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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 (Elysée 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 (Elysée 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 
 
Het voorbije scoutsjaar is weer voorbij gevloooooogen! De hele leidingsploeg heeft enorm genoten van dit 
jaar, en wij hopen dat jullie minstens zo hard genoten hebben.  
 
Vorige week zijn we het nieuwe scoutsjaar al een beetje begonnen met het scoutsdorp. Het was weer een 
fantastische editie, en dat was niet gelukt zonder jullie! Ook tijdens de lichtstoet hebben jullie alles gegeven! 
We bedanken dan ook graag alle leden, iedereen die gekomen is en al onze sponsors.  
 

● INSCHRIJVING 
 
De inschrijvingen staan al sinds vrijdag 26 augustus open voor bestaande leden en broers en zussen.  

De inschrijvingen zijn ook dit jaar via stamhoofd (https://scouts-gidsen-de-korrelaar-

hoeilaart.stamhoofd.be). 

Voor de nieuwe leden die graag naar de scouts willen komen openen de inschrijvingen pas op 1 oktober om 

10u. 

 

Moest je problemen hebben met het inschrijven kan je altijd tijdens de startdag naar ons komen of een mail 

sturen (kijk e-mail adres onderaan het voorwoord.) 

 

Vergeet dus zeker niet het herinschrijving van je kinderen in orde te brengen voor 1 oktober, want 

anders gaan we niet kunnen garanderen dat er nog plaats vrij is! 

 
● KAMPDATA 

 
We delen de kampdata graag zo snel mogelijk mee, zodat jullie zeker allemaal mee kunnen. Op de exacte 
kampdata zullen jullie echter nog even moeten wachten, maar we kunnen wel al meedelen dat het kamp in 
de periode van 1 juli tot 15 juli zal vallen. We doen ons best om de exacte data in de volgende korrel mee te 
delen. 

 
● AANWEZIGHEDEN 

 
Omdat wij het belangrijk vinden om onze leden goed te leren kennen, hebben we enkele jaren geleden 

besloten om een minimum aantal aanwezigheden in te voeren. Tijdens de coronajaren is deze regel 

weggevallen, maar dit jaar voeren wij deze regel terug in. We verwachten dat iedereen minstens 12 keer 

naar de scouts gekomen is om mee te mogen op kamp. Zo kennen wij de kindjes voor we op kamp 

vertrekken, en dat maakt het voor ons beide heel wat aangenamer. De leiding en groepsleiding staat steeds 

open om te luisteren naar eventuele uitzonderingen. Alvast bedankt om deze regel te respecteren. 

 
 
 
 

https://scouts-gidsen-de-korrelaar-hoeilaart.stamhoofd.be/
https://scouts-gidsen-de-korrelaar-hoeilaart.stamhoofd.be/


 

 

● KLEDIJ OP DE SCOUTS 
 
We vragen jullie om niet met jullie beste of nieuwste kleren naar de scouts te komen, zodat deze niet vuil 
worden of kapot gaan tijdens het ravotten. 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 electronica of dure voorwerpen mee naar de 
scouts. Moest dit toch gebeuren, dan staan wij niet in voor eventuele schade. Alvast bedankt om ook deze 
regel te respecteren.  
 

● DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 
 

Vrijdag 21 oktober is het Dag van de Jeugdbeweging. Op deze dag vieren we dat wij in de leukste 
jeugdbeweging van de hele wereld zitten! Om dit te tonen, gaan we allemaal in ons scoutsuniform naar 
school of naar het werk. 
 
 
Zo, dit is alle informatie die jullie nodig hebben om weer een geweldig scoutsjaar te beleven! Het is veel 
informatie, dus aarzel niet om naar de startdag te komen of te mailen naar vvksmdekorrelaar@hotmail.com 
of groepsleiding@scoutshoeilaart.be, of te bellen naar Cyriel (0471/82.10.46) of Esmee (0479/18.01.87).  
 

Wij hopen dat jullie net zo veel zin hebben als wij om ook van dit jaar een onvergetelijk jaar te maken! 
Groetjes en een stevige linker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toegewijd Konijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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/
mailto:vvksmdekorrelaar@hotmail.com


 

 

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 Kookaburra (Sofie Raveyts) en Agame (Kobe Charlier).   
  
