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Dag liefste ouders en beste vrienden van de scouts
Allereerst wilt de hele leidingsploeg van Scouts Hoeilaart jullie een fijne Kerst en een gelukkig nieuwjaar
wensen! Hopelijk wordt 2021 voor iedereen een toffer jaar, dan het jaar dat we achter de rug hebben. We
hopen dat iedereen zo snel mogelijk terug naar de scouts mag komen, en dat we snel weer samen kunnen
ravotten!
- Coronamaatregelen Wij zouden jullie er graag nog eens aan herinneren om altijd een mondmasker te dragen bij het afzetten en
ophalen van je kind, en niet te blijven plakken.
Wanneer je zoon of dochter in quarantaine moet, vragen we ook om je kind niet naar de scouts te sturen,
en steeds de adviezen van de huisarts, de school of het CLB op te volgen. Ook wie ziek is, blijft thuis!
Zo zorgen we samen voor een veilige omgeving op de scouts!
- Examens Voor de studenten onder ons is dit niet de leukste periode van het jaar. Velen van ons zitten nu voor een
lange tijd achter hun boeken, waardoor de activiteiten vaker op vrijdag- en zaterdagavond door zullen gaan.
Lees dus steeds goed de korrel! Wij rekenen op jullie begrip, en jullie mogen op ons rekenen voor nog steeds
hele leuke activiteiten!
- Buitenspelen & sneeuw Door de huidige maatregelen moeten wij nog steeds zo veel mogelijk buiten spelen. Zorg daarom steeds dat
je kapoen, welp of wolf warm aangekleed is.
Als het sneeuwt, mogen jullie zoals elk jaar je slee meenemen naar de scouts, want dan gaan we sleeën bij de
boer in Hoeilaart, joepie!
- Fiscale attesten 2020 Vanaf nu beschikken wij over de fiscale attesten van 2020, waarmee je de gemaakte kosten van kamp 2020
kan ingeven in je belanstingsaangifte. Hiervoor volstaat het de groepsleiding te contacteren en dan
bezorgen wij je een ingevulde digitale versie. Ook die van vorige jaren zijn indien nodig nog steeds te
verkrijgen.

- Kamp
Het is januari, en dat wilt zeggen dat we al in de helft van dit scoutsjaar zitten. Wat jammer! Het goede
nieuws is wel dat het kamp steeds dichterbij komt! Daarom delen we de kampdata al mee, zodat iedereen
die periode vrij kan houden om mee te komen! De kapoenen, welpen en wolven zijn weg van 3 tot 9 juli, en
de jong-verkenners en verkenners zijn op kamp van 3 tot 12 juli!
- Website We vinden het belangrijk om jullie steeds van alles tijdig op de hoogte te stellen en doen dan ook ons
uiterste best om de website (https://www.scoutshoeilaart.be/) zo duidelijk mogelijk te houden en alles op
tijd te uploaden, alsook te communiceren via e-mail. Foto’s zullen we vanaf nu dan ook proberen delen via
de website. Nu gebeurt dit via Google Drive.
- Aanwezigheid op de scouts Helaas merkt de leiding vaker dat sommige kindjes niet veel naar onze zondagse activiteiten komen maar
zich op het einde van het jaar wel inschrijven voor het kamp. We hebben daarom besloten dit jaar opnieuw
een minimum aanwezigheid in te voeren. We verwachten dat iedereen minstens 12 keer geweest is om
mee te mogen op kamp. We doen dit zodat wij de leden beter leren kennen en zij ons, dit maakt het voor
ons allemaal heel wat aangenamer. Gezien de oudere takken al een lange periode geen vergaderingen
meer hadden, wordt hier natuurlijk rekening mee gehouden bij het toepassen van deze regel. De leiding en
groepsleiding staat ook steeds open om te luisteren naar eventuele uitzonderingen. Alvast bedankt om
deze regel te respecteren.
Ziezo, dit was alle belangrijke info om goed aan 2021 te beginnen.
Je kan ons steeds bereiken per e-mail: vvksmdekorrelaar@hotmail.com of per telefoon:
Janne Vandenborre: 0471505518
Senne Trappeniers: 0476086753

