
 

 

 

 

 

KORREL JANUARI - FEBRUARI 

2021 - 2022   



 

 

Leidingsgegevens 
Groepsleiding   Leiding (vervolg)  

Consciëntieuze Dingo (Senne Trappeniers) 0476/08.67.53  Wolven  

Toegewijd Konijn (Cyriel De Cooman) 0471/82.10.46  Goedhartige Ree (Mirte Menu) 0470/61.65.53 

Alerte Kameel (Stijn Verheyden) 0470/03.93.57  Uitbundige Griend (Fien Guns) 0478/49.92.83 

   Python (Jesse De Rudder) 0468/31.87.71 

Tentenmeesters   Vredelievende Patrijs (Chiqui Mellaerts) 0488/87.79.90 

Orka (Kobe Vandervelde) 0471/41.36.46  Zalm (Elysee Gellynck) 0471/40.10.92 

Gemoedelijke Fret (Warre Charlier) 0491/54.90.76  Toegewijd Konijn (Cyriel De Cooman) 0471/83.10.46 

Gnoe (Kato Guns) 0478/28.78.41    

   Jongverkenners  

Materiaalmeesters   Assertieve Mandril (Manon Mylle) 0471/88.33.96 

Openhartige Maki (Jarno Lechène) 0471/90.15.23  

Ongedwongen Winterkoninkje (Marieke 

Debackere) 0470/33.34.20 

Oropendola (Mats Van der Elst) 0468/10.28.13  Zorgzame Zwaluw (Merel Van Roy) 0475/44.17.63 

Zorgeloze Pinguïn (Vincent Tasiaux) 0471/71.05.95  Goedmoedige Walrus (Lenny Callens) 0486/94.10.31 

   Orka (Kobe Vandervelde) 0471/41.36.46 

Leiding     

Kapoenen   Verkenners  

Pittige Sneeuwhoen (Janne Vandenborre) 0471/50.55.18  Rechtvaardige Olifant (Arthur Vanbelle) 0495/92.43.02 

Zeepaardje (Daan Menu) 0483/33.77.43  Tevreden Beermarter (Esmee Sterckx) 0479/18.01.87 

Gnoe (Kato Guns) 0478/28.78.41  Temperamentvolle Meeuw (Marie Mylle) 0472/20.60.05 

Zorgeloze pinguïn (Vincent Tasiaux) 0471/71.05.95  Openhartige Maki (Jarno Lechène) 0471/90.15.23 

Kwikstaart (Miel De Cooman) 0471/78.14.35  Consciëntieuze Dingo (Senne Trappeniers) 0476/08.67.53 

Agame (Kobe Charlier) 0483/39.14.84    

Sofie Raveyts 0492/02.06.98  Jins  

   Trouwhartige Collie (Robrecht Verhaegen) 0470/40.39.83 

Welpen   Gemoedelijke Fret (Warre Charlier) 0491/54.90.76 

Mondige Lama (Emma Olieslaeger) 0474/07.01.63  Alerte Kameel (Stijn Verheyden) 0470/03.93.57 

Oropendola (Mats Van der Elst 0468/10.28.13    

Ani (Cate Battheu) 0466/01.80.79  Akabe  

Coscoroba (Robbie Callens) 0497/23.43.91  Sofie Raveyts 0492/02.06.98 



 

 

Frivole Streepmuis (Ian De Coster) 0484/82.61.83  Vredelievende Patrijs (Chiqui Mellaerts) 0488/87.79.90 

Ringstaartmaki (Emma Roussev) 0479/10.34.34  Jennifer Meert 0497/07.07.91 

Ekster (Torre Vaeremans) 0491/64.86.61    

Voorwoord 
Beste ouders en leden, 
 
Kerst en Nieuwjaar staan voor de deur. Wat betekent dat het tijd is om onze beste wensen boven te halen. 
We wensen jullie, namens heel de leidingsploeg; veel corona vrije knuffels, de beste wensen, een Gelukkig 
Nieuwjaar, warmte, een goed begin aan het nieuwe jaar en als laatste een pracht van een nieuw scoutsjaar. 
 
