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LEIDINGGEGEVENS 
GROEPSLEIDING   LEIDING  

Toegewijd Konijn (Cyriel De Cooman) 0471/82.10.46  Welpen  

   Kookaburra (Sofie Raveyts) 0492/02.06.98 

ADJUNCTEN   Lijster (Ari Poot) 0494/18.67.29 

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

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

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

Kookaburra (Sofie Raveyts) 0492/02.06.98    

   Wolven  

TENTENMEESTERS   Tevreden Beermarter (Esmee Sterckx) 0479/18.01.87 

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

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

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

   Agame (Kobe Charlier) 0483/39.14.84 

MATERIAALMEESTERS     

Lijster (Ari Poot) 0494/18.67.29  Jongverkenners  

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

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

   Guitig Zeepaardje (Daan Menu) 0483/33.77.43 

LEIDING   Coscoroba (Robbie Callens) 0497/23.43.91 

Kapoenen      

Gnoe (Kato Guns) 0478/28.78.41  Verkenners  

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

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

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

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

Gier (Victor Nguyen) 0470/84.01.29    

     

Akabe   Jins  

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

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

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



 

 

VOORWOORD 
Dag scoutsvrienden 
 
Nu de leiding hun eerste examenperiode van 2023 weer overleeft heeft, is het weer helemaal tijd om er 
vollenbak in te vliegen. De komende maanden valt er weer veel te beleven op de scouts, lees het voorwoord 
dus zeker aandachtig door!  
 

● SCHAATSEN  
 
Om onze jaarlijkse traditie, die spijtig genoeg door onze vriend corona al een paar jaar niet is kunnen 
doorgaan, verder te zetten, gaan we EINDELIJK terug met z’n allen schaatsen! 
Belangrijk: neem zeker je HANDSCHOENEN mee! (dit is namelijk verplicht op de schaatsbaan). Een muts 
en/of sjaal mag, maar moet niet. 
 
Ook zoeken we, zoals elk jaar, nog sympathieke ouders die zin hebben om van de lokalen naar de schaatsbaan 
te rijden en terug. Meer informatie over de uren vinden jullie terug bij de TAK-ACTIVITEITEN. Alvast een 
dikke dankjewel vanuit de leidingsploeg en de kindjes aan de mensen die willen rijden! 
 

● KAMPDATA 
 
Dit jaar gaan we weer met z’n allen samen op kamp! De kampdata zijn weer zoals jullie van ons gewend zijn 
(met uitzondering van het buitenlands kamp natuurlijk):  
 

- Klein kamp (kapoenen, welpen en wolven): 03/07/2023 – 09/07/2023 
- Akabe: 06/07/2023 – 09/07/2023 
- Groot kamp (jong-verkenners en verkenners): 03/07/2023 – 12/07/2023 

 
Voor meer info over waar, hoe en wat gaan jullie nog even moeten wachten op de kamp info (zie puntje 
groepsfeest) en de kampkorrel die begin juni verstuurd zal worden. 

 

● GROEPSFEEST 
 
Na jaren weggeweest, kunnen we jullie met trots terug aankondigen dat op 13 MEI ons GROEPSFEEST weer 
doorgaat! Wat en hoe komen jullie te weten in de volgende korrel (zo blijft de spanning er nog een beetje 
in). Wat we jullie wel al kunnen verklappen, is dat er heel wat te doen zal zijn; lekker eten met een 
overheerlijk drankje, je kan naar kampfoto’s komen kijken en nog veel meer … 
 
Ook zal er tijdens dit moment van samenzijn een moment worden ingepland om de KAMPINFO mee te delen. 
Zo zijn jullie al voor de kampkorrel helemaal up to date met wat er allemaal te wachten staat op kamp. Heel 
de leidingsploeg zal dan aanwezig zijn, wat dus geen beter moment kan zijn om al je vragen te stellen. Zo 
kunnen wij ons daarna helemaal focussen op de 2de examenperiode en de laatste voorbereidingen te treffen, 
voor hopelijk, een onvergetelijk kamp. 
 
