
 

 

 

 

 

KAMPKORREL  
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Leidingsgegevens 
Groepsleiding   Leiding (vervolg)  

Consciëntieuze Dingo (Senne 
Trappeniers) 0476/08.67.53  Wolven  

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

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

   Python (Jesse De Rudder) 0468/31.87.71 

Tentenmeesters   Vredelievende Patrijs (Chiqui Mellaerts) 0488/87.79.90 

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

Gemoedelijke Fret (Warre Charlier) 0491/54.90.76  Toegewijd Konijn (Cyriel De Cooman) 0471/82.10.46 

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  Consciëntieuze Dingo (Senne Trappeniers) 0476/08.67.53 

Agame (Kobe Charlier) 0483/39.14.84    

Sofie Raveyts 0492/02.06.98  Jins  

   Trouwhartige Collie (Robrecht Verhaegen) 0470/40.39.83 

Welpen   Gemoedelijke Fret (Warre Charlier) 0491/54.90.76 

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

Oropendola (Mats Van der Elst) 0468/10.28.13    

Ani (Cate Battheu) 0466/01.80.79  Akabe  

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

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

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

Ekster (Torre Vaeremans) 0491/64.86.61    



 

 

Voorwoord 
Beste ouders en leden, 
 
De tijd van het jaar is daar, WIJ GAAN OP KAMP. JOEPIEEEE!!!!!!!!! Na een jaar vol zondagen met plezier is 
het binnen een goeie maand zo ver. Wat staat er dit jaar op de planning: plezier, plezier, nog meer plezier en 
boordevolle mooie herinneringen. 
 
In het voorwoord kan je de algemene info vinden (groene puntjes zijn specifiek voor klein kamp, blauwe 
puntjes zijn specifiek voor groot kamp, de zwarte puntjes voor iedereen) en eronder de benodigdheden die 
nodig zijn om kamp volledig te kunnen doorstaan. De info per tak kan je natuurlijk bij de desbetreffende tak 
vinden. 
 
Het is belangrijk dat je alles aandacht leest zodat je zeker niks vergeet! 
 

o WAAR GAAN WE NAARTOE? 
 
KLEIN KAMP: 
Voor onze 4 jongste takken (akabe, kapoenen, welpen en wolven) gaan we dit jaar naar Oudsbergen, een 
dorpje in de Limburg.  Om te zorgen dat jullie brieven bij de juiste persoon (en vooral de juiste scouts) 
terechtkomen vragen we jullie om deze als volgt te adresseren: 
 
NAAM + TAK VAN HET KIND 
Zavelheem 
Duinenstraat 1 
3660 Oudsbergen 
 
GROOT KAMP: 
Met onze oudste takken (jong-verkenners, verkenners en de jins) trekken we dit jaar naar het buitenland. 
Meer bepaalt naar Oostenrijk.  
 
NAAM + TAK VAN HET KIND 
Rheinstraße 245,  
6800 Feldkirch Bangs 
 
Denk eraan dat we in het buitenland zitten dus de brieven langer onderweg zijn, probeer deze dus zeker 

op tijd te versturen zodat ze zeker aankomen als wij daar zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

o WANNEER GAAN WE? 
 

KLEIN KAMP: 
● Akabe: 06/07/2022 – 09/07/2022 
● Kapoenen, welpen en wolven: 03/07/2022 – 09/07/2022 

 
Voor klein kamp spreken we af op het kampterrein (zie adres bij het puntje hierboven)! Jullie worden hier 
allemaal verwacht zondag 3 juli om  14u (voor akabe is dit woensdag 6 juli ook om 14u).  
Voor het ophalen spreken we ook terug af op het kampterrein. Jullie mogen jullie kleine gabber dus zaterdag 
9 juli om 14u. 
 
GROOT KAMP: 
De jong-verkenners en verkenners vertrekken samen met de bus. De bus zal vertrekken dinsdag 12 juli aan 
de Joengele. We spreken hiervoor af om 21u30.  
Ze komen terug met de bus zaterdag 23 juli om 23u (is het voorlopige uur als er niet te veel files zijn) aan de 
Joengele. 
 