Om jullie toch wat op te vrolijken in deze koude periode gaan we normaal sleeën bij de boer. Dus als je ziet 
dat er veel sneeuw ligt, mag je zeker jouw slee van onder het stof halen en meenemen naar de activiteit. Dit 
natuurlijk wel met uitzondering op de avondactiviteiten. 
 
Jullie zullen ook merken dat we in het weekend van 2 januari geen activiteiten hebben gepland. Dit hebben 
we gezamenlijk beslist om zo ons steentje bij te dragen aan het beperken van jullie (en onze) contacten 
tijdens de kerstvakantie. Op die manier hopen we dat we snel weer met minder maatregelen mogen naar de 
scouts, school, … gaan.  
 
Op 13 februari gaan we traditiegetrouw met alle takken schaatsen. Dit is natuurlijk op voorwaarde dat de 
coronamaatregelen het op dat moment toelaten, dus we houden jullie hiervoor natuurlijk op de hoogte. 
We zoeken hiervoor ook ouders die zin hebben om ons te vervoeren van de lokalen naar de schaatsbaan en 
ook terug. Meer info over de uren vind je terug bij het taknieuws. 
 
Het volgende puntje is iets waar jullie allemaal in spanning al zaten op te wachten… DE KAMPDATA! 

- klein kamp (kapoenen, welpen, wolven en akabe) vertrekken 03/07/2022 en komen 09/07/2022 
terug 

- Groot kamp (jong-verkenners en verkenners) zijn op buitenlands kamp van 13/07/2022 tot 
23/07/2022. Hou er wel rekening mee dat we de 12de waarschijnlijk in de nacht vertrekken en dat 
we, afhankelijk van het verkeer, misschien de 24ste terugkomen. 

 
Door onze goede vriend Rona zullen ook deze maanden AL onze scoutsactiviteiten buiten doorgaan. Vergeet 
dus zeker niet om uw kind/kinderen warm aan te kleden.  
 
Graag herhalen we ook nog is de regels omtrent de kleding van de leden. Het is verboden om jeansbroeken 
aan te doen en het is verplicht om iets van de scouts aan te hebben elke activiteit. 
 
Een stevige linker, 
 



 

 

  Toegewijd Konijn                                   Alerte Kameel                                    Consciëntieuze Dingo 

  



 

 

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) 
 
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 

http://www.scoutshoeilaart.be/
mailto:vvksmdekorrelaar@hotmail.com


 

 

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 zijn Sneeuwhoen (Janne Vandenborre), Kameel (Stijn Verheyden) en 
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 

Orka (Kobe Vandervelde) 0471/41.36.46 

Gemoedelijke Fret (Warre Charlier) 0491/54.90.76 

Gnoe (Kato Guns) 0478/28.78.41 



 

 

 

 
TAK 

NIEUWS  



 

 

 

KAPOENEN 
Woehoew januari en februari zijn 

weer daar! Opgepast, omdat de leiding allemaal examens heeft, hebben we soms scouts 
op andere dagen. Alles goed doorlezen dus! 
Vrijdag 7 januari 
Pet, muts of keppel? Welke krijg jij van de 3 koningen? Je oude is inmiddels 
versleten… 
Kom je mee samen met ons rond bij de huisjes om lekker luid te zingen! Met 
onze beloningen kunnen we allemaal lekkere dingen kopen voor op kamp! 
Verkleed jullie heel leuk en neem een zaklamp 
Afspraak om 18h aan de joengele en om 20h mogen jullie hier ook opgehaald 
worden. 

 
Vrijdag 14 januari 
Zijn jullie klaar voor de allerleukste filmavond van het jaar? Vanavond is het zo 
ver! 
Neem allemaal maar chips of popcorn mee (ook voor de leiding 😊), en iets om 
te drinken. Kleed jullie maar lekker warm aan, dat we niet van de kou vergaan! 
Afspraak om 19u aan de Joengele, om 21u mogen jullie opgehaald worden en 
rechtstreeks jullie bed in kruipen. 