 



 

 

Ook de KAMPINSCHRIJVINGEN zullen er dit jaar anders gebeuren. Het startschot van deze inschrijvingen 
wordt uiteraard gegeven op het groepsfeest. Dus inschrijven kan je daar ter plaatste komen doen.  
Voor meer informatie zullen jullie dus nog even moeten wachten  tot de volgende korrel arriveert, maar  
schrijf de datum al zeker in je agenda. Hopelijk zien we jullie daar allemaal passeren. 
 

● 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. 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. 

 

● KLEDING 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).  
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.  
 
Het kan sommige dagen nog altijd koud zijn, dus kleed je dan warm genoeg aan zodat je de volgende 
activiteit niet moet thuisblijven door een verkoudheid!  
 
 

Ziezo jullie zijn weeral helemaal mee voor de komende twee maand aan scoutsplezier te overleven. 
Moesten jullie nog met vragen zitten aarzel dan niet om te mailen naar vvksmdekorrelaar@hotmail.com of 

groepsleiding@scoutshoeilaart.be, of te bellen naar Cyriel (0471/82.10.46) of naar mijn lieftallige 
assistente Esmee (0479/18.01.87). 

 
Groetjes en een stevige linker van 

 
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 zijn 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 5 februari 
Jammer de bammer vandaag is de leiding op congé met camille, we zijn samen naar haar vuurwerk 

gaan kijken                      . VANDAAG GEEN TOFFE SCOUTSDAG :((((. 
 
Zondag 12 februari  
Heeeey besties, omdat we onze energie voor volgende week moeten sparen gaan we vandaag iets 
rustigers doen. We gaan namelijk super leuke dingetjes knutselen om af te geven aan jullie liefjes 
op valentijn. Kom allemaal om 13u45 naar de Joengele en om 17u mogen jullie terug naar huis gaan. 
 
Zondag 19 februari  
Jeeeeeej, we gaan met z'n allen schaatsen vandaag! 
Wat komt er bij zo’n gladde activiteit kijken?  
Eerst en vooral is het lekker koud dus is het VERPLICHT 
om HANDSCHOENEN te dragen! Een sjaal en/of muts 
is ook lekker warm maar dit moet niet. We gaan zoals 
elk jaar schaatsen in Leuven (Ondernemingenweg 1, 
3001 Leuven). Ook houden we de jaarlijkse traditie om 
daarheen te gaan met de ouders en terug te keren 
met de ouders. Natuurlijk moeten niet alle mama’s en 
papa’s rijden want in één auto kunnen natuurlijk 
meerdere kindjes. Spreek dit op voorhand al een beetje 
af zodat zeker iedereen mee kan. We spreken eerst om 
13u af aan de Joengele en vertrekken dan daar samen. 
Helemaal uitgeschaatst mag om 17u iedereen weer worden opgehaald aan de Joengele. De ouders 
die kinderen komen ophalen in Leuven worden om 16u30 aan de schaatsbaan verwacht. 
 
Zondag 26 februari  
Jaja, het is vandaag zover. We gaan ontdekken wie de slimste kapoen is. Warm jullie breinen maar 
op want wij verwachten jullie vandaag om 13u45 aan de Joengele. Om 17u mogen jullie terug naar 
huis gaan om te vertellen aan jullie ouders of jij de slimste kapoen bent of niet. 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
Zondag 5 maart  
Dag boeren en boerinnen, de show gaat beginnen…wij gaan ons 
vandaag uitleven in onze favoriete verkleedkleren. Ga jullie kast 
vol verkleedkleren maar eens overhoop halen en kies er iets cools 
uit. Alles mag, van politieman tot ballerina. Super toch??? 
Om 13u45 zien wij jullie graag verschijnen aan de Joengele in jullie 
verkleedkleren en om 17u is het gedaan met de pret. 
Welke leiding zie je op de foto’s? 
 

