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

Wie ziek is (hoesten, niezen, hoofdpijn, koorts, ...) blijft thuis! Dezelfde deelnemersvoorwaarden als
op kamp gelden voor activiteiten.
Net zoals op kamp zullen de activiteiten doorgaan in bubbels van max. 50 personen.
We zullen goed de hygiënemaatregelen opvolgen (handen wassen voor én na elke activiteit, bij
tussendoortjes en voor en na elk toiletbezoek). 
Jongverkenners, verkenners en jins moeten bij verplaatsing, toiletbezoek en vertrek altijd een
mondmasker dragen.
In de eigen bubbel moet geen mondmasker gedragen worden. 
Contact met externen wordt zo veel mogelijk vermeden. 
Graag willen we vragen aan de ouders om ook ten allen tijden een mondmasker te dragen bij het
afzetten en ophalen van de kinderen of afstand te houden indien te voet/met de fiets en niet te blijven
plakken! We willen ook vragen om zo veel mogelijk in de auto te blijven zitten en je kind gewoon af te
zetten en op te pikken (het kiss en ride principe). Er zijn enkele aanpassingen aan de locaties waar
de scoutsactiviteiten zullen doorgaan zodat we ten allen tijden genoeg plek hebben en genoeg
afstand kunnen houden. Deze informatie vind je terug op de pagina van de betreffende takken.

Beste scoutsvrienden, hier zijn we EINDELIJK weer!  

Het was een bewogen en moeilijk jaar voor iedereen en ook voor de scouts. Corona heeft heel wat roet
gegooid in de organisatie van onze wekelijkse vergaderingen en kamp. Desondanks hebben we er toch
weer een leuk kamp van kunnen maken, we hebben ons weer geweldig geamuseerd en dat is tenslotte
waar het allemaal om draait!  MAAR eindelijk mogen we weer van start met onze wekelijkse
vergaderingen.  Momenteel zijn er van Scouts en Gidsen Vlaanderen uit enkele regels opgesteld voor de
maand september. Hieronder vatten we deze even samen, samen met de regels die wij zelf als
leidingsploeg hebben opgesteld.  In september zullen er meer beslissingen vallen in verband met
jeugdwerking, deze zullen dan zeker ook in rekening genomen worden en door gecommuniceerd worden
naar jullie. We bedanken graag de rest van onze leidingsploeg die samen met de hoofdleiding er steeds
weer een schitterend jaar van proberen maken. Ook bedanken we graag de ouders, voortrekkers,
fourage, sympathisanten, sponsors, gemeente Hoeilaart en natuurlijk onze leden voor al het vertrouwen
in ons. We hopen vanuit de grond van ons hart dat we dit jaar samen weer alles uit ons scoutsjaar zullen
kunnen halen. De scouts bestaat dit jaar 46 jaar en wij hopen er nog veel jaartjes bij te doen! 

Coronamaatregelen



      

Kapoenen: 10u30-12u
Welpen: 11u-12u30
Wolven: 12u-13u30
Jongverkenners: 12u30-14u
Verkenners: 13u30-15u (dit werd verkeerd doorgegeven in onze vorige mail)

Overgangsspel
Hoe starten wij traditiegetrouw het scoutsjaar? Met het overgangsspel natuurlijk! Dit is niet enkel voor de
kinderen die overgaan naar een volgende tak maar voor iedereen die reuze graag zijn/haar nieuwe leiding van
dit jaar wil ontdekken en leren kennen. We hebben een heus spel voorbereid, vergeet zeker je scoutsdas niet
aan te doen! We spreken zondag 20 september om 13u45 af aan het station van Groenendaal, om 17u
mogen jullie opgehaald worden aan de joengele.  Jongverkenners, verkenners en jins dragen een masker
bij aankomst. Iedereen die aankomt zal zich direct naar zijn bubbel moeten begeven: je begeeft je naar de
bubbel die overeenkomt met de tak waar je dit jaar zal inzitten, dus niet degene waar je het afgelopen jaar in
zat! Aan de ouders willen we nogmaals vragen om in de auto te blijven zitten of afstand te houden indien te
voet/met de fiets. Omwille van de corona maatregelen vragen wij dat nieuwe leden deze vergadering nog even
aan zich voorbij laten gaan, aangezien er van ons verwacht wordt dat wij over een medische steekkaart
beschikken van alle aanwezige leden. Voor de leden van het voorbije jaar is dit natuurlijk reeds het geval.

