
 

 

 

 

 

KORREL MEI 

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 

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 
Gegroet aller liefste scoutsvrienden en vriendinnen,  

Ons scoutsjaar zit er al bijna op… super spijtig. Hopelijk hebben jullie er even hard van genoten als wij. Na de 

moeilijke start, door onze vriend corona, hebben we er toch nog een jaar van kunnen maken zoals het hoort 

te zijn. Met weekends om over 10 jaar nog altijd over te praten, met vallen en opstaan en vooral met 

boordevolle herinneren aan avontuur en plezier. 

Aangezien dat de leiding in juli examens heeft en ons al volop aan het voorbereiden zijn voor KAMP (joepie)!! 

Gaat deze korrel enkel over de maand mei en in juni zal er dan, met pijn in het hart, geen scouts zijn.  

Niet getreurd je zal ons nog kunnen horen in de kampkorrel die eind mei in jullie mailbox te vinden zal zijn 

met alle praktische info die jullie nodig hebben.  

• FISCAAL ATTEST 

Beste ouders, sommige van jullie zijn hiervan op de hoogte andere misschien niet. Jullie kunnen namelijk tot 

45% van de kosten voor kinderopvang terugbetaald krijgen via de belastingen. Wij reiken deze attesten uit 

aan de ouders die dit wensen. Zodat jullie op jullie beurt dit ingevuld attest kunnen indienen aan de 

belastingen. Indien jullie dit wensen, mogen jullie ons een mailtje sturen met de naam en voornaam + welke 

tak het kind zich bevindt en dan maken wij dit verder in orde. 

Mailen kan voor de mensen die het nog niet wisten naar: vvksmdekorrelaar@hotmail.com             

• INFOAVOND KAMP 

Voor de mensen die meer te weten willen komen over kamp organiseren we terug een infoavond over 

kamp. Dit zal plaatsvinden zaterdag 14 mei in de Joengele. 

- Voor klein kamp (akabe, kapoenen, welpen en wolven) begint het om 19u30 

- Voor groot kamp (jong-verkenners en verkenners) is het om 20u30 afspraak 

- Voor het jinkamp is dit om 21u30 

Iedereen is meer dan welkom om dan af te komen om zelf nog vragen te stellen waar je mee zit of om 

gewoon te luisteren! 
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• TEKENVACCIN GROOT KAMP 

Zoals al reeds meegedeeld raden we jullie sterk aan om u zoon/dochter in te enten tegen tekenencefalitis 
als ze meegaan op groot kamp.  
Dit is dus een ziekte die teken kunnen doorgeven.  Tekenencefalitis is een hersen(vlies)ontsteking die wordt 
veroorzaakt door het TBE-virus. 

Moest je dit willen doen dan wacht je er best niet te lang mee, want er moeten in totaal 3 vaccins geplaatst 
worden: 2 voor het kamp en dan nog 1 na het kamp. Tussen de eerste en tweede (die dat voor kamp dus 
moeten gezet worden) moet 1 á 3 maand tussen zitten. Dus breng dit best zo rap mogelijk in orde. 

Dit vaccin is niet verplicht, maar wordt wel zeer sterk aangeraden in Oostenrijk.  
Degene die ervoor kiezen geen inentingen te laten zetten, raden we aan een muggen/tekenspray te kopen 
met voldoende deet zodat je zoon/dochter alsnog goed beschermt is tijdens het kamp. Iedereen zal elke 
avond bij zichzelf goed moeten nakijken of hij/zij geen teek heeft opgelopen. Indien we hem er binnen de 
24uur kunnen uithalen, zou de kans op ziektes klein zijn. 
 
Sommige onder jullie hebben dit vaccin misschien al gehad toen we naar Slovenië zijn geweest. Hiervoor 
contacteer je best is je huisarts, Zij/Hij kan je dan vertellen of je vaccin nog voldoende is of dat je nog een 
boosterprik nodig hebt. 
 
