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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) 0471/83.10.46 

Gnoe (Kato Guns) 0478/28.78.41    

   Jongverkenners  

Materiaalmeesters   Assertieve Mandril (Manon Mylle) 0471/88.33.96 

Openhartige Maki (Jarno Lechène) 0471/90.15.23  Ongedwongen Winterkoninkje (Marieke Debackere) 0470/33.34.20 

Oropendola (Mats Van der Elst) 0468/10.28.13  Zorgzame Zwaluw (Merel Van Roy) 0475/44.17.63 

Zorgeloze Pinguïn (Vincent Tasiaux) 0471/71.05.95  Goedmoedige Walrus (Lenny Callens) 0486/94.10.31 

   Orka (Kobe Vandervelde) 0471/41.36.46 

Leiding     

Kapoenen   Verkenners  

Pittige Sneeuwhoen (Janne Vandenborre) 0471/50.55.18  Rechtvaardige Olifant (Arthur Vanbelle) 0495/92.43.02 

Zeepaardje (Daan Menu) 0483/33.77.43  Tevreden Beermarter (Esmee Sterckx) 0479/18.01.87 

Gnoe (Kato Guns) 0478/28.78.41  Temperamentvolle Meeuw (Marie Mylle) 0472/20.60.05 

Kwikstaart (Miel De Cooman) 0471/78.14.35  Consciëntieuze Dingo (Senne Trappeniers) 0476/08.67.53 

Agame (Kobe Charlier) 0483/39.14.84    

Sofie Raveyts 0492/02.06.98  Jins  

   Trouwhartige Collie (Robrecht Verhaegen) 0470/40.39.83 

Welpen   Gemoedelijke Fret (Warre Charlier) 0491/54.90.76 

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

Oropendola (Mats Van der Elst) 0468/10.28.13    

Ani (Cate Battheu) 0466/01.80.79  Akabe  

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

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

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

Ekster (Torre Vaeremans) 0491/64.86.61    



 

 

Voorwoord 
Beste leden, ouders, vrienden en vriendinnen, 
 
De lente is in zicht wat betekent dat de koude zondagen met bibberende lichamen voorbij zijn en dat we nog 
meer kunnen genieten van nog zottere scoutsactiviteiten. Hieronder vindt je de belangrijkste informatie voor 
de komende twee maand: 
 

• ONTBIJTFILM 
 
13 maart is er de jaarlijkse ontbijtfilm, door de weinige plaatsen in de zaal zullen we dit jaar enkel met onze 
kleinste takken gaan (akabe, kapoenen, welpen en wolven). We spreken hiervoor af aan om 13u45 aan de 
ingang van het Felix Sohiecentrum en om 16u15 mogen jullie ze hier ook terug komen ophalen. 
Vergeet zeker geen 2 EURO mee te pakken. 
 

• HELE DORP 
 
24 april is er het hele dorp. We spreken hiervoor af aan de trappen van het gemeentehuis om 9u en jullie 
mogen hier ook worden opgehaald om 17u.  
Als bij de kapoenen, akabe, welpen en wolven zitten vragen we aan jullie om 8 EURO mee te nemen. 
Ben je een jong-verkenner, verkenner of jin dan vragen we om 10 EURO mee te nemen. 
Dit is voor het overheerlijke middagmaal dat het team van het hele dorp klaarmaakt voor iedereen. 
 

• KOEKJESVERKOOP VAN AKABE 
 
Zoals jullie hoogstwaarschijnlijk weten hebben wij sinds vorige jaar een akabe tak. Zij houden deze maand 
een verkoop van koekjespotten om zo een mega toffe daguitstap te doen en om een fantastisch kamp te 
beleven. 
 
De koekjespotten die ze verkopen zijn potten met alle droge ingrediënten voor de lekkerste koekjes. Eén pot 
kost slechts 5 euro en tovert heel veel blije gezichtjes. 
 
Moest je geïnteresseerd zijn kan je op de link duwen en je bestelling plaatsen. 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJhTEW6tsj97y41UEG7W8WekuYCAxdS_1f_AgluZF_N91PGA 
/viewform)Bestellen kan tot 27 maart. 
 