Zondag 12 maart  
Dag lieve kindertjes, Zoals plop het zegt. Wij gaan het grote plopkoeken spel spelen!! We gaan 
battelen om te zien wie de beste kabouter of kabouterin is.  Jullie mogen allemaal jullie goed humeur 
meenemen naar mijn melkherberg (de Joengele)! Ik doe de deuren van de melkherberg open om 
13u45 en om 17u sjot ik jullie allemaal buiten! 
De groeten en tot dan, Plop,Lui,Kwebbel,Klus en Smul 
 
Zondag 19 maart  
Joepieee, vandaag gaan we een super mega leuk bosspel spelen. Jullie mogen rollen en bollen van 
de bergen maar ook kei neige kampen bouwen. Wij verwachten jullie om 13u45 aan de Joengele 
met de gepaste kledij en om 17u mogen jullie weer huiswaarts keren. Tot dan!!! 
 
Zondag 26 maart  
Joww vrienden, wij hebben heel slecht nieuws voor jullie, omdat we het jullie niet durven vertellen 
zullen jullie de boodschap zelf moeten ontcijferen.   
Tip: maak gebruik van het emoji geheimschrift. 
 

                                                                                                               . 

 
 
 
Dikke kussen van jullie leiding: Patrijs, Zalm, Gier, Schroefhoorngeit, Orka, Snoek en Gnoe 
 



 

 

 

WELPEN 

 
 
 

Zondag 5 februari  
EIN-DE-LIJK! Onze examens zijn gedaan en wij hebben na lang zwoegen en zweten vakantie. Ari gaat 
op safari in Afrika, Cate gaat op zoek naar het Noorderlicht in Lapland, Mats is rijst aan 
het eten in Azië, Sofie die zit in Amerika wat te surfen en Lenny die is thuis, ah ja die is 

net weggeweest en zijn geld is op     … GEEN SCOUTS VANDAAG 
 
Zondag 12 februari  
Omdat wij de allerleukste leiding zijn en wij naar jullie luisteren zoals jullie zo 
goed naar ons kunnen luisteren…. Gaan we vandaag iets doen wat jullie 
gevraagd hadden! We gaan niet zeggen wat het we gaan doen maar de foto’s 
hiernaast kunnen het misschien al wel verklappen. 
Afspraak om 13u45 aan de Joengele. Om 17u mogen jullie hier ook terug 
opgehaald worden. 
 
Zondag 19 februari  
Jeeeeeej, we gaan met z'n allen schaatsen vandaag! Wat komt er bij zo’n gladde 
activiteit kijken?  
Eerst en vooral is het lekker koud dus is het VERPLICHT om HANDSCHOENEN te 
dragen! Een sjaal en/of muts is ook lekker warm maar dit moet niet. We gaan 
zoals elk jaar schaatsen in Leuven (Ondernemingenweg 1, 3001 Leuven). Ook 
houden we de jaarlijkse traditie om daarheen te gaan met de ouders en terug te 
keren met de ouders. Natuurlijk moeten niet alle mama’s en papa’s rijden want 
in één auto kunnen natuurlijk meerdere kindjes. Spreek dit op voorhand al een beetje af zodat zeker 
iedereen mee kan. We spreken eerst om 13u af aan de Joengele en vertrekken dan daar samen. 
Helemaal uitgeschaatst mag om 17u iedereen weer worden opgehaald aan de Joengele. De ouders 
die kinderen komen ophalen in Leuven worden om 16u30 aan de schaatsbaan verwacht. 
 
Zondag 26 februari  
WIJ ZOEKEN DE SCHAT, WIJ ZOEKEN DE SCHAT, WIJ ZIJN OM DIE TE VINDEN AL DAGENLANG OP 

PAD!!!! https://www.youtube.com/watch?v=BXgVoZK8wdo 

Liefste welpen, het is hoog tijd dat jullie dit liedje van Kabouter Plop uit jullie hoofd gaan leren want 
we gaan het nodig hebben vandaag! Toen wij, jullie allerleukste leiding, ons welpenlokaal aan het 
opruimen waren hebben wij een brief gevonden dat ons leidt naar een schat die verstopt zit in 
1560!!! We willen die gaan zoeken samen met jullie! Kom om 13u45 met al jullie speurhonden naar 
de Joengele en keer om 17u maar terug naar huis met de schat!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=BXgVoZK8wdo


 

 

 