We weten dat we de afgelopen maanden/jaren al genoeg vaccins en boosterprikken hebben gehad, maar we 
willen wel nog is benadrukken dat dit sterk wordt aangeraden om te doen en dat we niet willen dat er één 
van onze scoutskinderen/leiding deze vreselijke ziekte overhoud aan het kamp. 
 

• KAMP 
 

- Klein kamp (kapoenen, welpen en wolven): 03/07/2022 – 09/07/2022                                            

- Klein kamp (akabe): 07/07/2022 – 09/07/2022 
Met klein kamp zullen we verblijven in de mooie gemeente Oudsbergen. 

- Groot kamp (jong-verkenners en verkenners): gaan dit jaar op buitenlands kamp naar Oostenrijk 
van 13/07/2022 – 23/07/2022, aangezien we wel een tijdje op de bus moeten zitten vertrekken we 
de  12/07/2022 in de avond.  

Verdere informatie van ‘het adres om brieven naar te sturen’ tot ‘wat moet er allemaal in mijn trekrugzak’ 
en ‘om hoe laat en waar spreken we af om te vertrekken’ wordt meegedeeld in de kampkorrel. 

 

Dan willen we jullie graag nog is allemaal alvast is bedanken voor dit onvergetelijke scoutsjaar en  
hopelijk zien we jullie op kamp om dit jaar in volle glorie af te sluiten. 

Ook een dikke merci voor jullie vertrouwen en hopelijk is volgend scoutsjaar terug een jaar zonder 
onze vriend corona of andere zaken en kunnen we er direct in vliegen!! 

Stevige linker van de hoofdleiding 

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) 
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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 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 
 

 

Het is al mei?! Nog 1 maandje scouts en dan zit het scoutsjaar er weer 
op :( Maar niet getreurd dat wil ook zeggen dat we bijna op kamp gaan, 

joepie!  
 

Zondag 1 mei 
De leiding is op leidingsweekend en druk aan het vergaderen om het kamp in 
orde te brengen. Geen scouts :( 
Als je je verveelt, wat logisch is op een zondag zonder scouts, kan je je belofte 
al eens inoefen. Alle eerstejaars kapoenen moeten deze op kamp vanbuiten 
kennen! Oh ja en kennen jullie onze totems ondertussen al? Ook heel 
belangrijk!! De belofte en totems vinden jullie onderaan in deze korrel. 

 
Zondag 8 mei 
Vandaag gaan we naar de meifeesten, hoera! Een feestje in het park, 
dat kunnen wij toch niet gemist hebben zeker? We spreken af om 
13u45 aan de trappen van het gemeentehuis. Jullie mogen hier ook 
opgehaald worden om 17u.  
 

 
Zondag 15 mei 
Woehoeeew vandaag spelen we één groot spel met alle kleine takken! 
De leiding organiseert een heuse vlaamse kermis met alles erop en 
eraan. Dat wil je niet gemist hebben! Kom dus zeker af, en vergeet je 
goed humeur niet! 
Afspraak om 13u45 aan De Joengele. Om 17u mogen jullie naar huis. 
 

 
Zondag 22 mei 
Het is vandaag de laatste scoutszondag :( Maar niet getreurd, we gaan 
vandaag dubbel zo hard genieten! We gaan picknikken aan de Koninklijke 
Loge! Wat breng je hiervoor mee? Een koekje/fruitje en een drankje voor 
jezelf en dekentje om op te zitten. Wij voorzien spelletjes zodat jullie je zeker 
niet vervelen! 
Afspraak om 13u45 aan De Joengele. Om 17u mogen jullie naar huis. 
 
 



 

 

 
 
Zondag 29 mei 
Oh nee, vandaag is het geen scouts :( De leiding is al druk druk druk 
aan het studeren voor de examens. Brand maar een dikke kaars om ons 
te steunen! 
Ah, weer geen scouts? Nog een momentje om onze totems en de 
belofte in te oefenen!  

Dikke zoenen van de allerleukste leiding!