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 
 

 

Zondag 2 oktober  

We hebben die Druivenfeesten getrotseerd door regen en wind, maar voor onze 

STARTDAG hopen we toch op wat zonniger weer. Persoonlijk zijn we het er allemaal over 

eens dat we wel een herfstig zonnestraaltje verdienen. We spreken af van 14u tot 15u30 

in het park van Hoeilaart. En als het toch regent, kunnen we er maar het beste van 

maken door extra hard met onze laarzen in de plassen te springen! *Plons-plons-spat-

spat* 

 

Zondag 9 oktober  

Hey kapoentjeeeeeeees, vandaag wordt het weer super ultra leuk want we gaan namelijk  

(tromgeroffel) …… een super mega tof bosspel spelennn! Afspraak aan de joengele om 

13u45 en om 17u mogen jullie weer opgehaald worden!  

 

Zondag 16 oktober  

Dag schatjes van patatjes, vandaag gaan we 

kokkerellen met Conchita, JEEEJ. 

Haal jullie beste kookkunsten maar boven en dan 

zien we jullie graag om 13u45 aan de Joengele 

en om 17u mogen jullie naar huis om de restjes te 

gaan opsmikkelen. 

 

Zondag 23 oktober  

Yo kleine snottebelletjes, De dag van de week is weer daar. 1 2 3 klaar     ? Spelen 

maar!! Kom om 13u45 naar de joengele om te achterhalen wat wij gaan uitspoken 

vandaag en om 17u mogen jullie weer uitgespeeld naar huis. TOEDELOEEE 

 

Zondag 30 oktober 

Vandaag is het luilekkerdag! Dat betekent dus Geen scouts! wenen maar want dit wordt 

een saaie zondag. 

 
 
 
 



 

 

Zondag 6 november  

BOE! Vandaag gaan we gezellig samen griezelen! Verkleed jullie allemaal zo eng mogelijk 

zodat iedereen schrikt. En iedereen van de angst hikt. Zien wij jullie in de Joengele van 

18u tot 20u of zijn jullie bang ???  

 
 

Zondag 13 november 

Beste avonturiers, zet jullie maar schrap want vandaag gaan op avontuur in de 

spannendste, grootste, leukste en meest interessante gemeente van heel het land, 

Hoeilaart natuurlijk. Vergeet jullie wandelbenen niet mee te nemen want wij gaan vandaag 

veel bewegen. Om 13u45 mogen jullie naar de Joengele komen en om 17u mogen jullie 

opgehaald worden. 

 

Zondag 20 november 

Ahoi ahoi ahoi, vandaag heeft piet piraat gevraagd om hem te helpen de schat van de 

zevenslangige zwartbaard te zoeken. Deze ligt verborgen op het gevaarlijkste eiland van 

Wataboeng, durven jullie deze zoektocht aan?!?! Kom naar de scouts in de Joengele van 

13u45 tot 17u en vind de SCHATTTTTT  

 

Zondag 27 november 

Goedemorgen scoutsjes en scoutsinnetjes, waarschijnlijk gingen jullie net kijken wat we 
vandaag zouden doen op de scouts, maar spijtig genoeg is het vandaag Geen scouts :( 
Probeer er toch een scoutsachtige zondag van te maken door met de mami, papi, omi, 
opi, mama, papa, broer of zus naar het bos te gaan of te ravotten in de tuin!  
 
Tot de volgende scoutszondag xxxxx jullie liefste leiding  
 

Zalm - Orka – Schroefhoorngeit – Gnoe – Snoek – Gier - Vredelievende Patrijs 
  



 

 

WELPEN 
 

 

 

 

Zondag 2 oktober  

Klaar voor de START(dag)? Vandaag gaan we officieel van start met het leukste jaar ooit. 

Wij kijken er alvast naar uit om jullie nog beter te leren kennen!  

Afspraak van 14u tot 15u30 in het park. 

 

Zondag 9 oktober 

HELOWWWW liefste welpjes!! Hopelijk zijn jullie vorige week goed gestart met de scouts! 

Om dit te testen gaan we vandaag van 13u45 tot 17u vlaamse kermis spelen bij de 

Joengele! Haal je massage en macramé skills dus maar boven :)) 

 

Zondag 16 oktober  

Tover allemaal jullie mooiste lach want vandaag is het stadsspel dag!!! Velen onder jullie 

kennen Hoeilaart wel al goed maar vandaag ontdekken we zijn dubbele bodem. Kom dus 

allemaal uitgedost naar de Joengele om 13u45 om een hechtere band te creëren met ons 

dorp. Om 17u mogen jullie weer mee met mams en paps om jullie ontdekkingen te 

vertellen. 