Vrijdag 21 januari  

Brrrrrrr… Wat is het koud deze winter. Om ons op te warmen gaan we vandaag 
een gezellige kampvuuravond houden! Doe allemaal warme kleren aan en warm 
jullie stem alvast op om “vrolijke vrienden” te zingen. 
Om 19u worden jullie verwacht aan ons vuurkamp aan de Joengele en om 21u 
mogen jullie opgehaald worden.  

 
Zondag 30 januari  
Dag lieve piraten, wij hebben jullie nodig! Piraat Kobe is de schatkaart 
kwijtgeraakt en nu weten wij niet meer waar wij onze schat verstopt 
hebben. Hopelijk kunnen jullie ons helpen om de schat terug te vinden 
zodat we kunnen verder varen over de zeven zeeën. 
Om 13u45 start onze missie aan de Joengele, om 17u kunnen we 
hopelijk allemaal naar huis. 
 

 
 
 



 

 

 
Zondag 6 februari  

Omdat de leiding moet uitrusten na een zware periode op zee, en heel de boot nog moeten poetsen, 
gaan wij niet op tijd op de scouts geraken en zal het dus vandaag geen scouts zijn. Hopelijk is tegen 
volgende week alles proper en kunnen we weer scoutsen! 

 
Zondag 13 februari  
 
Vandaag gaan we schaatsen op de schaatsbaan in Haasrode! Afspraak om 13u aan de 
Joengele en om 17u zijn we terug!. Breng zeker een muts, sjaal en handschoenen mee 
want het is daar koud! 
We zijn ook nog op zoek naar lieve mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, broers en zussen die 
ons willen brengen. 
 

Zondag 20 februari  
Vandaag gaan wij testen hoe een coole kapoenen jullie allemaal zijn! Na alle moeilijke 
uitdagingen en spannende opdrachten gaan wij beslissen wie allemaal de 
superbelangrijke titel ‘scout’ verdient. 
Kom allemaal goed voorbereid en getraind naar de joengele om 13u45, om 17u mogen 
jullie allemaal doodmoe terug richting huis gaan! 
 
Zondag 27 februari  
 
Omdat er vorig jaar op 27 februari een eerste corona-besmetting werd vastgesteld in Tilburg, 
Nederland en dat dat het begin was van de corona-pandemie in Nederland, hebben we vandaag 
een dagje vrijaf om te rouwen over deze trieste gebeurtenis. Geen scouts! 
 
 
Groetjes 

 
 
Kwikstaart - Zeepaardje - Agame - Gnoe - Frivole Streepmuis - Pittige Sneeuwhoen - Sofie 

  



 

 

WELPEN 
 
 
 
Zondag 2 januari  
 
Hey hey lieve welpjes, vandaag spijtig genoeg geen scouts de leiding is namelijk heel druk bezig met 
ons onderzoek naar de beste nieuwe sjorring-techniek. Zodat we dit jaar het grootste scoutsdorp 
ooit kunnen maken! 
 
Zondag 9 januari  
 
Dag lieve welpjes, missen jullie ons al? Wij wel hoor. En we gaan jullie nog langer moeten missen. 
Want de leiding is druk bezig met het beklimmen van de mount everest. Daarom helaas weer geen 
scouts😊. Tot volgende week 😊. 
 
Zaterdag 15 januari  
 
Jongens haal jullie chiqueste kostuum maar uit de kast, meisjes steel de hakken van jullie mama 
want vanavond gaan we niets minder doen dan….. CASINO AVOND! Het enigste wat jullie moeten 
meenemen is jullie geluk want dat zal je zeker nodig hebben voor de casino spelen. Jullie worden 
verwacht om 19u aan de Joengele en om 21u mogen jullie naar huis gaan met hopelijk een grote 
buit.  
 