 
Gnoe - Kwikstaart - Zeepaardje - Frivole Streepmuis - Pittige Sneeuwhoen  

Sofie - Agame 
 
Belofte kapoenen 
Ik ben een kapoen en beloof steeds mijn best te doen. 
Scouts vind ik fijn want dan kan ik bij mijn vriendjes zijn. 
Ook al ben ik nog maar klein, ik zal altijd dapper zijn. 
 
Totems leiding 
Kato = Gnoe 
Miel = Kwikstaart 
Daan = Zeepaardje 
Ian = Frivole Streepmuis 
Janne = Pittige Sneeuwhoen 
Sofie 
kobe= Agame  



 

 

 

WELPEN 
 
Zondag 1 mei 
Aye Aye stoere piraten van me, wegens onvoorziene weersomstandigheden zitten de echte piraten 
met een probleem op zee. Er is namelijk een grote storm op komst. Ze hebben de welpenleiding 
gevraagd om mee de zeilen te hijsen zodat hun scheve schuit tegen een stoot kan tijdens deze grote 
storm. Wees gerust, we houden het veilig. Aangezien wij zeemeerminnen spotten en de storm 
trotseren zal er vandaag jammer genoeg geen scouts zijn. We brengen zeker een paar schelpjes 
voor jullie mee als souvenir. Tot kijk zeebonken! xxx 
 
Zondag 8 mei 
Vandaag is het districtsactiviteit! Dat betekent dat we samen een groot spel zullen spelen met 
welpen van andere scoutsen uit de buurt. Wij moeten natuurlijk laten zien dat de welpen van scouts 
Hoeilaart veel cooler zijn dan alle andere welpen. Dat belooft een leuke namiddag te worden! We 
spreken om 14u af aan het park van Tervuren aan de parking op de hoek van de keizerinnedreef 
en kastanjedreef. Om 17u mogen jullie op diezelfde plek weer opgepikt worden! PS: carpoolen 
aangeraden :) 

 
Zondag 15 mei 
Aan allen die gaan komen straks….PROFICIAT! Aan 
allen die niet gaan komen straks….ook PROFICIAT!! 
Maar toch wel jammer, want vandaag is het vlaamse 
kermis. Yeeyyy! Jippie! Hoera! Woehoee! We hopen 
natuurlijk dat iedereen naar de joengele komt om 
13u45. En na een hele namiddag dikke flappe te 
verdienen, mogen jullie om 17u terug naar huis. Dikke 
kus van jullie favo leiding. 
 

Zondag 22 mei 
Heeeeey welpjes, schud vandaag jullie dansbenen maar los want deze 
namiddag doen wij een dikke, dikke dansfuif!!!! K3, Plop, LikeMe, 
Kadanza… ALLES gaan wij draaien vandaag. We zien jullie (allemaal 
opgewarmd) in de joengele om 15u en om 17u mogen jullie moe maar 
voldaan huiswaarts keren. DJ’s out! 
 
Zondag 29 mei 
Omdat wij op buitenaardse missie moeten kunnen we deze week geen scouts geven! We mogen 
helemaal niets vertellen over deze missie want deze is top secret. Maar niet getreurd want we zien 
jullie binnen een maandje terug op kamp! Tot binnenkort beste welpjes! 
 



 

 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



 

 

WOLVEN 
 

 
Zondag 1 mei 
Na al die zoektochten van; kabouters, draken, pokémons en 
nog zoveel meer, die jullie leiding hebben moeten doorstaan. 
Gaat jullie leiding eindelijk op ontspanningsweekend. We zijn 
een weekendje weg naar een 3.2 spa resort (niet slecht dus). 
Het is hierdoor  spijtig genoeg geen scouts, maar we zien jullie 
volgende week allemaal graag terug. 
 

 
Zondag 8 mei 
Knibbel knabbel huisje, wie knabbelt er daar aan mijn huisje? 
Snibbel snabbel zoen, wat gaan we vandaag doen? 
Knibbel knabbel keesje, zwellie zwalm is een beestje 
Sibbel snabbel beglanzing, vandaag wordt één grote verrassing!!! 
Kom dus ALLEMAAL om 13u45 naar de Joengele!!! Om 17u mogen jullie allemaal uitgespeeld naar 
huis. 
 