Pittige Sneeuwhoen & Consciëntieuze Dingo

INFO

Lokalen
Onze lokalen zijn gevestigd te J.B.CHARLIERLAAN 76a in Hoeilaart.
Uniform
Het basisuniform is voor kapoenen, welpen, wolven, jongverkenners, verkenners, jins en leiding
hetzelfde: beige hemd - groene trui (groene trui of trui van Scouts en gidsen Vlaanderen) groene/bruine lange broek / korte broek / rok (GEEN JEANS) - groen-gele 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. Bekijk verder in de korrel de bladzijde
met 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

HET UNIFORM
WAT DRAAG JE ALS JE NAAR DE SCOUTS KOMT?

Basis voor alle takken en is verplicht:
o Beige hemd
o Groene/bruine/zwarte lange of korte broek of rok (dus: géén jeans!)
o Groen-gele groepsdas met fluorand (moet bij ons worden aangekocht).
o T-shirt en pull: Kapoenen, welpen, jonggivers, givers: trui en T-shirt Scouts en Gidsen
Vlaanderen, Opm. zowel oude als nieuwe zijn goed
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 HOORT 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?

TENTENVERHUUR

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: 5m 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

TAK
NIEUWS

KAPOENEN
zondag 3 januari
MIEP MIEP PHEWWWW…..Dat is het geluid dat we gaan maken als we aan het
racen zijn. Dus bereid jullie allemaal voor met extra warme kleren en een helm en
kom om 13u45 naar de startlijn aan de Joengele en om 17u mogen jullie terug
worden opgehaald en volgens de snelheidsregels naar huis worden gebracht. Een
parachute mag je op eigen initiatief meenemen voor als je uit de bocht denkt te vliegen.3… 2… 1…
GOOOOOOOOO!
zondag 10 januari
Dag liefste kapoenen! Deze zondag zal onze activiteit er iets wat anders uitzien dan normaal. Vandaag krijgen jullie
leiding van de allerleukste jins! De jins worden volgend jaar leiding en daarom gaan ze vandaag al eens oefenen hoe
dat in zijn werk gaat, want leiding geven is géén gemakkelijke taak 😀. Zij hebben vandaag een superleuk spel
voorbereid voor jullie dus het wordt de max! Het enige wat je nodig hebt is een rugzakje met je vieruurtje en je
goed humeur natuurlijk! Afspraak om 13u45 aan de joengele en om 17u kunnen jullie worden opgehaald aan de
joengele.
Zondag 17 januari
Slecht nieuws beste kapoentjes, vandaag is er jammer genoeg geen scouts. De leiding is hard aan het studeren,
eeeiiiih. Maar jullie kunnen wel iets doen vandaag. De leiding heeft allemaal moeilijke toetsen en hebben hierbij
extra hulp nodig. Brand vandaag dus allemaal een kaarsje voor jullie liefste leiding. Als jullie dit allemaal doen dan
gaan die toetsen zeker lukken.
Zondag 24 januari
Leukste kapoenen van de wereld! Hou jullie klaaaaaar want vandaag gaan we samen super leuke spelletjes spelen.
JOEPIEEE JEEEEJ! We verwachten jullie allemaal aan de joengele om 13u45 en om 17u mogen jullie weer naar
huis. Wij kijken ernaar uit om jullie terug te zien!