Startdag
De startdag zal zoals gewoonlijk doorgaan het eerste weekend van oktober (zondag 4 oktober). We spreken
af in het park van Hoeilaart, afhankelijk van de tak zal dit ofwel aan de kant van het gemeentehuis of aan de
kant van de post zijn, deze info hierover vind je terug in de korrel. De corona regels blijven gelden. We
zullen met verschillende tijdsloten werken zodat er niet gemixt wordt tussen de bubbels en zodat de ouders met
de nodige maatregelen hun kind kunnen inschrijven, vragen kunnen stellen aan de hoofdleiding en eventueel
een das, 
T-shirt of tweedehands kleding kunnen kopen. Inschrijven moet niet noodzakelijk op de startdag zelf, je kan je
ook veilig thuis inschrijven via onze site. Voor degene die zich thuis kunnen inschrijven lijkt het ons beter om dit
thuis te doen. 
De tijdsloten: 

Pelouse Douce
Onze hippe, gezellige zomerbar is terug van weggeweest! Iets later op het jaar dan gewoonlijk vindt de
zomerbar, in samenwerking met Kontrol, plaats op 26 september in het park van Hoeilaart. Ondanks dat dit
natuurlijk geen scoutsactiviteit is, zijn jullie meer dan welkom om te genieten van een lekker drankje en muziek!
Omwille van Corona is het iets anders georganiseerd en werken we met inschrijvingen en tijdsloten. De
tijdssloten zijn van 13u30-17u, 17u30-21u en 21u30u-1u. Voor meer info hou zeker de facebookpagina
(www.facebook.com/events/3196715060408016) in de gaten! Reserveren kan via volgende
link: www.myreservations.nl/calendar.php?custid=84311803c723cad9fcda143909218a89#loaded
Tot dan!!!



Verminderd lidgeld: Wij begrijpen dat de kost van het lidgeld hoog kan oplopen voor een gezin. Je hebt dan
ook de mogelijkheid om bij de inschrijving van je zoon/dochter "verminderd lidgeld" aan te vragen. In dit
geval dien je niet het volledige bedrag over te schrijven. Deze regeling gaat uit van Scouts en Gidsen
Vlaanderen zelf en heeft dus geen effect op onze werking. Voor vragen hierover kan je steeds de
hoofdleiding contacteren.
Korting voor jeugdactiviteiten: Ook Gemeente Hoeilaart wil jeugdwerking voor iedereen betaalbaar houden
en heeft een systeem op poten gesteld waarbij het mogelijk is om de helft van het lidgeld of kampgeld
terugbetaald te krijgen, indien aan bepaalde voorwaarden voldaan is. Alle info hierover is te vinden op onze
site: https://scoutshoeilaart.be/inschrijven/korting-voor-jeugdactiviteiten-0.
Mutualiteit: Vaak betaalt uw mutualiteit een vast jaarlijks bedrag terug voor jeugdwerking. Vraag hiervoor
meer info bij de mutualiteit waarbij u aangesloten bent.

Inschrijvingsformulier - ledenstop
Zoals gezegd, verlopen de inschrijven opnieuw digitaal. Vanaf dit jaar maken we gebruik van het gloednieuwe
systeem Stamhoofd, speciaal ontworpen voor het eenvoudig organiseren van inschrijvingen voor
jeugdbewegingen. Wij zijn momenteel bezig met nog enkele dingen op punt te stellen en zullen later een mail
versturen met de nodige instructies voor de inschrijvingen. Om onze vergaderingen zowel voor leiding als voor
leden aangenaam te houden, werken wij dit jaar weer met een ledenstop. Dit betekent dat het voor nieuwe
inschrijvingen aangeraden is om dit zo snel mogelijk uit te voeren van zodra deze openen, vooral voor de
jongere takken. Indien de groep vol zit wordt er gewerkt met een wachtlijst.