De jins zijn weg van 03/07/2022 tot 23/07/2022 (verdere informatie wordt gecommuniceerd via hun leiding). 
Ze gaan op een mooie doortocht naar Italië, Kroatië, Slovenië en eindigen mee op groot kamp in Oostenrijk. 
 

o WAT NEEM JE ALLEMAAL MEE? 
 
Je neemt je spullen mee in een grote rugzak, maar neemt ook een kleine rugzak en drinkbus mee voor als we 
op dagtocht gaan. We vragen om in alle spullen een naam te schrijven, op die manier komt alles terug bij 
het juiste kind terecht. Bekijk zeker ook eens bij de info per tak of er gevraagd wordt om extra dingen mee 
te nemen. Hieronder vinden jullie een volledige lijst met alle benodigdheden, enkele zaken worden onder de 
lijst verder toegelicht .... 
 

● Op klein kamp slapen de kapoenen en welpen in gebouwen, de wolven in een tent. Aangezien we 
met redelijk wat kindjes op kamp gaan en iedereen zijn plek nodig heeft vragen we om geen 
luchtmatras mee te geven om op te slapen. Akabe slaap terug in hun persoonlijke slaapcarvan van 
vorig jaar. 

● Om rondzwervende spullen te vermijden in de tent/het gebouw is het handig als de kapoenen, 
welpen, wolven en akabe een (plooibare) doos meepakken om hun spullen in bij te houden. Voor 
de oudere takken kunnen enkele vuilzakken goed van pas komen om te zorgen dat hun spullen 
niet overal rondslingeren in de tent. 

● De kids-ID of identiteitskaart van uw kind steekt u in een geperforeerd plastic mapje, samen met 
de mondmaskers (klein kamp=1, groot kamp=3) en het zakgeld. Het is belangrijk om dit mapje bij 
aankomst aan de (tak)leiding af te geven! Voor de jongste takken kan u ook eventueel een extra 
brief in dit mapje steken, die we kunnen afgeven bij heimwee of indien er een brief verloren 
geraakt bij de post. 

 
 
 
 
 
 



 

 

!!!EXTRA VOOR GROOT!!! 
 

- Omdat de mama’s en de papa’s thuis blijven (gelukkig maar), hebben wij als verantwoordelijke 
leiding de ouderlijke toestemming nodig dat hun zoon of dochter zonder hen naar het buitenland 
mag reizen. Hiervoor moet je langs het gemeentehuis gaan om dit attest te ontvangen. 
Dit voor de landen: Luxemburg, Duitsland, Zwitserland, Liechtenstein, Frankrijk, Oostenrijk. 

- 2x ffp2 maskers  
- AFGEDRUKTE QR-CODE van het kind zijn vaccinatie (mag mee in het plastic mapje worden gestoken) 
 Lees volgende puntje “corona vaccinatie groot kamp” 

- Een kleine rugzak voor op de bus met water en een lunchpakket 
 
!!!CORONA VACINATIE GROOT KAMP!!! 
 
Indien je niet gevaccineerd bent met een covid 19 vaccin of je vaccin is vervallen (lees hieronder) neem je 
een bewijs mee dat je 48u op voorhand een negatieve covid test hebt afgelegd, dit MOET een PCR test zijn. 
 

- Een vaccinatiecertificaat van basisvaccinatie (1/1 voor Johnson&Johnson, 2/2 voor Moderna, Pfizer, 
AstraZeneca of Novavax) is na 14 dagen en gedurende 270 dagen (9 maanden) geldig, te tellen vanaf 
de dag van vaccinatie.  

- Na de boosterprik (2/1 na een basisvaccinatie Johnson&Johnson, 3/3 na een basisvaccinatie 
Moderna, Pfizer of AstraZeneca) geldig gedurende 270 dagen (9 maanden), te tellen vanaf de dag 
van vaccinatie. 

- Een herstelcertificaat is geldig vanaf de 12de dag na je positieve test en vervalt na 180 dagen, te 
tellen vanaf de dag waarop je positief getest werd.  

