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LEIDINGGEGEVENS 
GROEPSLEIDING   LEIDING  

Toegewijd Konijn (Cyriel De Cooman) 0471/82.10.46  Welpen  

   Kookaburra (Sofie Raveyts) 0492/02.06.98 

ADJUNCTEN   Lijster (Ari Poot) 0494/18.67.29 

Tevreden Beermarter (Esmee Sterckx) 0479/18.01.87  Ani (Cate Battheu) 0466/01.80.79 

Agame (Kobe Charlier) 0483/39.14.84  Goedmoedige Walrus (Lenny Callens) 0486/94.10.31 

Ekster (Torre Vaeremans) 0491/64.86.61  Serene Oropendola (Mats Van der Elst) 0468/10.28.13 

Kookaburra (Sofie Raveyts) 0492/02.06.98    

   Wolven  

TENTENMEESTERS   Tevreden Beermarter (Esmee Sterckx) 0479/18.01.87 

Vredelievende Patrijs (Chiqui Mellaerts) 0488/87.79.90  Ringstaartmaki (Emma Roussev) 0479/10.34.34 

Zalm (Elysee Gellynck) 0471/40.10.92  Kameleon (Nora Van Der Elst) 0468/30.08.21 

Coscoroba (Robbie Callens) 0497/23.43.91  Kwikstaart (Miel De Cooman) 0471/78.14.35 

   Agame (Kobe Charlier) 0483/39.14.84 

MATERIAALMEESTERS     

Lijster (Ari Poot) 0494/18.67.29  Jongverkenners  

Snoek (Gus Joly) 0468/35.08.72  Ekster (Torre Vaeremans) 0491/64.86.61 

Guitig Zeepaardje (Daan Menu) 0483/33.77.43  Chinchilla (Martha Sterckx) 0485/13.14.57 

   Guitig Zeepaardje (Daan Menu) 0483/33.77.43 

LEIDING   Coscoroba (Robbie Callens) 0497/23.43.91 

Kapoenen      

Gnoe (Kato Guns) 0478/28.78.41  Verkenners  

Snoek (Gus Joly) 0468/35.08.72  Goedhartige Ree (Mirte Menu) 0470/61.65.53 

Schroefhoorngeit (Hanne Charlier) 0488/72.79.21  Frivole Streepmuis (Ian De Coster) 0484/82.61.83 

Orka (Kobe Vandervelde) 0471/41.36.46  Gemoedelijke Fret (Warre Charlier) 0491/54.90.76 

Zalm (Elysee Gellynck) 0471/40.10.92  Toegewijd Konijn (Cyriel De Cooman) 0471/83.10.46 

Gier (Victor Nguyen) 0470/84.01.29    

     

Akabe   Jins  

Vredelievende Patrijs (Chiqui Mellaerts) 0488/87.79.90  Zorgzame Zwaluw (Merel Van Roy) 0475/44.17.63 

Trouwhartige Collie (Robrecht Verhaegen) 0470/40.39.83  Openhartige Maki (Jarno Lechène) 0471/90.15.23 

Jennifer Meert 0497/07.07.91  Mondige Lama (Emma Olieslaeger) 0474/07.01.63 



 

 

Voorwoord 
Dag scoutsvrienden, 
 
Zoals iedereen al voelt aankomen aan de daling in de temperatuur komen de feestdagen eraan. Namens de 
volledige leidingsploeg, wensen we jullie veel warmte, liefde, super mega veel cadeaus, veel knuffels, een 
gelukkig nieuwjaar, een pracht van een scoutsjaar, goede puntjes op het rapport en vooral een goede 
gezondheid aan iedereen.  
 

• EXAMENS 
 
Aangezien bijna iedereen van de leiding buiten scouts geven ook nog een diploma probeert te halen, zijn de 
aankomende maanden iets drukker voor ons. We proberen nog steeds zoveel mogelijk liefde en tijd in de 
activiteiten te steken, maar door drukke studeerschema’s zullen deze vaker op een vrijdag- of zaterdagavond 
plaatsenvinden. Lees dus zeker goed de korrel om te weten waar en wanneer je scouts hebt. Alvast bedankt 
voor jullie begrip! 
 

• KERSTMARKT 
 
Vrijdag 16 december staan de Verkenners en Jins overheerlijke zelfgemaakte soep en drankjes te verkopen 
op de kerstmarkt in Hoeilaart. Kom dus zeker eens lang om al gezellig in de kerstsfeer te geraken en deze 
twee takken te sponseren! 
 

• KAMPDATA 
 
Het belangrijkste moment is weer daar: DE KAMPDATA!!!! Zoals gewoonlijk zijn er weer 3 kampen: een klein, 
een groot en een akabe kamp. Dit jaar zullen we terug allemaal op hetzelfde terrein zitten. Joepie! 
Voor de kleintjes onder ons wordt het ook één van hun spannendste kampen aangezien ook zij voor het eerst 
in tenten gaan overnachten! We raden, net zoals Scouts en Gidsen Vlaanderen, aan dat de kapoenen en 
welpen op een veldbed slapen! Voor de wolven, jong-verkenners en verkenners is een matje dan weer 
noodzakelijk dat ze snel en gemakkelijk kunnen installeren en opruimen. Misschien de ideale cadeaus om 
aan de sint of kerstman te vragen! Meer informatie over benodigdheden krijgen jullie in de kampkorrel, die 
ruim op tijd voor het kamp verzonden zal worden! 
 