T-shirts & dassen
Er zijn nog echte mooie, rode T-shirts van scouts Hoeilaart in stock. Jullie zijn niet verplicht er eentje te kopen.
Degene die dit wel graag willen, mogen deze op de startdag kopen. Een T-shirt kost €10 (liefst gepast en cash,
of via de bancontact app te betalen). Onze dassen kan je enkel bij ons kopen, zowel tijdens de startdag als
tijdens het jaar. Deze kosten €11 (liefst gepast en cash, of via de bancontact app te betalen). In tegenstelling tot
de T-shirts wordt van elk lid verwacht dat ze een scoutsdas aanhebben tijdens de activiteiten.

Lidgeld
Het lidgeld zal dit jaar 34 euro bedragen, hiermee is elk lid verzekerd en ontvangt iedereen de nodige
kentekens. We zullen dit jaar vragen om een gestructureerde mededeling toe te voegen aan de overschrijving,
specifieke instructies krijgt u wanneer u uw kinderen online hebt ingeschreven. Het is dus zeker nog niet de
bedoeling om dit nu al te storten.

Verminderd lidgeld & korting voor jeugdactiviteiten
Wij zijn van mening dat elk kind het recht heeft om zich super hard te amuseren tijdens onze scouts activiteiten,
ongeacht de financiele situatie van het gezin (of een eventuele fysieke of mentale beperking, zie verder in deze
mail). Daarom lijsten wij even op wat de mogelijkheden zijn tot financiële compensatie voor de gemaakte kosten
tijdens het scoutsjaar. Voor de eerste twee systemen gelden er voorwaarden op het gezinsinkomen, maar
terugbetaling via de mutualiteit of belastingvermindering met behulp van de fiscale attesten zijn natuurlijk door
iedereen te gebruiken.



Fiscale attesten: De kosten van het scoutskamp kunnen met behulp van een fiscaal attest ingegeven worden
bij uw belastingen, hetgeen betekent dat deze kost van uw belastbaar bedrag afgetrokken wordt. Dit attest
kan wel enkel ingevuld worden voor kinderen die ten hoogste 12 jaar zijn. Het attest van 2019, alsook
verdere instructies, is te vinden op https://scoutshoeilaart.be/inschrijven/fiscaal-attest. Het attest van 2020
zal hier ook tijdig gepubliceerd worden.

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. De leiding en groepsleiding staat steeds open om te luisteren naar eventuele
uitzonderingen. Alvast bedankt om deze regel te respecteren.

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.

Akabe
Voor het eerst in 46 jaar organiseren wij een Akabe (Anders Kan Best) Tak, om het motto ‘’Iedereen welkom’’
extra kracht bij te zetten! Het doel van deze tak is het aanbieden van een geweldige scoutservaring op maat van
kinderen met een mentale of fysieke beperking. We verwelkomen nieuwe leden met open armen. Ken je nog
iemand of ben je zelf geïnteresseerd? Aarzel zeker niet en contacteer ons of stuur een mailtje
naar akabehoeilaart@hotmail.com. 

Kamp
Graag willen wij jullie de datum van kamp al meedelen zodat jullie hier rekening mee kunnen houden. Dit jaar zal
het kamp 2 daagjes later vallen, dit vooral om praktische redenen. Voor het klein kamp (kapoenen, welpen,
wolven) zal dit zijn van 3 tot 9 juli en voor groot kamp (jongverkenners, verkenners) van 3 tot 12 juli. 



Hoofdleiding
Zoals sommige onder jullie al weten geven Anne en Charlotte, de hoofdleiding van vorig jaar, de fakkel door. Dit
jaar zullen wij, Janne Vandenborre en Senne Trappeniers, het van hun overnemen. Wij hebben heel veel zin in
deze nieuwe uitdaging. We gaan zo goed mogelijk ons best doen om alles in goede banen te leiden en er
ondanks de corona toch een super geweldig jaar van te maken.

