KORREL
NOVEMBER-DECEMBER
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

Vredelievende Patrijs (Chiqui Mellaerts)

0488/87.79.90

Tentenmeesters
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

Ekster (Torre Vaeremans)

0491/64.86.61

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

Openhartige Maki (Jarno Lechène)

0471/90.15.23

Agame (Kobe Charlier)

0483/39.14.84

Consciëntieuze Dingo (Senne Trappeniers)

0476/08.67.53

Sofie Raveyts

0492/02.06.98
Jins

Welpen

Trouwhartige Collie (Robrecht Verhaegen)

0470/40.39.83

Mondige Lama (Emma Olieslaeger)

0474/07.01.63

Gemoedelijke Fret (Warre Charlier)

0491/54.90.76

Oropendola (Mats Van der Elst)

0468/10.28.13

Alerte Kameel (Stijn Verheyden)

0470/03.93.57

Ani (Cate Battheu)

0466/01.80.79

Coscoroba (Robbie Callens)

0497/23.43.91

Akabe

Frivole Streepmuis (Ian De Coster)

0484/82.61.83

Sofie Raveyts

0492/02.06.98

Ringstaartmaki (Emma Roussev)

0479/10.34.34

Vredelievende Patrijs (Chiqui Mellaerts)

0488/87.79.90

Ekster (Torre Vaeremans)

0491/64.86.61

Jennifer Meert

0497/07.07.91

VOORWOORD
Beste ouders en leden,
De eerste twee scoutsmaanden zitten er al op. Wij zijn alvast super blij dat we voor het eerst in heel lang
allemaal terug op weekend konden gaan! We hopen dat de komende coronagolf geen roet in het eten komt
gooien, wij houden alvast de moed erin.
We geven alvast graag wat info mee over het kamp. Klein kamp (kapoenen, welpen, wolven en akabe) zal dit
jaar begin juli plaatsvinden, de exacte data zullen in de volgende korrel bevestigd worden. Groot kamp
(jongverkenners, verkenners en jins) zal dit jaar weer in het buitenland plaatsvinden! Ook deze data zullen
bevestigd worden in de volgende korrel, maar reken erop dat dit ruim genomen tien dagen tijdens de
periode van 12 tot 25 juli zal zijn.
Net als de voorbije jaren zullen we ook dit jaar weer een minimum aantal aanwezigheden hanteren om
mee te komen op kamp. We verwachten dat iedereen die mee wil op kamp, minstens 12 keer gekomen is
tijdens het jaar. We doen dit zodat wij de kindjes beter leren kennen en zij ons, dit 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.
Ziezo, dit was om te beginnen de belangrijke info voor november en december. Blader maar snel door naar
het taknieuws om te ontdekken wat we de komende periode weer in petto hebben voor jullie.
Scoutsgroetjes,

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, gepastte 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 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
Onzeafgevaardigdenbij 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

SPONSORS

TAK
NIEUWS

KAPOENEN
Zondag 7 november
Halloween is gepasseerd. Maar zijn alle spoken en griezels wel weg uit het bos? Wij hebben
gehoord dat er toch nog wat spoken zouden ronddwalen… We vangen ze allemaal! Afspraak om
13u45 aan de joengele. Om 17u zijn alle spoken hopelijk weg en mogen jullie terug opgehaald
worden.

Zondag 14 november
Das ist so shon, das ist so toll. Das ist die Dani aus Nordpool!
Jodelehihi!!!
Dit weekend geen scouts :( Jullie leiding is namelijk gaan skiën op de
noordpool. Hopelijk zijn we volgende week terug zonder
kleerscheuren.

Zondag 21 november
¨zing in mega Mindy-stijl¨
Is er een schommel? Is er een glijbaan? Ja die zijn er wel! we gaan op
zoek naar elke speeltuin, en we doen het snel!
We gaan op zoek naar de leukste speeltuin van Hoeilaart! Afspraak om
13u45 aan de joengele. Om 17u hebben we de leukste speeltuin
gekozen en mogen jullie terug opgehaald worden.

Zondag 28 november
BRRRRRRRRRRRRRRRR. De Olympische winterspelen zijn in het land! Gelukkig is jullie leiding
net terug van de Noordpool en weten we er alles over. Trek je beste ski/snowboard/langlauf outfit
aan en kom af! Afspraak om 13u45 aan de joengele. Om 17u zijn de medailles uitgerukt en
mogen jullie naar huis.