• KAMPDATA 
 

- Klein kamp (akabe): 06/07/2022 – 09/07/2022 
- Klein kamp (kapoenen, welpen en wolven): 03/07/2022 – 09/07/2022 

Met klein kamp zullen we verblijven in de mooie gemeente Oudsbergen. 
- Groot kamp (jong-verkenners en verkenners): gaan dit jaar op buitenlandskamp naar Oostenrijk van 

12/07/2022 – 23/07/2022. 
 

Verdere informatie van ‘het adres om brieven naar te sturen’ tot ‘wat moet er allemaal in mijn trekrugzak’ 
wordt meegedeeld in de kampkorrel. 
 



 

 

• EXTRA INFO GROOTKAMP 
 
Zoals 3 jaar geleden, toen we naar Slovenië zijn gegaan, is het terug sterk aangeraden om een vaccin te 
pakken tegen de ziektes die teken kunnen geven, specifieker de ziekte tekenencefalitis. Dit is een 
hersen(vlies)ontsteking die wordt veroorzaakt door het TBE-virus. 
 

- Er moeten in totaal 3 vaccins geplaatst worden: 2 voor het kamp en dan nog 1 na het kamp. 
- Tussen de eerste en tweede moet 1 á 3 maand tussen zitten 

 
Lap nog een vaccin hoor ik jullie denken… Dit vaccin is niet verplicht¸ maar wordt wel sterk aangeraden. 
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 al gehad. Contacteer dan zeker je huisarts is om te zien of dat het 
vaccin nog voldoet of dat je nog een booster gaat moet laten zetten. 
 

• KAMPINSCHRIJVING 
 
Zondag 6 maart zullen de kampinschrijvingen opengaan. Iedereen die wenst mee te gaan op kamp, dient 
zich in te schrijven via het inschrijvingsformulier.  
 
!!!Je kan de link naar dit formulier vinden in je mailbox, op onze facebookpagina of op onze website  vanaf 6 
maart. De inschrijvingen sluiten zondag 17 april!!! 
 
Een stevige linker, 
 

  Toegewijd Konijn                                   Alerte Kameel                                    Consciëntieuze Dingo 

  



 

 

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

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 Sneeuwhoen (Janne Vandenborre), Kameel (Stijn Verheyden) en 
Sofie Raveyts.   
  
Jeugddienst  
Ben Holderbeke (jeugdconsulent).   
Koldamstraat 11, 1560 Hoeilaart; 02/657.98.38.  
  
Schepen van Jeugd  
Pieter Muyldermans 
 
  



 

 

 
 

Het uniform 
Basis voor alle takken en is verplicht: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

Waar hoort welk kenteken 



 

 

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

TENTENMEESTERS 

Orka (Kobe Vandervelde) 0471/41.36.46 

Gemoedelijke Fret (Warre Charlier) 0491/54.90.76 

Gnoe (Kato Guns) 0478/28.78.41 



 

 

 

 
TAK 

NIEUWS  



 

 

 

KAPOENEN 
 

Zondag 6 maart  
sssssst!! Na de vakantie vol plezier gaan we nu heel stilletjes naar het bos en vogels spotten. Dat 
lijkt misschien heel saai maar dat is super leuk. Miel en Kobe gaan elke week samen vogels spotten 
en die vinden dat super leuk. We gaan dus met zen alle naar het bos om in volle stilte om ter 
meest vogels te spotten. Wij hopen alle vogel fanaten te zien om 13u45  aan de Joengele. Als we 
dan 100.000.000 vogels hebben gezien mogen jullie weer naar jullie huisje om 17u. Kom thuis al 
maar tot volledige rust en tot dan vriendjes!!! 
 
Zondag 13 maart  
Ontbijtfilm!!! 
Vandaag gaan we voor het goede doel naar de ontbijtfilm van de jeugdraad! 
Afspraak om 13u45 aan het gemeenschapscentrum Felix Sohie met €2 in de hand.  
De film is gedaan om 16u15. 
 
