnlijk al lang naar uit, maar 
het is eindelijk zo ver... We gaan op WEEKEND! Dat 
betekent dat we 2 nachten ergens anders gaan slapen en dat 
we ons 3 dagen lang gaan amuseren. Joehoeee! We gaan de 
leukste spelletjes spelen en ravotten en lachen! Vergeet niet 
dat het thema van dit weekend ‘Carnaval’ is. Dus trek jullie 
gekste en leukste kostuums aan! Meer info volgt via mail.    

 

Zondag 10 maart – Geen vergadering - opening nieuw lokaal 

Jammer genoeg is het vandaag geen vergadering, maar niet treuren! Want..... tudum 
tudum tudum..... het is de opening van ons nieuw lokaal! En dat laten de niet zomaar 
voorbij gaan. Jullie zijn allemaal welkom op zaterdag 9 maart om een hele dag 
spelletjes te spelen en iets lekkers te eten en te drinken samen. Tot dan! 

 

Zondag 17 maart – Zeeslag 

Kapitein ahoi ! Ooit al is in de schoenen willen staan van 
een echte zeekapitein? Goed nieuws: vandaag is het 
zover! Als echte Piet Piraten enteren we mekaars boten 
en laten ze liefst zo snel mogelijk zinken. Zeslaaaaagggg 
!!!  

 

Zondag 24 maart – Eenhoornspel 

Kennen jullie Eenhoorn al? Eenhoorn lijkt op een paard, maar hij heeft een hoorn. En 
hij heeft nóg iets heel bijzonders. Als Eenhoorn iets voelt, zoals boosheid of blijheid, 
dan veranderen zijn manen van kleur. Maar nu is Eenhoorn ziek! Hij is helemaal in de 
war en voelt zich best wat somber. Zijn manen veranderen ook niet meer van kleur. 
Gelukkig bestaat er een medicijn. De leden moeten de ingrediënten ervan zoeken en 
verzamelen. 

 

 



Zondag 31 maart – High land Games 

Vandaag nemen we het tegen elkaar op. Er gaan boomstammen, sjorbalken en andere 
stoere spullen in het rond vliegen. We spelen namelijk de High land Games, dit zijn 
spelen die ze in Schotland organiseren. Dus vergeet zeker jullie rokken en 
doedelzakken niet! 

 

Zondag 7 April – Reis rond de wereld 

De leiding ging op wereldreis en heeft in verschillende landen spelletjes gespeeld. In 
een rugzak zitten briefjes met al die spelletjes. Iedereen mag op z’n beurt een briefje 
nemen, dat spelletje spelen we. 

 

Zondag 14 April – The White/Grey (K)night, geen vergadering 

Dit weekend is het groot feest. We houden onze jaarlijkse fuif op het het derde 
voetbalplein van Mollem, waardoor we druk bezig zijn om alles in goede banen te 
leiden. Gelukkig zijn jullie ouders zeker uitgenodigd voor een drankje en een dansje op 
de beiden fuiven. 

 

Zondag 21 april – Geen vergadering 

Vandaag komen de paashaas en de paasklokken langs. De leiding is bij de oma’s & 
opa’s, meters & peters paaseieren aan het zoeken. De leiding doet dit op onze scouts 
manier, geblinddoekt, samengebonden per 2, met een bekertje water op hun hoofd en 
ondertussen houden ze nog een kaarsje vast dat niet mag uitgaan. Een echte aanrader, 
voor de gevorderde paaseierenzoeker!  

Vrolijk Pasen!  

 

 

 

 

 



Zondag 28 april - Paintbal 

Jullie raden nooit wat wij vandaag gaan doen, namelijk paintballen! 
Moeilijk woord hè? Het is helemaal niet erg als je niet weet wat dit 
betekent. Maar misschien kan de foto hiernaast je wel een kleine 
tip geven. Doe alvast je vuile kleren aan en neem een stoere 
houding aan want dit zal zeker nodig zijn! 

 

Zondag 5 mei - Waterspelletjes 

Aangezien we al goed op voorhand het zonnetje hebben 
besteld, rekenen we dan ook op een heerlijk warm weertje. 
Zie dus ook dat je kleren zeker nat/vuil mogen worden, want 
we gaan ons een goed amuseren met water! Spitter spetter 
spatter!  