- Een testcertificaat is ofwel 72 uur geldig ( een PCR-test)  
 
DENK ERAAN DAT WE ALLES OP PAPIER NODIG HEBBEN, WANT ELEKTRISCHE APARATEN 

 MOGEN NIET MEE!!! 
!!!ZORG ER OOK VOOR DAT JE DE QR-CODE VAN HET LAATSTE VACCIN AFPRINT!!! 

 
*check zeker zelf ook nog is de regels over vaccinaties in Oostenrijk, want dit zijn de voorlopige regels van 
16/05/2022 
 

o TEKENVACCIN GROOT KAMP 
 
Zoals al reeds meegedeeld raden we jullie sterk aan om u zoon/dochter in te enten tegen tekenencefalitis 
als ze meegaan op groot kamp. 
Dit is dus een ziekte die teken kunnen doorgeven. Tekenencefalitis is een hersen(vlies)ontsteking die wordt 
veroorzaakt door het TBE-virus. 
 
Moest je dit willen doen dan wacht je er best niet te lang mee, want er moeten in totaal 3 vaccins geplaatst 
worden: 2 voor het kamp en dan nog 1 na het kamp. Tussen de eerste en tweede (die dat voor kamp dus 
moeten gezet worden) moet 1 á 3 maand tussen zitten. Dus breng dit best zo rap mogelijk in orde. 
 
Dit vaccin is niet verplicht, maar wordt wel zeer sterk aangeraden in Oostenrijk. 
Degene die ervoor kiezen geen inentingen te laten zetten, raden we aan een muggen/tekenspray te kopen 



 

 

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

o MEDISCHE STEEKKAART 
 
Normaal heeft iedereen ondertussen de steekkaart van zijn kind nog eens nagekeken door in te loggen op 
Stamhoofd (https://scouts-gidsen-de-korrelaar-hoeilaart.stamhoofd.be/). Als dit nog niet het geval is, 
gelieve dit dan zeker te doen! Controleer ook of de telefoonnummers die u hier opgaf, nog steeds kloppen. 
 
 
Voila, als jullie tot hier zijn geraakt zijn jullie goed voorbereid op kamp. Moesten er toch nog vragen zijn, 
aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn zoals steeds bereikbaar via mail of gsm.  
 
Mail:  vvksmdekorrelaar@hotmail.com of groepsleiding@scoutshoeilaart.be 
GSM-nummers: Senne (Consciëntieuze Dingo): 0476/08.67.53, Stijn (Alerte Kameel): 0470/03.93.57                        

en Cyriel (Toegewijd Konijn): 0471/82.10.46 
 

Graag willen we iedereen bedanken die de jins hebben gesteund met hun reis en de akabe met hun 
dagtocht. We zijn heel dankbaar dat ze dit gaan kunnen doen en allebei een mega toffe ervaring kunnen 

beleven. Bedankt hiervoor dus!! 
 
Vele scoutsgroeten en een stevige linker van 

Toegewijd Konijn                                   Alerte Kameel                                    Consciëntieuze Dingo 

 

 

 
  



 

 

KAMP BENODIGDHEDEN 

 
O = Overbodig 
X = Als je het bezit  
A = Alleen voor… 

 
Kapoenen, 
Welpen,  
Akabe 

 
Wolven, Jongverkenners en 
Verkenners 

Slaapgerief Warme pyjama of training A A 
  Slaapzak A A 
  Veldbedje X O 
  Slaapmatje (geen luchtmatras) A A 
Wasgerief Handdoeken en washandjes A A 
  Zeep, tandenborstel, tandpasta A A 
  Kam of borstel A A 
Eetgerei 2 Gamellen, lepel, mes, vork A A 
  Drinkbeker (GEEN glas!) A A 
  Drinkbus A A 
Zwemkledij Zwembroek/pak/bikini A A 
Kampkledij Volledig uniform ! A A 
  2de broek of rok A A 
  2de hemd of T-shirt A A 
  Vervanging ondergoed en kousen A A 
  Regenvest, warme trui A A 
  Hoge schoenen of laarzen X O 
  Watersandalen A A 
  Stapschoenen (ingelopen) zeer belangrijk A A 
Onmisbaar Pillicht (liefst in plastiek) A A 
  2 Vuilniszakken O A 
 (plooibare) kartonnen doos A O 
  Schrijfgerief, papier, briefomslagen A X 
  Stevige rugzak voor een tocht O A 
  Een stevig klein rugzakje (voor dagtocht) A A 
  Identiteitskaart/kids-ID A A 
  Zakgeld max €5 max €15 
  Zonnecrème, petje A A 
  Muggenmelk / bescherming tegen teken A A 
 Zakdoeken (PAPIEREN, GEEN STOFFEN) X X 
 Mondmaskers (1 voor klein kamp - 3 voor 