ZATERDAG 19 maart  
Waaaaaar is dat feestje? HIER is dat feeeeestje!! Warm jullie dansbeentjes al maar op want 

vandaag gaan we helemaal los op de kinderfuif georganiseerd door de Chiro                . Kom allemaal 

verkleed in je beste outfit want het thema is carnaval        . We spreken om 13u45 af aan de 
Joengele, de deuren van het fuifje sluiten om 17u en mogen jullie naar huis.  
 
 
Zaterdag 26 en zondag 27 maart  
Spannenenend!!! Dit weekend is jullie 1ste minikamp op de scouts. We houden namelijk een 
slaapfeestje in onze lokalen. Zorg dat je zaterdag om 13u met een volle maag aan de joengele 
staat. Om zondag 12u Mogen jullie dan (hopelijk) uitgeslapen terug opgehaald worden door jullie 
oudertjes. Opgelet: Om dit mogelijk te maken moeten jullie wel een paar uiterst belangrijke 
dingen meenemen: een slaapzak, slaapmatje, knuffel, toiletgerief, 10 euro’s en jullie ultieme 
glimlach.  
 
Zondag 3 april 
Helaas is het vandaag geen scouts. Jullie leiding is namelijk haaien gaan temmen in de noordzee. 
Nog iets dat we geleerd hebben van onze avonturen op zee. 
 
 
 
 
 



 

 

Zondag 10 april  
We zijn deze zondag vergeten een spel te maken. We hebben dus jullie hulp en ideeën nodig om 
een spel te maken!!! Jullie zijn een beetje onze leiding voor 1 dag. Kom dus met jullie volle 
creativiteit en enthousiasme om 13u45 naar de joengele en om 17u mogen jullie weer naar huis 
huppelen. 
 
 
Zondag 17 april  
Omdat de Paashaas is geweest, en de leiding nog altijd bezig is met paaseitjes zoeken, kunnen we 
vandaag niet naar de scouts komen… Hopelijk hebben jullie ook nog veel zoekwerk en kunnen 
jullie jullie daarmee bezighouden, want vandaag is het GEEN SCOUTS. Volgende week hebben we 
hopelijk alles gevonden, en staan we weer paraat!  
 
Zondag 24 april  
Vandaag is het Het Hele Dorp! Huh, watte? Welll tijdens Het Hele Dorp spelen we de hele dag 
leuke spelletjes van alle verenigingen in Hoeilaart. We moeten eigenlijk tonen dat wij de beste en 
de sterkste zijn! Komen jullie meedoen om iedereen te verslaan? 
We spreken af om 9u aan de trappen aan het gemeentehuis. Breng ook 8 euro mee zodat je 
ingeschreven en verzekerd bent en ‘s middags mee kan eten. Het zal gedaan zijn om 17u.  
 

Kusjes en lekjes 

 

Kwikstaart - Zeepaardje - Agame - Gnoe - Frivole Streepmuis - Pittige Sneeuwhoen - Sofie  



 

 

WELPEN 
 
 
 
Zondag 6 maart  
Hey liefste welpjes! Hopelijk zijn jullie goed uitgeslapen want vandaag zullen we jullie kracht, 
snelheid en lenigheid testen in de grote "welpen-Olympics" zie dus maar dat je je sportschoenen al 
hebt ingelopen! We verwachten jullie om 13u45 bij de joengele en na de spelen mogen jullie ouders 
jullie terug komen halen om 17u! 
 
Zondag 13 maart 
Vandaag gaan wij samen naar de ontbijtfilm kijken in het 
Felix Sohie. Daarom verwachten wij jullie allemaal om 
13u45 aan het Felix Sohie waar jullie om 16u15 terug 
opgehaald mogen worden. Vergeet zeker geen €2 mee te 
nemen!!! Joepieeeeee, tot dan! 
 
Zaterdag 19 maart 
Welpen??? Zijn jullie dansbenen al opgewarmd???? want 
wij gaan….. DANSENNNNNN!!! De chiro organiseert een carnavalsfuif en wij gaan daar naar toe! We 
verwachten jullie om 13u45 aan de Joengele en om 17u mogen jullie helemaal uitgedanst naar huis. 
PS: vergeet jullie zeker niet te verkleden! Dat zijn pluspunten! PPS: Vergeet geen €3 mee te nemen! 
 