 

Zaterdag 11 mei - Zwemmen 

Vandaag duiken we allemaal nog eens het water in. Oefen dus nog maar eens jullie 
beste zwemslagen zoals de dolfijnenslag en de krokodillenslag. Diegenen dat goed 
kunnen zwemmen, mogen ook al eens de zeemeerminnenslag oefenen. En vooral, 
vergeet jullie zwembandjes niet! Meer info krijgen jullie via mail.  

 

Zondag 19 mei – Picknick  

Ooit als eens met vrienden in een veldje gaan zitten met heel veel 
eten en drinken? Heel de tijd mopjes vertellen aan elkaar? Veel 
foto’s maken? Spelletjes spelen? Wel, dan is dit het moment! 
Vandaag gaan we met jullie picknicken! Het zonnetje hebben we 
besteld, dus dit is de moment. Wij kijken er alvast naar uit!  

Zondag 26 mei - Laatste vergadering 

Met pijn in het hart moeten we jullie vertellen dat het vandaag de laatste vergadering 
is.. Maar niet treuren, want we gaan er voor de laatste keer een super toffe, coole 
vergadering van maken en binnenkort vertrekken we allemaal samen op kamp! Wij 
kijken er alvast naar uit, jij toch ook? 

Een stevige linker, 

Amber, Dries, Anse, Seppe, Lise 



Kleuren met Hannah   
 
 
  
 
 
 
 
 



Zondag 3 maart - Legervergadering 

GEEF ACHT! KWARTDRAAI LINKS! RUST! 

Vandaag komen we te weten wie de beste generaals, majoors en 
kolonels onder jullie zijn. Doe jullie legeruniform al maar aan, want 
vandaag is het legervergadering! 

 

Zaterdag 9 maart - Opening nieuw lokaal!!! 

Joepieeeeeeeeeeeeeee!!! Vandaag is het eindelijk zover; de officiële opening van ons 
nieuw lokaal! Jullie zijn allemaal welkom vanaf 14u00 om dit samen met ons te vieren. 
Je kan proberen ontsnappen uit de escape room, je kan je beste springmoves bovenhalen 
op het springkasteel, en nog zoveel meer. Om vervolgens terug op krachten te komen 
met een stevige maaltijd en uit te rusten aan het kampvuur! Helaas gaat hierdoor de 
vergadering van zondag  niet door.  

 

Zondag 17 maart - Geen vergadering (Lenteontmoeting) 

Jullie leiding is dit weekend op expeditie naar Antarctica geweest om onze technieken 
zeehond rijden bij te schaven. Hierdoor zijn wij zodanig bevroren dat we niet in staat 
zijn om leiding te geven. Geen gejammer, volgend weekend zijn we er weer ☺. 

 

Vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 maart – Welpenweekend 

Eindelijk! Het leukste, coolste, supertofste, graafste weekend van het jaar is 
aangebroken! Om het weekend goed in te zetten gaan we in Egypte de pyramides 
bekijken om dan  in India te overnachten tussen de olifanten. De 
volgende dag doen we een verspringwedstrijd met de kangoeroes 
in Australië. Om daarna af te koelen met een verfrissende duik op 
Antarctica. Overnachten doen we in Brazilië, om 
zondagvoormiddag het Andes gebergte te beklimmen en ’s 
middags te eindigen in Baardegem. Deze planning was moeilijk 
haalbaar op een zondagnamiddag, dus hebben we er maar een 
weekend van gemaakt. We komen zeker nog eens langs bij jullie 
thuis om de details van deze reis rond de wereld verder te 
bespreken. Wij hebben er alvast heel veel zin in!  



Zondag 31 maart - Sprookjesvergadering 

Knibbel knabbel knuisje, wie knabbelt er aan 
mijn huisje?! Sprookjes bestaan! En dat 
bewijzen we vandaag! Bereidt jullie alvast voor 
op een namiddag vol prinsessen, draken, 
toverknollen en trollen en zorg dat je in een 
origineel kostuum komt aanbollen! Dus trek 
die zeven mijllaarzen aan, schuif sneeuwwitje 
aan de kant: Tijd voor een magisch avontuur in 
sprookjesland! 