Zondag 5 maart 
Dag onze allerliefste weppels, 
Vandaag is het jullie geluksdag want dit wordt letterlijk “de dag van jullie leven”. Baby’s,  
leerlingen met een diploma op zak, succesvolle zakenmannen/vrouwen, oude oma’s en opa’s in 
het rusthuis,... alles zullen jullie zijn. Vandaag spelen we het grote levensloopspel waarbij jullie 
elke fase in het leven van dichtbij zullen meemaken. Bereid jullie dus al mentaal goed voor want je 
frisse brein zal je goed kunnen gebruiken. Jullie worden om 13u45 aan de Joengele verwacht en 
om 17u mogen jullie hopelijk  als jezelf terug naar huis ;) 
XXX jullie leiding 
 
Zondag 12 maart 
Wat jullie vandaag te wachten staat is een GI-GA-GANTISCH mysterie! Dit wordt een dubieuze, 
verassende, geheimzinnig, onverklaarbare, vreemde, onbegrijpelijke zondag!!⍹⍪⍪⍶⍛⍥¡¡ → een 
beetje zoals deze onverstaanbare taal. Kom om 13u45 vol curiositeit naar de Joengele en verlaat 
de Joengele met alle antwoorden om 17u! Tot dan schatties! 
 
Zondag 19 maart 
Dag iedereeeeen, zoals Alberto zegt. Vandaag gaan we ons creatief brein activeren en samen 
ongelofelijk veel leuke dingen doen. Hou u vast aan de takken van de bomen want het wordt GEK. 
Kom allemaal om 13u45 naar de Joengele en als ons hoofd pijn doet van al dat creatief gedoe 
kunnen jullie om 17u naar huis gaan.  
Veel liefs x 
 
Zondag 26 maart  
Omdat we in het jaar 2062 vandaag, op 26 maart, Pasen zullen vieren, moet de leiding alvast 
paaseieren gaan verstoppen voor hun toekomstige kleinkinderen. Want die eieren moeten wel echt 
goed verstopt zijn. Helaas daarom GEEN SCOUTS vandaag. 
 

Vakantiegroetjes van jullie kapoenen x 
 
                                             

 
 

 
 
 
 

 
Serene Oropendola      kookaburra   goedmoedige walrus                  Ani   Lijster 
 
   



 

 

WOLVEN 

 

 

Zondag 5 februari  

Dag paloetertjes, vandaag moeten wij naar de trouw van Kobe en Esmee. Nora heeft al mega veel 

stress want zij is de fameuze weddingplanner. Emma de bemma is de domme tante van het feest 

en Miel is de pastoor van dienst.  Heel jammer voor jullie want jullie zijn niet uitgenodigd en het is 

dus ook geen scouts. Kiss Kiss Kiss jullie favo leiding.  

Zondag 12 februari  
Jaja liefste wolfjes vandaag is het de allerleukste activiteit van het jaar ………… 
VALENTIJNSDAG!!!!!!!!! Vandaag draait het dus enkel om liefde. Kam jullie haartjes, doe 
een lekker geurtje op en kom naar de Joengele om 13u45 om te ontdekken wie jouw 
geheime aanbidder is… 
Om 17u mogen jullie helemaal verliefd terug naar huis <3 <3 kusjes jullie favo leiding.  
 

Zondag 19 februari  
Jeeeeeej, we gaan met z'n allen schaatsen vandaag! Wat 
komt er bij zo’n gladde activiteit kijken?  
Eerst en vooral is het lekker koud dus is het VERPLICHT om 
HANDSCHOENEN te dragen! Een sjaal en/of muts is ook 
lekker warm maar dit moet niet. We gaan zoals elk jaar 
schaatsen in Leuven (Ondernemingenweg 1, 3001 Leuven). 
Ook houden we de jaarlijkse traditie om daarheen te gaan 
met de ouders en terug te keren met de ouders. Natuurlijk 
moeten niet alle mama’s en papa’s rijden want in één auto 
kunnen natuurlijk meerdere kindjes. Spreek dit op voorhand 
al een beetje af zodat zeker iedereen mee kan. We spreken eerst om 13u af aan de Joengele en 
vertrekken dan daar samen. Helemaal uitgeschaatst mag om 17u iedereen weer worden opgehaald 
aan de Joengele. De ouders die kinderen komen ophalen in Leuven worden om 16u30 aan de 
schaatsbaan verwacht. 
 