Vrijdag 21 januari 
 
Hallowkidowki! Wat is er gezelliger op een koude winteravond dan samen een leuk filmpje te 
kijken?? Dat is waar, NIETS! Daarom is dat ook exact wat wij gaan doen. Jullie zijn allemaal welkom 
om 19u aan de Joengele en om 21u mogen jullie weer opgehaald worden. Iedereen mag 1 drankje 
en 1 versnapering meenemen voor tijdens de film. Tot dan! 
 
Vrijdag 28 januari  
 
Ik denk niet dat wij dit scoutsjaar al eens een kampvuurtje gemaakt 
hebben en samen scoutsliedjes gezongen hebben… en dat mag 
natuurlijk niet ontbreken! Drie keer raden wat wij gaan doen 
vanavond: een kampvuurmaken en scoutsliedjes zingen!!!! Joepie!!!! 
Afspraak aan de Joengele om 19u en om 21u mogen jullie weer 
opgehaald worden. 
 
 
 



 

 

 
Zondag 6 februari  
 
Vandaag brengen we wat leven in de brouwerij, de slagerij en de beenhouwerij! Kom dus allemaal 
maar uitgedost en uitgeslapen naar de Joengele om 13u45. We gaan ons amuseren, Robbie 
ambeteren, de chiro attaqueren en ons achteraf excuseren. Om 17u mogen jullie als echte 
brouwers, slagers en beenhouwers naar huis :)  
 
Zondag 13 februari  
 
Dag lieve vrienden, hopelijk zitten jullie nog in 
de wintersfeer want vandaag gaan wij 
……………… *tromgeroffel* ………………. 
SCHAATSEN!!!! We verwachten iedereen om 
13u aan de Joengele en we verwachten om 17u 
terug te zijn. Vergeet zeker geen warme kledij, 
dikke sokken, handschoenen, sjaal en muts 
want het is koud op de schaatsbaan. Als er 
ouders kunnen carpoolen naar de schaatsbaan 
en terug worden zij om 13u aan de joengele en 16u30 aan de schaatsbaan verwacht! 
 
Zondag 20 februari  
 
Dag, bonjour, hello, guten tag, ciao, hola,... We groeten jullie allemaal want we hebben geweldig 
goed nieuws. Namelijk morgen is het Robbie zijn verjaardag!! Daarom gaan we voor een groot 
spektakel zorgen zodat hij zijn 19de verjaardag niet rap zal vergeten. Dus wij verwachten iedereen 
om 13u45 aan de Joengele en om 17u mogen die mama en de papa jullie weer komen ophalen.  
Veel kusjes van jullie leiding!! 
 
Zondag 27 februari  
 
Lieve, liefste welpjes vandaag is er jammer genoeg geen scouts om de spijtige reden dat de 
welpenleiding Mario en Luigi moeten gaan helpen. We moeten prinses Peach bevrijden maar Peach 
wordt bewaakt door BOZE BOWSER. Wij doen ons uiterste best om de zware taak te volbrengen. Je 
kunt ons vandaag vinden in het spel “Mario Kart” of “Mario Bros” omstreeks 15u26. Tot dan! p.s. 
we doen dit omdat Torre verliefd is op Peach 



 

 

Ani - Ringstaartmaki - Ekster - Oropendola - Coscoroba - Mondige Lama  



 

 

WOLVEN 
Zondag 2 januari  
Het is vandaag GEEN SCOUTS. Hét perfecte moment om te beginnen aan je (realistische) goede 
voornemens van het nieuwe jaar! Bijvoorbeeld: 

- Begin elke dag met een goeie stretch (dan kan je vast en zeker de split in 2023)   
- Koop wat vaker bloemen voor je oma (zoals petunia’s die ze kan ophangen in de veranda) 
- Drink minstens anderhalve liter water per dag (kap die 6 grote glazen maar naar achter!) 
- Eet zeker elke dag een stuk fruit (one apple a day keeps corona away)  
- Zet elke dag 10.000 stappen (een gezond lichaam = een gezonde heilige geest amen)  