 

Zondag 23 oktober  

Vandaag gaan we racen, maar met wat? Wie zal het weten? We geen onze grenzen 

verleggen in bos en super mega grote stratego spelen. Doe misschien best wat kleren aan 

dat vuil mogen worden want je weet maar nooit wat je allemaal te wachten staat in het 

bos. We spreken zoals gewoonlijk af om 13u45-17u aan de Joengele. 

 

Zondag 30 oktober 

Dag monstertjes,  

Wij zitten met een eng probleem. Doordat er zoveel griezels rondlopen in ons intieme 

dorpje durft de leiding het huis niet uit. Terwijl wij ons verstoppen onder 100 donsdekens 

en kussens kunnen jullie het thuis misschien ook wat gezellig maken. Daarom is het 

jammer genoeg geen scouts vandaag :( 

Geestige groetjes van jullie leiding  

 

 

 

 



 

 

Zondag 6 november 

Liefste welpjes, hopelijk zijn jullie goed uitgerust want vandaag zullen jullie jezelf moeten 

bewijzen in het scouts-ladderspel! Jullie worden om 13u45 in de Joengele verwacht en 

om 17u mogen jullie weer huiswaarts keren.  

 

Zondag 13 november 

Omdat het vandaag de 317e dag van het jaar is en het welgeteld nog 48 dagen is tot het 

einde van het jaar is dit het ideale moment om jullie scoutsskillz boven te halen. Vuur 

maken, sjorren, de belofte doen, kunnen jullie dat wel? Kom jullie bewijzen en wie weet 

zijn jullie dan wel echte welpen! 

Afspraak om 13u45 aan de Joengele en om 17u mogen jullie hier worden opgehaald. 

 

Zondag 20 november 

Koekeliekoe beste atleten, vandaag gaan jullie je uiterste best mogen doen op de 

Olympische spelen. Doe zeker u snelste schoenen aan die je hebt want je gaat nog nooit 

zo veel bewogen hebben als vandaag. we spreken zoals altijd af om 13u45 tot 17u aan 

de Joengele. vergeet ook jullie spieren niet op te warmen voor je vertrekt dan heb je al 

een voorsprong op de rest. 

Groetjessss 

 

Zondag 27 november 

Ween, ween!Het is de laatste zondag van de maand en van deze korrel. Daarom is het 
spijtig genoeg geen scouts!!! Maar wees niet getreurd er komen nog vele korrels en leuke 
zondagen jullie kant uit.  
 
Dikke zoenen 

Kookaburra - Serene Oropendola - Lijster - Ani - Goedmoedige Walrus 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

WOLVEN 
                                 

 
 
 
Zondag 2 oktober  
Joehoe de leukste tijd van het jaar begint weer! Vandaag is het tijd om elkaar te leren 
kennen en om jezelf in te schrijven op de enige echte startdag! Jullie worden verwacht om 
14u in het park van Hoeilaart en jullie mogen weer naar huis gaan om 15u30. 1… 2… 
3…. START!!!!!!!!!!! 
 
Zondag 9 oktober  
Hey wolfjes vandaag is het tijd om jullie uit 
te pakken en jullie te bewijzen. Want 
vandaag nemen wij het tegen jullie op in 
het grote leiding tegen wolven spel!!!! Kom 
met zoveel mogelijk wolfjes naar de 
joengele om 13u45. Na een zware strijd 
mogen jullie weer thuis gaan rusten om 
17u 

14, 15, 16 oktober  
WIJ GAAN OP WEEKEND 
JOEPIEJAJEEJ!!!!!! 
Laat voor woensdag 12 oktober weten aan 
Esmee(04 79 18 01 87) of je mee kan. 
Verdere info volgt nog…  
Dikke kus jullie favo leiding  

 
Zondag 23 oktober  
Hoipiepehoi wolven en wolvinnen vandaag 
trekken wij onze stoutste schoenen en 
trekken wij op pad naar het 
BOSSSSSS…Wat we daar gaan doen 
zullen jullie dan ontdekken. Jullie worden 
verwacht stipt om 13u45 aan de joengele 
en jullie mogen weer naar huis op 17u. Tot 
dan rakkers! 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Zondag 30 oktober  
GEEN SCOUTS :(((( Dit jaar gaan wij op kamp naar Nederland dus 
wij moeten alvast alle kazen gaan proeven. Hier zie je hoe 
kwikstaart alvast alle kaas van zijn pizza aan het peuzelen is… 
Tot volgende week!!!  
 