Zondag 5 december
OEFFFF. Het is weer die ene dag van het jaar dat jullie braaf zijn in plaats van een klein
monstertje.
Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, danku Sinterklaasje! De
Sint komt langs. Zijn jullie braaf geweest? We spreken af aan de joengele van 14u tot 16u.
Vergeet zeker je schattigste gezichtje niet op te zetten zoals jullie kleinste leiding Voddeventje.

Zondag 12 december
Biep… biep …. biep …. TUUUUUUTTTTT!!!
Miauwwww, miauwwwwww, miauwwwww,
tktktktktktktktktkttkkttktktktktktktktktkt
Miauwwww, miauwwwwww, miauwwwww...
Maak jullie al maar klaar voor het geluid van ronkende motoren en
voorbijvliegende kapoenen. We gaan vandaag namelijk bidonracen
in het bos!!! Breng je fietshelm mee om je kleine hersenen te beschermen!
Afspraak om 13u45 aan de joengele en om 17u mogen jullie terug naar huis!

Zondag 19 december
How, how, how! Vandaag zijn we zelf eens de kerstman op ons eigen kerstfeestje!
De scouts is onze familie en daarom willen we graag kerst met jullie vieren!
Breng een cadeautje van +/- 5euro mee voor een andere kapoen. Dit mag ook iets zijn waarmee
jij niet meer mee speelt en een ander een plezier mee kan doen.
Afspraak van 13u45 tot 17u aan de joengele.

Zondag 26 december
Na de mislukte poging van vorig jaar, probeert jullie leiding dit
jaar opnieuw om de kerstman te beroven. Dit weekend is het
dus geen scouts. Als je ons toch tegenkomt op de daken van
jullie huisjes: wees muisstil en verraad ons niet.

xxx jullie leiding
Kobe
Miel
Daan
Kato
Sofie

Janne

WELPEN
Zondag 7 november
Vandaag gaan we als echte soldaatjes een mega cool spel spelen in het bos. Dus bereid je maar
voor op en spel vol avontuur en plezier!! De welpjes zijn welkom vanaf 13u45 en na jullie echte
soldaatjes zijn geworden, mogen jullie weer worden opgehaald om 17u. Tot dan!
Zondag 14 november
Liefste welpjes, doordat er tegenwoordig veel vissers ziek zijn moeten wij hun taak overnemen. Wij
zullen dus voor ieder van jullie een visje vangen, zo vergeten we jullie deze week toch niet
helemaal. Daarom is het vandaag jammer genoeg geen scouts. :(
Zondag 21 november
Beste welpen vandaag gaan we jullie beste Scoutsskilzzz op de proef zetten. Wat je nodig hebt
zijn je handen en kei veel goesting want wij gaan jullie nog meer skillzzz leren. Afspraak van
13u45 tot 17u aan de Joengele. xxx
Zondag 28 november
Beste koks en kokkinnen vandaag gaan we iets heel lekkers bereiden namelijk snoepbrochetten
njammie. Deze gaan we dan lekker verkopen zodat we genoeg geld hebben om super duper leuke
activiteiten mee te doen op kamp. Afspraak van 13u45 tot 17u aan de Joengele om jullie kook- en
verkoopskilz te testen.
Zondag 5 december
Zie, ginds komt de stoomboot
Uit Spanje weer aan!
Hij brengt ons Sint Nicolaas
Ik zie hem al staan.
Hoe huppelt zijn paardje
Het dek op en neer,
Hoe waaien de wimpels
Al heen en al weer.
Joepie, het is weer bijna zo ver!!! Morgen komt de Sint! Maar wij hebben eens heel lief aant
Sinterklaas en zijn pieten gevraagd of hij een uitzondering wil maken voor de scouts en een dagje
vroeger naar de Joengele wil komen. Wees dus maar heel braaf want de Sint en zijn pieten komen
langs van 14 tot 16u. Afspraak aan de Joengele.