De data van de kampen zullen dus de volgende zijn: 

- Klein kamp (kapoenen, welpen en wolven): 03/07 – 09/07 
- Groot kamp (jong-verkenners en verkenners): 03/07 – 12/07 
- Akabe kamp: 06/07 – 09/07 

 
Meer informatie volgt nog in de volgende korrels, maar voornamelijk in de kampkorrel die jullie ongeveer 
een maand voor kamp krijgen. 
 
 
 
 
 



 

 

• SNEEUW 
 
Als er sneeuw ligt, gaan wij sleeën bij de boer. We zouden willen zeggen dat dit jaarlijkse traditie is, maar de 
sneeuw laat ons al een paar jaar in de steek. Moest het dus sneeuwen, vergeet dan zeker niet je slee en je 
warmste kleren!  
Dit is natuurlijk niet het geval indien er een avondactiviteit is gepland. 
 

• KLEDIJ OP DE SCOUTS IN DE WINTER 
 
Door de koude temperatuur en om ziektes zoals een verkoudheid te vermijden, vragen we jullie om warm 
aangekleed naar de scouts te komen. Je doet beter een laagje te veel aan dat je kan uitdoen als het nodig is, 
want aan een ganse activiteit vechten tegen de kou heeft niemand plezier. 
 

En zoals gewoonlijk vragen we jullie om niet met jullie beste kledingstukken naar de scouts te komen, zodat 

deze niet vuil worden tijdens een activiteit. Ook vragen we jullie om elke scoutsactiviteit minstens één 

kledingstuk van de scouts aan te doen (hemd, das, T-shirt of pull) en geen jeansbroeken of andere jeans 

kledingstukken te dragen. 

Ook breng je geen GSM, andere elektronica of dure voorwerpen mee naar de scouts. Moest dit toch 

gebeuren, dan staan wij niet in voor eventuele schade. 

Alvast bedankt hiervoor om ook deze regel te respecteren. 

 
 

Voila dit is al de informatie die je nodig hebt voor de komende 2 maand. Wij zien jullie graag terug op de 

komende activiteiten! Moesten jullie nog vragen kan je mij of mijn lieftallige adjunct Esmee altijd bereiken 

op mail of via de GSM 

MAIL: vvksmdekorrelaar@hotmail.com of groepsleiding@scoutshoeilaart.be 

GSM: Cyriel (0471/82.10.46) of Esmee (0479/18.01.87) 

 
Een stevige linker van 

 
 
 
 
 
 
 
 

Toegewijd Konijn 
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Info 
 
Lokalen 
Onze lokalen zijn gevestigd te J.B.CHARLIERLAAN 76a in Hoeilaart.   
  
Uniform  
Het basisuniform is voor alle takken hetzelfde: beige hemd - groene trui of trui van Scouts en gidsen 
Vlaanderen - groene, bruine of zwarte broek of rok (GEEN JEANS) - groengele groepsdas met reflecterende 
strook. 
  
Groepsdas   
Groen-geel met reflecterende strook: € 12. Te verkrijgen bij de groepsleiding (voor en na de vergaderingen) 
en cash, gepast te betalen.  
  
Rekeningnummer  
BE16 1030 1663 6174 op naam van Scouts en Gidsen Vlaanderen De Korrelaar Hoeilaart   
  
Ongevalaangiften  
Formulieren beschikbaar bij de takleiding en de groepsleiding.  
  
Tweedehandsuniformen  
Wij (ver)kopen tweedehandsuniformen (hemden, truien, broeken, rokken, dassen en T-shirts) vanaf de helft 
van de prijs van een nieuw uniform. Wij voorzien hier zelf momenten voor.  
  
Verhuur  
Wij verhuren onze tenten, onze shelters en materiaal. Verder in de korrel vind je meer informatie.   
 
Foto’s 
Foto’s van onze activiteiten staan met een link naar google drive op onze  facebookpagina (Scouts & Gidsen 
'De Korrelaar' Hoeilaart) en binnenkort ook op onze nieuwe website! 
 
Website  
Je kan steeds surfen naar onze website op het volgende adres: www.scoutshoeilaart.be of mailen naar : 
vvksmdekorrelaar@hotmail.com 
  
Scoutshuis Scouts en Gidsen Vlaanderen  
Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen; Tel.: 03 226 46 06 
E-mail : info@scoutsengidsenvlaanderen.be; Site: http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be 
  
Scoutswinkel De Hopper   
(http://www.hopper.be) 
 
 
 
 

http://www.scoutshoeilaart.be/
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Lidkaart Scouts en Gidsen Vlaanderen = klantenkaart Hopper winkel! 
De lidkaart dient voor alle leden en leiding als klantenkaart in de Hopper winkels! Leden sparen per betalend 
kasticket 5% van het bedrag op en krijgen na 5 betalende bezoeken de kans om dit gespaard bedrag in 
vermindering te krijgen vanaf hun 6de bezoek. Leiding krijgt er ook zelfs 10% korting mee bij aankoop van 
groeps-  en kampmateriaal! In de Banier (knutselwinkel van de Chiro) krijg je op sommige aankopen 
rechtstreekse korting als je je kaart kan tonen.  
 
