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H E T  V O O R W O O R D

Liefste ouders en leden,

Het begint stilaan dichterbij te komen. Binnen een maand gaan we op kamp! Hoewel wij als

leiding hier elk jaar naar uitkijken, denk ik dat we na dit bewogen jaar er nog net dat tikkeltje

harder naar uitkijken. Dit jaar gaan we met alle takken samen op kamp in Luik, in het dorpje

Ocquier. Er waren dit jaar zondagen waarop we met meer dan 10 bubbels heel Hoeilaart

inpalmden, maar gelukkig zullen de maatregelen (als alles volgens plan verloopt) toelaten om

ons op kamp te beperken tot slechts twee bubbels! De ene bubbel bestaat uit de kapoenen,

welpen, wolven en akabe en de andere uit de jongverkenners, verkenners en jins. Om alles

zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen we om de rest van dit voorwoord heel nauwkeurig na

te lezen. 

Wanneer gaan we?

Hier zijn nogmaals de kampdata:

Kapoenen, welpen & wolven: 3-9 juli

Jongverkenners & verkenners: 3-12 juli

Akabe: 6-9 juli

Jins: 28 juni - 20 juli (de communicatie hierover verloopt via de jinleiding)

We verwachten hierop geen (of heel weinig) uitzonderingen. Indien hiervoor toch een geldige

reden is (zoals het vertonen van coronasymptomen in de dagen voor kamp) gelieve zo snel

mogelijk de takleiding/hoofdleiding te contacteren.

Zoals eerder al doorgegeven vragen we jullie zoals vorig jaar om jullie kinderen zelf te brengen

en te komen ophalen op het kampterrein. Er kan gecarpoold worden, maar dan vragen we wel om

dit met kinderen van dezelfde bubbel (zie hierboven) te doen en ook een mondmasker te

dragen indien u kinderen van een ander gezin vervoert. Het afzetten en ophalen zal als volgt

verlopen:



U komt op het aangegeven uur (zie tabel volgende pagina) naar het adres “Rue de la Croix

30, Ocquier” (coördinaten: 50.390741, 5.408560).

Op dit adres rijdt u een grindweg in, dit zal duidelijk aangegeven staan.

U volgt deze weg tot aan de ingang van onze weide. Hier is geen mogelijkheid om te parkeren

zonder de weg volledig te versperren, dus gelieve zo snel mogelijk uw kind af te zetten of op

te halen. Vergeet wel zeker niet om het plastic mapje (zie verder) aan de (tak)leiding af te

geven of terug mee naar huis te nemen. We vragen ook aan alle ouders om een

mondmasker te dragen van zodra u uit de auto stapt.

Na het afzetten/ophalen volgt u deze weg in dezelfde richting tot u op een straat uitkomt.

Vanaf hier kan je terug de gps naar huis volgen.

1.

2.

3.

4.



Opgelet: de weg die u moet volgen is zo’n 1,3 km lang en is voornamelijk een grindweg met hier

en daar enkele kleine putten. Op zich kan elke auto hier wel langs, maar indien u de keus hebt

kan het zeker geen kwaad om met een iets hogere auto te komen.

Het opzetten en afhalen gebeurt op de volgende momenten. Indien u kinderen van verschillende

takken komt afzetten, dan kies je 1 tijdstip (liefst het laatste) om ze allemaal samen af te

zetten/op te halen.

HEEN  (03-07)

14u: Verkenners en jongverkenners

14u30: Wolven

15u: Welpen

15u30: Kapoenen

HEEN (06-07)

10u: Akabe

TERUG  (09-07)

12u: Wolven

12u30: Welpen 

13u: Kapoenen en akabe

TERUG (12-07)

12u: Verkenners en jongverkenners

Wat neem je 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.



Iedereen slaapt dit jaar in tenten, daarom raden we heel hard aan dat de kapoenen en

welpen een veldbedje in plaats van een matje meepakken. 

Om rondzwervende spullen te vermijden in de tent is het handig als de kapoenen, welpen,

wolven en akabe een (plooibare) kartonnen 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.

Verdere toelichting:



Belangrijk: 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). Het is belangrijk om dit

mapje bij aankomst aan de (tak)leiding van uw kind 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 brieven verloren geraken bij de post.

Bij de kapoenen, welpen, wolven en akabe vragen we om het zakgeld (max €5) ook in het

plastic mapje te steken. Jongverkenners en verkenners (max €15) mogen dit zelf bijhouden

Ons kamp bestaat uit 2 bubbels van max. 100 personen, begeleiding (=leiding en fourage)

niet ingerekend. Binnen zo’n bubbel kunnen we samen ravotten, eten, slapen,  … zonder

bijkomende afstandsmaatregelen of mondmaskers. Tussen de verschillende bubbels is er

zo weinig mogelijk contact met elkaar en houden we afstand. 

