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

Beste ouders en leden, 

We hebben vandaag beslist hoe we de scouts willen laten doorgaan de komende weken. 

Eerst en vooral willen wij jullie mededelen dat we voor dit weekend de scouts nog even on hold houden. Dus dit
weekend, 13/11-15/11, GEEN SCOUTS. Dit omdat we willen meegaan in de verlengde herfstvakantie van de
scholen. 

Maar, we hebben ook goed nieuws!! 

Vanaf volgend weekend zouden we er weer met veel enthousiasme willen invliegen. Want, o ja, ook wij missen
de scouts enorm hard! Dus vanaf volgende zondag, 22/11, vliegen we er weer in, joepie! Dit spijtig genoeg wel
enkel voor de jongere takken. Dus de kapoenen, welpen en de wolven mogen vanaf 22/11 weer komen ravotten
samen met hun leiding. De jongverkenners, verkenners en jins zullen nog even genoegen moeten nemen met de
online scoutsactiviteiten. 

Een bubbel van 50 vinden we voor nu wel nog wat veel. Daarom hebben we beslist om de takken voorlopig op te
splitsen in twee groepen. Die opdeling zal steeds aan de start van de activiteit gebeuren. 

We hopen dat er snel versoepelingen voor de deur staan en iedereen zijn werking zo snel mogelijk kan
hernemen. Hou het veilig en zorg goed voor elkaar!

Je kan ons steeds bereiken per e-mail: vvksmdekorrelaar@hotmail.com of per telefoon:
Janne Vandenborre: 0471505518
Senne Trappeniers: 0476086753

Pittige Sneeuwhoen en Consciëntieuze Dingo



I N F O

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



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/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: trui Scouts en Gidsen Vlaanderen, groene jin T-shirt
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: 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



T A K

N I E U W S



K A P O E N E N

We houden jullie op de hoogte moest er iets aan onze planning wijzigen! Vergeet op zondag geen drankje
en 4uurtje mee te nemen! Kleed jullie altijd warm aan.

Zondag 22 november 
Voorwaarts … mars!  Zijn jullie klaar om een echte soldaat te worden? Te leren sluipen, camoufleren en nog veel
meer?  Dan worden jullie verwacht om 13u45 aan de joengele en om 17u mogen jullie terug naar huis
marcheren. Doe zeker warme  kleren aan die ook een beetje vuil mogen worden!

Zondag 29 november 
Heyyy heyyy kapoenen! Vandaag dagen jullie elkaar uit in een super mega cool ultra 
spannend ongelooflijk crazy spel. Dus trek jullie scoutskledij maar aan om de winnaar 
van de dag te worden. Echte winnaars komen op tijd. Dus we verwachten jullie om 
13u45 aan de trappen van het gemeentehuis en om 17u mag je terug volledig 
uitgelaten naar huis gaan.

Zondag 6 december
De sinterklaaskapoenen van Hoeilaart hebben vandaag een heel bijzondere opdracht 
gekregen van Sinterklaas! Kom allemaal om 13u45 naar het gemeentehuis, dan vertellen 
we jullie hier graag meer over. Om 15u15 mogen jullie ouders jullie daar weer terug komen 
halen.
Een kleine tip: Wees allemaal heel erg braaf en vergeet thuis jullie schoen niet te zetten!

Vrijdag  11 december
Boehh!! Brrrr!! Awoeeee!! Hebben jullie zin om samen wat te griezelen? Kom dan om 18u naar de trappen van
het spookkasteel (gemeentehuis) als je durft! Om 20u mogen jullie uitgegriezeld opgehaald worden!



Vrijdag 18 december 
Jingle bells jingle bells jingle all the way, oh what fun it is to ride in a horse open sleigh, heeey! 
De leukste tijd van het jaar komt er weer eens aan en dat moeten wij natuurlijk ook samen vieren. 
Kleed jullie lekker warm aan, want vanavond zullen we buiten gezellig aan het kampvuur zitten! 
We spreken af om 18u aan de joengle en om 20u mogen jullie vol leuke verhalen naar huis keren! 
Tot straks!!