De Hopper Leuven        
Diestsevest 92A, 3000 Leuven; 016/ 23.55.25; winkel.leuven@hopper.be 
Open op dinsdag, woensdag en donderdag van 14u tot 18u.  
Vrijdag en zaterdag van 10u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 18u.  
Gesloten op 25 december tot en met 31 december. 
  
Jeugdraad  
Onze afgevaardigden bij de jeugdraad is Kookaburra (Sofie Raveyts). 
  
Jeugddienst  
Ben Holderbeke (jeugdconsulent).   
Koldamstraat 11, 1560 Hoeilaart; 02/657.98.38.  
  
Schepen van Jeugd  
Pieter Muyldermans 
 
  



 

 

Het uniform 
Basis voor alle takken en is verplicht: 
 

● Beige hemd 
● Groene, bruine of zwarte broek of rok (dus: géén jeans!) 
● Groen-gele groepsdas met fluorand (moet bij ons worden aangekocht).   
● T-shirt en pull: Kapoenen, welpen, wolven, jong-verkenners en verkenners: trui en T-shirt Scouts en 

Gidsen Vlaanderen.  Jins: groene jin T-shirt en trui. Leiding: bordeaux  leidingspull en T-shirt 
 
Extra: 
T-shirt Scouts en Gidsen Hoeilaart (wij verkopen deze t-shirt) en trui van Scouts en Gidsen Vlaanderen. 
 
Waar komt welk kenteken 
 

● Het beloftekenteken van de welpen* komt op de linkerborstzak. 
● Het nesthoekje (welpen)* komt op de linkermouw met de punt naar boven. Het bestaat in 

verschillende kleuren, afhankelijk van de patrouille (nest) waarin de welp zich bevindt. 
● Het patrouillelint (JVK en VK)* komt aan de linkerschouderklep van het hemd. Het bestaat in 

verschillende kleuren, afhankelijk van de patrouille waarin de (J)VK zich bevindt. 
● Het beloftekenteken van de JVK en VK* komt op de linkerborstzak, naast dat van de welpen. 
● Het lintje België -Europa komt boven de linkerborstzak. In de plaats hiervan komt soms het lintje 

“Scouting” voor; dit is echter geen echt kenteken (het kan opgenaaid worden op regenkledij, 
slaapzakken en rugzakken, maar hoort eigenlijk niet op het uniform). 

● De Vlaamse leeuw komt bovenaan de linkermouw. 
● Het internationaal kenteken Scouts komt op de linkermouw, in het midden van de bovenarm. 
● Het groepslintje* komt onder de schoudernaad van de rechtermouw. 
● Het jaarkenteken* komt boven de rechterborstzak. 
● Het takkenteken* komt op de rechtermouw, onder het groepslintje. De takkentekens verschillen van 

tak tot tak: Kapoenen: gele narrenmuts; Welpen: groene vliegers; JVK: oranje rugzak; VK: blauwe 
fiets; Leiding: paarse bomen. 

● Jaarkentekens van andere jaren komen best achteraan op het hemd, net zoals de JEKA-of andere 
kampkentekens*. 

Kentekens met een * moeten normaal gezien niet aangekocht worden. Ze worden door de leiding gegeven: 
sommige in het begin van het jaar, andere na het opsplitsen in patrouilles of na de belofte of na een kamp. 
Het scoutsuniform (uitgezonderd het oude uniform) en de kentekens zijn verkrijgbaar in de scoutsshop de 
Hopper. 
 



 

 

Waar hoort welk kenteken 



 

 

Verhuur 
Wij verhuren het hele jaar door (behalve tijdens ons kamp):  
  
4 dubbele piramidaaltenten groene/beige 
Afmetingen: L: 10m x B: 5m x H: 3,10m met 3 middepalen   
Prijs: €135 per tent per dag   
Vervoer en opzetten: €25  per tent extra  
  
2 x 16 Meter tent    
Afmetingen: L: 16m x B: 6m x H: 3m  
Prijs: € 175 per tent per dag  
Vervoer en opzetten: €35  per tent extra.  
  
3 x Shelter  
Afmetingen: L: 8m x B: 6m x H: 3,10m  
Prijs: €45 per dag   
Vervoer en opzetten: €15  per shelter extra  
  
 
Wij verhuren ook ons materiaal zoals :   
 
Vuurschaal: €10/dag 
BBQ en Grill: €10/dag   
Tafels: €3/stuk   
Banken: €2/stuk   
Gasflessen en bekkens: €20   
Kook en ander materiaal: €15/set 
Lichtslingers: €15/dag 
 
 

TENTENMEESTERS 

Vredelievende Patrijs (Chiqui Mellaerts) 0488/87.79.90 

Zalm (Elysée Gellynck) 0471/40.10.92 

Coscoroba (Robbie Callens) 0497/23.43.91 



 

 

 

 
TAK 

NIEUWS  



 

 

 

KAPOENEN 
 

 
 
Zaterdag 3 december 

joepieeeeee jeeeej, zie ginds komt de 

stoomboooooot TOETOET!! de Sint is alweer 

eventjes in het land en ook dit jaar zal de 

goedheiligman passeren bij de kapoenen, om eens 

te kijken of jullie wel braaf zijn geweest. Kom dus 

gezellig zaterdagavond naar de Joengele, want 

daar wacht jullie een verrassing tussen 18u en 20u.   