Zondag 26 februari  
Vrienden, wij hebben spijtig nieuws… alle vuilnismannen zijn ziek waardoor de Doenders echt heel 
boos zijn. Duuuuuuus wij hebben besloten om hun taak over te nemen en in hun plaats het afval op 
te halen! kom allemaal om 13u45 naar de Joengele en om 17u mogen jullie weer naar huis! 
 

 



 

 

Zondag 5 maart  
BOB DE BOUWER, KUNNEN WIJ HET MAKEN? BOOOB DE BOUWER NOUW EN OF!!!!!!!  
Jaja beste vrienden, vandaag is het zo ver, wij gaan ons lokaal een serieuze make over geven. Dus 
kom allemaal in jullie meest praktische werkkledij naar de Joengele EN PAK ALLEMAAL EEN 
ZWEMBRIL/ZONNEBRIL EN HELM MEE!!!!!!!!!!! om 13u45. Na een vermoeiende maar vooral 
onvergetelijke activiteit mogen jullie om 17u weer naar huis. Dikke zoen van je kapoen de leiding.  
 
Zondag 12 maart  
PROBLEEM! De inspecteurs voor gebouw veilig- en mooiheid zijn langs gekomen en het trekt op 
niks zeggen ze. We zullen dus aan de slag gaan met onze slechte kleren en gaan ons lokaal laten 
blinken. Kom met jullie creatieve breinen om 13u45 richting de Joengele. Als alles in orde is dan 
kunnen jullie het gebouw weer verlaten om 17u! Tot dan wolverige wolven x jullie leiding. 
 
Zondag 19 maart  
Liefste wolfjes, vandaag staat er jullie weer de grootste verrassing van de eeuw te wachten… kom 
naar de Joengele om 13u45 om te ontdekken wat en om 17u mogen jullie helemaal verrast weer 
naar huis. Veel liefde van jullie leiding.  
 
Zondag 26 maart  
Miel heeft al zijn benen gebroken en wij moeten hem spijtig genoeg allemaal gaan verzorgen. 
Daarom is het voor jullie vandaag dus spijtig genoeg geen scouts.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 

                                                                                                                                         

Kwikstaart            Ringstaartmaki  
Tevreden Beermarter                   Agame                  Kameleon 



 

 

JONGVERKENNERS 

 

Zondag 5 februari  

Yo yo lieve kindjes. De leiding is kei hard aan het racen van de bergen in Oostenrijk. Daarom gaat 

het vandaag geen scouts zijn. Geen paniek volgende week zijn we terug van de partij.  

Zondag 12 februari  
Dag lieve Jongverkennertjes, we gaan ons weer eens keihard amuseren en een supercool spel 
spelen, JEEJ! Om te ontdekken welk spel het is, mogen jullie om 13u45 naar de Joengele komen en 
na een hele namiddag spelen mogen jullie om 17u weer naar huis.  
 
Zondag 19 februari  
Jeeeeeej, we gaan met z'n allen schaatsen vandaag! Wat komt 
er bij zo’n gladde activiteit kijken?  
Eerst en vooral is het lekker koud dus is het VERPLICHT om 
HANDSCHOENEN te dragen! Een sjaal en/of muts is ook lekker 
warm maar dit moet niet. We gaan zoals elk jaar schaatsen in 
Leuven (Ondernemingenweg 1, 3001 Leuven). Ook houden we 
de jaarlijkse traditie om daarheen te gaan met de ouders en 
terug te keren met de ouders. Natuurlijk moeten niet alle 
mama’s en papa’s rijden, want in één auto kunnen natuurlijk 
meerdere kindjes. Spreek dit op voorhand al een beetje af zodat 
zeker iedereen mee kan. We spreken eerst om 13u af aan de 
Joengele en vertrekken dan daar samen. Helemaal uitgeschaatst mag om 17u iedereen weer 
worden opgehaald aan de Joengele. De ouders die kinderen komen ophalen in Leuven worden om 
16u30 aan de schaatsbaan verwacht. 
 