 

 
Zaterdag 5 november  
BOEEEEE!!!!!!!!!!! Jaja beste vrienden, het is eindelijk zo ver. 
HALLOWEEN staat voor de deur! Dus verkleed jullie zo 
angstaanjagend mogelijk want wij gaan trick or treaten!!! Jullie worden 
verwacht om 18u aan de joengele met je engste outfit aan!!!!!! En 
jullie mogen weer naar huis met jullie buit om 21u 
Griezelige groetjes                                                                           
(heks kameleon) 

 
 
Zondag 13 november  
Dag wolfjes vandaag is het tijd om jullie slimheid te bewijzen. Wij 
gaan jullie namelijk ondervragen met ultramoeilijke vragen. Dus 
bereid jullie alvast voor op de challenge van de eeuw. Om 13u45 
worden jullie verwacht aan de joengele en om 17u mogen jullie 
weer naar huis. Tot dan!  
x professor ringstaartmaki x 
 

Zondag 20 november  
Dag wolfjes, 
Vandaag staat jullie de grootste verrassing van de eeuw te 
wachten… kom allemaal maar snel naar de joengele om te 
weten wat we allemaal gaan doen! Om 13u45 afspraak aan de 
joengele en om 17u mogen jullie weer naar huis !  
We wuiven jullie tegemoet. Zo hard dat tevreden beermarter er 
zo uit ziet.  
Oh my days, wat een wind… 
 
Zondag 27 november  
Wij zijn op wereldreis dus vandaag spijtig genoeg GEEN SCOUTS voor 
jullie. Momenteel in de jungle op bezoek bij tijger agame. Rawrrr! 
 
Groetjes van jullie oh zo leuke leiding! 
 



 

 

JONGVERKENNERS 
 

 

Zondag 2 oktober  

Jippie ja yess! Na een veel te lange tijd mogen jullie weer eens naar de scouts komen! Dat 

gaan we vieren in het park. Jullie worden verwacht om 14u en om 15u30 mogen jullie 

weer naar huis. 

Dikke smakkers van jullie leiding x 

 

Zondag 9 oktober 

Helloookes, vandaag gaan we op teambuilding dus kom allemaal naar de scouts om super 

leuke en toffe spelletjes te spelen met ons. Jullie gaan jullie nieuwe leiding goed leren 

kennen en wij jullie ook. Jullie worden daarom verwacht aan de joengele om 13u45 en 

mogen jullie als beste vriendjes terug naar huis om 17u. 

Dikke handshakes van jullie leiding!!! 

 

Zondag 16 oktober  

Ik heb van horen zeggen dat dit weekend het landschap wit gaat zijn. Doordat het zo hard 

gesneeuwd heeft gaan wij sleeën. Jullie gaan tegen driehonderd per uur de berg af 

vliegen!! Zie dat je remmen werken want we spreken af aan de Joengele om 13u45 tot 

17u!!  

Wij zijn er helemaal klaar voor tot dan JVK’tjes!! 

 

Zondag 23 oktober 

Yo guys, vandaag gaan we een super cool, zelfgemaakt, origineel, keitof spel spelen die 

jullie nog nooit hebben gespeeld. het spel is super sportief en strategisch, We spreken om 

13u45 af aan de joengele. En om 17u mogen jullie uitgeput terug naar huis.  

See you x  

 

Zondag 30 oktober  

Hoipiepeloi, wij zijn nog steeds heel uitgeput van het super mega cool spel dat we vorige 

week hebben gespeeld. Daarom rusten we nog een weekje extra uit en is het geen 

scouts. 

kusjes  

 

 

 

 



 

 

Zaterdag 5 november                                         

OMG!!! we hebben nog niet eens halloween samen gevierd. daar moet verandering in 

komen. daarom gaan we halloween vieren in style. kom dus allemaal maar om 19u 

verkleed naar de joengele. wat we gaan doen is nog een verrassing, maar we beloven 

dat het super chill gaat worden. Om 21u mogen jullie helemaal uitgeput naar huis.  