Zorg dat je nog niet te veel hebt gegeten thuis, want 

Sinterklaas en roetpiet zullen zorgen dat  er genoeg 

lekkers te smullen valt!! Hmmmmm 

 

Zondag 11 december 

HOHO wat gaat er vandaag gebeuren!!!! Kato en Victor gaan trouwen, JOEPIE. Na 

maanden lang hun relatie geheim te houden, brengen ze het eindelijk in het licht. Wat kan 

je verwachten vandaag: veel vreugde, feest, drankjes en vooral plezier. 

Dit allemaal op de receptie aan de Joengele die van start gaan om 13u45 en daar ook 

eindigd om 17u. 

 

Vrijdag 16 december 

Wij gaan vandaag oefenen om keihard te kunnen feesten tijdens kerst en nieuwjaar! 

Knutsel voor ons megagrote kerstfeest een leuk cadeautje en pak het in zodat niemand 

weet wat het is      . Jullie mogen ook altijd chips, groentjes, drank, koekjes of wat dan ook 

meenemen, want we moeten natuurlijk ook geoefend hebben op het kerstdiner! Dit wil je 

echt niet missen dus kom zeker naar de Joengele om 18u, om 20u zullen jullie ouders jullie 

hopelijk net niet naar huis kunnen rollen. 

 

Zondag 25 december  

Ho ho ho, de kerstman is net bij ons thuis geweest en heeft 

heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel veel pakjes meegebracht voor ons, hierdoor zullen wij een 

hele dag bezig zijn met al die pakjes te openen. Het is vandaag dus spijtig genoeg GEEN 

SCOUTS. Ah ja, we moesten jullie ook nog de groetjes doen van de kerstman. 



 

 

Zondag 1 Januari 

Gelukkig nieuwjaar allerliefste kapoentjes!!! 

Aangezien jullie (en wij natuurlijk ook) nog volop nieuwjaarsbrieven aan het voorlezen zijn, 

is het vandaag GEEN SCOUTS. Jammerrr maar wij beloven jullie dat we het de volgende 

keer scouts extra leuk zullen maken 

 
Vrijdag 6 januari 
Driekoningen, driekoningen geef mij een nieuwe hoed, 
mijn oude is versleten, mijn moeder mag’t niet weten,... 
het is aan jullie om het liedje verder te zingen. Haal jullie 
mooiste drie koningen kostuums maar uit de kast en 
kom zo snel mogelijk naar de Joengele  om 19 uur. Om 
20u30 wanneer jullie allemaal uitgezongen zijn mogen 
jullie weer naar huis gaan. 
 
Zondag 15 januari 
Jooow super coole kapoenerss, vandaag gaan wij een super mega cool spel spelen. Trek 
die coole scoutskledij aan om een kei nice scoutsdag te beleven. Wij verwachten jullie 
allemaal om 13u45 aan de joengele en om 17 uur mogen jullie coolios weer opgehaald 
worden door jullie allerliefste mama’s en papa’s. 
Peace out! 
 
Vrijdag 20 januari  
Nu het al zo vroeg donker is gaan wij eens griezelen in de Joengele, wie durft er komen en 
is een echte stoere bink of coole meid? 
Ben je bang van spinnen of spoken????  
Kom dan mee griezelen tussen 18u30 en 20u  
Pak je zaklamp mee!!  
 
Zondag 29 januari  
UITNODIGING VOOR VERJAARDAGSFEEST: 

waar?  Joengele 
Voor wie? echte stoere kapoenen 
wanneer?  van 13u45 tot 17u 
van wie?  een random zalm die verdwaald is op het droge 
Kom jij ook? 

 
Dikke kussen van jullie leukste leiding; Zalm, Gnoe, Gier,Snoek, Schroefhoorngeit,Patrijs 
en Orka 
Ps: het is heel koud, dus kleed jullie maar goed aan! 
 

 

 

  



 

 

WELPEN 
 

 

 

 

 

Het is koud buiten, kleed je goed warm aan want we spelen zo veel mogelijk buiten! 

Breng ook steeds een drinkbus mee! 

 

Zaterdag 3 december 

De Sint is in het land en komt speciaal voor ons naar de 

Joengele. Maak jullie mooiste tekening en kom van 18u 

tot 20u naar de Joengele om te weten te komen of jullie 

echt wel braaf zijn geweest dit jaar. 

 

Zondag 11 december 

Vandaag doen we onze eerste winstgevende activiteit! We maken lekker warme soep!  

Breng een goed mesje mee om alle groenten te snijden! En zeg tegen mama en papa dat 

ze veel centjes moeten meebrengen om na de scouts de soep te kopen      

Afspraak van 13u45 tot 17u aan de Joengele. 

 

Vrijdag 16 december 

Vandaag staan de verkenners en de jin op de kerstmarkt van Hoeilaart. Ga zeker eens 

langs om te kijken wat ze verkopen en om hun te steunen! 