 

Zondag 7 april - Typische scoutsspelletjes 

Kiekeboe, potteke stamp, het coolste kamp bouwen, sloefschieten, de beste sjorring 
maken, … . Als echte scouts kennen jullie natuurlijk al deze spelletjes en kunnen jullie 
echt niet kiezen wat nu juist het leukste spelletje is. Maar geen paniek, vandaag spelen 
we ze allemaal! Hou jullie klaar voor deze scouteske vergadering. 

 

Zondag 14 april - Geen vergadering – The White & Grey (K)night 

In Frankrijk hebben ze Nederlandssprekende kabouters in paddenstoelen gevonden. 
Omdat deze kabouters geen Frans spreken, is er aan jullie leiding gevraagd of zij eens 
met de kabouters willen gaan babbelen. Dit konden we natuurlijk niet weigeren. 
Hierdoor is het helaas geen vergadering.  

 

Zondag 21 april - Geen vergadering (Pasen) 

Op ruimtebeelden hebben ze cactussen op 
Saturnus gevonden. Omdat dit een uiterst 
gevaarlijke missie is, hebben ze jullie leiding 
gevraagd om dit te onderzoeken. Aangezien wij 
echte astronauten zijn, gaan we dit zeker doen. 
Daarom is het vandaag jammer genoeg geen 
vergadering.  

 

 

 



Zondag 28 april - Mollympische spelen 

Vandaag gaan we allerlei Olympische disciplines in Mollem houden. Nina Derwael en 
Frederik Van Lierde zijn niet welkom, aangezien ze toch geen kans maken tegen de echte 
atleten van het mooie Mollem. Train dus alvast op zeilen, worstelen en triatlon zodat je 
hier in topvorm kan tonen dat jij de beste bent. 

 

Zondag 5 mei – Waterspelletjes 

Spitter spetter spater, alle eendjes zwemmen in het water! Vandaag zijn jullie echte 
eendjes en gaan we samen de leukste waterspelletjes spelen, denk bijvoorbeeld maar aan 
een waterballonnengevecht. Als jullie graag waterpistolen meenemen om jullie te 
beschermen tegen de spuitgaten van walvissen of dolfijnen is dit zeker toegestaan. 

 

Zaterdag 11 mei - 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 nog via mail. 

 

Zondag 19 mei - Beestigen tocht 

Haha, jullie dachten zeker dat we het vergeten waren, maar wees niet getreurd; vandaag 
is het jullie favoriete vergadering namelijk BEESTIGEN TOCHT. Nu is het eindelijk de 
moment om onze rotte tomaten en stinkende eieren uit de kelder te halen. We raden 
jullie aan om niet in traditionele zondagskledij te komen maar jullie slechtste/lelijkste 
kleren te dragen. Tip voor de mama’s en papa’s: laat een bad vollopen… 

 

Zondag 26 mei - Laatste vergadering 

Oooooooh spijtig, helaas zijn we vandaag al aangekomen bij onze laatste vergadering 
☹. Jullie zullen het vanaf nu moeten stellen zonder jullie favoriete hobby. Maar niet 
getreurd, we vliegen er nog een laatste keer stevig in om van deze laatste vergadering 
een onvergetelijke te maken! En we zien jullie allemaal terug op kamp in Augustus! 

Een stevige linker 

Sander, Hanne, Lennart, Karo, Jérôme 



                Weetjes met Karo 

Zoals elk jaar komen er nieuwe, super leuke leiders de 
leidingsploeg versterken. Ook dit jaar zijn er 6 leiders bijgekomen. 
Wie zijn dit jaar de eerstejaarsleiders?  

 

Verbind de totem met de juiste leider. 

 

 

 

 

 

 

Begane                    Jolige           Ijverige       Volhardende        Zachtmoedige        Speelse 
katoenstaart           tijger            otter             lijster                    bergbever           slechtvalk 
 
 
 
 
Wist u dat…. 
 

- een groot deel van de eerstejaars vorig jaar op buitenlandskamp naar Estland, 
Letland en Finland zijn geweest? 
 

- er ook iemand van de eerstejaarsleiders naar Oostenrijk en Slowakije op 
buitenlands kamp is geweest? 
 

- twee eerstejaarsleiders hun animatorbrevet hebben? 
 

- bijna alle eerstejaarsleiders millenium kinderen zijn? 
 

- ze allemaal super veel zin hebben in de laatste maanden van het scoutsjaar!! 
 