Zondag 15 mei 
Mirte is vandaag haar toverstok kwijt (ons ree’tje is stiekem een heks). Nu 
heeft ze wel een probleem want als jullie stout zijn kan ze jullie niet meer 
omtoveren naar kleine ratjes… 
Wat staat er dus vandaag op de planning een mega grote zoektocht naar haar 
toverstok (die sabrina noemt).  
Inschrijven voor de zoektocht kan om 13u45 aan de balie van de Joengele en 
hopelijk hebben we hem gevonden tegen 17u wanneer jullie allemaal terug 
naar huis mogen. 

 
 
Zondag 22 mei 
Vandaag gaan Fien en Jessica trouwen!!!!!! Wat betekent 1 groot 
trouwfeest (JOEPIEEEE!!!!). Aangezien Jesseica al hun geld heeft 
uitgegeven aan plantjes voor decoratie, was er niks meer over om eten 
te kopen. Wat heb je dus nodig op dit grote trouwfeest: een 
lunchpakket waar een lekker maaltijd in zit, een goed humeur en vele 
kusjes voor het bruidspaar. Jullie zijn allemaal uitgenodigd om 11u30 
aan de Joengele en om 13u30 mogen jullie met jullie maagzakjes 
gevuld naar huis. 
 
 
 



 

 

 
Zondag 29 mei 
Chiqui en Cyriel, het komische duo ‘dubbel C’, doen 
vandaag hun auditie bij The Voice. Hierdoor is het 
spijtig genoeg geen scouts. Door de beperkte 
plaatsen in de zaal zal alleen de leiding dit mooie 
engelengezang al kunnen aanhoren. Jullie zullen nog 
even moeten wachten tot het wordt uitgezonden op 
de beeldbuis. 
 
 
 
 
Wij vonden het alvast een super tof jaar met jullie en ontvangen jullie graag met open armen op 
kamp (hopelijk komen jullie allemaal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

xxx - toegewijd konijn - uitbundige griend - goedhartige ree - vredelievende patrijs - zalm - python - xxx 

 
ps: voor de 1ste jaars die mee gaan, onze totems staan hierboven dus je kan ze al leren voor je 
belofte (spannend) 
 
pps: jullie krijgen een kusje van Python 
ppps: jullie krijgen een nat likje van vredelievende patrijs 
pppps: jullie krijgen een dikke knuffel van toegewijd konijn 
ppppps: jullie krijgen een druppel liefdesdrank van goedhartige ree 
pppppps: jullie krijgen een schommel van zalm  
ppppppps: jullie krijgen een stevig handje van uitbundige griend 
 

DHAAAAGGGGGG WIJ SPRINGEN NAAR DE KAMPKORREL DUS WE ZIEN JULLIE DAAR 
of op een mooie zondag deze maand 



 

 

JONGVERKENNERS 

 
 

Zondag 1 mei 
Liefste JVKs, vandaag is het zondag 1 mei, dat betekent het begin van de 5de maand in het jaar 
2022. Als we 5 dan optellen met 1 en 2 + 0 + 2 + 2 doen, en dat dan opnieuw vermenigvuldigen 
met het aantal leiding, kom je uit op een geheime code. Wij, de leiding, zijn vrijdag op geheime 
missie vertrokken om de wereld te redden van de ondergang. Succes berichtjes zijn welkom, maar 
we zullen jullie dus geen scouts kunnen geven zondag want dan vindt de ultieme battle met het 
kwaad plaats. Hopelijk zien we elkaar in levende lijve volgende week, zo niet, we hebben jullie 
graag gezien x 
 
Zondag 8 mei 
Joepie, het zijn meifeesten! Zoals jullie weten wordt het park 
omgetoverd tot een mega gigantisch festivalpark waar je 
vanalles kunt doen. De leiding heeft via via gehoord dat het dit 
jaar zeker de moeite gaat zijn dus kom allemaal maar zeker af! 
We spreken af om 13u45 aan de joengele en om 17u mogen 
jullie weer lekker naar huis (of nog wat blijven chillen in het 
park met jullie vriendjes). 
 