 

ps: kom met een volle maag. ;)  

 

Zondag 13 november  

Wat zou het weekend saai zijn als er geen scouts zou zijn. Om dit niet te moeten 

meemaken spreken we af aan de  Joengele om 13u45 tot 17u! Bereid je maar goed voor 

want we gaan jullie het beste weekend van jullie leven bezorgen!  

Tot dan makkers!! ;)  

 

 Vrijdag 18 - zondag 20 november 

Ja ja hier is het dan. Het eerste weekend van het jaar!! We hebben voor jullie zo’n neig 

weekend in elkaar geflanst, dat het gewoon te erg zou zijn om dit te missen. kom allemaal 

vrijdag om 19u naar de joengele en met een volle maag. Wat mag je zeker niet 

vergeten?  

➔ rapid boef (ravioli, aiki noodles, ……..) 

➔ matje en slaapzak 

➔ stapschoenen 

➔ warme kleren 

➔ regen jas 

➔ 20 euro 

➔ en keiveel goesting  

en na een gans weekend te ravotten mogen jullie zondag om 13u terug opgehaald 

worden in de joengele. wij hebben er alleszins kei veel zin in!!  

tot dan!!   

 

Zondag 27 november 

Liefste jongverkennertjes, vandaag is jullie leiding druk bezig met het helpen bouwen van 
de school naast de Joengele. Geen scouts dus vandaag :(( 

 
Groetjes jullie allerliefste leiding xxx 

 
       Chinchilla                                    Guitig Zeepaardje 

Coscoroba  Ekster  



 

 

VERKENNERS 
 

 

Zondag 2 oktober  

Konijntje zingt: Sti sta startdag 

Arthur Maesje zingt na: Sti sta startdag 

 

Konijntje zingt: Sti sta sti sta startdag 

Arthur Maesje zingt na: Sti sta sti sta startdag 

 

Konijntje zingt: ah yes yes yes!!! 

Arthur Maesje zingt na: ah yes yes yes!!! 

 

Hopelijk zijn de andere verkenners even enthousiast als Arthur voor deze bijzonder mooie 

zondagnamiddag en komen jullie voltallig naar het park van Hoeilaart van 14u tot 15u30 

om elkaar eens goed te leren kennen! 

Tot dan xxx 

 

Zondag 9 oktober  

Het moment is daar!!! TIJD VOOR PRESENTATIES!!! Stel jullie aan ons voor op een zo 

origineel mogelijke manier (die met de beste presentatie krijgt een big surprise). Zo 

kunnen we elkaar van kop tot teen leren kennen. Kom dus met een USB-stick of een 

doorgestuurde presentatie zodat je daar makkelijk aankan om 13u45 naar de Joengele en 

om 17u mogen jullie huiswaarts keren. 

 

Zondag 16 oktober  

Zeil je voor het eerst dan sla je een slater  

Trek het je niet aan want wij gaan vandaag vlotten bouwen !!!! 

Neem allemaal warme kleren mee als reserve en een duikbril, voor 

moest ons schip zinken. 

Afspraak om 13u45 aan de Joengele en om 17u mogen jullie rijke 

stinkerds met jullie opgedoken goudstaven weer naar huis. 

Tot sebiet 

 

Zondag 23 oktober  

De meeste dromen zijn bedrog maar deze zondag is het echt scouts, het is dus vandaag 

echt scouts!!! Het is om 13u45 afspraak aan de joengele en om 17u mogen jullie naar 

huis. 



 

 

Zondag 30 oktober 

Gitte: wheeeiiiiiiiii wheeeeiiiiii snif snif snif snotter snotter 
(Dina loopt naar Gitte toe) 
Dina: Gittetjeeee wat scheelt er met jou? 
(Gitte snuit haar neus) 
Gitte: Ik heb echt heel slecht nieuws Dina, misschien moet je even gaan zitten 
(Dina gaat zitten) 
Gitte: Ik heb gelezen in de krant dat …. *snif snif*..... dat we vandaag niet naar de scouts 
mogen gaan 
(Dina’s ogen worden knalrood en er begint een rivier van tranen over haar wangen te 
glijden) 
(Ze knuffelen elkaar en troosten elkaar -> happy end!!) GEEN SCOUTS DUS  
 
Zondag 6 november                                          

Vandaag gaan we Mirthe haar droomprins of prinses zoeken in het nieuwe seizoen van 

‘Boer zoekt vrouw’. Jullie gaan haar moeten helpen om deze moeilijke taak te volbrengen, 

want het leven als witloofboer is niet zo evident als het lijkt. Kom dus om 13u45 naar de tv-

studio aan de Joengele en om 17u mogen jullie huiswaarts keren. 