 
Vrijdag 7  januari  
UITNODIGING VAN CASINO DOLFIJNPRET 

- Aan? de ieniemienie kleine wolfjes 
- Wanneer? vrijdag 7 januari van 19u30 tot 21u30 
- Plaats? Joengele 
- Benodigdheden? pokerface en een zonnebril 

 
Vrijdag 14 januari  
BOEH WOLVEN! Zijn jullie klaar voor een spannende tocht in het donkere 
bos van Hoeilaart? Jullie worden in een survival-scouts outfit verwacht 
om 19u30 aan de Joengele en om 21u30 mogen jullie weer naar huis! 
Wees voorzichtig!  
 
Zaterdag 22 januari 
Laat de buren maar klagen want wij gaan ons aan het zangboekje wagen! Deze groene vriend slaan 
we open om 19u30 naast een aangestoken vuurschaal aan de Joengele. Om 21u30 blussen we de 
vlammen en kruipen we voldaan (en vooral zalig stinkend naar de rook) ons bedje in. 
Gouden tip: Een soepel strot-instrument zal tijdens deze kampvuuravond flink van pas komen. Vraag 
dus poeslief aan je muzikale familielid of ze een toonladdertje kunnen spelen op de piano zodat je 
zorgvuldig je stem kan opwarmen! 
 
Zondag 30 januari  
Vandaag is het de internationale feestdag van de ijsbeer!!! De leiding vertrekt vandaag naar de 
Noordpool om dit te gaan vieren. GEEN SCOUTS dus :(((((( 
 
Zondag 6 februari        
Omdat jullie leiding vandaag in het zonnige Italië op hun  
skilatten is aan het racen over de besneeuwde Italiaanse 
bergen, kunnen wij jullie GEEN SCOUTS geven! Tot 
volgende week allerliefste snottebellen xoxo                                                             
Mirte 
 



 

 

Zondag 13 februari  
Vandaag is het weer tijd voor de leukste 
winteractiviteit van het jaar want wij gaan 
SCHAATSEEENN!! Jullie worden om 13u aan de 
joengele verwacht en om 17u mogen jullie 
helemaal uitgeschaatst terug naar huis. 
PS: vergeet zeker geen handschoenen mee te 
brengen om jullie kleine wolven handen te 
beschermen tegen de snelle schaatsers op de baan 
:) 
PPS: Als je mama of papa kan rijden naar de 
schaatsbaan in Haasrode zou dat heel handig zijn 
en worden deze ook om 13u verwacht aan de 
joengele en om 16u30 in Haasrode.  

Jesse                         Cyriel 

Zondag 20 februari  
Dag speurneuzen,  
Het wordt nog is tijd dat jullie een lesje krijgen in het op te sporen van mensen. Deze les zal gegeven 
worden door het dynamische duo Jasper De Grootte en Francine Luilekkermand.  
We kunnen jullie op dit moment nog niet al te veel informatie meegeven over de missie, alleen dat 
het doelwit Spiderman is. 
Voor verdere informatie dienen jullie jullie om 13u45 aan te melden aan de Joengele en om 17u 
mogen jullie naar huis (indien jullie de missie tot een goed eind hebben gebracht). 
 
Zondag 27 februari  
Maak jullie maar klaar voor een fantastische dag buiten in de koude winter. 
Trek maar warme kleren aan en een goed humeur want vandaag gaan we een buiten spelen, 
hopelijk ligt er sneeuw voor een sneeuwballengevecht. Jullie worden om 13U45 aan de joengele 
verwacht en om 17u is het tijd om naar huis te gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

   JONGVERKENNERS 

 
 
 

Zondag 2 januari  
Sorry, liefste vrienden geen scouts vandaag. Geniet van jullie welverdiende vakantie na jullie zware 
examens! En GELUKKIG NIEUWJAAR!  
 