Elke bubbel is verplicht om de gegevens bij te houden van elk extern contact. Er is een

duidelijke aanwezigheidslijst en een contactenlogboek waarin alles wordt genoteerd.

Wanneer een kind ziek wordt tijdens kamp, worden hij/zij afgezonderd samen met een leider

en worden de ouders gevraagd om hun kind zo snel mogelijk te komen ophalen.

We volgen verder standaardrichtlijnen zoals handhygiëne, zorgvuldige afwas en verplichte

mondmaskers voor +12-jarigen in openbare plaatsen indien de maatregelen dit

voorschrijven.

Kinderen die drie dagen of minder voor vertrek ziek worden en/of symptomen van

corona vertonen, blijven thuis. Hetzelfde geld voor kinderen die op dat moment op

aanraden van de huisarts of contact-tracing in quarantaine zitten. Contacteer in dit geval de

hoofdleiding. Indien uiteindelijk blijkt dat er geen sprake is van een coronabesmetting, is er

nog steeds de mogelijkheid om op kamp aan te sluiten. Gelieve uw verantwoordelijkheid

hierin te nemen: één besmet kind kan potentieel leiden tot een hele bubbel die het kamp

vroeger moet stopzetten!

Indien uw kind tot een risicogroep zou behoren, vermeld dit dan duidelijk op de medische

steekkaart en communiceer dit ook nog eens expliciet naar de takleiding.

Coronamaatregelen

We zijn er natuurlijk nog steeds niet verlost van die vervelende corona. We leggen graag uit wat

in grote lijnen onze inspanningen zijn tijdens kamp en ook wat we van u verwachten om ons

kamp coronavrij te houden.

Wat doen wij?

Wat doet u?



Tijdens het afzetten en ophalen draagt u een mondmasker van zodra u aan het

kampterrein bent. Indien u kinderen van andere gezinnen meeneemt, draagt u ook een

mondmasker in de auto.

Zoals hierboven aangehaald, verwachten wij dat indien een kind ziek wordt, er iemand

beschikbaar is om hem/haar te komen ophalen. Bent u zelf niet beschikbaar tijdens de hele

kampperiode, vraag dan op voorhand al eens rond bij oma, opa, tante, nonkel, ... zodat u weet

op wie u kan rekenen indien u zelf niet kan.

Medische steekkaart

Janne Vandenborre: 0471505518

Senne Trappeniers: 0476086753

Scoutsgroetjes,

Normaal heeft iedereen ondertussen de steekkaart van zijn kind nog eens nagekeken 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.

Brieven?

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 KIND

Scouts Hoeilaart

Rue Béemont 4, 

4590 Warzee

Geef dit adres zeker door aan oma’s, opa’s, tantes, nonkels, vriendjes, … want hoe meer

brieven, hoe meer vreugd! Let op: dit is niet hetzelfde adres als voor het afzetten/ophalen.

Ziezo, als jullie tot hier zijn geraakt zijn jullie goed voorbereid op kamp. Lees ook de tak-info

eens goed na zodat je op de hoogte bent van het kampthema en eventueel extra spullen die je

moet meepakken. Moesten er toch nog vragen zijn, aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij

zijn zoals steeds bereikbaar via mail of gsm:

      Pittige Sneeuwhoen en Consciëntieuze Dingo

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


I N F O

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:  € 11. 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:  http://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), Schorpioen (Ian

Vaeremans) en Dingo (Senne Trappeniers).  

 

Jeugddienst 

Ben Holderbeke (jeugdconsulent).  

Koldamstraat 11, 1560 Hoeilaart; 02/657.98.38. 

 

Schepen van Jeugd 

Pieter Muyldermans



H E T  U N I F O R M

W A T  D R A A G  J E  A L S  J E  N A A R  D E  S C O U T S  K O M T ?

Basis voor alle takken en is verplicht:

o   Beige hemd
o   Groene, bruine of zwarte broek of rok (dus: géén jeans!)
o   Groen-gele groepsdas met fluorand (moet bij ons worden aangekocht).  
o   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.

 

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*.

W A A R  H O O R T  W E L K  K E N T E K E N ?

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.



W A A R  H O O R T  W E L K  K E N T E K E N ?



T E N T E N V E R H U U R

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 

 

➢ 1 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 bekke:  €20  

 ➢ Kook en ander materiaal:  €15/set

 ➢ Lichtslingers:  €15/dag

CONTACTEER TENTENMEESTER: 
- Warre Charlier  04/91.54.90.76
 - Lenny Callens 04/86.94.10.31 
-  Daan Menu 04/863.33.77.43