 

Vrijdag 11 - Zaterdag 12 - Zondag 13 november 

Ik stap uit bed, ik loop in douche, kga op weekend en wij gaan wooshhee 

Afspraak vrijdag om 20u aan de joengele met een VOLLE MAAG 

Wat mee te nemen: 

Cadeau voor jullie geweldige leiding 

Knuffelbeer 

Snoepjes die door jullie leiding afgepakt zullen worden 

En wat ook noodzakelijk is: matje, slaapzak, toiletzak, een onderbroek, zwemgerief, 10 

euro zakgeld, rapid boef (aiki noodels, ravioli,...) 

Zondag mogen jullie om 12u weer opgepikt worden aan de Joengele 

 

!LAAT VOOR 9 NOVEMBER AAN MIRTHE (0470/61.65.53) WETEN OF JE MEEGAAT! 

 

Zondag 20 november 

Dag verkenners vandaag zijn we zondag dus scouts! Wij verwachten jullie om 13u45 aan 

de joengele ook wel de scouts lokalen genoemd tot straks. Om 17u naar huis. 

Zondag 27 november 

Het kan niet zijnnnnnnnn!!! Het is geen scouts vandaag dus wij blijven thuisss 

Huiswerk: zoek op Will Tura ‘het kan niet zijn’, van buiten leren tegen kamp. 

 
KUSJES EN LEKJES VAN:   
Goedhartige Reetje - Gemoedelijke Fretje 
Frivole Streepmuisje - Toegewijd Konijntje 
 



 

 

JINS 
 

 

Zondag 2 oktober  

Vandaag is het de eerste echte scoutszondag van het jaar, het is namelijk startdag 

JOEPIEEEE! Jullie worden allen van 14u tot 15u30 in het park verwacht.  

 

Zondag 9 oktober  

Vandaag gaan we ons prachtig jin lokaal opruimen en inrichten. Daarna kunnen we al eens 

beginnen brainstormen over ons kamp en wat we dit jaar allemaal willen doen qua 

activiteiten en winstgevenden! Jullie worden hiervoor verwacht aan de Joengele van 13u45 

tot 17u.  

 

14, 15 en 16 oktober  

Ja, je hebt het goed geraden, wij gaan op JINWEEKEND. Dat belooft heel heel plezierig te 

worden. Begin uw zak al maar te maken en hier is de lijst van wat er zeker in moet: 

- €20 zakgeld 

- gamel 

- bestek 

- rapid boef 

- buzzypas 

- matje 

- slaapzak 

Plaats en uur van afspraak wordt nog gecommuniceerd! Toedeloe 

 

Zondag 23 oktober  

Dag racers, om volgend jaar deftig in de leidingsgroep te immigreren moeten jullie de 

klassieke scoutsliederen toch wel kennen. Kom vandaag maar om 13u45 naar de Joengele 

om te weten te komen wat de geheime muzikale wonders in de muziekwereld zijn. Jullie 

mogen terug naar huis racen om 17u. 

 

Zondag 30 oktober 

De leiding is nog druk bezig met het geld te tellen dat wij op de druivenfeesten verdiend 

hebben. Daarom zal het deze zondag helaas geen scouts zijn. 

 

 

 

 



 

 

Zaterdag 5 november                                          

Omdat halloween net gepasseerd is gaan we de griezelige sfeer nog wat meer opzoeken. 

Wat denken jullie van een horror movie night? Kom tegen 20u30 naar de joengele om nog 

meer te bibberen en beven.  

 

Zondag 13 november 

Vandaag testen we jullie parate kennis en zullen we ontdekken wie de Allerslimste Jin Ter 

Wereld is. Probeer al maar wat te studeren. Je kan bijvoorbeeld alle landen van Europa en 

hun hoofdsteden van buiten leren. Om deel te nemen aan deze uitdagende quiz, worden 

jullie verwacht om 13u45 aan de Joengele en om 17u mag de winnaar, alsook alle 

verliezers, weer naar huis keren.  