 

 

 
Weekend 1 – 2 – 3 maart Beverweekend 
Het meest fantastische weekend van het jaar is weer aangebroken, namelijk het 
beverweekend! Zijn jullie klaar voor een weekend vol met verrassingen, zalige 
spelletjes en onnozel doen? JAAAA?? Dan hebben we goed nieuws voor jullie, want dit 
gaat gebeuren! Jullie hebben al een mail gekregen met de vraag of jullie meegaan op 
weekend, gelieve hier zo snel mogelijk op te antwoorden!  
 

Zondag 10 maart fietsvergadering 
They see me rolling, they hating! Vandaag trekken we erop uit met 
onze fiets. We zullen onze innerlijke Tom Boonen bovenhalen en 
fietsen tot we erbij neervallen. Zorg ervoor dat jullie fietsen helemaal 
in orde zijn zodat onze fietstocht vlot kan verlopen.  

 

Zondag 17 maart Mollympische spelen 
Vandaag kunnen jullie tonen wie de meest complete atleet is. Train jullie 
biceps al maar, want het wordt een groots kampioenschap met 
sportdisciplines zoals 100 m platliggen, achterwaarts langlaufen en 
omgekeerd sloefschieten. Doe maar je beste sportschoenen aan 😉  

 
 
Zondag 24 maart Bosspel 
We trekken nogmaals diep het bos in om er zijn grootste geheimen te ontdekken en 
eeuwenoude mysteries te ontrafelen. Legende zegt dat er onder de oudste boom een 
gangpad verborgen ligt die weg maakt naar kasteel van een uitgestorven stam die 
honderden jaren geleden gevestigd waren in Mollem. 
Stevige schoenen en jullie speurneuzen zullen van pas komen.  
 

Zondag 31 maart Districtsactiviteit 
De district-leiders hebben dit weekend voor alle scouts in ons, jawel: district, een spel 
in elkaar gestoken. Wij weten in dit geval even veel als jullie: NIETS!  
Verdere info hierover volgt in een mail. 
 

Zondag 7 april Dropping 
Vandaag zullen jullie moeten bewijzen dat de bevers overal hun 
plan kunnen trekken. Met kaart en kompas zullen jullie ergens 
gedropt worden met de bedoeling om zo snel mogelijk het 
scoutslokaal terug te vinden. Oefen dus al maar op jullie kaart-lees-
skills zodat jullie zeker in Mollem belanden en niet in Jakkamakka!  
 



 

 

Zondag 14 april White/Grey (K)night: geen vergadering 

Dit weekend geen vergadering ☹. De leiding is druk bezig met het verwennen van 
hun gasten op onze jaarlijkse scoutsfuif.  
 
Zondag 21 april Pasen: geen vergadering 
Deze zondag is het Pasen en dus tijd om overal paaseitjes te gaan rapen. 
Ook jullie leiding gaat zich hierin uitleven, om daarna natuurlijk al de 
eitjes op te eten. Helaas zullen we, helemaal volgegeten met chocola, 
daarna geen tijd meer hebben om leiding te komen geven. (Maar zo 
hebben jullie des te meer tijd om zelf veel eitjes op te eten.) 
 
Zondag 28 april beestigen tocht 
Haal die allervuilste kleren maar uit de kast, want je zal ze nodig hebben. Deze 
vergadering wordt er zeker één om nooit meer te vergeten. Na de vergadering gaan je 
ouders je al van ver kunnen ruiken. Laat het bad al maar vollopen, want zo vuil ga je nog 
nooit geweest zijn! 
 
Zondag 5 mei techniekenvergadering 
Een goeie bever moet uiteraard al wat scouteske technieken onder de knie hebben. We 
gaan jullie vandaag klaarstomen tot echte scoutskinderen! Van sjorren tot vuur maken, 
vandaag doen we het allemaal. Smeer jullie handen alvast maar in, want het wordt 
geen vergadering voor doetjes! 
 

Zaterdag 11 mei zwemmen 
Bevers zijn hele handige diertjes. Een bever is geen bever als het niet kan zwemmen, 
jullie moeten jullie deze zaterdag dus(deels) bewijzen en tonen dat jullie een ECHTE 
bever zijn. De echte test zal echter plaatsvinden om kamp, waar we een reusachtig 
dam gaan bouwen. 
 