Zondag 27 maart  
Dag liefste welpjes jullie gaan het misschien niet  geloven maar jullie allerleukste leiding zit op dit 
moment op de maan. Wij zitten hoog en droog boven de grond rond te zweven tussen de kometen 
en planeten. We zien jullie dus allemaal in jullie luie zetel zitten en natuurlijk ook wanneer jullie flink 
huiswerk maken. Door onze vette buitenaardse uitstap zal er jammer genoeg geen scouts zijn maar 
vergeet vooral niet: “rozen verwelken, schepen vergaan maar laat vooral geen traan want volgende 
week mogen jullie terug naar de allercoolste scouts gaan!” xxx 
 
Zondag 3 april 
Dag welpen, ik hoop dat jullie er een beetje zin in hebben waaant de paasvakantie is net begonnen. 
Om de paasvakantie goed in gang te zetten hebben we een mega leuk spel voorbereid. Daarom 
verwachten we iedereen om 13u45 aan de Joengele en mogen daarna uitgespeeld opgehaald 
worden om 17u. Tot dan!! 
 
Zondag 10 april  
Vandaag gaan we echt iets super super leuk doen! We gaan spelen in de speeltuin van overijse! en 
om het nog gezelliger te maken mogen jullie allemaal een lunchpakket meenemen want we gaan 
daar samen picknicken!!! we spreken af aan de Joengele om 11u45 stipt want we moeten de bus 
halen!!!!! om 14u30 mogen jullie terug opgehaald worden! wederom aan de Joengele.  



 

 

Zondag 17 april  
De leiding is al een hele voormiddag aan het zoeken naar hun 
paaseieren en het ziet er naar uit dat dit nog een tijdje zal duren. 
Nadat we al onze paaseieren zullen gevonden hebben, gaan we 
hiervan smullen tot we moeten gaan slapen dus helaas geen scouts 
vandaag op deze mooie paasdag. Vrolijk pasen liefste paasklokjes 
van me! 
 
Zondag 24 april 
Ji ja jippie!!!  Vandaag is het, prrrrrrr ……. Tromgeroffel……. Het hele dorp! Jullie worden allemaal 
verwacht om 9u aan de trappen van het gemeentehuis, om met z'n allen de chiro in de pan te 
hakken. En nadat we alle toffe spelletjes hebben gewonnen mogen jullie om 17u terug naar huis. 
Breng allemaal ook 8 euro mee zodat jullie op de middag lekker kunnen mee smullen van het 
overheerlijke eten! 
 
Welpen leiding out! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

WOLVEN 
 
 
 

Zondag 6 maart  
Dag snotebellen! Jullie zijn ondertussen oud genoeg voor de ultieme scoutte test! Zijn jullie klaar 
om een echte scout te worden? Of worden jullie overgeplaatst naar de chiro? Zijn jullie het waard 
om later een totem te krijgen? Of zal jullie bordereaux leidingspul voor altijd leeg blijven? Dit zijn 
allemaal vragen die vandaag beantwoord zullen worden. Het enige dat we jullie al willen 
verklappen is dat het van ultiem belang kan zijn om u sjorringsknopen te oefenen en vuurtjes te 
maken in uw tuin. Afspraak: 13u45 Joengele. Einde: 17u ook Joengele. 
                (we gaan deze constructie proberen na te maken) 

Zondag 13 maart  
Opstaan snotapen!!! Trekt u kleren aan, poets uw tanden, laat die lekkere 
croissant van de mama vandaag maar liggen en kom onmiddellijk naar de 
scouts! Want vandaag gaan wij samen ontbijten en een filmke zien, hoe leuk 
is da?? Jullie worden om 13u45 verwacht aan het gemeenschapscentrum 
Felix Sohie en om 16u15 mogen jullie oudertjes jullie hier weer komen 
oppikken! Vergeet zeker geen 2 euro mee te nemen want koffiekoeken en 
films zijn tegenwoordig niet meer gratis!!  
 