Zondag 31 januari
Halloooo lieve kapoentjes, we hopen dat jullie jullie stapschoenen al hebben ingelopen want vandaag gaan we
naar het bos! We hebben namelijk gehoord dat de kabouters onze hulp nodig hebben. Vergeet jullie regenjas en
een warme pull zeker niet!. Jullie worden zoals gewoonlijk om 13u45 aan de joengele verwacht en om 17u
mogen jullie ouders jullie terug komen ophalen.
Zondag 7 februari
Wij zoeken de schat,
Wij zoeeeken de schat,
We zijn om die te vinden al dagenlang op pad,
Wij zoeken de schat, Wij zoeeeken de schat,
We zijn om die te vinden al dagenlang op pad
Wie dit leuke liedje kent van kabouter Plop staat al een streepje voor! Voor wie het nog niet kent: vraag snel
even aan je mama of papa om het op te zetten en zing maar luidkeels mee! Want wij gaan namelijk op zoek naar
DE SCHAT!! Welke schat? Een grote schat? Een schat van wat? Op al deze vragen vinden we zondag het
antwoord! We spreken af om 13u45 aan het gemeentehuis en wie wil mag zijn ‘Sherlock-onderzoeks-items’
meenemen of aan doen ;) Om 17u mag je terug naar huis met de schat!!
Vrijdag 12 februari
Beste kapoentjes, zijn jullie klaar voor jullie allereerste openluchtfuif??? Vanavond gaat de beste avond ooit
worden. Maak al jullie spieren maar los en breng jullie beste dansmoves mee. Jullie zijn allemaal welkom om om
18u naar de joengele te komen en dan om 20u allemaal moe gedanst terug naar huis te gaan. We kijken er al
naar uit, tot dan!
zondag 21 februari
Jullie zijn vandaag waarschijnlijk allemaal met een grote glimlach wakker geworden, want vandaag is het
scouts!! En nog veel leuker, we gaan naar het bos samen. Super tof! Wij verwachten jullie allemaal om 13u45 in
de joengele en om 17u mogen jullie uitgespeeld naar huis keren. Tot straks!
zondag 28 februari
Helaas pindakaas… Het is weer de laatste zondag van de maand en ik hoor jullie al wenen…. Inderdaad,
vandaag is het geen scouts! Volgende zondag staan we weer helemaal klaar voor jullie met weer een
fantastisch spel! Dikke knuffel en hou jullie goed allerliefste kapoentjes xoxo

dikke kusjes van jullie liefste leiding
xoxoxo

di

WELPEN
zondag 3 januari
Geachte meneer of mevrouw Welp
Bij deze bent U uitgenodigd op onze gezellige nieuwjaarsreceptie. U wordt om
18u30 verwacht aan de feestelijke parking aan de zijkant van de Joengele
om 2021 in te zetten. Om 20u30 mag U moe maar voldaan naar huis.
Hoogachtend
De leukste leiding van 2021
zaterdag 09 januari
Dag lieve welpjes! Zaterdag 9 januari verwachten wij jullie aan de bioscoop Joengelepolis! Deze
bioscoop opent speciaal zijn deuren voor jullie! Vanavond is het niet zomaar een zondagmiddag
scoutsactiviteit maar het is een super, mega, leuke, spannende filmavond! Met andere woorden
haal jullie popcorn en 3D brillen al maar boven. Het is toegestaan om een kleine snack en drankje
mee te smokkelen. Wij verwachten jullie om 18u30 stipt aan de parking aan de zijkant van de
Joengele voor de start van de film. Om 20u30 sluit Joengelepolis zijn deuren en mogen jullie naar huis!
Tot dan xoxo
zondag 17 januari
OH NEE! Het grote examenmonster heeft jullie leiding gevangengenomen en laat ons niet meer gaan! Wij
blokken ons kapot om te ontsnappen en het monster te verslaan, maar dat gaat hier nog wel even duren…
Duim alvast voor ons en brand een kaarsje voor jullie hardwerkende leiding, wij gaan deze week dus geen
scouts kunnen geven. Oefen alvast enkele gezelschapsspelletjes met jullie ouders, broers, zussen, kat, hond,
… zodat jullie helemaal klaar zijn voor de volgende activiteiten!
zondag 24 januari
Wie heeft het gedaan? Waarmee is het gebeurd? Waar is het gebeurd? We moeten het samen onderzoeken.
Dit is niet zomaar een spel. We moeten dit super serieus gaan onderzoeken. Kom met je meest detective
outfit, want we gaan vandaag een moord oplossen. We spreken af om 13u45 op de parking naast de joengle
en jullie mogen om 17u naar huis gaan.