Zondag 19 mei waterspelletjes 
Spitter, spetter, spatter, vandaag spelen we met water! Waterpistolen, waterballonnen,… 
Alles wat je maar kan opnoemen. Hopelijk komt het zonnetje erdoor. Wie vandaag 
kurkdroog thuiskomt, is zeker niet naar de scouts geweest.  

 
Zondag 26 mei laatste vergadering 
De laatste vergadering is aangebroken. / We snappen dat je hier heel verdrietig van 
wordt. Maar niet getreurd, ook deze vergadering gaat weer super leuk worden! In 
augustus zien we elkaar weer terug voor het super zalige kamp. Hopelijk tot dan!  
 
Een stevige linker 
Jill, Daan, Hannah, Liesa 



Interview met oud-leiding 
 
 
Voor de laatste ‘Kramaai’ van het 
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? Citrusgeurige Dartele 
Springbok 
 
Hoe lang ben je al uit leiding? 6 
maanden 
 
Wat was jouw grappigste 
scoutsmoment?  
Ik heb al zoveel gelachen op de scouts 
met leden, medeleiding, mezelf… dat ik 
niet kan kiezen! Een niets vermoedende 
grappige uitspraak van een onschuldige 
kapoentje kan ik altijd wel appreciëren. 
 
Welke vergadering vond je stiekem 
niet leuk? Verwen-je-leiding 
vergaderingen durfden wel eens 
tegenvallen 
 
Wat was je favoriete tak als lid?  
De jong-givers. Toen ik 3e jaar welp was 
besloot de leiding van toen om de 
tussentak ' Bevers' in te voeren. Dit 
betekende dat we nog een extra jaar 
moesten wachten om jong-giver te 
worden, dat vond ik helemaal niet leuk! 
Dus toen ik dan eindelijk echt jong-giver 
was, was ik daar heel blij mee ;)  
 
 

 
 
Naar wie keek je op toen je nog lid 
was?  Ken, hij was de vegetariër van de 
leiding. Da’s ondertussen toch al 8 jaar  
geleden, toen was het nog veel minder 
ingeburgerd dan nu. Daarnaast stelden 
wij (zijn leden)  hem altijd 10000 vragen, 
dus ik vermoed dat dat vrij vermoeiend 
was voor hem. Ik weet ook  
nog hoe hij op een 2-daagse koeken at ’s 
avonds in plaats van frietjes omdat ze in 
dierlijk vet werden gebakken. Wel 
chapeau hoor! 
 
Wat mis je het meeste aan “het leiding 
zijn”? Spelletjes spelen en onnozel doen. 
Leden hebben is het perfecte excuus om 
je zelf nog eens goed te laten gaan! 
 
Als laatste hebben we nog een foto uit 
de oude doos.  
 

 
 

Hannah 



 

Zondag 3 maart: Dropping  
Een echte Scout kent zijn weg overal en is dus een echte padvinder. Wegens de schokkende 
verhalen die ons verteld zijn geweest over het oriëntatie vermogen van onze groep is het 
hoogtijd om deze eens te testen. Hopelijk vinden ze deze keer wel de weg terug naar het 
prachtige Mollem.  

  

Zaterdag 9 maart: Feest, geen vergadering  
Waarschijnlijk zal het jullie al opgevallen zijn, maar sinds september heeft scouts Mollem 
nieuwe lokalen en dit moet gevierd worden.Pak dus al je vrienden, familie en kennisen mee 
en vier samen met ons de opening van het nieuwe lokaal.  

Zondag 17 maart: Race car  
Glijden, rijden, crashen, vallen en weer opstaan. Deze vergadering is hellemaal ingeplant met 
het creëren van onze ultieme droom wagen. Pak scooters, vliegtuigmotoren, windmolens of 
simpelweg een fiat 500 mee. Dit materiaal zal allemaal gecombineerd worden ter vorming 
van een zeepkist, waarmee we de straten van Mollem  onveilig zullen maken.   
  

  
 

Zondag 24 maart: Beestigen tocht  
De definitie van een scouts is ravotten, overleven en vooral het niet erg vinden om vuil 
gemaakt te worden. Deze vergading is dan ook het absoluut hoogtepunt voor een echte 
scouts. Laat jullie barbies, poppen, kleurplaten en frisco’s maar thuis, want wij verwachten 
iedereen om samen het beest mee uit te hangen. 
 