Zondag 12 december
Hey liefste Welpen hopelijk zijn jullie goed uitgerust want vandaag zullen we jullie skills op de proef
stellen in mini-games!!!! Maak jullie borst al maar nat. Jullie mogen om 13u45 naar de Joengele
komen en om 17u mogen jullie weer naar huis gaan :))
Zaterdag 18 december
Put je brein deze week niet te veel uit want je zal het heel erg nodig hebben vanavond!! Wij spelen
namelijk een quiz vanavond. En degenen met de grootste hersenen vallen in de prijzen. We
verwachten jullie om 17u aan de Joengele om de pannen van het dak te quizzen. Om 19u mogen
jullie terug opgehaald worden.
Zondag 26 december
Laatste zondag van de maand, sterker nog laatste zondag van het jaar! :o Vandaag dus helaas
geen scouts :( Geniet van de vakantie!! Zalige Kerst en een Gelukkig Nieuwjaar van jullie leiding!
Tot volgend jaar liefste welpjes! <333333

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

WOLVEN
Zondag 7 november
Broeeeeem Broooeeemmm ieeeeeeppppppp
Je raad het misschien al, maar vandaag gaan we racen (wow cool). Je hebt een helm nodig om
deze dag te overleven, eigen voertuigen magje thuis laten.
Jullie mogen om 13u45 jullie rijbewijs komen afhalen aan de Joengele en om 17u mogen jullie
met piepende banden terug naar huis vertrekken.
Als je bang bent om uit de bocht te vliegen mag je een
parachute meenemen en bescherming moest je dit hebben.
Zondag 14 november
Tring tring….
Jullie leiding kan momenteel niet antwoorden omdat ze aan
het chillen zijn in de zon op een strand in het buitenland vandaag moeten jullie niet afkomen, want
het is geen scouts.
Zondag 21 oktober
Hokus pocus iedereen kan schilderen, hokus pocus iedereen kan schilderen, nee je hoeft geen
tovenaar of fee te zijn of een leerling van Bob Ross ……. Tadaaa
Zoals jullie al kunnen raden gaan we vandaag onze verfborstels bovenhalen en ons lokaal is goed
onder handen nemen. Jullie worden vandaag dus om 13u45 verwacht in de Joengele (liefst NIET
met jullie nieuwste kleren) en om 17u mogen jullie terug huiswaarts keren.
Zondag 28 november
Dag slimme mensen,
Wisten jullie al dat een zalm tegen de stroom kan zwemmen?
Een ree opgegeten kan worden door een python.
Een griend een soort van dolfijn is.
En een patrijs en konijn beste vriendjes kunnen zijn.
Nu jullie dit weten mogen jullie met jullie loopschoentjes naar de Joengele komen om 13u45 en
om 17u mogen jullie mss met een prijs naar huis, want vandaag gaan we sporten en quizzen
tegelijk.

Zaterdag 4 december
Vandaag gaan we er achter komen wie dit jaar de boer heeft uitgehangen, want onze goeie vriend
uit het verre Spanje komt met zijn grote boek op bezoek. Om 19u komt hij aan in de Joengele en
om 21u vertrekt hij weer met zijn grote stoomboot.
Zondag 12 december
Smul lekker rol
Op het einde zijn iedereen zijn maagjes vol.
Lach reep snoep
Vandaag maken we soep
Kind bang loop
We doen ook een verkoop.
Jullie hebben het al geraden vandaag gaan we soep brouwen. Jullie worden om 13u45 met jullie
kokmuts op aan de Joengele verwacht en om 17u doen we nog een grote winkel open om deze
lekkere soep te verkopen aan al de ouders en kindjes.
Zondag 19 december
Jingle bells Jingele bells Gingelen all the way
Trek jullie kerstkleren al maar aan want wij gaan lekker kerst vieren. De receptie begint om 18u30
en om 21u30 mogen jullie uitgepraat naar huis.
Dit alles vindt plaats in de Joengele dat wordt omgetoverd voor jullie in een echt kerstparadijs.
Zondag 26 december
Er was eens een Pinguin en een zeehond en zij gingen samen naar zee. Ze hadden een
kerstfeestje (tof). Op het feestje kon je lekkere pannenkoeken eten. Ze aten met 2 alles op, maar
de honger van de zeehond was nog niet gestild. (even side story, de giraf was ook uitgenodigd,
maar die kon niet komen want die zat nog in de frigo). Toen gebeurde het onmogelijke!!! De
zeehond at de pinguin op. Sad life… Einde.
Wat hebben we hieruit geleerd? Een nieuwe levensles!! Joepie!!!
Levensles 14: Zet nooit een pinguin en een zeehond tezamen.
Andere story: het is geen scouts vandaag
Hoofdstuk 2 van zeehond en pinguin: Het programma Pingu is een dikke leugen.
Noot-noot
De leiding is ervandoor daag snotbellen
xxx
Pythontje
Patrijsje
Zalmpje
Griendje
Konijntje
Reetje