Wij hebben er alvast heel veel zin in en willen ook graag de groepsleiding van vorig jaar bedanken voor al hun
tijd en inzet voor de scouts. Wij zijn steeds een aanspreekpunt waar je terecht kan indien vragen. De takleiding,
tentenmeesters of materiaalmeesters staan ook steeds ter jullie beschikking.

Ziezo, hierbij alle belangrijke info die jullie moeten hebben om het jaar goed te starten. We begrijpen dat dit voor
sommigen wat veel info in een keer is en er eventueel nog vragen onbeantwoord kunnen blijven. Aarzel in dat
geval niet om ons te contacteren.

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

Zondag 20 september
Allerliefste kapoentjes, vandaag is het een heeeeel belangrijke dag! Het is het grote overgangsspel.
Jullie krijgen na lang wachten te weten wie jullie leiding zal worden met wie jullie een heel jaar lang
plezier gaan maken. Super tof toch?? Om 13u45 worden jullie verwacht aan het station van
Groenendaal. Om 17u00 mogen de mama’s en papa’s jullie aan de joengele komen halen. We kijken er
naar uit om jullie terug te zien!

Zondag 27 september
Vandaag is het jammergenoeg geen scouts! 

Zondag 4 oktober
Joepieeeee, vandaag is het STARTDAG!! De dag waar jullie jullie nieuwe vriendjes en vriendinnentjes
gaan leren kennen. Super spannend en heel leuk dus! Jullie worden van 10u30 tot 12u verwacht aan het
gemeentehuis. Vandaag kunnen jullie ouders jullie ook inschrijven. Tot dan liefste kapoentjes!  
   
Zondag 11 oktober
Vrolijke vriendjes! Vandaag gaan we samen naar het park om leuke spelletjes te spelen, zo leren we
elkaar wat beter kennen. Om 13u45 worden jullie in het park aan het gemeentehuis verwacht en om
17u00 mogen jullie uitgespeeld naar huis keren. 

Zondag 18 oktober 
We gaan vandaag op grote ontdekking in het Zoniënwoud. We gaan leren sluipen, verstoppen en ons
camoufleren! We verwachten jullie om 13u45 aan de zijkant van de joengele op de parking en om
17u00 zijn we helemaal opgeleid als echte scouts! 

Zondag 25 oktober
Vandaag is het jammer genoeg geen scouts. De leiding is heel druk bezig met de wereld te beschermen
tegen een groot mysterieus virus. We missen jullie al!



Dikke knuffels van jullie (nog geheime) leiding xxxxxx



W E L P E N

Zondag  20 september 
Dag lieve Welpen! Hebben jullie ook super mega veel zin in het nieuwe scoutsjaar zoals jullie nieuwe
leiding? Dan verwachten wij jullie om 13u45 aan het station van Groenendaal voor het spannende
overgangsspel! Om 17u00 mogen jullie ouders jullie terug komen halen aan de Joengele, en weten jullie
jullie nieuwe leiding! Tot snel xoxo

Zaterdag 26 september 
Dit weekend is het geen scouts want er is een 1 2 3 4 5 6 7-ling geboren bij de poes van tante Loes.
Exact op dezelfde dag als  PELOUSE DOUCE !!! Vanaf 14u00 kan je met je mama, papa, broer en zus
komen genieten van een lekker frisdrankje in het park van Hoeilaart. Hiervoor moet je je inschrijven in
bubbels. Meer informatie hierover vind je in het voorwoord en op het facebook-evenement: 
 https://www.facebook.com/events/3196715060408016 

♫ De eerste was een cola, de tweede was een fanta. De derde was een sprite en de vierde was een ice
tea. De vijfde was een fruitsap en de zesde 7up. En de zevende was een water want de frisdrank die
was op ♫
→ Het is belangrijk dat jullie dit liedje vanbuiten kennen.