Zondag 15 mei 
Dag vrienden, nieuwe zondag nieuwe scouts. Kom allemaal af 
naar de joengele voor een heel grote verrassing. KOBE en 
MEREL gaan trouwen. Wat het spel inhoudt komen jullie dan 
te weten, maar zoek al maar informatie over trouwen, 
vrijgezellenfeestjes, kinderanimatie, buffet,.... Wij verwachten 
jullie om 13u45 aan de joengele en mogen om 17u naar huis 
gaan!!! :) 
 
Zondag 22 mei 
WE ZIJN IN NOOD! Er is iemand van de scouts vermoord!!! Dit 
is echt vreselijk nieuws en we hebben geen idee wie de moordenaar is! We zijn ten einde raad en 
hebben dringend jullie hulp nodig om dit mysterie op te lossen! Trek jullie detective outfit aan en 
kom ons uit deze noodsituatie redden om 13u45 aan de Joengele. Wees wel heel voorzichtig want 
de moordenaar loopt nog ergens rond…. Jullie hebben niet veel tijd want tegen 17u moet deze 
moordzaak opgelost zijn. Dan kunnen jullie weer veilig naar huis terugkeren. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Zondag 29 mei 
Hellooooo vrienden en vriendinnen van de jvk’s, tis weeral de laatste zondag van de maand…. dus 
blijf allemaal maar vandaag lekker luieren in jullie zetel OF wees kei-actief en doe iets actiefs, een 
activiteit ofzo. Vandaag is het dan ook jammer genoeg geen scouts, echt balen!!!  
MAAAARRR geen getreur, we zien jullie allemaal terug op de bus richting OOOOOOstenrijkkkkk :) 
Tot snel en succes met de examens, kusjes van jullie leidingen xxx 
 
 
 
 
 
 

Dikke, natte en vettige kussen van jullie allerfavorietste leidingen <3  
 

Zorgzame Zwaluw, Goedmoedige Walrus, Assertieve Mandril, Ongedwongen Winterkoninkje & Orka 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VERKENNERS 

 
 
 
Zondag 1 mei 
Helaas pindakaas vandaag geen scouts, de leiding moet nog bekomen van hun verre reis naar 
Maaskantje. Maar na zo’n toffe inleefweek zullen jullie ook wel moeten uitrusten thuis.  
 
Zaterdag 7 mei 
Dit weekend zijn het meifeesten, joepie!! Hiervoor spreken we ZATERDAG af van 14-16u  om 
lekkere koekjes te verkopen! Koekjes maken zichzelf natuurlijk niet, dus IEDEREEN MAAKT THUIS 
LEKKERE KOEKJES EN NEEMT DEZE MEE OM TE VERKOPEN! 
ps: maak geen gortdroge zandkoeken, want dat kopen mensen niet :(  
 
Zondag 15 mei 
De Queen heeft ons juist gebeld en gevraagd dat wij ASAP naar Engeland komen voor mee haar 
96ste verjaardag te vieren. Nu is de eurostar nogal duur, maar de echte scouts die we zijn is daar 
een veel betere oplossing voor: wij gaan vandaag een megadik vlot sjorren! De Noordzee zullen 
we vandaag nog niet oversteken, maar we kunnen toch al eens testen om de vijver over te steken. 
Afspraak om 13u45 aan de Joengele en om 17u mogen jullie helemaal uitgesjord naar huis 
vertrekken.  
 