Zondag 9 januari  
Hai, olla, hallo, bonjour, de laatste dag van de kerstvakantie, dat moeten vieren!!! 
En … dat … doen … we, met een mega leuke droppingggkkk!! Kom allemaal warm aangekleed naar 
de joengele om 19u 30min, pak een zaklamp mee en trek je bottinekessss aan want het wordt een 
echte scoutsavond!! 
Na 100 kilometer wandelen, fietsen en vliegen met het vliegtuig, mogen jullie om 22u jullie mami 
en papi opwachten aan de joengele! 
 
Zondag 16 januari  
Dag lieverds, het wordt een lekker spannende dag vandaag! Daarom mogen jullie goed aangekleed 
naar de Joengele komen vandaag om aan een speurtocht te beginnen. Om het extra spannend te 
maken hebben we voor wat nieuwe leiding ook gezorgd. Dus als je benieuwd bent, kom dan zeker 
om 13u45  naar de Joengele en om 17u mogen jullie weer huiswaarts keren.  
Ciao bello! 
 
Zondag 23 januari 
Dag bollekes, het wordt deze avond een relax filmavondje met gezelligheid en vriendschap op 
nummer 1. Neem zelf een lekkere snack mee om te kniknaknabbelen! Jullie worden om 20u 
verwacht aan de joengele met warme kleren en na een supercoole 
film/serie/documentaire/kortfilm/clip// mogen jullie om 22u naar jullie bedje (ophalen aan 
joengele) 
 
Zondag 30 januari  
Dag vrienden, kennen jullie de vier elementen? 
 Allemaal welkom om 13u45 aan de joengele 
Vergeet geen warme kleren 
Want het is koud 
Laat je gsm's thuis 
Hebben jullie het al door of niet? (AVWL)  
Samen gaan we ze allemaal ontdekken tot 17u aan de joengele!! 
 
Zondag 6 februari  
Quizze quizze quizze als de beeeeeeste, kom naar hier kom naar hier, de joengele bedoel ik dan om 
13u45 joengle en om 17u worden jullie aan de joengele verwacht 



 

 

Wie wordt de slimste mens ter wereld en kan denken als een papegaai, zonder veel te peinzen en 
overwinnen als een haai 
 
Zondag 13 februari  
Vandaag ist olympische spelen, doe allemaal jullie sportoutfit aan, dit is geen mop da moet echt, en 
je das is een verplichting!! Eigenlijk dus je scoutssportoutfit!! En wat gaan we doen??? 
SCHAATSEN!!!  
Kom om 13u met veel energie naar de joengele, als jullie mama en papa kunnen rijden, is dat zeker 
welkom. Om 16u30 zijn we klaar met schaatsen en mogen je ouders je komen ophalen aan de 
schaatsbaan in Haasrode.  
 
Zondag 20 februari  
Bidonracen int bos is toch een activiteit da we sws moeten doen dit jaar, doe jullie helm al aan voor 
de veiligheid!! Om 13u45 aan de o zo mooie joengele en ga met je helm naar huis om 17u ook 
joengle 
 
Zondag 27 februari  
Dag kapoentjes, euhmmmmm welpen euhm ouwe rakkers van de jvk'sszzz 
Vandaag zijn de leidingen op geheime missie en kunnen onmogelijk tijd vrijmaken om met jullie naar 
walibi of amerika of dysneyland te gaan, onze excuses. Geniet van een rustige zondag met een film 
van barbieeee 
Geen scoutsdagje dus snorry 
 
 
GROETEN VAN DE LEIDING X 

 



 

 

VERKENNERS 

ALS HET SNEEUWT GAAN WE SLEEËN BIJ DE BOOOOOEEEEER 
Zondag 2 januari  
Het is vandaag National Carnival Last Lap Parade. We zijn uitgenodigd op de Caraïbische eilanden 
als hoofdact voor hun stoet, hierdoor kunnen we er helaas niet bij zijn en is het Geen scouts. 
Ondertussen kunnen jullie al goed nadenken wat jullie goede voornemens voor  dit jaar zijn!  
 