groot kamp) 
A A 

Allerlei  Kompas X X 
  Zakmes O A (wolven niet) 
  (Wegwerp)fototoestel X X 
 Muziekinstrument X X 
Mag niet 
mee  

GSM’s, MP3’s, PSP, Nintendo, andere 
elektronica 

O O 

 Drugs & alcohol O O 
 Snoep O O 

 



 

 

Info 
 
Lokalen 
Onze lokalen zijn gevestigd te J.B.CHARLIERLAAN 76a in Hoeilaart.   
  
Uniform  
Het basisuniform is voor alle takken hetzelfde: beige hemd - groene trui of trui van Scouts en gidsen 
Vlaanderen - groene, bruine of zwarte broek of rok (GEEN JEANS) - groengele groepsdas met reflecterende 
strook. 
  
Groepsdas   
Groen-geel met reflecterende strook: € 12. Te verkrijgen bij de groepsleiding (voor en na de vergaderingen) 
en cash, gepast te betalen.  
  
Rekeningnummer  
BE16 1030 1663 6174 op naam van Scouts en Gidsen Vlaanderen De Korrelaar Hoeilaart   
  
Ongevalaangiften  
Formulieren beschikbaar bij de takleiding en de groepsleiding.  
  
Tweedehandsuniformen  
Wij (ver)kopen tweedehandsuniformen (hemden, truien, broeken, rokken, dassen en T-shirts) vanaf de helft 
van de prijs van een nieuw uniform. Wij voorzien hier zelf momenten voor.  
  
Verhuur  
Wij verhuren onze tenten, onze shelters en materiaal. Verder in de korrel vind je meer informatie.   
 
Foto’s 
Foto’s van onze activiteiten staan met een link naar google drive op onze  facebookpagina (Scouts & Gidsen 
'De Korrelaar' Hoeilaart) en binnenkort ook op onze nieuwe website! 
 
Website  
Je kan steeds surfen naar onze website op het volgende adres: www.scoutshoeilaart.be of mailen naar : 
vvksmdekorrelaar@hotmail.com 
  
Scoutshuis Scouts en Gidsen Vlaanderen  
Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen; Tel.: 03 226 46 06 
E-mail : info@scoutsengidsenvlaanderen.be; Site: http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be 
  
Scoutswinkel De Hopper   
(http://www.hopper.be) 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lidkaart Scouts en Gidsen Vlaanderen = klantenkaart Hopper winkel! 
De lidkaart dient voor alle leden en leiding als klantenkaart in de Hopper winkels! Leden sparen per betalend 
kasticket 5% van het bedrag op en krijgen na 5 betalende bezoeken de kans om dit gespaard bedrag in 
vermindering te krijgen vanaf hun 6de bezoek. Leiding krijgt er ook zelfs 10% korting mee bij aankoop van 
groeps-  en kampmateriaal! In de Banier (knutselwinkel van de Chiro) krijg je op sommige aankopen 
rechtstreekse korting als je je kaart kan tonen.  
 
De Hopper Leuven        
Diestsevest 92A, 3000 Leuven; 016/ 23.55.25; winkel.leuven@hopper.be 
Open op dinsdag, woensdag en donderdag van 14u tot 18u.  
Vrijdag en zaterdag van 10u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 18u.  
Gesloten op 25 december tot en met 31 december. 
  
Jeugdraad  
Onze afgevaardigden bij de jeugdraad zijn Sneeuwhoen (Janne Vandenborre), Kameel (Stijn Verheyden) en 
Sofie Raveyts.   
  
Jeugddienst  
Ben Holderbeke (jeugdconsulent).   
Koldamstraat 11, 1560 Hoeilaart; 02/657.98.38.  
  