 

Zondag 18 december 

Vandaag komt Lenny terug naar België! Hoera! We zijn zo blij om hem 

ein-de-lijk in onze armen te kunnen sluiten! 

We maken alles klaar om hem welkom te heten in ons Belgenlandje.  

Afspraak van 13u45 tot 17u aan de Joengele.  

 

Ziezo een foto van leider Lenny, zo kunnen jullie hem herkennen 

 

Zondag 25 december  

Het is Kerstmis! Ga naar uw bomma en bompa en geef ze drie dikke 

kussen!  

Geen scouts vandaag. 

 



 

 

Zondag 1 januari 

Joepie het nieuwe jaar is daar. Tip van de dag: vergeet op al jullie toetsen niet 2023 te 

schrijven in plaats van 2022. Het is dus geen scouts, want wij moeten onze 

nieuwjaarsbrieven gaan voorlezen. 

Vrijdag 6 januari 
Vandaag is het Driekoningen! Verkleed jullie zo goed mogelijk zodat we veel centjes en 

snoepjes zullen krijgen van de mensen. 

Afspraak van 18u tot 20u aan de Joengele. 

 
Vrijdag 13 januari 
Omdat de leiding het druk druk druk heeft met de examens kijken we vanavond een film.  
Kleed je warm aan, breng een snack en een drankje mee en kom af! 
Afspraak van 17u tot 20u aan de Joengele. 

 
Vrijdag 20 januari  
Vandaag doen we iets kei cools! Kleed jullie echt super warm aan en doe jullie allerdikste 
schoenen aan. Een paar regenlaarzen met dikke kousen in is zeker ook goed! Je moet er 
wel even mee kunnen wandelen.  
Afspraak van 18u tot 20u aan de Joengele. 

 
Zondag 29 januari  
Niet veel mensen weten dit, maar Cate is eigenlijk een …… ELFJE (zoals tinkerbel en de 
tandenfee). Nu is ze al een tijdje niet meer in het toverbos geweest en is ze dus ook haar 
toverpaddenstoel (haar huisje) kwijt. Zeer erg. Wat is dus de missie vandaag? 
Cate helpen om haar toverpaddenstoel terug te vinden. Kom dus om 13u45 naar de 
Joengele en om 17u mogen jullie terug naar huis! 
 

Kusjes 
Kookaburra - Lijster - Serene Oropendola - Ani - Goedmoedige Walrus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

WOLVEN 

 

Vrijdag 2 december 

*zing in je mooiste stem tegen je kind* 

Zie ginds komt de stoomboot 

bij de joengele aan. 

Hij brengt je jullie leiding  

ik zie hen al staan 

Hoe springen hun beentjes  

het dek op en neer 

Hoe zwaaien de wolven 

al heen en al weer. 

 

How how how, de Sint is weer in het land en strijkt deze Vrijdag neer aan de joengele. Wil 

je er achterkomen of jullie kleine snoeperts wel braaf zijn geweest? Kom dan naar de 

Joengele van 20u tot 22u voor de intrede van de Sint en misschien wat cadeaus. 

 

Zaterdag 10 december  

Hoeilaart is een mooi dorp, met een mooie geschiedenis en met mooie mensen! Jullie 

kleinerds worden dus verwacht om alles te kennen van Hoeilaart. We gaan namelijk jullie 

Hoeilanderse kennis testen!!!  Wij vragen jullie vriendelijk om om 13u45 naar de Joengele 

te komen. Nadat jullie kennis is getest mogen jullie weer huiswaarts keren om 17u vanaf de 

Joengele.  

 

Vrijdag 16 december 

Dag liefste schatjes! Het is ondertussen zoooo koud dat iedereen het al weet: kerstmis 

komt eraan!!!! jipie!!! Geen betere manier om dat te vieren dan chocomelkjes te drinken op 

een kerstmarkt!! En wat wil het toeval?? De verkenners en de Jins verkopen vanavond 

allemaal heerlijke dingen op de kerstmarkt in Hoeilaart! Dit is GEEN activiteit, maar voel 

jullie vrij om de scouts te komen steunen! HOHOHO 

 

Zondag 18 december 

Ik wil niet veel voor kerst. Er is maar één ding dat ik nodig heb. Ik geef niets om de 

cadeautjes onder de kerstboom. Ik wil je gewoon voor mezelf. Meer dan je ooit zou kunnen 

weten. Laat mijn wens uitkomen. Alles wat ik wil voor Kerstmis ben jij. Ja! 



 

 

WIJ WILLEN DAT JULLIE KERST MET ONS VIEREN!!!! Wat komt daar bij kijken? Eten, 

vrienden, bomen, ballen, sneeuw, je zus en natuurlijk het belangrijkste CADEAUTJES! Jaja 

pak dus allemaal een cadeautje mee van max 5 euro (dit mag ook iets zijn dat je thuis hebt 

liggen maar niet meer mee speelt)waarmee je iedereen mee zou kunnen blij maken! Kom 

dus naar de kerstfuif om 13u45 aan de Joengele en je mag uitgefeest naar huis om 17u!!!!  