Zondag 4 oktober 
Vandaag gaat het nieuwe scoutsjaar officieel van start! Joehoee!! Als jullie evenveel zin hebben in dit
megasuperduper leuke jaar met de leukste leiding, dan mogen jullie van 11u00 tot 12u30 naar het park
komen. Om de bubbels zo goed mogelijk te behouden, worden jullie verwacht in het park aan de kant
van de post. Tot dan liefste welpjes!



Zondag 11 oktober
“Hallo, mijn naam is Joda. Ik ben 9 jaar. Mijn hobby's zijn scouts en paardrijden blablablabla” Jaja jullie
kennen het wel. Kennismaking met de klas zoals op de eerste schooldag. Gelukkig gaat dit er bij de
scouts toch een tikkeltje anders aan toe, want wij doen dat in den bos!!!! Kom dus zeker om 13u45 naar
de parking aan de zijkant van de Joengele. Doe zeker gepaste kledij aan, niet je allermooiste broek en
pul want die zouden wel eens kunnen vuil worden 😁.Tegen 17u herkennen jullie gegarandeerd elke
welp en leiding met de OGEN DICHT op basis van ieders unieke energie. 

Zondag 18 oktober 
Dag lieve VRIENDEN, vandaag gaan we ons super hard amuseren in het park. Wie graag kampen
bouwt, vlotten maakt, vuur maakt en super vuil wordt moet zeker afkomen naar het park voor het
gemeentehuis om 13u45 en mag om 17u terug naar huis (ook ophalen in het park.)  XOXO 

Zondag 25 oktober
 Plopperdeplopperdeplop, de maand zit er weer op. 
Jullie weten dat dit traditiegetrouw, betekent dat het geen scouts is voor jou(w).
De leiding is namelijk op geheime missie, om de wereld te redden van alle agressie.
Als jullie ons te hard missen, kan je al naar onze volgende supertoffe activiteiten gissen.
Wij zien jullie volgende maand weer, en dan lopen we gegarandeerd heen en weer. 
Groetjes van jullie mysterieuze leiding,



W O L V E N

Zondag 20 september
Jow gangsters, vandaag is de dag waarnaar jullie heel de vakantie hebben uitgekeken!!!!!!!!! Jullie
komen te weten wie jullie mega coole, mooie, toffe, super leuke leiding is. We verwachten jullie
allemaal om 13u45u aan het station van Groenendaal om te ontdekken wie wij zijn en om 17u
mogen jullie een beetje wijzer worden opgehaald aan de Joengele! Wij kijken er al vast
suuuuuuuuper hard naar uit! Tot snel lieve wolfjes!!!! !!! 
Het overgangsspel zal helemaal coronaproof verlopen. Als ouder mag je niet vergeten een
mondmasker te dragen wanneer je je kinderen komt afzetten !!!

Zaterdag 26 September
Helaas pindakaas, na het heugelijke nieuws van vorig weekend is het  dit weekend geen scouts.
Maar niet getreurd, we organiseren wel een super toffe zomerbar ‘pelouse douce’ waar jullie gezellig
met jullie ouders iets kunnen komen drinken. Voor meer informatie hou je best de facebookpagina van
de scouts in het oog!Hopelijk zien we jullie daar!!!!!

Zondag 4 oktober
Dag jongelui, vandaag is het startdag!!! Op deze dag kunnen jullie je komen inschrijven, een uniform
kopen en ons nog beter leren kennen.Aangezien er een of ander virus aan het rondgaan is gaat deze
dag er anders uitzien dan de normale startdag. Jullie worden om 12u verwacht op het grote grasveld
aan de kant van het gemeentehuis (loop liefst niet dwars door het veld, zo kunnen we de bubbels zo
goed mogelijk gesplitst houden) en om 13u30 mogen jullie al terug naar huis (jullie worden ook terug
opgehaald langs de kant van het gemeentehuis).