 

Zondag 20 november 

Dag boeren en boerinnen, appels en kiwi’s, kebaps en durum’s, domme apen en slimme 

apen. De energieprijzen zijn dit jaar enorm gestegen en we gaan de namiddag eens 

opzoeken welk land de goedkoopste energieprijzen heeft zodat we hier kunnen passeren 

op kamp en onze powerbanks vol kunnen laden met energie. Jullie worden verwacht om 

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

 

Zondag 27 november 

Beste medevangkoppen, het is vandaag exact 77 jaar geleden dat België lid is geworden 
van de VN. Wij zijn als ereburgers uit België uitgenodigd op een congres in Genève om dit 
te vieren dus we kunnen er deze week helaas niet bij zijn. We zullen een selfie sturen met 
Alexander De Croo. Het is dus geen scouts. Tot volgende week xoxoxoxoxoxoxo 

 

                       zorgzame zwaluw     openhartige maki      mondige lama 

 

 

 



 

 

AKABE 
 
 
 
 

Zondag 2 oktober  

Zijn jullie even klaar voor het nieuwe scoutsjaar als Spongebob 

Squarepants die krabburgers gaat bakken in het restaurant            

“De Krokante Krab” ? (Hopelijk zijn jullie bekend met dit 

programma, anders klinkt dit waarschijnlijk als lariekoek. Zoek het 

anders eens op. Het is namelijk TOP entertainment). We spreken 

vandaag af in het Jan Van Ruusbroecpark in Hoeilaart van 14u 

tot 15u30, zoals we dat gewoon zijn op STARTDAG :)  

 

Zaterdag 8 oktober  

Een speciaal bezoek staat gepland vandaag, kunnen jullie raden naar wie we gaan? Het 

heeft een heel erg zachte vacht, lijkt van ver een beetje op een kameel en heeft een groot 

knuffelgehalte… Weten jullie het al? We zullen het verklappen: we gaan naar de alpaca’s in 

Huldenberg!!! We mogen ze ontmoeten op hun wei, aaien en zelfs eten geven! We spreken 

af om 13h45 aan de Joengele waar we tegen 17h ook weer zullen terug zijn. Vanuit 

organisatorisch punt willen we de ouders vragen om op voorhand te laten weten wie (niet) 

aanwezig kan zijn.  

 

Zondag 23 oktober  

Zoals Avatar zich liet leiden door de vier elementen, laten wij ons vandaag leiden door de 

vier windrichtingen: noord, oost, zuid… en west! Waar de tocht ons heen brengt, weet enkel 

de dobbel (maar we hebben al gehoord dat er iets lekkers op ons wacht). Neem zeker je 

(inwendig) kompas mee zodat we niet verloren lopen! De start ligt aan de Joengele om 

13h45, hopelijk voert de wind ons tegen 17h opnieuw die kant uit. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zondag 6 november                                    

BRRRR WE GAAN GRIEZELEN!! Probeer iedereen zo bang mogelijk te maken door je 

engste kostuum aan te trekken, want we vieren Halloween vandaag! Hopelijk houden jullie 

van griezelsnacks, want dat is exact wat we gaan maken om ons voor te bereiden op onze 

mega-spannende griezeltocht vol spinnen, spoken, heksen en andere wezens uit je ergste 

nachtmerries. We zien jullie om 13h45 aan de Joengele, tenminste…als jullie durven! Om 

17h zullen we waarschijnlijk alle griezels overwonnen hebben en mogen jullie weer naar 

huis. 

 

Zondag 27 november 

Aangezien we zo graag buiten vertoeven, is 

dat ook exact wat we vandaag weer gaan 

doen! We gaan immers het park verkennen. 

Niet dat van Hoeilaart, nee, dat we kennen 

we al vanbinnen en vanbuiten! Neem een 

dikke jas mee, want het zou deze tijd van het 

jaar wel koud kunnen zijn. Gelukkig laten wij 

ons daar niet door tegenhouden! We 

spreken af om 13h45 aan de Joengele waar 

we na onze verkenning ook weer zullen 

opgehaald kunnen worden om 17h. 

 

 

Tot dan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

                                Trouwhartige Collie, Vredelievende Patrijs & Jennifer 