Zondag 27 december
Helaas pindakaas, vandaag is het geen scouts! De leiding heeft zo veel gegeten op kerstavond dat we enkel
nog maar kunnen rollen van ons bed naar onze bureau om heel veel te blokken…. Voor de kapoentjes die ons
al te hard missen: jullie mogen mooie tekeningen maken voor jullie leiding! We missen jullie nu al!

Dikke corona-vrije knuffels van jullie lievelingsleiding!
XXX

Miel, Marie, Mats, Arthur,
Marieke en Fien



WE L P E N

Door de huidige maatregelen moeten we zoveel mogelijk buiten spelen. kleed je dus zeker warm aan!
Vergeet ook geen drankje en vieruurtje!

Zondag 22 november
Yessssss, vandaag wordt een avontuurlijke dag dus pak jullie beste zelf maar mee want het wordt zwaar. Jullie
gaan door te sjorren jullie eigen kamp moeten bouwen en om het warm te krijgen gaan jullie vuur moeten
maken. Om dit niet te missen moet je om 13u45 aan de parking naast de poort van de joengele zijn en om
17u00 komen jullie ouders jullie ophalen na een leuke en vermoeiende dag. We gaan naar het bos, dus deo
zeker niet je mooiste kleren aan!

Zondag 29 november
Prop jullie trekrugzak vol en bestel een vliegtuig-abonnement want vandaag vertrekken we op wereldreis! We
stijgen op in het park van Hoeilaart om 13u45 op de plaats van het scoutsdorp (rechts van het
gemeentehuis). Eens we de wereld gezien hebben en genoeg vakantiefoto’s 
hebben gepakt met de Chinezen en Congolezen, keren we terug naar ons 
vertrekpunt waar je je ouders om 17u in geuren en kleuren kan vertellen over 
de verschillende landen die we bezocht hebben.

Zondag 6 december
6 december is de 340ste dag in het jaar, maar nog veel belangrijker is dat Sinterklaas vandaag jarig is! Hij wordt
vandaag 798 jaar, dus kom zeker om 15u30 naar het park aan de vijver zodat we alle kaarsjes op tijd kunnen
uitblazen. Om 17u mogen jullie terug naar huis, om weer een heel jaar braaf te zijn!



zondag 13 december 
Wie kent een ladder?
Wie kent een spel?
Dat is al heel belangrijk!
We gaan vandaag een
spel spelen waar je de
vorm van een ladder gebruikt,
namelijk????
LADDERSPEL
JOEPIEEEE
Wie er kei kei kei
veel zin in heeft
moet om 13u45 naar
de tent in het park op het
grote gasveld komen.
Na een nieuw en super cool
spel te hebben gespeeld
mogen jullie terug naar
huis gaan om 17u00.
TOT DAN!!!

zaterdag 19 december
De kerstman heeft de leiding gebeld om te zeggen dat zijn cadeautjes van de slee zijn gevallen toen hij over
Hoeilaart vloog. Vannacht stuurt hij alle welpen op missie om deze terug te vinden. Onze zoektocht begint om
18u30 op aan de joengele. De kerstman rekent erop dat we de hele buurt hebben afgespeurd tegen 20u30.
Tenslotte belooft hij ons een hele mooie beloning als we erin slagen om zijn missie te volbrengen :) Denk eraan
om jullie zaklamp mee te pakken want die gaan we ongetwijfeld nodig hebben! 

zondag 27 december
Waaaaat?! Is het nu al weer de laatste zondag van de maand? Wat jammer, geen scouts :( We gaan elkaar nog
een weekje moeten missen. Geniet van jullie scoutsloze zondag! Groetjes en kusjes De welpenleiding xoxo



WO LV E N

Zondag 22 november 
Jow jow jow skaterss zijn jullie klaar om er een dag vol plezier en avontuur van te maken? Bereid je maar goed
voor want vandaag willen wij enkel de dapperste wolven zien! Moed en onverschrokkenheid zijn een must bij
deze uitzonderlijke scoutsactiviteit. Vergeet je helm en kniebeschermers niet want ze zullen nodig zijn!! Jullie
worden verwacht om 13u45 op de parking van Interrand  en om 17u mogen jullie ook daar weer worden
opgehaald.