Zaterdag 31 maart: Districtsvergadering  
Vandaag hebben we een districtsvergadering met andere scouts uit de buurt. Meer info 
volgt!!     



Zaterdag 6 april: pizza vergadering  
Buongiorno membri, oggi faremo la pizza. Mario, Rome, spaghetti maar wees eerlijk Italia 
staat echter bekend door zijn verrukkelijke pizza. De jong givers krijgen bezoek van 3 
Italiaanse topchefs die jullie kennis zal laten maken met de Italiaanse keuken. Alles mag en 
alles kan, echter staan wij als echte Italianen het natuurlijk niet toe dat er Ananas op de pizza 
terecht komt.   
  

Zondag 14 april: geen vergadering – The White & Grey (K)night  
Dit is het weekend waarin de scouts van Mollem, Mollem even overneemt door twee 
gigantische fuiven te geven, namelijk The White & Grey (K)night. Wegens de moeite en 
inspanning die hier in gestoken wordt zal er die zondag geen vergadering zijn.  
  

  
  

Zondag 21 april: geen vergadering - Pasen  
Het is feest, ja hoor want ook de leiding gaat paaseieren rapen met Pasen. 
Hierdoor zal er spijtig genoeg geen vergadering zijn op zondag.   

  
De volgende dagen  
Springen alle hazen  

Ze hebben het razend druk  
Want het is bijna Pasen  

  

Vrijdag 28 april: fietsvergadering  
OOOOH OOH OOOH want bewegen is gezond. Jaja het is weer van dat de ultieme sport 
vergadering. Pak allemaal je fiets mee en nodige bescherming want wij gaan fietsen.  

 
Zondag 5 mei: Weekend  
Stond deze nog niet in jullie agenda? Het is EIN-DE-LIJK jong-giverweekend!  
  



Zaterdag 11 mei: zwemmen  
Ondanks dat beestige tocht toch al twee maand geleden is stinkt Mollem nog steeds en dit 
komt door JULLIE. Daarom hebben we met de andere leiding besproken dat we grondige 
maatregelen moeten nemen. Jullie worden dan ook allemaal verwacht in het zwembad voor 
een grote reiniging. 
  

Zondag 19 mei: waterspelletjes  
Ook wij houden rekening met het klimaat en zullen dus om 
de warmte te bestrijden  knotsgekke waterspelletje spelen. 
We zullen hierbij zeker de klassiekers niet vergeten zoals: 
Witte zwanen zwarte zwanen, appelbijten en 
waterballonnen.  
  

  
  

Zondag 26 mei: laatste vergadering  
Wat gaat de tijd toch snel als we ons amuseren, want 
jammer genoeg is het dieptepunt van alle leden  weer aangebroken, de laatste vergadering. 
Zoals elk jaar zullen wij weer voor een knaller van formaat zorgen zodat het einde van het 
scoutsjaar weer in alle glorie gevierd kan worden. Wees niet getreurd want  in augustus zijn 
we er weer voor meer sfeer.  
  
Een stevige linker,   
  
Anke, Thomas en Viktor  
  
  
   
  
  
 



Sjorren voor gevorderden – De 

Polypedestra-sjorring 
De polypedestra-sjorring wordt gebruikt om meerdere balken aan elkaar te 
sjorren zodat je een ‘veelpoot’ krijgt: een drie-, vier-, vijf-, zespikkel. Een 
driepikkel kan je nog maken met de achtsjorring, maar vanaf de vierpikkel 
moet je de polypedestra-sjorring gebruiken. 

 

Voor dat we aan de polypedestra-sjorring kunnen beginnen, moeten we 
eerst weten hoe je een magnusteek legt. 

 

 

 

Nu we weten hoe we een magnussteek leggen, kunnen we aan het echte werk beginnen. 

 

 
 
Leg de vier balken met de onderkant gelijk en zorg dat er 
tussen de palen voldoende plaats is om vlot te kunnen sjorren 
door bv. stokjes tussen de palen te steken. Op de kop van de 
balken moet je (met een beetje fantasie) een vierkant kunnen 
zien. 

Sla het touw eenmaal om de paal heen en kruis over het 
staande deel van het touwwerk. Dit is de ‘voorslag’, wat volgt 
is eigenlijk een ‘gewone’ mastworp. 
 