Zaterdag 8 januari  
‘vier op een rij!!!!!’ ‘schaakmat!’ ‘ik wil die straat kopen!’  
Je hoort het goed, wij gaan vandaag gezelschapsspelletjes spelen! joepie! Doe skikleren aan om dit 
koude weer en elkaar te trotseren. van 19u30 tot 21u30 @joengele, dat de beste mogen winnen! 
 
Zaterdag 15 januari  
Vandaag zullen we eindelijk antwoord hebben op de vraag die op iedereen zijn lippen ligt: WIE 
WORDT DE SLIMSTE VERKENNER TER WERELD? Om daarachter te komen worden jullie vandaag 
allemaal verwacht om 19u30 aan de Joengele en om 21u30 mogen jullie met 10 IQ-punten extra 
weer naar huis vertrekken. Alvast enkele dingen die jullie kunnen helpen om jullie optimaal voor te 
bereiden: 
-Volg HLN op facebook, de plaats voor al uw kwaliteitsnieuws en minstens even kwaliteitsvolle 
discussies in de comments. 
-Leer pi tot op 10 getallen na de komma 
-Leer de verjaardagen, totems, telefoonnummers en schoenmaten van jullie leiding van buiten 
-Lees wikipedia helemaal uit 
Als je de stappen hierboven volgt, wordt jij ongetwijfeld de slimste verkenner, veel succes!!! 
 
Zaterdag 22 januari  
Een tocht door het donker, dididididie 
We zijn toch niet bang, dididididie 
We hebben een zaklamp bij, dididididie 
En dat maakt ons blij, dididididie 
Brrrrr, het is wel een koude avond. Doe dus goede 
warme kleren aan en dan zien we jullie om 19u30 
aan de joengele. Daarna mogen jullie allemaal 
terug naar huiswaarts keren om 21u30. 
 
 
 
 
Zondag 30 januari  



 

 

Oeftie die eerst maand van 2022 is ons zwaar bevallen, tijd voor een extra vakantiedagje! Helaas 
dus geen scouts vandaag maar wel ‘me-time’ vandaag: pak een badje, smeer een gezichtsmasker, 
drink een theetje, lees een boek en werk op het gemakje een beetje voor school! You survived de 
eerste 30 dagen van het nieuwe jaar, you should be proud at yourself xxx  
 
Vrijdag 4 februari  
Het afgelopen jaar zijn we gecast voor een nieuwe film van Steven Spielberg. We zijn 
terechtgekomen in de film Indiana Jones 5. We komen in totaal 367 keer voor in beeld, maar we zijn 
niet zeker. Normaal komt de film pas volgend jaar uit, maar we hebben de film gestolen op de set 
waardoor we die met jullie kunnen kijken! Jullie zijn welkom op de première vanaf 19u aan de 
Joengele en mogen naar huis om 22u. 
 
Zondag 13 februari  
Het is tijd voor de aller aller aller aller aaaaaller leukste scoutsacitiviteit, namelijjjjjjjjjjjk 
SCHAATSEN!!! whoehoeeew!! We spreken om 13u af aan de Joengele en om 16u30 vertrekken we 
terug aan de schaatsbaan in Haasrode. Trommel jullie mama’s en papa’s allemaal op om te rijden, 
zodat iedereen aan de schaatsbaan geraakt! 
 
Zaterdag 19 februari  
Yeet boiters en boitsters, zijn jullie klaar om keihard te boiten (en minstens even hard te shiften) op 
een nieuwe editie van BOITE D’AMOUR?!? Ja ja, je leest het goed, de Boite d’Amour is terug van 
weggeweest en wordt dit jaar een dikke samenwerking samen met de jins. Net zoals vorige keer 
gaat dit door in JH De Serre. Hou deze deze avond en zondagochtend vrij, maar voor meer details 
in verband met (opkuis)shiften gaan jullie nog even moeten wachten en de WhatsApp goed in het 
oog moeten houden. Tot dan, feestbeesten! 
 