JONGVERKENNERS
Zondag 7 november
De bladeren vallen van de bomen, het begint wat kouder te worden en het bos heeft en prachtig
kleurtje gekregen. Op deze prachtige herfst zondag trekken we weeral eens het bos in, want dat is
wat echte scoutsen doen hé! Jullie worden verwacht om 13u45 aan de joengele en om 17u
mogen jullie naar huis om jullie op te warmen aan de open haard/kachel…… Tot dan!
Zondag 14 november
Pak jullie zakdoeken maar want vandaag is het jammer genoeg geen scouts...De leidingsploeg is
samen op weekend om over vanalles te vergaderen. Maar niet getreurd want we denken aan jullie.
Maak er een leuke zondag door bijvoorbeeld: een grote boswandeling te maken met je huisdier, je
mama of papa helpen in het huishouden, meehelpen koken, naar de zoo gaan, je kamer
opruimen… Tal van mogelijkheden op deze zonnige herfstzondag!
Zondag 17 oktober
Dag gangsters! Vandaag gaan we Hoeilaart onveilig maken met een mega deluxe dorpsspel! Jullie
zullen ons prachtige dorpje beter leren kennen dan Felix Sohie himself! We gaan het échte
Hoeilaart ontdekken aan de hand van leuke spelletjes en opdrachten. Zijn jullie klaar voor deze
geweldige uitdaging? Jullie worden om 13u45 verwacht aan de Joengele en om 17u mogen jullie
met een pak meer wijsheid naar huis vertrekken.
Zondag 21 november
Wat is er leuker dan samen bakken en braden? LETTERLIJK NIETS! Daarom gaan we vandaag
lekkere dessertjes maken samen om ze daarna samen op te eten. Dit wordt dus inderdaad de
beste dag van het jaar. Hopelijk denken jullie er ook zo over en joinen jullie de leiding om 13u45
aan de Joengele en gaan jullie met een enorme suikerboost om 17u terug naar huis.
Ciao en tot dan!
Zondag 28 november
Stel jullie voor! Je doet mee aan een tv programma en moet 1
maand overleven in de jungle. Je kan 1 miljoen euro winnen als
je dit volhoudt. Je moet dus kunnen jagen, kampen bouwen,
sjorren, vuur kunnen maken, … Wie van jullie zou het
aankunnen? Gelukkig is de leiding zo met jullie begaan en
willen we jullie voorbereiden, moest je ooit de kans hebben om
aan zo’n programma mee te doen. Vandaag gaan we dus onze
scoutsvaardigheden nog wat bijwerken. We verwachten jullie
om 13u45 aan de Joengele en jullie mogen naar huis gaan om
17u.

Zaterdag 4 december
Onze grote vriend is weer eens in het land. Je hoort het goed, het is onze lieve vriend Sinterklaas.
De leiding heeft al aan de sint gezegd wie hij eens goed op het matje moet roepen en wie heel
veel cadeautjes zal krijgen. Kom maar allemaal om 19u naar de joengele om het te ontdekken en
om 21u zullen jullie weten of jullie braaf zijn geweest. Ps: hij heeft jullie in de gaten ;)

Zondag 12 december
BRRRR wat is het koud vandaag!!! Vandaag gaan we lekker warm en knus binnen blijven en een
filmpje kijken want de leiding heeft het veel te koud om buiten te spelen. Welke film zullen we
kijken? Misschien een disney film? Of een horror film? Of een romantische komedie? Een science
fiction film? Of misschien is het tijd dat jullie iets bijleren en kijken we wel gewoon een mooie
documentaire? Oké nee, we zullen jullie laten kiezen! Jullie zijn welkom in onze cinéma van 13u45
tot 17u in de Joengele en wij zullen de popcorn voorzien!