 

Zondag 25 december  

HO HO HO, vandaag is de leiding uitgenodigd op de babyborrel van Jezus Christus. Daarom 

is het jammer genoeg geen scouts. Ondertussen kunnen jullie alvast de zoektocht starten 

naar een geboortecadeautje voor onzen pasgeboren Jezeke. Hier wat ideeën die Maria ons 

heeft doorgegeven waarvan ze denkt dat haar kersverse zoon ze wel zal appreciëren: 

pindanoot, bedje, verf van Beter Wonen (jezus wenst GEEN andere merken zoals Levi’s of 

Gamma huismerk), Samsung Galaxy A32, bijhorende lader en een voetbal gehandtekend 

door koen kasteels 

 
Zondag 1 januari  
Kort maar krachtig: G E L U K K I G  N I E U W J A A R ! ! !  
De leiding moet even uitrusten van het voorbije jaar, dus geen scouts :( 
Dikke kussen van jullie kapoenen, 
de wolvenleiding (en heel veel succes met de nieuwjaarsbrieven) 
 
Vrijdag 6 januari 
…… Driekoningen, Driekoningen, geef mij nen nieuwen hoed, mijnen oude is versleten, mijn 
moeder mag het niet weten, mijn vader heeft het geld op de rooster geteld ……. 
Vrijdag 6 januari worden jullie van 19u tot 21u verwacht aan de Joengele om van huis tot 
huis te gaan zingen! Vergeet jullie niet als mooie koningen en koninginnen te verkleden. 
 
Vrijdag 13 januari 
Wat we vandaag gaan doen is een heuse verrassing!!! Kom hem vrijdag om 18u ontdekken 
in de Joengele, en om 20u mogen jullie weer naar huis! 

Zaterdag 21 januari  
Vandaag de langverwachte activiteit…………………….TROMGEROFFEL………… Wij 
gaan ons lokaal verven!!!! Joehoe!!! Doe jullie slechtste kleren aan en kom om 19u naar 
de Joengele, om 21u mogen jullie naar huis als ons lokaal mooi geverfd is.  

Zondag 29 januari  
Joepie!!! Esmee wordt vandaag 22 jaar en daarom nodigt zij jullie allemaal uit op haar 
verjaardagsbrunch!! Jullie worden om 10u verwacht aan de Joengele, en om 12u mogen 
jullie weer naar huis! Neem allemaal iets lekkers mee om te eten, zodat we een gezellige 
picknick kunnen doen <33333333 
 
 
                                 

 



 

 

JONGVERKENNERS 

 

Vrijdag 2 december 

Metselaar metselaar metse metselaar kijk wie staat er daar rond de evenaar, hij is niet 

leverbaar, hij is geen kunstenaar. Maar de Sint staat voor ons klaar van 20u tot 22u aan 

de Joengele! 

Zondag 11 december 

Nondeju, Martha (die eigenlijk een heks is) heeft al mijn tuinkabouters 

weggetoverd. Nu ben ik heel triestig. Hopelijk willen jullie mijn goede 

tuinkabouters meehelpen zoeken. Kom dus om 13u45 naar de Joengele 

en dan mogen jullie 1 kabouter om 17u mee naar huis nemen.  

 

Vrijdag 16 december 

Opgelet dit is geen activiteit maar een warme oproep! De verkenners en jins staan 

vrijdagavond op de kerstmarkt met allerlei lekkernijen om van te smullen. Neem dus zeker 

een kijkje en breng al je vrienden mee.  

Groetjes jullie leiding. 

 

Zondag 18 december 

koekoek etterkes  

botinnekes aan en gaan 

kleed jullie warm aan want tis tijd om met de leiding op stap te gaan 

wat we gaan doen is nog een surpries 

maar 1 ding is zeker snottebellen zijn vies. 

Jullie worden verwacht om 13u45 aan de Joengele en mogen terug naar huis om 17u. 

Toedels 

 

Zondag 25 december  

Dag kindertjes het is vandaag een mooie dag want het is kerstmis. Ik hoop dat jullie 

allemaal een mooie kerstboom thuis hebben staan en die leuk versierd hebben. Wij zijn in 

het bos nog bomen aan het kappen voor de mensen het vergeten waren dus kunnen we 

jammer genoeg geen leiding geven dus geen scouts. 

Fijne feestdagen en doe de groetjes aan de kerstman. 

 

 



 

 

 
Zondag 1 januari 
Aangezien wij niet werken op feestdagen, is het dus geen scouts vandaag. Wat jullie wel 
mee met de korrel krijgen opgestuurd zijn 3 natte kussen van de leiding om jullie een 
gelukkig nieuwjaar te wensen. 
 
Vrijdag 6 januari 
Drie koningen drie koningen geeft mij een nieuwe hoed. Vandaag gaan we opzoek naar een 
nieuwe hoed, en we hebben allemaal jullie hulp nodig. Jullie kunne ons allemaal komen 
helpen om 19u aan de joengele, om 21u mogen jullie met een nieuwe hoed naar huis. 
 
Vrijdag 13 januari 
Ohnee nonkel Torre is bang in het donker en verloren geraakt in het bos. Trek jullie warmste 
kleren aan en kom zonder pillamp/zaklamp naar de Joengele om 19u en om 21u mogen 
jullie naar huis. 
 