Zondag 20 maart 
Sapperdepitjes!! Fien heeft al mijn tuinkabouters laten ontsnappen toen ik mijn benen al aan het 
opwarmen was voor het weekend van jullie leven. Aangezien dit wel een noodsituatie van de 
hoogste graad is (code rood zou meneer Van Ranst zeggen) kunnen we niet anders dan vandaag 
geen scouts te geven. Als je kabouters van ongeveer 50cm groot ziet lopen in uw straat contacteer 
ons dan zeker, dan komen we die vangen. 
 
Vrijdag-zaterdag-zondag 25-26-27 maart   
*telefoongesprek met Lukas Demesmaeker* 
Hallo… ja u spreekt hier met Lukas van de wolven… wat zegt u?... op weekend?... met de 
wolven?... nog een wolvenweekend?... Van vrijdag tot zondag?... Leuke activiteiten, leuke sfeer en 
de leukste leiding?... Of ik aanwezig zal zijn?... JAZEKER!!!! 
 
Ja wolfjes dat horen jullie goed! De tijd voor een tweede WOLVENWEEKEND is eindelijk 
aangebroken!!! 
Kort en krachtig: 
Afspraak vrijdag 25 maart om 19u aan de Joengele (je moet al gegeten hebben!!!) 
Einde zondag 27 maart om 12u aan de Joengele 
Noodzakelijk: 

- trekrugzak (die je zelf kan dragen)!!!! 
- stapschoenen!!!! 
- gamel en drinkbus 



 

 

- slaapzak en matje (geen veldbed) 
- rapidboef (ravioli uit blik, aiki noodles,...) 
- extra paar kleren en ondergoed 
- toiletzak 
- zwemkledij!!! en handdoek 
- 15 euro 
- zaklamp         (--> meer info volgt nog) 

 
Zondag 3 april  
Ik quiz, jij quizt, wij quizzen. 
Wie vindt er de juiste vervoeging van dit werkwoord? Bonuspunt voor jouw team deze zondag! En 
geloof ons je zal het nodig hebben want vandaag zullen wij quizzen alsof u leven er vanaf hangt. 
Om 13u45 worden jullie verwacht aan de Joengele met een getraind brein en om 17u mogen jullie 
uitgeputte breintjes weer naar huis gaan. Tot dan quizzers! 
 
Zondag 10 april  
Vandaag is boswachter Jan jarig!!! (felicitaties aan de man) Nu hebben ze ons gevraagd of we een 
paar taken willen overpakken, zodat De Heer Jan lekker taart kan eten op deze speciale dag. 
Dus wat staat er vandaag zoal op de planning: diertjes vangen, bomen tellen, blaadjes vegen, 
dammen bouwen, vogels spotten en nog veel meer zotte dingen. 
Afspraak aan de Joengele om 13u45 en om 17u mogen jullie als een echte boswachter naar huis. 
 
Zondag 17 april  
Vandaag is het geen scouts aangezien wij ons hebben ingeschreven op 
het wereldkampioenschap paaseieren rapen (kleine pronostiek: Mirte 50 
eitjes, Chiqui 100, Fien 150, Jesse valt wss in slaap dus 0, Cyriel 2.000 en 
Elysée 135) 

(Je krijgt een hele grote verrassing als je kan 
raden wie dit is) 

 
Zondag 24 april 
Het is zover, de dag waarop we het als scouts tegen heel Hoeilaart 
moeten opnemen. Zie dus dat jullie er allemaal uitgeslapen staan om 9u 
aan de trappen van het gemeentehuis en om 17u mogen jullie hier 
terug worden opgehaald.  
Breng allemaal ook 8 euro mee zodat jullie op de middag lekker kunnen mee smullen van het 
overheerlijke eten! 

xxx - konijn - griend - patrijs - zwalm - ree - python - xxx 



 

 

 

JONGVERKENNERS 

 

 
Zondag 6 maart 
Hoe spijtig het is al de laatste dag van de krokusvakantie (wenende emoji's). MAAR het is vandaag 
wel de beste dag van de krokusvakantie!!! We gaan jullie nog niet teveel vertellen wat we vandaag 
gaan doen. Het is een beetje mysterieus…. Dat is misschien een tip?! Wie weet. Kom allemaal om 
13u45 aan de joengele en om 17u mogen jullie terug naar huis. Kom zeker af om de vakantie goed 
te eindigen!!!!! Leukste leiding out xoxo 
 