Zondag 26 februari  
Zijn de benen al een beke gerecupereerd, hopelijk wel want vandaag gaan we elkaar meer 
vertrouwen met een super leuke teambuilding. We spreken af van 13u45 tot 17u aan de Joengele.  
 

Zondag 5 maart  
Wow! Zo lang geleden! Het is dringend tijd om weer eens af te spreken aan de Joengele zodat we 
al onze mega interessante levensverhalen weer met elkaar kunnen delen. Jullie worden verwacht 
van 13u45 tot 17u. 
 
 
 
 



 

 

Zondag 12 maart  
Hey hoi hoe gaat ie. Vandaag gaan we iets doen dat je uit je stoel wordt recht geschoten van de 
prettigheid. Wat, is voor jullie een vraag en voor ons een weet hihi. Kom ontdekken wat we in 
petto hebben om 15u45 tot 17u aan de Joengele. Be there or be a …… 
 
Zondag 19 maart  
Goeiedaaag. We spelen een spel vandaag! JEEEEEEJ! Wil je weten wat wij in petto hebben voor 

de beste namiddag van je leven, kom dan om 13h45 naar de Joengele in Hoeilaart, of course. Als 

jullie helemaal uitgespeeld zijn mogen jullie om 17u naar huis. 

 
Zondag 26 maart  
Dag jongkies. Door het prachtige spel van vorige week hebben wij toch een pauze verdiend. Daarom 
is het vandaag geen scouts. Hopelijk zien we jullie volgende week terug. Tot dan!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X – Coscoroba – Chinchilla – Ekster – Guitig Zeepaardje – X 



 

 

 

 

VERKENNERS 

Zondag 5 februari  

Wij zijn op skivakantie aangezien examens gedaan zijn. We sturen een 

fototje dus hou jullie whatsapp in de gaten (foto terugsturen mag altijd + 

extra punten). Geen scouts dus (veel traantjes). 

Zondag 12 februari  
Na onze 20u aan ervaring op de piste van vorige week gaan we jullie 
vandaag ook als kampioenen laten leren sleeën. Pak dus helm, beveiliging 
(indien je dit hebt) en bril mee om de zwarte piste te trotseren. Afspraak om 13u45 aan de Joengele 
en om 17u is het gedaan. 
Wij hebben net 25u in de auto gezeten dus wees heel lief voor ons xxx 
 
Zondag 19 februari  
Jeeeeeej, we gaan met z'n allen schaatsen vandaag! Wat 
komt er bij zo’n gladde activiteit kijken?  
Eerst en vooral is het lekker koud dus is het VERPLICHT om 
HANDSCHOENEN te dragen! Een sjaal en/of muts is ook 
lekker warm maar dit moet niet. We gaan zoals elk jaar 
schaatsen in Leuven (Ondernemingenweg 1, 3001 Leuven). 
Ook houden we de jaarlijkse traditie om daarheen te gaan 
met de ouders en terug te keren met de ouders. Natuurlijk 
moeten niet alle mama’s en papa’s rijden want in één auto 
kunnen natuurlijk meerdere kindjes. Spreek dit op 
voorhand al een beetje af zodat zeker iedereen mee kan. 
We spreken eerst om 13u af aan de Joengele en vertrekken dan daar samen. Helemaal uitgeschaatst 
mag om 17u iedereen weer worden opgehaald aan de Joengele. De ouders die kinderen komen 
ophalen in Leuven worden om 16u30 aan de schaatsbaan verwacht. 
 
Zondag 26 februari  
Oei, Valentijn overgeslagen. Hoe ambetant…. 
Omdat we jullie deze ervaring niet wouden afpakken is het vandaag deze mooie dag van de liefde. 
Kom dus allemaal met jullie hart vol liefde naar ons aan de Joengele om 13u45 en om 17u mogen 
jullie (misschien heel verliefd) naar huis. 
 