Sla het touw een tweede maal om de paal heen en kruis over 
het staande deel van het touwwerk 
 
Sla het touw nog eens, in dezelfde richting, om de sjorpaal 
heen en kom langs de andere zijde van het staande deel 
achter de paal uit. 
 
Steek het touw onder het enkele touw door en trek de 
magnussteek aan. 



 

 
 
 
 
Leg op een van de palen een magnussteek. 

 

 
Ga vervolgens eenmaal om elke paal heen zoals je op de 
tekening kan zien. Verbind de palen langs de binnenzijde.  
 
Als je de palen voldoende ver uiteen hebt gelegd, kan je een 
vierkant in de sjorring zien. Op die manier kan je controleren 
of je goed bezig bent. Vanaf het moment dat je geen zuivere 
veelhoek in het midden hebt, ben je fout bezig. 
 

 

 
 
 
Herhaal dit drie keer zodat je om elke paal 3 keer bent 
rondgegaan. Je hebt nu om elke paal drie slagen liggen. Om 
de eerste paal liggen drie slagen en een magnussteek. 

 

Begin te woelen en beknijp elke paal afzonderlijk. In dit geval zijn er vier palen dus moet 
je vier maal woelen. Woel altijd van de paal naar binnen toe. Om aan de volgende 
woeling te beginnen, leg je nog een extra slag om de volgende paal heen, om terug van 
de paal naar het midden te kunnen woelen. Dit herhaal je voor elke paal. 

 

Bij de laatste woeling, werk je van binnen naar buiten zodat je op de laatste paal met een 
mastworp kan eindigen. 

Om de polypedestra open te zetten, draai je elke balk een kwartslag en vervolgens zet je 
de balken uiteen. 



Zondag 3 Maart 
Alles zal anders gebeuren vandaag, je linkerschoen wordt een rechterschoen, vooruit 
stappen wordt achteruit stappen, iets op drinken wordt iets …  Be prepared voor deze 
knotsgekke vergadering!  

 

8, 9 en 10 maart 
Leiding ? Mag ik vandaag al naar huis? Nee je blijft een weekend bij ons. Maar ik mis 
mijn ouders… ik zal speciaal het heimweepilletje gaan halen en uw ouders zie je 
zondag terug! (weekend givers) 

 

Zondag 17 maart 
Het is maar één keer per jaar zo’n mooie carnavalstoet in Asse en daarom gaan we met 
zijn allen naar daar! Vergeet zeker jullie verkleedkledij en fiets niet.  

 

Zondag 24 maart 
We gaan vandaag het kaf van het koren scheiden, zien wie er uit het juiste hout 
gesneden is om een echte giver te zijn en wie klaar is voor het kamp. Wie kan er 
perfect sjorren? Vuur maken? Kappen? Kortom, wie is de ideale, bijna perfecte giver?  

 

 

 

Zondag 31 maart 
Tommeke, tommeke wa doede nuuuu!!! België is zo’n mooi land dat we zelfs onze 
eigen streek niet goed kennen. Daarom gaan we een fietstocht doen om onze buurt 
eens goed te verkennen. Wat zeker mee te nemen? Een fiets, helm, motivatie en een 
goede biefstuk voor in uw broek te steken.   

 

 

 



Zondag 7 april 
Jaja, maak jullie borst al maar nat! Vandaag nemen jullie het op tegen jullie oooo zoooo 
knappe, stoere,... leiding!! Met verschillende duels checken we even wie het sterkst, 
knapst en intelligentst is! Zoals onder andere, sloefschieten, zo snel mogelijk touw 
doorbranden, zotte raadsels oplossen, en nog veeel meer! De winnaar krijgt een 
verassing of kiest tegenopdracht voor de verliezende partij. Tot dan!! 

Zondag 14 april 
Het is helaas geen vergadering want het zotste feestje van Mollem en omstreken wordt 
dit weekend gehouden! Allen welkom om mee te komen feesten op de White Knight & 
grey night! 

 

Zondag 21 april 
Vandaag is het helaas geen vergadering, de paashaas is in het land en alle eitjes moeten 
worden gerapen!  

 

Zondag 28 april 
Laat jullie creativiteit al maar stromen, pak spullen van thuis mee om je perfecte 
zeepkist te maken want dat zal nodig zijn. Na de geniale bouw zal deze ook uiteraard 
uitgetest worden!  