Zondag 19 december
Kerst komt dichter en dichter bij en dat moeten we natuurlijk ook vieren op de scouts met een
werkelijk kerstfeestje!!! Trek dus je foute kerstpull aan en zorg dat je een cadeautje van max 3 euro
meeneemt. Je kan ook al een beetje oefenen door wat kerstsongs te zingen.
De favoriet van de leiding is alvast ‘All I want for Christmas’. We verwelkomen
jullie in kerststijl om 13u45 aan de Joengele en jullie mogen het feest verlaten
om 17 uur!

Zondag 26 december
Jooo skaters, vandaag is er GEEN scouts. Jullie leiding neemt een dagje vrijaf. Wij gaan naar
Walibi of lasershooten of paintballen of escape room of bowlen of zwemmen. We gaan nog zien
wat we gaan doen ;) Woehoe!!!

Zwaluw

Mandril
Walrus

Winterkoninkje
Orka

VERKENNERS
Zondag 7 november
Derde keer goede keer, deze zondag gaan we weer powerpoints presenteren. Maak dus allemaal
jullie mooiste/grappigste/origineelste powerpoint presentatie. Kom dus allemaal met jullie usb stick
af naar de joengele om 13u45. En dan mogen jullie allemaal terug naar huis om 17u.
PS: Beste powerpoint presentatie wordt beloond.

Zondag 14 november
Jammer genoeg is het deze zondag GEEN scouts. Alle leiding is
op ski-weekend en zit te genieten van de après-ski aan de piste.
Maar volgende week hebben we terug een fantastische activiteit.
Zondag 21 november
Vandaag verwachten we jullie niet aan de joengele maar aan DE
KERK om 11u!!! We gaan vandaag een stadsspel spelen in BXL
1000. Neem jullie BUZZYPAS mee en jullie beste Frans want jullie gaan het nodig hebben. Om
14u zijn we terug in Hoeilaart 1560 met Frans voor gevorderden.
Zondag 28 november
Het is weer de laatste zondag van de maand, dus zoals jullie weten is het vandaag… ̶g̶e̶e̶n̶ WEL
scouts! Omdat we twee weken geleden geen scouts konden geven, hebben jullie deze zondag
nog te goed van ons. Meer zelfs, jullie hebben een zeer uber fantastisch mega kei nice bosspel te
goed van ons. Kleed jullie dus goed warm aan, trek jullie bottinen aan en wees klaar voor het
bosspel van jullie leven. Afspraak zoals steeds om 13u45 aan de Joengele en om 17u mogen
jullie blij en voldaan weer naar huis gaan.

Zaterdag 4 december
De zak van Sinterklaas,
Sinterklaas, Sinterklaas,
De zak van Sinterklaas,
O jongenens, jongens
Het is zo'n baas!
Daar stopt hij, daar stopt hij,
Daar stopt hij blij van zin.
De hele, de hele,
De hele wereld in!
De zak van Sinterklaas,
Sinterklaas, Sinterklaas,
De zak van Sinterklaas,

O jongens, jongens
Het is zo'n baas!

Hopelijk zijn jullie braaf geweest dit jaar of de roetpieten gooien jullie allemaal in de zak van
sinterklaas, mee naar Spanje!! Zo erg zou dat eig nog niet zijn he? Gewoon jaartje chillen in
Spanje, sangriaatje in de hand en genieten van de Spaanse zon...dus wie nog niet stout is
geweest weet wat gedaan ;)
Jullie tripje naar Spanje begint om 19u in de joengele en wie uiteindelijk dan toch braaf is geweest
mag terug naar huis om 21u :)
Zaterdag 11 december
Dag feestbeesten, vandaag gaan we lekker kerstdineren. Kuis jullie schoenen spik en span, neem
een bubbelbad en strijk jullie schone kleren zonder kreuken want ons thema is CHIQUE. We
verwachten jullie om 18u aan de joengele om aan ons 28 gangenmenu te beginnen. Tot dan xx
Vrijdag 17 december
Het is weer zo ver: Mariah Carey is ontwaakt uit haar
jaarlijkse zomerslaap. Met andere woorden: het is bijna
kerstmis! Wie kerstmis zegt, zegt ook... KERSTMARKT.
Daarom hebben wij vandaag ons eigen standje op de
kerstmarkt in Hoeilaart, dat wij van 18u tot 23u zullen
uitbaten. Wat we precies verkopen is nog een goedbewaard
geheim, maar suggesties van jullie zijn steeds welkom.
Verdere info over de shiften en wat er precies van jullie
verwacht wordt, zal nog via WhatsApp gestuurd worden.
Zondag 26 december
Vandaag mogen jullie een gezellig dagje spelen met al de kerstcadeautjes die jullie dit jaar hebben
gekregen!!! Wij zijn ondertussen ons leven aan het haten, aan het janken van miserie, aan het
afzien tot en met ---> aan het blokken dus! Jullie mogen jullie liefste leiding altijd verwennen in
deze zware tijd met een lekker gebakje of briefje! (ons adres kan je wel ergens online op de scouts
website vinden) en voor wie het nu nog niet zou doorhebben, het is dus vandaag GEEN SCOUTS
;)
Olifant