Vrijdag 20 januari  
Amai das hier toch wel fris, dus wij gaan er voor zorgen dat het lekker warm is. Doe toch 
maar u warme kleren aan, want anders bevries je zoals Daan. Lekker hot en een gezellige 
sfeer, dus kom maar om 19u naar de de joengele voor warm weer. Om 21u mag je lekker 
hot naar huis gaan.  
 
Zondag 29 januari  
Weeral scouts seg, amai das toch wel kunnen. 13u45 aan de joengele voor een groot 
sneeuwballengevecht. Na elkaar vol bekogeld te hebben mogen jullie om 17u naar huis. 
(Ps: als het niet sneeuwt, gooien we met gras)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fijne feestdagen toegewenst van 
Ekster – Chinchilla – Coscoroba – Guitig Zeepaardje 

xxx 
 



 

 

VERKENNERS 
 

 

 

Vrijdag 2 december 

Dag brave/stoute kindjes,  

Na de intrede van de goedheiligman, komt hij eindelijk via die schouw de joengele binnen. 

Kom dus met een wortel en suikerklontje voor slechtweervandaag om 20u naar de 

Joengele en om 22u mogen jullie met veel lekkernij naar huis. 

 

Zaterdag 10 december 

Aangezien sinterklaas net is geweest, komt de kerstman eraan. Jullie denken aan de 

kerstman, dus gelijk aan kerstfeestjes en cadeaus. Net het ideale moment dus voor een 

feestje. Kom met je cadeau voor je secret santa, een heerlijke maaltijd en jullie chiqste kleren 

naar de Joengele om 19u30 en om 22u is het afgerond en mogen jullie naar huis. 

 

Vrijdag 16 december 

Dag kindjes, vandaag gaan wij soep verkopen op de kerstmarkt.. Doe jullie warme kleren 

maar aan want het kan daar wel is gezellig koud zijn. We sturen de shiften nog door via 

de whatsapp. 

Wat we wel al kunnen meedelen is dat het te doen is op het kerkplein aan de kerk van 

Hoeilaart. 

 

Zondag 25 december  

Wij zitten gezellig borrelhapjes te eten rond een kaarsje (zie 

foto) dus gaan er niet geraken. Geen scouts dus vandaag, 

maar wel een vrolijk kerstfeest toegewenst! Dat jullie 

overdonderd worden met leuke cadeautjes en veel liefde. 

 
Zondag 1 januari 
3…. 2…. 1…. GELUKKIG NIEUWJAAR!!! 
Geen scouts. 
 
Vrijdag 6 januari 
Driekoningen, driekoningen geef mij nen nieuwen hoed, mijnen ouwen is versleten mijn 
moedertje mag dat niet weten. Mijn daddy heeft het geld op de rooster geteld.  
Kom in jullie beste koningsoutfit naar de Joengele om 19u en om 21u is onze kas hopelijk 
aangevuld. 
 
 



 

 

Zondag 15 januari 
Er zijn draken ontsnapt in mechelen. Volgens de politie moeten ze in het zoniënwoud 

schuilen. Wat is onze taak vandaag: lokaliseren van hun nest, sluipen naar het nest, 

drakeneieren stelen uit het nest en dan wegrennen van vuur. 

Kom dus om 13u45 naar de Joengele in jullie speuroutfit en om 17u mogen jullie naar huis. 

 

Zondag 22 januari 
Lang leve de politiek!! Vandaag vechten we uit welke partij bij jullie 
past. Zo zijn jullie klaar voor het moment wanneer jullie in de 
volwassenwereld levensbeslissingen moeten maken in het 
stemhokje. Kom dus om 13u45 naar de oengele en om 17u met 
al jullie standpunten naar huis. 

STEM IAN DE COSTER NAAR HET PARLEMENT! 

Zondag 29 januari  
Dag scoute, vandaag leven we ons volledig in de zillion club, doe 
jullie beste zillion outfit aan we spelen het grote zillion spel, we 
bouwen de dikste club van de streek, we spelen de luidste muziek  en maken de buurt 
onveilig. Kom om 13u45 naar de scouts (joengele) en om 17 uur mag je weer naar huis 
terug gaan.  
 

 

 

 

 

FEESTELIJKE GROETJES VAN 
xxx - gemoedelijke fret - toegewijd konijn - frivole streepmuis - goedhartige ree - xxx  



 

 

JINS 
 

 

Vrijdag 2 december 

De Goede Oude man is weer in het land. Er is ons verteld dat 

jullie allemaal niet zo onschuldig zijn als jullie er uit zien. Dat 

betekent maar één ding: komende dagen extra braaf zijn om al 

jullie zonden van het afgelopen jaar goed te praten. Kom om 20u 

naar de Joengele en wie weet krijgen jullie iets leuks van de Sint. 

Om 22u vertrekt de boot weer naar Spanje dus mogen jullie ook 

allen huiswaarts keren. 

 

Vrijdag 9 december 

Halokidoki vandaag is het 9 december dus ideaal voor een kerstfeestje!!! Kom allemaal om 

18u naar de Joengele in je leukste kerstoutfit. De leiding ontvangt jullie graag met een 

heerlijke 28-gangen-maaltijd. We spelen ook Secret Santa dus vergeet je 

leuk/grappig/stom/origineel /zelfgemaakt/liefdevol/cool/tweedehands cadeautje niet (tussen 

5 en 10 euro). 