 

 

Zondag 5 mei 
Verbanden leggen, communicatie, sociaal, hulpvaardigheid, … dit zijn maar een aantal 
talenten die een scout zonder problemen bezit! Deze zullen dan natuurlijk ook nodig 
zijn voor de grote districtsvergadering! 

Zondag 11 mei  
Oehahoeh oehahoeh 

Oehahoehahoehahoeh 

 

De zee lijkt wel een eindeloze emmer 

Dacht de zwemmer, zwemmend in het ruime sop 



Hij was, u raadt het al, pianostemmer 

En hij zwom met forse slagen naar zijn job 

 

Wat was dat eiland ook alweer met die piano 

Was het Schiermonniksoog of was het Molokai 

Waarom zwom hij niet per taxi of per kano 

Naar gindse Yamaha, Bechstein of Kawai 

Zwemmer zwem zwem zwem zwem, zwemmer zwem zwem zwem zwem 

Zwemmer zwem zwem zwem zwem, ohohohoh zwemmer zwem, …  

 

Zwemmen, info volgt 

 

Zondag 19 mei 
Alle auto’s in Mollem vuil en moeten dringend worden schoongemaakt, daarom 
houden wij een gezamenlijke grote car-wash.  

Zondag 26 mei 
Helaas helaas, ook dit jaar moeten we met spijt meedelen dat het de laatste 
vergadering is. Maar geen zorgen snel volgt ons 11 daagse avontuur in de ardennen, 
deze vergadering zal in alle sfeer en mooiheid worden afgesloten! 

 

Een stevige linker,  

Joris en Tim 



MAART

JULI AUGUSTUS

NOVEMBEROKTOBER

JUNI

SEPTEMBER

Jij ben geboren om een 

grote leider te worden. 

De kans bestaat dan ook 

dat je binnenkort de 

wereld zal overnemen.

Jij bent een handige 

harry. Je bent hierboven 

ook een schattig 

manneke. Daarom 

spreken velen je aan met 

een koosnaam.

Septemberkinderen zijn 

dan weer niet de 

handigste. Vallen, 

stoten, je pijn doen, je 

kan het allemaal 

tegenkomen.

Jij hebt geluk! Je bent in 

juli geboren. Juli is 

namelijk de maand van 

de mooie kinderen!

2019 wordt geen best 

jaar voor jou, althans zo 

lijkt het. Maar wie weet 

klopt er wel niets van dit 

en wordt het alsnog wel 

een goed jaar.

Ben je in november 

geboren, dan ben jij 

soms wel goedgelovig. 

Het zou me niet 

verbazen als je gelooft 

dat je broer weer een 

nieuw lief heeft.

De maand augustus is 

dan weer niet zo goed. 

Door allergische reacties 

kan je hoofd binnenkort 

wel eens opgezwollen 

raken.

Iedereen om jou heen 

gaat in 2017 inzien hoe 

geniaal jij bent, maar blijf 

ook vooral geloven in 

jezelf.

Jij houdt van het leven. 

Hoelang blijft echter 

onvoorspelbaar. Er is 

99,999% kans dat je 

minstens nog 1 minuut 

blijft leven.

Jij bent moeilijk te 

doorgronden. Je hebt het 

steeds warm, waardoor 

je altijd zonder broek zal 

rondlopen, jakkes!

Alles waar je in 2018 

aan begonnen bent en 

wat niet echt gelukt is 

zal in 2019 wederom 

keihard mislukken.

APRIL

JANUARI

MEI

FEBRUARI

Jin-Horoscoop
WAT STAAT MIJ TE WACHTEN?

DECEMBER

Tikkertje was vroeger op 

het schoolplein jouw 

favoriete bezigheid, 

komend jaar zal dit spel 

weer een belangrijke rol 

gaan spelen in jouw 

leven.
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OPENINGSUREN
woensdag tot en met vrijdag: 14u tot 18u
zaterdag: van 10u tot 12u & 12.30u tot 18u
maandag, dinsdag en zondag: gesloten

Kapellekensbaan 14 • 9300 Aalst • 053 71 19 79 
winkel.aalst@hopper.be • www.hopper.be

DE WINKEL VAN SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN IN AALST
SCOUTSUNIFORMEN EN KAMPEERMATERIAAL

foto: Liselotte  Reyntjens