Meeuw

Dingo

Beermarter

Maki

JINS
Zondag 7 november
Dag Vissers, Vandaag gaan we een super mega kei coole quiz spelen!! Kom maar met een mooie
quiz outfit en je beste humeur. Victor is verplicht aanwezig
. Zoek al maar een coole quiznaam uit en we zien je
dan! Afspraak om 13u45 tot 17u aan de joengele
Kusjes!! Xx

😉

Zondag 14 november
Helaas pindakaas vandaag geen scouts. De leiding gaat
op weekend. Victor is hier verplicht aanwezig in het Jin
lokaal. Groetjes XXX

Zondag 19 november
Jijnwekend!!!!!!!! Afspraak plaats en uur zal nog worden meegedeeld. Neem mee:
-

Matje
Slaapzak
een bekke geld
bussypass (enkel de mensen die dit bezitten)
trekzak
gamel
bestek
rapid boef
etc.

Zondag 28 november
Jaja, het is tijd voor het welgekende metrospel in het mooie Brussel. Wij
verwachten jullie ALLEMAAL (ook Victor) om we pakken de 345 die om
13u22 aan nero passeert, ziet da ge er op zit! Na een leuke namiddag
mogen jullie om 17u weer naar huis. ☹

Zaterdag 4 december
19-21u komt onze goede vriend de sint af naar de joengele. Allen daarheen voor een snoeppaket
en die verkenners te verslaan in whatever spel ze ons laten spelen!

Vrijdag 10 december
10 december, de perfecte datum voor een kerstfeest. Afspraak om 19u aan de joengele. We eten
samen en fjuifen dan de avond door. Secret santa zal nog verdeeld worden tegen dan. Cadeau
van max 10 euro.

Vrijdag 17 december
Goeiendag, vanavond is het kerstmarkt het uur van aankomst wordT nog meegedeeld net zoals
de shiften. Dag

Zondag 26 december
Dit weekend gaan jullie al genoeg tijd doorbrengen met de familie rond de diner tafel. Alhoewel wij
jullie tweede familie zijn gaan we deze meeting toch even skippen, dus geen scouts.

Collie

Fret

Kameel

AKABE
Zondag 7 november
Samen met de kapoenen gaan we eens kijken of er nog spoken en griezels in het
bos zitten!
Trek je goede stapschoenen aan en trek je beste speur-outfit aan!
Afspraak om 13u45 aan de Joengele en om 17u mogen jullie terug opgehaald
worden.

Zondag 21 november
Speeltuinentocht! We gaan alle speeltuinen van
Hoeilaart af op zoek naar de leukste!
Afspraak om 13u45 aan de Joengele en om 17u mogen jullie
terug opgehaald worden.

Zondag 5 december
Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint ...
De Sint is in het
land! En omdat jullie zo braaf zijn geweest, komt hij ook op bezoek
op de scouts. Maak maar een mooie tekening zodat we die aan de
Sint kunnen geven.
Afspraak van 14u tot 16u aan de Joengele.

Zondag 19 december
Bloem, suiker, eieren, boter… Wat kunnen we daarmee maken? Het rijmt op beek, teek, steek,
discotheek…. Kom het vandaag ontdekken!
Afspraak om 13u45 aan de Joengele en om 17u mogen jullie terug opgehaald worden.

Patrijs (Chiqui), Sofie en Jennifer