Zondag 13 maart  
Het begint stilaan wat beter weer te worden en daarom gaan wij vandaag (als het weer het 
toelaat) een vlot bouwen. Wacht nee, we gaan twee vlotten bouwen en we gaan racen tegen 
elkaar!!! Wie zal het stevigste/coolste/beste vlot bouwen en als eerste de overkant van het grote 
meer bereiken? Kom het mee ontdekken om 13u45 aan de joengele en jullie mogen om 17u (nat) 
naar huis.  
 
Zondag 20 maart 
Hopelijk kennen jullie allemaal jullie dorp supergoed, want enkel dan kan je jezelf een echte 
DOENDER noemen. Daaaaaaroooom gaan we een megacooltegek dorpsspel spelen waarbij jullie 
het tegen elkaar gaan opnemen! 
Wie worden de strafste DOENDERS?  
Waag je kans om 13u45 aan de joengele en ga met de trofee naar huis om 17u 
 
Zondag 27 maart  
Helaas pindakaaaaas, laatste zondag van de maand en jullie weten ondertussen al wat dat 
betekent hé. Geen scouts zondag vandaag! We will miss you :’( 
 
Vrijdag, zaterdag en zondag 1-2-3 april  
OH MY GOD, wij kunnen jullie het heugelijke nieuws aankondigen dat we vandaag op ons tweede 
MEGA DELUXE WEEKEND vertrekken!!! We weten dat jullie hier al weeeeeeken naaruit kijken en 
daarom heeft de leiding alles uit de kast gehaald om jullie drie onvergetelijke dagen te bezorgen. 
Kunnen jullie ook al niet meer wachten? 
 
Wat moeten jullie weten zodat jullie optimaal van dit weekend kunnen genieten: 
We spreken af op vrijdag 1 april om 20u aan de joengele. Zie dat je thuis al gegeten hebt! 
Op zondag 3 april komen we terug tegen 12u (bij wijzigingen houden we de mama’s en papa’s 
zeker op de hoogte) 
Wat moet je zeker meenemen: 

- Trekrugzak en drinkbus 
- Gamel, bestek 
- Rapidboef (bijvoorbeeld Aïki noodles) 

 



 

 

 
- Slaapzak en matje (je moet alles zelf kunnen dragen!) 
- Toiletzak 
- Kleren en onderbroeken 
- Stapschoenen aandoen! 
- 20 euro zodat we iets leuk kunnen doen 

 
Zondag 10 april  
De paasvakantie is nu halverwege en om het vakantiegevoel erin te houden gaan we vandaag 
super gezellig samen picknicken! Hiervoor gaan we de zon opzoeken en deze is soms wel wat ver 
te zoeken, dus jullie mogen allemaal met je fiets naar de joengele komen om 12u. Vergeet zeker 
geen lekker lunchpakket anders kunnen we het helaas niet echt een picknick noemen. Om 14u30 
hebben we een mooi bruin kleurtje gekregen en mogen jullie weer naar huis vertrekken. 
 
Zondag 17 april  
Deze nacht is de paashaas geweest en dat betekent dat iedereen druk bezig zal zijn vandaag met 
het rapen van paaseitjes. De leiding is al goed aan het zoeken overal maar de eitjes zijn echt wel 
heel goed verstopt, het ziet ernaar uit dat we hier wel nog even mee bezig gaan zijn. Helaas geen 
scouts dus vandaag. Jullie mogen je ondertussen wel bezighouden met een wedstrijdje om ter 
meest paaseitjes fretten.  
 
Zondag 24 april 
Vandaag is gekend in Hoeilaart en omstreken als één van de geweldigste dagen van het jaar!! 
Vandaag strijden we namelijk voor de titel van Het Hele Dorp. Zorg dat jullie in topvorm om 9 uur 
aan de trappen van het gemeentehuis staan en om 17 uur mogen jullie terug naar huis met de 
trofee!  
Pak allemaal ook 10 euro mee, voor het overheerlijke middagmaal dat we gaan voorgeschoteld 
krijgen! Tot dan XOXO 
 

 
Groetjes van je leiding en tem je draak tegen volgende zondag!  