Zondag 11 oktober
Damens en heren, appelen en peren, BOEREN EN BOERINNEN en kleine kleine baby wolfjes, welkom
Vandaag gaan we elkaar beter leren kennen. Wat of hoe we dat gaan doen, daar gaan jullie zelf moeten
achter komen. Jullie mogen jullie komen aanmelden aan de balie van de speeltuin in het park om
13u45 en terug naar huis gaan met super veel vriendjes om 17u (ook terug in de speeltuin).

Zondag 18 oktober
Yeehaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Trek jullie vuile kleren, stoutste schoenen, racing handschoenen en helm
al maar aan, want wij gaan racen!!!!! Afspraak op de parking naast de ingang van de Joengele om
13u45 en jullie mogen om 17u terug naar huis.
PS: schade aan het voertuig moeten jullie zelf betalen.

Zondag 25 oktober
Sorry sorry sorry wegens te veel wind, zon en regen gaan wij er vandaag niet geraken omdat ons hondje
niet naar buiten wilt komen. Het is dus geen scouts. Wij zien jullie graag volgende week terug!!!!!Vele
vele (echt super veel) kusjes en knuffels van jullie super deluxe onbekende leiding! Wij hebben alvast
super veel zin in dit scoutsjaar!

??????????????????????????????????????????????
(je kan ons al proberen te raden via deze foto, want die lijken sprekend op ons)



J O N G - V E R K E N N E R S

Zondag 20 september
Wowwowowowow spanned!!!!!!!!! Vandaag is de dag waarop jullie allemaal gewacht hebben!!! Jullie
komen vandaag te weten wie jullie leiding zal zijn voor dit jaar! Dus maak jullie al maar klaar want wij
verwachten jullie om 13u45 op de parking van het station van Groenendaal . Om 17u mogen jullie
mamaatjes en papaatjes jullie weer oppikken aan de Joengele. Heel veel coronaproef kusjes en lekjes
en knuffels van jullie nog anonieme leding xoxo

Zaterdag 26 september 
Vandaag is het jammer genoeg geen scouts! Maar omdat we weten dat jullie jullie allertofste leiding niet
kunnen missen vandaag, nodigen we jullie met heel veel plezier uit op ons evenement in het park…
namelijk…. Pelouse Douce!!! Hier zal je lekker kunnen babbelen met je leiding, een drankje drinken
enzovoort... dus sprokkel al uw vriendjes en vriendinnetjes al maar samen of neem gezellig je familie
mee en vanaf 14u zijn jullie welkom in het Jan van Ruusbroecpark! Wel belangrijk om je op voorhand in
te schrijven en een tafeltje te reserveren #corona.See you there or be square xxxxxxxxxxxxxxxxx

Zondag 4 oktober 
Goeiendaaaaag, speciale dag vandaag! We mogen jullie namelijk allemaal verwelkomen op onze
startdag in het Jan van Ruusbroecpark. Door corona hebben we wat extra maatregelen moeten treffen,
daarom worden jullie (de jongverkenners) van 12u30u tot 14u verwacht in het park en moeten jullie
langs de kant van de post het park betreden! We zullen op die manier dus niet in contact komen met
andere takken, maar het wordt sowieso een toffe dag!!

Zondag 11 oktober 
Joepiee, het is tijd om elkaar echt te leren kennen. Er is geen betere manier om dit te doen dan via een
prachtige powerpoint. Maak dus thuis een powerpoint over jezelf, vertel ons je hobby’s, hoeveel broers of
zussen je hebt, allemaal leuke weetjes en giet deze in zotte dia’s met super veel coole effectjes en
foto’s! Zet je powerpoint op een usb-stick en neem deze mee naar de scouts. ECHT NIET
VERGETEN!We verwachten jullie om 13u45 aan de Joengele en jullie mogen om 17 uur weer naar huis
keren.