Schepen van Jeugd  
Pieter Muyldermans 
 
  



 

 

Het uniform 
Basis voor alle takken en is verplicht: 
 

● Beige hemd 
● Groene, bruine of zwarte broek of rok (dus: géén jeans!) 
● Groen-gele groepsdas met fluorand (moet bij ons worden aangekocht).   
● T-shirt en pull: Kapoenen, welpen, wolven, jong-verkenners en verkenners: trui en T-shirt Scouts en 

Gidsen Vlaanderen.  Jins: groene jin T-shirt en trui. Leiding: bordeaux  leidingspull en T-shirt 
 
Extra: 
T-shirt Scouts en Gidsen Hoeilaart (wij verkopen deze t-shirt) en trui van Scouts en Gidsen Vlaanderen. 
 
Waar komt welk kenteken 
 

● Het beloftekenteken van de welpen* komt op de linkerborstzak. 
● Het nesthoekje (welpen)* komt op de linkermouw met de punt naar boven. Het bestaat in 

verschillende kleuren, afhankelijk van de patrouille (nest) waarin de welp zich bevindt. 
● Het patrouillelint (JVK en VK)* komt aan de linkerschouderklep van het hemd. Het bestaat in 

verschillende kleuren, afhankelijk van de patrouille waarin de (J)VK zich bevindt. 
● Het beloftekenteken van de JVK en VK* komt op de linkerborstzak, naast dat van de welpen. 
● Het lintje België -Europa komt boven de linkerborstzak. In de plaats hiervan komt soms het lintje 

“Scouting” voor; dit is echter geen echt kenteken (het kan opgenaaid worden op regenkledij, 
slaapzakken en rugzakken, maar hoort eigenlijk niet op het uniform). 

● De Vlaamse leeuw komt bovenaan de linkermouw. 
● Het internationaal kenteken Scouts komt op de linkermouw, in het midden van de bovenarm. 
● Het groepslintje* komt onder de schoudernaad van de rechtermouw. 
● Het jaarkenteken* komt boven de rechterborstzak. 
● Het takkenteken* komt op de rechtermouw, onder het groepslintje. De takkentekens verschillen van 

tak tot tak: Kapoenen: gele narrenmuts; Welpen: groene vliegers; JVK: oranje rugzak; VK: blauwe 
fiets; Leiding: paarse bomen. 

● Jaarkentekens van andere jaren komen best achteraan op het hemd, net zoals de JEKA-of andere 
kampkentekens*. 

Kentekens met een * moeten normaal gezien niet aangekocht worden. Ze worden door de leiding gegeven: 
sommige in het begin van het jaar, andere na het opsplitsen in patrouilles of na de belofte of na een kamp. 
Het scoutsuniform (uitgezonderd het oude uniform) en de kentekens zijn verkrijgbaar in de scoutsshop de 
Hopper. 
 



 

 

Waar hoort welk kenteken 



 

 

Verhuur 
Wij verhuren het hele jaar door (behalve tijdens ons kamp):  
  
4 dubbele piramidaaltenten groene/beige 
Afmetingen: L: 10m x B: 5m x H: 3,10m met 3 middepalen   
Prijs: €135 per tent per dag   
Vervoer en opzetten: €25  per tent extra  
  
2 x 16 Meter tent    
Afmetingen: L: 16m x B: 6m x H: 3m  
Prijs: € 175 per tent per dag  
Vervoer en opzetten: €35  per tent extra.  
  
3 x Shelter  
Afmetingen: L: 8m x B: 6m x H: 3,10m  
Prijs: €45 per dag   
Vervoer en opzetten: €15  per shelter extra  
  
 
Wij verhuren ook ons materiaal zoals :   
 
Vuurschaal: €10/dag 
BBQ en Grill: €10/dag   
Tafels: €3/stuk   
Banken: €2/stuk   
Gasflessen en bekkens: €20   
Kook en ander materiaal: €15/set 
Lichtslingers: €15/dag 
 
 

TENTENMEESTERS 

Orka (Kobe Vandervelde) 0471/41.36.46 

Gemoedelijke Fret (Warre Charlier) 0491/54.90.76 

Gnoe (Kato Guns) 0478/28.78.41 