zondag 31 januari
Heyyy welpennnn vandaag is een nice dag want we gaan ons eigen zo rijk mogelijk maken door huizen te
kopen… wie weet al welk spel? MONOPOLY dat is waar het beste gezelschapsspel gaan we in het
meegaaaaaaaa groot spelen. Wij verwachten jullie om 13u45 in het park met jullie beste humeur en om 17u00
mogen jullie ouders jullie komen ophalen als jullie allemaal stinkend rijk zijn.
zondag 7 februari
Jow welpen, vandaag gaan we een mega vet leuk spel spelen in het bos. Jullie worden in 2 teams verdelen, wie
de vlag als eerste pakt is gewonnen. Ik denk dat veel onder jullie al weten wat we gaan spelen Stratego!! Neem
al jullie energie mee want dit gaan jullie nodig hebben vandaag. Jullie ouders mogen jullie afzetten om 13u45
aan de joengele en om 17u00 komen halen. tot dann!!!!!
zondag 14 februari
Patrijs en Walrus zaten op de bus K U S en kuskuskus OoOoOoOoOoOhhhh <333333
vandaag is het Valentijn, en gaan wij lekker daten met elkaar in het de meest romantische plek van Hoeilaart:
het park!! Jullie worden om 13u45 verwacht in het park, en om 17u mogen jullie met vlinders in de buik naar
huis
zondag 21 februari
Onlangs ging leider Jesse picknicken in het bos. Hij had een mandje mee,
gevuld met lekkere koekjes en bloemen voor zijn liefje. Hij had wat teveel
fruitsap gedronken en ging iets verderop zijn blaas legen tussen de varens.
Toen hij terugkwam, was heel zijn mandje leeg! Jesse keek verward om zich
heen en zag in de modder een gigantische voetafdruk. Onmiddellijk belde hij
zijn liefje op en zei: “Schat, pak je geweer mee… WE GAAN OP BERENJACHT!
We spreken af om 13u45 op de parking van het Station van Groenendaal. Om 17u zullen we hem wel
gevangen hebben en gaan we samen naar huis.
Wees niet bang. Alles komt goed. Ik zie je graag. Tot zo!”
zondag 28 februari
Toen de leiding klein was, keken wij elke dag naar TIK TAK op Ketnet. Dit was echt een prachtig tv-programma
dat duizend keer beter is dan alle filmpjes op TIK TOK. Daarom is het vandaag geen scouts zodat jullie naar TIK
TAK kunnen kijken met niknakjes en knakworstjes. Geniet ervan en tot volgende week!

patrijs
streepmuis

python
beermarter

dingo

walrus

WOLVEN
Zondag 3 januari
links, rechts, links, rechts … hupsa jumpke, pizza, PIZZAPUNT!!!!Aaaaaah jonkies, jullie leiding hier. Wij zijn
hier in de Alpen de pistes wat onveilig aan het maken. Wij geraken er vandaag dus spijtig genoeg niet. Het is
dus geen scouts. Geniet van jullie vrije zondagmiddag met jullie gezin. Wij wensen jullie nog een fijne Kerst
en een gelukkig nieuwjaar toe en heel veel liefde. Tot snel!!
Zaterdag 9 januari
GROOT NIEUWS!!!! Normaal moeten wij heel vroeg gaan slapen maar van onze mama en papa mogen wij
vandaag nog na bedtijd uit ons huis komen. Hoe spannend! Meld jullie allemaal aan 19u aan de Joengele om
ons wat gezelschap te komen houden. Om 21u mogen jullie hier weer worden opgehaald.
Zondag 17 januari
Ik studeer, hij studeert, wij zijn nog niet klaar met studeren… Aangezien de leiding deze maand examens
heeft moeten wij heeeeeel hard studeren. Hoe spijtig, jullie gaan ons terug een weekje moeten missen. Het
is dus vandaag geen scouts (droevig gezichtje). Wij zien jullie wel volgende week graag terug met extra
kennis in ons hoofd.
Zaterdag 23 januari
Huh??? Wat??? Vandaag worden jullie terug verwacht om 19u aan de Joengele, ma ni vertellen aan onze
ouders eh, want die gaan da ni zo tof vinden dus ssssssssttt… Om 21u mogen jullie hier dan terug heel stilletjes worden
opgehaald.
Zondag 31 januari
Bos? Boooossss??? Booooooossssssss??????Ik denk dat we vandaag niet naar het bos gaan, of toch wel. Of
toch niet?? Doe voor de zekerheid toch maar uw bottinen aan. Wij verwachten jullie om 13u45 op de parking
naast de Joengele (aan het pompgebouw) en om 17u mogen jullie hier ook weeral worden opgehaald.
Zondag 7 februari
Vandaag is het de 38ste dag van het jaar, dus het is denk ik wel tijd voor een kleine (of grote) verrassingsactiviteit. Kom
dus allemaal met jullie curieuze neuzen om 13u45 naar de parking naast de Joengele (aan het POM-gebouw), waar jullie
om 17u ook terug worden opgehaald. Als je durft tenminste….