 
 
 



 

 

Zondag 5 maart  
Wie kan er beter koken dan Ian? Pak het ingrediënt mee dat we jullie via de sociale media 
(whatsapp) wat jullie moeten meenemen. Kom dus met short naar de Joengele om 13u45 en om 
17u mogen jullie met lekkernij naar huis.  
 
Zondag 12 maart  
Vandaag duiken we terug in tijd en gaan we zoveel mogelijk landen innemen op het denkbeeldige 
spelbord. Kom dus om 13u45 naar de Joengele en om 17u mogen jullie hopelijk met al jullie 
landgoed naar huis. 
 
Zondag 19 maart  
Dag ECHTE scoutsmensen, 
Vandaag spelen we vuile dag, dus doe kledij aan die echt ma echt vuil mag worden. Anders gaat 
de mama of papa ni blij zijn. We testen of jullie het wel waard zijn om in de scouts te blijven. Kom 
dus om 13u45 naar de Joengele en om 17u mogen jullie lekker vuil naar huis. 
 
Zondag 26 maart  
Het leven is vandaag wat onverwacht. Dat had jij niet verwacht. 
Nu is het spijtig 26 maart en hebben wij geen taart. Nu is Mirte 
ergens in de velden aan het boemele en moet je dus niet komen 
naar de Joengele. Vandaag is het de bus die niet rijdt en is het 
dus geen scoutsactiviteit. GEEN SCOUTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

X TOEGEWIJD KONIJN X GEMOEDELIJKE FRET X FRIVOLE STREEPMUIS X GOEDHARTIGE REE X 

TOT SNEL XXX 

  



 

 

JINS 
 

 
Zondag 5 februari  
Eindelijk klaar met die rot examens!!!!!! Dat 
betekent dat wij nu eindelijk met ons lui gat in 
de zon gaan liggen. Of in de sneeuw (in Jarno 
zijn geval dan toch, want die kan niet skiën 
HAHA loser!!!!!!!!). Geen scouts dus, tot 
volgende week lieverds <333333 
 
 

Zondag 12 februari 
Heeeeeey besties, de vrienden met een IQ hoger dan 37,02 hebben misschien opgemerkt dat wij 
vandaag terug komen van skivakantie en dus net 84,16 uur in de auto hebben gezeten. Omdat het 
écht moet zullen wij wel naar de Joengele komen maar jullie moeten dus wel heel lief, rustig en 
braaf zijn want anders pikken we een kleine crise. Kom dus van 13u45 tot 17u naar de Joengele met 
een verwenpakket en massagehanden voor jullie lieve, lieve, LIEVE leiding. 
 
Vrijdag 17 en zaterdag 18 februari 
Het is tijd om keihard te fuiven maar dat wil zeggen ook keihard werken en keihard opkuisen en 
keihard verkopen en keihard voorbereiden dus hou dit weekend maar allemaal keihard vrij in jullie 
agenda! Wat, waar, wanneer, waarom wordt via whatsapp gecommuniceerd dus hou dat goed in 
de gaten lieve vrienden. 
 
Zondag 19 februari  
Jeeeeeej, we gaan met z'n allen schaatsen vandaag! Wat 
komt er bij zo’n gladde activiteit kijken? Eerst en vooral is  
het lekker koud dus is het VERPLICHT om 
HANDSCHOENEN te dragen! Een sjaal en/of muts is ook 
lekker warm maar dit moet niet. We gaan zoals elk jaar 
schaatsen in Leuven (Ondernemingenweg 1, 3001 
Leuven). Ook houden we de jaarlijkse traditie om 
daarheen te gaan met de ouders en terug te keren met 
de ouders. Natuurlijk moeten niet alle mama’s en papa’s 
rijden want in één auto kunnen natuurlijk meerdere 
kindjes. Spreek dit op voorhand al een beetje af zodat 
zeker iedereen mee kan. We spreken eerst om 13u af aan de Joengele en vertrekken dan daar 
samen. Helemaal uitgeschaatst mag om 17u iedereen weer worden opgehaald aan de Joengele. De 
ouders die kinderen komen ophalen in Leuven worden om 16u30 aan de schaatsbaan verwacht. 
 



