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

Dag liefste ouders en beste vrienden van de scouts,

We zijn spijtig genoeg aan de laatste gewone korrel van het scoutsjaar toe. Maar dit betekent ook dat het

kamp dichter bij komt. Joepieeee!  Volgende maand kunnen jullie dus de kampkorrel in jullie mailbox

ontvangen.  Voor deze laatste maand gaan we er nog eens een dikke lap opgeven.  Lees het voorwoord zeker

verder want vanaf nu kan er ingeschreven worden voor het scoutskamp. 

- 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!

Wij staan achter het advies van één hobby per kind, maar de keuze om dit al dan niet te volgen ligt volledig

bij jullie. We verwachten dat elke ouder hier zelf een verantwoordelijke keuze in maakt. Zo zorgen we

samen voor een veilige omgeving op de scouts!

- Kamp + Inschrijvingsformulier -

Joepie we hebben weer groen licht gekregen om op kamp te vertrekken. Let op: de kampdata zijn dit jaar wat

opgeschoven. Aangezien wij ons verwachten aan dezelfde corona regels als vorig jaar gaan we jullie weer

vragen om jullie kind zowel af te zetten als op te halen op het kampterrein. 

Dit jaar trekken we met onze bubbels naar luik in het dropje Ocquier. Het kamp zal doorgaan van 3 juli tot en

met 9 juli voor de kapoenen, welpen en wolven. Voor de  jongverkenners en verkenners van 3 juli tot 12

juli. Ook hebben we dit jaar een nieuwe tak mee op kamp, namelijk de akabe. Zij komen mee van 6 juli tot 9

juli.

Vanaf nu kan je je inschrijven voor het kamp via volgende inschrijvingslink:

https://forms.gle/GSrC59YpTAq88qcy9

!!! DEADLINE KAMPINSCHRIJVING + BETALING 1 JUNI !!!

De prijs voor zowel groot als klein kamp bedraagt 115 euro.

! LET OP ! Vanaf dat er 3 kinderen meegaan op kamp krijg je PER KIND 15 euro korting. 

Stel: Je hebt 3 kinderen die meegaan op kamp dan betaal je i.p.v €345 --> €300 in totaal. 

We vragen om dit bedrag te storten voor 1 JUNI op het rekeningnummer BE16 1030 1663 6174. 

In de mededeling schrijf je: NAAM & VOORNAAM KIND + TAK + KAMP 2021.

Verdere informatie over het kamp volgt zoals elk jaar in de kamp korrel die jullie ontvangen in juni

https://forms.gle/GSrC59YpTAq88qcy9


Dikke, virtuele scoutsknuffels! 

Je kan ons steeds bereiken per e-mail: vvksmdekorrelaar@hotmail.com of per telefoon:

Janne Vandenborre: 0471505518

- Fonds op maat -

Wat is Fonds op maat? Voor weekends, kampen en andere activiteiten geeft Scouts en Gidsen

Vlaanderen een duwtje in de rug voor gezinnen die het financieel wat moeilijker hebben. Het idee is dat

ouders of leden een derde betalen, Scouts en Gidsen Vlaanderen een derde en de scoutsgroep ook een

derde. Het zou heel fijn zijn als iedereen mee kan op kamp. Zou dit niet lukken omwille van financiële

redenen dan mag u steeds de hoofdleiding contacteren, dit blijft vanzelfsprekend vertrouwelijk. Wij

kunnen dan voor jullie een aanvraag indienen voor fonds op maat. Aarzel niet om ons te contacteren, wij

helpen jullie met alle plezier verder. 

Senne Trappeniers: 0476086753

Pittige Sneeuwhoen & Consciëntieuze Dingo



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



S PO N SO R S