Zondag 14 februari
Ik kijk heel diep in zijn/haar ogen,
En zie duizend regenbogen,
En ik voel me zo Jodelee Jodelee Jodeloo
Ik wil dansen, Ik wil springen
Want hij doe mijn hartje zingen
En dan gaat het zo Jodelee Jodelee Jodeloo
Hij/zij is mijn beste maatje,
Mijn vriend mijn toeverlaatje
Zag je ooit een mooier plaatje, dan wij met zijn twee
Ik kijk heel diep in zijn/haar ogen,
En zie duizend regenbogen,
En ik voel me zo Jodelee Jodelee Jodeloo
Jullie kunnen het al raden, de leiding gaan vandaag cupido spelen en wij gaan vandaag hartjes vangen. JOEPIE!!!!!
Jullie worden allemaal om 13u45 op de parking naast de Joengele (glazen gebouw) verwacht en om 17u
mogen jullie hier ook worden opgehaald.
Zondag 21 februari
!!EMERGENCY MEETING!!!
rood: ik was in electrical mijn opdrachten aan het doen
zwart: ik zag geel door een schacht gaan
wit: ik was bij oranje
oranje: ik was bij wit …
Wie denken jullie dat de imposter is? Kom erachter en speel mee Among Us om 13u45 op de parking naast de
Joengele (aan het pomp gebouw) en om 17u mogen jullie terug naar huis.
Zondag 28 februari
Scout = knapen die zich aangesloten hebben bij de vereniging der scouts, die ten doel heeft knapen door
oefening op te leiden tot moedige, vaardige, opofferende, zelfstandige mannen en vrouwen.
Vandaag gaan we onze scout skills van onder het stof halen en van jullie nog een grotere, betere en dapperdere
scout maken. Kom dus allemaal om 13u45 naar de parking naast de Joengele (aan het pompgebouw) om aan
dit helse avontuur te beginnen en om 17u mogen jullie allemaal terug worden opgehaald.

AKABE
zondag 3 januari
Vandaag gaan we samen met de kapoenen naar het bos! Kleed jullie maar goed warm aan met kleren die wel
eens vuil zouden kunnen worden. We spreken af om 13u45 aan de joengele! Om 17u mogen jullie terug naar
huis.
Zondag 17 januari
Dag liefste akabeërs, vandaag mogen jullie jullie beste knutselkunsten bovenhalen.
Want we gaan knutselen, JOEPIEEEE. We verwachten jullie dus allemaal om 13u45
aan de joengele (de lokalen) en dan mogen jullie om 17u, moe van al dat knutselen,
weer terug naar huis. Wij kijken er alvast naar uit, tot dan!
Zondag 7 februari
Dag beste akabeërs, vandaag gaan we nog is buiten spelen JEEEEJ. We spreken dus om 13u45 af aan het
speeltuintje voor de sporthal, waar vroeger de koldam was. En jullie mogen terug naar huis keren om 17u.
Kleed jullie allemaal dus maar warm aan en bereid jullie al voor op een leuke dag.
zondag 21 februari
Hallloooo allemaal, vandaag gaan we een zoektocht door hoeilaart doen. We gaan
dus veel ronddwalen door hoeilaart en het dorp is verkennen. We spreken af om
13u45 aan de trappen bij de kerk, en jullie mogen moe gezocht terug naar huis
gaan om 17u. Tot dan, de leiding kijkt er al naar uit.
Groetjes de akabe leiding:

SPONSORS