 

 

 
Zondag 26 februari  
Hoog tijd om onze koppen samen te steken en te 
vergaderen over ons kamp. Wij moeten eens beslissen 
waar we naar toe gaan he!! Ook een kleine evaluatie 
van de fuif en nog wat winstgevende activiteiten 
plannen om onze kas te spijzen staan op de agenda. 
Kom dus boordevol goede ideeën naar de Joengele om 
13u45 en om 17u mogen jullie weer naar huisssssss. 
 

Zondag 5 maart  
De leiding moet even bekomen van de zware maand februari en kan jullie vandaag dus jammer 
genoeg niet entertainen. Maar we beloven dat we voor volgende week dubbel zoveel pret zullen 
voorzien! Geen scouts dus.  
 
Zondag 12 maart  
Zoals beloofd gaan we vandaag iets extra leuk doen, we gaan wel 
nog niet verklappen wat! Doe maar je best om af te komen want 
dit wil je zeker niet missen! We verwachten jullie om 13u45 aan 
de joengele en om 17u mogen jullie terug naar huis. 
 
Zondag 19 tot en met zaterdag 25 maart  
Het is tijd voor de ALLERLEUKSTE week van het jaar, namelijk INLEEFWEEK!!!! Een hele week samen 
met je tweede familie doorbrengen. Samen eten, slapen, spelletjes spelen, huiswerk maken en ‘s 
ochtends gezellig samen met de bus naar school. Jullie mogen zondagavond om 20u naar de 
joengele komen met al jullie spullen voor een hele week. Zaterdag om 12u moeten we jullie helaas 
terug naar huis sturen want het droom leventje kan niet blijven duren. We laten jullie via whatsapp 
nog weten wat jullie allemaal moeten meenemen. Dit moet eigenlijk nog goedgekeurd worden door 
de gemeente dus brand allemaal een kaarsje bedankt x 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorgzame Zwaluw - Openhartige Maki - Mondige Lama 



 

 

Akabe 
 

 

Oproep: We maken deze korrel veel uitstapjes. Gelieve goed op voorhand te laten weten of jullie 
erbij kunnen zijn! Dan kan alles netjes geregeld worden :)  
 
Zondag 12 februari  
Vandaag maken we een tripje naar het Kindermuseum in Elsene. We spreken af om 13u aan de 
joengele zodat we op tijd kunnen vertrekken. Het uur van ophalen zullen we de dag zelf nog 
communiceren. De kans zit er in dat dit wat afwijkt van het gewoonlijke einduur.  
 
Zondag 26 februari  
Tijd voor een film! En nee, deze keer niet op de kleine 
tv bij Chiqui thuis, maar wel op het grote scherm van 
Cinema ZED. Je kan de spannende trailer van "Yuku en 
de Himalayabloem" alvast vinden op YouTube. Man 
man man, dat ziet er plezierig uit. Laten we afspreken 
om 9u45 aan de joengele. Na de film gaan we gezellig 
samen eten, dus vergeet zeker niet om een 
lunchpakket mee te nemen. Om 13u30 arriveren we 
terug aan de scoutslokalen.  
 
Zondag 12 maart  
Vandaag is wereld gezelschapspelletjes dag (niet opzoeken ahahah) en we kunnen dus niets 
anders doen dan gezelschapsspelletjes spelen zeker? Als jullie een favoriet spel thuis hebben 
liggen dat we met z'n allen kunnen spelen mag je dit zeker meenemen. Afspraak aan de Joengele 
van 13u45 tot 17u. 

 
 
Zondag 19 maart  
Ziet eens die rotte winter is bijna voorbij, op naar de lekker warmere lente. 
Hoe beter om deze in te zetten dan onze scoutstechnieken eens boven 
halen. Sjorren, vuur maken en kaarten lezen, we zullen het allemaal 
vandaag eens leren (of opfrissen voor die slimmeriken die het al kunnen). 
Hoe, wat en waar doen we dit? Zoals gewoonlijk uw super humeur 
meenemen naar de Joengele om 13u45 en dan mogen jullie om 17u als 
wijze scoutsmensen weer naar huis vertrekken. 



 

 

 
 

Patrijs     Jennifer    Collie 

 

 

 