Zondag 29 november 
We weten allemaal dat een echte scout een uithoudingsvermogen heeft dat 100 niveau’shoger ligt dan dat van
de chiro, en kan crossen als de beste! Wij gaan dit allemaal op de proef stellen in een mega gigantisch awesome
stratego spel dit weekend! Jullie worden verwacht om 13u45 aan de Joengele verwacht en om 17u mogen jullie
hier ook uitgespeeld worden opgehaald.

Zaterdag 5 december 
Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint! Jaja het is zover, de dag waar alle kinderen het hele jaar naar
 uitkijken: Sinterklaas komt helemaal uit Spanje om alle brave kindjes snoep en cadeautjes te brengen! 
Wat een leuke vent hé, die Sint! Jullie worden verwacht 14u aan de Joengele voor dit bijzondere 
bezoek en om 16u mogen jullie met een buik vol snoepjes terug naar huis. En vergeet niet: wie 
braaf is krijgt lekkers, wie stout is de roe!!

Zondag 13 december
Wij hebben zeer slecht nieuws voor jullie, onze scoutsmascotte Jefke is vermoord geweest 
vorige nacht. Wij hebben dringend jullie master breinen nodig om de dader te vangen dus 
kom allemaal maar af om 13u45 naar de Joengele om het onderzoek te starten. Om 17u 
zullen we de dader wel ontmaskerd hebben en mogen jullie hier ook terug opgepikt worden door jullie ouders.



Zondag 20 december

Als je de rebus hebt kunnen oplossen, ben je van harte welkom aan de Joengele om 19u30 en mogen jullie om
21u30 terug naar huis.

Zondag 27 december 
Sorry de persoon die u probeert te bereiken is momenteel niet beschikbaar, laat een bericht achter na de
BIEEEEEEPPPPP.

Jow schatjes, jullie leiding hier. Het is om te vertellen dat wij op uitstap zijn naar de ruimte om de sterren te tellen.
Spijtig  genoeg is het hierdoor  geen scouts. Als je ons mist kan je altijd naar boven kijken en misschien zie je
ons daar rond zweven. Nog vele kusjes en knuffels en tot snel.

zeepaardje - lama - collie - zwaluw - konijn



A KA B E

ZZondag 22 november
Joepie het is weer akabe!!! Vandaag gaan we er weer is goed tegenaan en gaan we allerlei soorten spelletjes
spelen in het park. We spreken weer af om 13u45 aan het speeltuintje in het park en om 17u mogen jullie
ouders jullie terug ophalen.

Zondag 6 december 
Vandaag hebben jullie een speciale opdracht gekregen van sinterklaas! Dus kom 
om 13u45 naar het park in hoeilaart maar afspraak aan het parkpaviljoen. Om 16u(!) 
mogen jullie ouders jullie dan terug ophalen. Zorg dus dat je heel braaf bent geweest 
en dat je schoentje thuis hebt gezet.

Zondag 20 december 
Joepie het is weer een zondag en ook AKABE. Vandaag gaan we een groot kerstfeestje geven en kerstmis is
goed vieren. Bereid jullie kelen maar goed voor om mee te zingen met de tofste liedjes. We verwachten jullie om
13u45 aan de joengele en om 17u mogen jullie moe gefeest terug naar huis.

Groetjes, de tofste leiding:

Arthur  Lore Marine Sofie  



S PO N SO R S