 

 

 

VERKENNERS 
 
Van 24 tot 29 april doen wij met de liefste verkenners een inleefweek. Dit wilt zeggen dat wij 
een week samenleven in de Joengele, en van daaruit naar school gaan, hobby’s doen, samen 
koken en vooral veel plezier maken! Verdere info volgt nog, maar bij vragen mag je zeker bellen 
naar Arthur (takleiding): +32495924302 of naar Senne (groepsleiding): +32476086753 
 
 
Zondag 6 maart  
Omdat schaatsen zooooooooooooo leuk is, gaan wij onze afgelaste 
scoutsactiviteit opnieuw laten doorgaan!!! We spreken af om 13u aan de 
Joengele, en om 16u zijn we terug! Trommel de mami en de papi al maar 
op om te rijden, jihaaaaaaa 
 
Zondag 13 maart  
Quinze soixante rpz!!! Om onze schitterende quartier nog beter te leren kennen, spelen we 
vandaag een stadsspel in onze prachtige stad Hoeilaart! Om 13u45 aan de Joengele, en om 17u 
weer naar huis! 
PS.: Hoeilaart Stad, de rest is parking <3 

 
 
 
Zondag 20 maart 
20 maart is de 79ste dag van het jaar (80ste dag als het een schrikkeljaar is) en vandaag, dag op 
dag, in 1916, heeft Albert Einstein zijn algemene relativiteitstheorie gepubliceerd. Senne is ons er 
alles over aan het vertellen, dus vandaag jammerlijk genoeg, geen scouts! 
 
 
Zondag 27 maart  
Een paar scoutsvrienden hebben is leuk, maar heel veel scoutsvrienden hebben is nog veel leuker. 
Daarom spelen we vandaag een spel met alle verkenners uit de hele buurt! Het spel start om 14u 
in Leuven. Senne pakt met jullie de bus in Hoeilaart om 12u59, maar je mag ook altijd rechtstreeks 
naar Leuven komen. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_relativiteitstheorie


 

 

 
Zondag 3 april  
miauw, miauw, miauw!  
Als wij op kamp net zoals deze luxepoes willen leven, zullen we nog wat centjes moeten verdienen 
:( We beslissen samen wat we zullen doen/verkopen, dus verder info volgt! 
 

 
 
Zondag 10 april  
Vandaag nog eens een vanoudse scoutszondag! Om 13u45 aan de lokalen, en om 17u naar huis. 
Doe vuile kleren aan en leer sjorren! 
 
Zondag 17 april  
Wij zijn de paashaas aan het helpen om alle eieren te verstoppen! Geen scouts dus, snorrie! 
 
Zondag 24 april 
Vandaag is het …… TROMGEROFFEL ………. HET HELE DORP!!!! 
 
We spreken om 9u af aan de trappen van het gemeentehuis. Omdat we ‘s middags heeeerlijke, 
sappige kip mogen eten, vragen we om 10 euro mee te nemen. 
 
Deze avond start ook onze inleefweek!!! Pak dus al je spullen mee om een week te overleven in de 
Joengele! Informatie volgt nog! 
 

  



 

 

JINS 
        

Zondag 6 maart  
Zin in een scheve schaats? Deze namiddag begeven we ons op glad ijs. We gaan namelijk 
schaatsen in Haasrode samen met die kleine stinkverkennertjes. We spreken af aan onze 
thuishaven de joengele en racen dan naar daar, 13u aan de joengele en 16u zijn we terug. 
Vergeet jullie handschoentjes, mutsjes, sjaaltjes, bokes met choco en jullie cecemel niet. #Mielout 
#aanwezigheidverplicht 
 
 
Zondag 13- Zaterdag 19 maart  
jeeej samen inleven, maakt da mee op deze koude/warme dag. 
Stijn gaat in u dm’s sliden om al de benodigdheden die je nodig hebt mee te delen. 
pakt da we zondag beginnen om 8u ‘s ochtends (kan nog veranderen als er zaterdag een dikke 
boite is) pak dan 20u met u maagje gevuld. dhaaaag. lekjes. 
 