 

Vrijdag 16 december 

Vandaag staan wij samen met de verkenners op de kerstmarkt 

van Hoeilaart om nog wat centjes te sprokkelen voor ons 

buitenlands kamp. De shiften volgen later via de whatsapp! Kijk 

dus af en toe eens op je gsm hè. 

 

Zondag 25 december  

Omdat jullie waarschijnlijk vandaag allemaal zitten te dineren 

met jullie achterachterachterachternonkels, 

bedoverovergrootmoeder, de kat van de buurman en suikertante 

is het vandaag geen scouts. Vrolijk kerstfeest toegewenst van 

jullie allerliefste leiding <333333 

 

Zondag 1 januari 

Wij zijn vandaag om 8u op gestaan om de bomma 3 nieuwjaarskussen te gaan geven en 
zijn daar zooooo moe van dat het vandaag geen scouts is. Gelukkig nieuwjaar schatjes 
xxxx 
 



 

 

Vrijdag 6 januari 
Omdat alle leiding in januari examens heeft zijn wij zo vriendelijk geweest om een                        
jin-uitleendienst op te richten. Ik hoor jullie al denken: ‘wat is dat?’ Heel simpel: als het nodig 
is moeten jullie invallen als leiding bij andere takken. Kwestie van al wat te oefenen voor 
volgend jaar hè! Daarom laten wij deze zondag vrij zodat jullie kunnen inspringen! 
 
Vrijdag 13 januari 
Omdat alle leiding in januari examens heeft zijn wij zo vriendelijk geweest om een                         
jin-uitleendienst op te richten. Ik hoor jullie al denken: ‘wat is dat?’ Heel simpel: als het nodig 
is moeten jullie invallen als leiding bij andere takken. Kwestie van al wat te oefenen voor 
volgend jaar hè! Daarom laten wij deze zondag vrij zodat jullie kunnen inspringen! 
 
Zaterdag 21 januari 
De enige echte Pieter is jarig en wij hebben de eer om te gaan helpen op zijn 
verjaardagsfeest. Hou uw gsm in ‘t oog voor meer info! 
 
Zondag 29 januari 
Wat we vandaag gaan doen is voor ons een weet voor jullie een vraag. En wij hebben 
unaniem door een eerlijke stemming beslist om dat nog even geheim te houden. Het is dus 
nog altijd een groot raadsel en enkel als jullie mijn naam kunnen raden mogen jullie weten 
wat de oplossing is voor dit grote mysterie. PS: het is niet repelsteeltje. 

 

dikke zoenen van de leukste leiding <33333333 

 

 

 

 



 

 

Akabe 

 

Zaterdag 3 december 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje 

weer aan! De intrede van Sinterklaas was 

een heel spektakel, maar het belangrijkste is 

dat er enkel brave kindjes zijn dit jaar! De 

Sint komt toch even een kijkje nemen of dat 

bij onze stoere scoutsleden ook zo is! We 

gaan hem en zijn Pieten opwachten om 18h 

aan de Joengele en wie weet krijgen we wel 

iets lekkers als hij om 20h zijn tocht verder 

zet. 

Vrijdag 16 december 

Hoera, de kerstmarkt opent vandaag! We doen vandaag geen scoutsactiviteit (zondag 

van dit weekend wel), maar onze andere scoutsvrienden (Jins & Verkenners) zullen er wel 

zijn om wat centjes te sprokkelen voor hun kamp. Neem zeker eens een kijkje! 

 

 

Zondag 18 december 

♪ It’s beginning to look a lot like Christmas, everywhere you go ♪  

De kerstsfeer heeft zich een weg gebaand tot in onze harten 

en dat willen we graag met iedereen delen! Nog een week 

wachten om Kerstmis te vieren zal ons wellicht niet lukken, 

daarom gaan we op voorhand al wat feesten. Na het feestje 

knus te hebben opgestart, vertrekken we in onze mooiste 

kerstoutfits naar de kerstmarkt! Jullie worden door ons 

verwacht aan de Joengele (a.k.a. het kerstparadijs) om 

13h45, waar jullie om 17h weer mogen opgehaald worden. 

 

Zondag 25 december - zondag 22 januari 

Oeps, jullie leiding is veranderd in blokbeesten!!! Er zal zeker een maand nodig zijn om ze 

te temmen, daarom is er deze periode geen scouts. Hopelijk zijn ze volgende week weer 

helemaal zichzelf en klaar om opnieuw geweldige scoutsactiviteiten te beleven! 

 



 

 

Zondag 29 januari  
Hier zijn we weer, klaar voor het nieuwe jaar. Gedaan met het wachten want we weten dat 
jullie terug naar scouts smachten. Wat staat er in petto voor jullie vandaag? Eten maken 
voor in jullie maag!! Om ingrediënt nummer 1 te krijgen los je volgend raadsel op. Zeker 
doen, anders valt ons recept in de sop.  Afspraak van 13u45 tot 17u aan de Joengele 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrijs  Jennifer Collie 