Zondag 27 februari  
Jammer maar helaas, de leiding heeft zo hard gewerkt op Boite d’amour dat het geen scouts is. Na 
zo een leuke fuif verdiend iedereen wel een beetje rust. Slaap is wat uit, geniet van de rust op 
zondag, ga wandelen in het bos. En dan zijn jullie allemaal weer fris voor volgende week. 



 

 

  



 

 

JINS 

 
        

Zondag 2 januari  
Geen scouts dit weekend, buiten als we nog niet klaar zijn met 
de kalenders dan jeeej nieten/ rondrijden 
 
Weekend 7-9 januari  
We laten dit weekend vrij zodat jullie bij de andere takken 
kunnen invallen. Moest er nog tijd zijn kunnen we altijd nog 
zelf een activiteit dit weekend plannen. 
 
Zaterdag 15 januari 
Vandaag 3 keer en goeie keer vergaderen over ons kamp! Afspraak aan de joengele in de avond, 
specifiek uur spreken we wel de week zelf af. 
 
Weekend 21-23 januari 
zelfde als 7-9 januari 
 
Zondag 30 januari  
Ulle leiding is eindelijk is klaar met de rot examens dus ze zijn op vacence naar 
zee, tot de volgende!! Geen scouts 
 
 
Zondag 6 februari  
Vandaag is het omgekeerde dag, voorziet een spelletje voor de leiding (en uzelf). 
Goede voorbereiding is key dus spreekt zaterdag al is samen af om te zien wat ge 
zou willen doen. 13u45-17u aan de joengele. 
 
Zondag 13 februari  
Gewoonte van onze scouts is om elk jaar rond februari te gaan schaatsen. Wie 
zijn idee het was om geld te gaan geven om in ne groten diepvriezer te gaan zitten 
idk maar die persoon mag van mij echt naar de maan. We spreken af om 13u aan de joengele en 
zijn om 17u terug 
Als je er goesting in hebt hoop ik voor jullie dat het doorgaat. Ik hoop dat wel niet. Moest het niet 
doorgaan kunnen we zeker werken aan de inkleding van onze boit van volgende week. 



 

 

 
 
 
 
Zaterdag 19 februari  
Vanavond is het Boit d’Amour dus ziet dat jullie heel deze dag vrij 
houden, er gaat sowieso nog wat geregeld moeten worden!!! 
 
Zondag 27 februari  
We gaan nog is vergaderen eh si al lang geleden. De fjuif overlopen, 
nog is over da kamp samen zitten noem maar op. We spreken af van 
13u45-17u aan de joengele. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fret    Collie    Kameel 
 

  



 

 

AKABE 
 

 
Omdat de leiding examens heeft, hebben we soms scouts op andere dagen, zeker alles 
goed doorlezen! 

 
Vrijdag 14 januari 
Vandaag kijken we een film in bioscoop de Joengele  van 19u tot 21u. 
Breng ook een koptelefoon mee mocht het te luid worden, want we doen dit samen 
met de kapoenen.  
Ja mag ook iets meebrengen om te eten en te drinken. 
 

Zondag 30 januari  
We gaan op zoek naar een echte piratenschat! Met een ooglapje en een linkse 
haak gaan we de uitdaging aan. We spreken af om 13u45 aan de Joengele. Om 
17u zetten we ons schip aan de oever en gaan we weer naar huis. 

 
Zondag 6 februari  
Vandaag gaan we eens kijken of de Schotse Hooglanders nog in de wei staan. Breng 
je stevige stapschoenen mee want we moeten door het bos! 
Afspraak om 13u45 aan de Joengele en om 17u mogen jullie hier terug opgehaald 
worden.  
 

 
Zondag 20 februari  
Het is de 51ste dag van het jaar, dat wil zeggen dat er nog 314 dagen te gaan zijn. 
Daarom gaan we vandaag naar de speeltuin van Overijse! We spreken af om 
13u45 aan de Joengele en om 17u zijn we terug! 
 
 
 
Groetjes 

 



 

 

Vredelievende Patrijs - Jennifer - Sofie 
 