Zondag 20 maart 
Snelle mensen zijn snel, trage mensen zijn traag, weet dat God u altijd in ‘t oog houdt. 
geen scouts dus!!!! spijtig!!!! 
 
Zondag 27 maart  
Jaja, het is tijd voor het welgekende metrospel in het mooie Brussel. Wij verwachten jullie 
ALLEMAAL om de bus (345) te pakken die om 13u22 aan nero passeert. Desnoods stapt ge op aan 
een halte dichter bij uw huis ma ziet da ge er op zit! Na een leuke namiddag mogen jullie om 17u 
weer naar huis. 
 
Zondag 3 april  
de activiteit van de dag is ‘vindt een activiteit voor vandaag’.  13u45 aan de joengelen en om 17u 
moogde terug naar huis gaan.  
 
Zondag 10 april  
DE JACHT IS GEOPEND!!! nu ben je lopend.  
op de vlucht, maar niet in de lucht 
kijk goed rond, we zitten niet onder de grond 
rook sneeuw blauw, kom maar gauw 
13u45 tot 17u Joengele 
 
Zondag 17 april  
Hallo allemaal!! Vandaag gaan wij de paardenracen gaan bekijken aan de plaatselijke Hippodroom. 
Hierbij mogen we zeker onze frisse veulens niet vergeten, het wordt een zware race. Afspraak om 
13u45 aan de joengelen en om 17u mogen de paarden weer op stal. 
 



 

 

Zondag 24 april 
Hier zijn we weer, na 2 jaar afgelast te zijn mag het hele dorp eindelijk nog eens doorgaan, jippie! 

Zoals elk jaar is het bijna constant hetzelfde, van de ***** droge kip tot de lange uurtjes in het 

park. En ook zoals alle andere jaren gaan wij dat weer winnen. We moeten allemaal om 9u00 

trappen aan gemeentehuis zijn. Vergeet geen 10 euro mee te nemen voor het middageten.  

Voor de mensen die nog niet te vroeg in hun bedje moeten kruipen is er deze avond ook een quiz 

om het hele dorp mee af te sluiten en de winnaars te bepalen. Het zou leuk zijn als we ook hier op 

jullie hulp kunnen rekenen. Om zo de laatste eindmeet te halen en de beker mee naar huis te 

nemen. 

 

 

love y’all 

 

 
Collie    Fret   Kameel 

  



 

 

AKABE 
 

 
 
Zondag 13 maart   
Vandaag gaan we naar de ontbijtfilm van de Jeugdraad! We spreken af om 13u45 aan het GC Felix 
Sohie. De film is om 16u15 gedaan. Breng ook €2 mee voor de ingang en een chipsje.  
 
 
Zondag 20 maart 
Vandaag maken we het bos onveilig! Doe goede stapschoenen aan en breng je verrekijker mee 
want we gaan op zoek naar de bosbewoners! 
Afspraak van 13u45 tot 17u aan de Joengele! 
 

 
Zondag 10 april  
Omdat het vorige keer heel hard regende konden we niet naar de 
koeien :( . Daarom gaan we vandaag nog een keer proberen! We 
moeten door het bos dus doe je goede wandelschoenen aan! 
Afspraak van 13u45 tot 17u aan de Joengele! 
 

 
Zondag 24 april 
Vandaag is het Het Hele Dorp! Dat betekend dat alle groepen van de scouts spelletjes spelen tegen 
de andere verenigingen in Hoeilaart. Maar laat die maar doen, wij gaan vooral de anderen 
aanmoedigen en onze koekenpotten verkopen. Hopelijk hebben we dan heel veel centjes om op 
daguitstap te gaan en leuke dingen te doen op kamp.  
We spreken af om 14u aan de trappen van het gemeentehuis en om 17u mogen jullie hier weer 
opgehaald worden. 

 
Kusjes 

 
Sofie, Chiqui en Jennifer 