Zaterdag 21 mei 
Oh nee :((( het is alweer de laatste activiteit van het jaar :’(((( Het enige lichtpuntje is dat de laatste 
activiteit ook betekent dat wij vandaag een supertoffe BBQ doen! We verwachten jullie om 18u 
aan Joengele met een eigen (veggie) vlezeke. Al de rest om er een geslaagde BBQ van te maken 
wordt door ons voorzien! Na een goeie BBQ en een laatste blik op de leiding die zich nu een 
maand zal opsluiten, mogen jullie om 20u30 terug naar huis vertrekken om de dagen tot kamp te 
beginnen aftellen! 
 
Zondag 29 mei 
Geen scouts vandaag: aangezien dit het kamp van ons leven gaat zijn, gaat de leiding vanaf 
vandaag beginnen rusten, om helemaal uitgerust te zijn tegen 12 juli. TOT DAN <333333333 
ps: brandt kaarsjes voor ons want we moeten eerst nog wat examentjes maken en thesissen 
schrijven buh 



 

 

drie dikke kussen,  
 
Senne, Jarno, Esmee, Arthur en Marie  

 

 

 

 
 
 



 

 

 

JINS 
 
 
 

Zondag 1 mei 
Ohnn vandaag hebben we geen scouts want de leiding is druk druk druk bezig met vergaderen op 
leidingsweekend. Terwijl wij vergaderen kunnen jullie al lekker dromen over jinkamp. Tot snel… 
 
Zondag 8 mei 
Vandaag moeten we shiften op de meifeesten en op de bloemenmarkt in overijse. 
Hou jullie zondag dus zeker vrij we hebben iedereen nodig. 
De shiften krijgen jullie van de liefste leiding. 
 
Zondag 15 mei 
leiiding?? is het scouts vandaag? = Ja zeker.  
Waar ? = aan de joengele. 
Hoe geraak ik daar? = zoek het uit. 
Om hoe laat? = Om 13u45  
Leiding mag ik naar huis? = Ja om 17 uur. 
 
Zondag 22 mei 
Joepie scouts, we gaan vandaag ons is goed voorbereiden voor ons jinkamp. Jullie worden 
verwacht om 13u45 aan de joengele en gaan naar huis om 17 uur(of later). 
 
Zondag 29 mei 
Vandaag is de dag aangebroken laatste zondag als jin ohnnn..  
Daarom gaan we vandaag gewoon chillen en bijpraten.  
Om 13u45 aan de joengele en om 17 uur terug naar ergens anders. 
 

 

JIN BUS        
 

 

 

 



 

 

AKABE 
 
 

Oh neee!!!! Het is al mei?! Het scoutsjaar zit er weer bijna op :( Maar niet getreurd, 
we hebben nog enkele leuke activiteiten in petto en zeker ook niet te vergeten: het 

KAMP komt eraan! 
 
Zondag 15 mei 
Vandaag spelen we een heuse Vlaamse Kermis! De leiding voorziet allemaal kei toffe spelletjes.  
Afspraak van 13u45 tot 17u aan De Joengele. 
 
 
Zaterdag 21 mei tot zondag 22 mei 
Het is zover! Wij gaan op weekend! 
We spreken zaterdag af om 14u aan De Joengele.  
Zaterdag doen we dan nog een leuke uitstap dat nog een verrassing is. Daarna gaan we iets heel 
lekkers eten en blijven we slapen in kleine tentjes in de tuin. Geen paniek, mocht het te eng zijn in 
de tuin, in de tentjes, kunnen we ook nog altijd naar binnen gaan. 
Op zondag mogen jullie mama/papa/oma/opa/… jullie om 11u komen halen aan de Joengele. 
Wat moet je allemaal meebrengen? 

● slaapzak 
● matje  
● Warme pyjama (‘s nachts wordt het koud) 
● knuffel 
● tandenborstel, tandpasta, haarborstel 
● een propere onderbroek en een proper paar kousen 
● je goed humeur 

Mochten jullie nog vragen hebben mogen mama of papa ons steeds mailen/bellen/sms’jes 
sturen/postduiven opsturen/…. 
Wij hebben er alvast super veel zin in! 
 
 

Groetjes  

 
Sofie, Chiqui en Jennifer 