Zondag 18 oktober 
Elabaaa!Nu dat we allemaal vriendjes zijn en elkaar kennen gaan we vandaag jullie teamwork
vaardigheden testen! Zorg dat jullie goed zijn uitgerust om diep na te denken en samen te werken!
We verwachten jullie speurneuzen om 13u45 aan het park aan de kant van de post en om 17u
mogen jullie weer huiswaarts keren als één hechte bende! Tot binnenkort! Xxx

Zondag 25 oktober 
OKE GUYS, omdat we direct de leukste en gezelligste scoutstak van de hele scouts willen worden,
gaan wij op DAGTOCHT! Wat denken jullie daarvan?? We spreken zondag af om 10 uur aan de
Joengele!Wat heb je allemaal nodig:
- FIETS (die perfect in orde is: voor- en achterlicht, slot, mooie coole fietshelm en fluovest)
- Drinkbus 
- Mooi scoutsuniform
Om 19u mogen jullie oudertjes jullie aan de Joengele komen ophalen! Wij hebben er kei veel zin
in!!!!!

GROETJES VAN JULLIE ONBEKENDE MAAR NU AL ONWIJS-LEUKE LEIDING XOXO



V E R K E N N E R S

Zondag 20 september  
Yo, hier zijn we weer, de schrik van heel de druivenstreek, net een toren gesjord, vechten tegen
slaaptekort.
Hier zijn we weer, met ons valt niet te sollen, want wij zijn jullie leiding.
1,2 meisjes in de ploeg 
3,4 leiding met bril 
5,6 we moeten allemaal naar de les (want ieder van ons studeert nog)  
7,8 het nieuwe scoutsjaar wacht
Op zondag en op weekends, op inleefweek en kamp,
Er hangen avonturen in de lucht
En leren is er geen van, doe maar tweede zit dan 
Er hangen avonturen in de lucht
Overgangsspel om 13u45 aan het station van Groenendaal en om 17u00 kunnen jullie worden
opgehaald aan de Joengele.

Zondag 27 september 
Ik pelouse, jij peloust, wij pelousen. Wij hebben gepelousd. Geen scouts dus vandaag. Wel super
welkom om zaterdag 26 september een plekje te reserveren en met ons mee te genieten van onze
zomerbar!

Zondag 4 oktober 
Een goed begin is het halve werk
Maar een goed begin is maar de helft

Super kort, maar krachtig dit jaar, startdag van 13u30-15u in het park van Hoeilaart aan het
gemeentehuis . Stap opzij, jullie mogen een handtekening xoxo.



Zondag 11 oktober 
Wij kunnen ons niet meer de laatste normale scoutszondag herinneren die we hebben gedaan. Hoog tijd
om daar verandering in te brengen en nog is te genieten van een authentieke zondag. Zoals vanouds,
13u45-17u00 in de Joengele, maar dan op de parking aan de zijkant. 

Zondag 18 oktober
 Kom dat zien, kom dat horen! Van 13u45-17u00 in de in het park aan de vijver.

Zondag 25 oktober 
Vli, vli vla, vli vla vlaai, ooooohoh la fiesta. Vandaag is de nationale Dag van de Vlaai, in Maastricht
althans. Geen scouts dus vandaag :’(

kusjes, jullie leiding xoxo



J I N S

Zondag 20 september
Overgaan das het beste moment dat kan gebeuren de winter in de zomer, de dag in de
nacht. Maar de schoonste overgang ooit is toch die van verkenner naar Jin en dat doen we
vandaag met de volle goesting. Hiervoor spreken we af aan het station van Groenendaal
om 13:45 en om 17:00 mogen jullie als volwaardige jins terug huiswaarts keren.

Zaterdag 26 september
Pelouce douce of vertaald naar het nederlands pelouce douce. De beste plek om te
komen chillen op het gras en gewoon lekker gezellig iets te drinken. Wij als nu volwaardige
jins gaan hier ook iets verkopen wat juist? Dat gaan we nog bezien via facebook het enige
wat we nu al weten is dat het super mega lekker gaat zijn. Tot dan!!!!!

Zondag 4 oktober
Yeet de guyzzz vandaag is het startdag. De startdag is lichtelijk anders dan normaal we
weten nog ni of we iets mogen verkopen en wij da juist kunne doen dus die info volgt
allemaal later nog

Zondag 11 oktober
Elaba!!! Als het weer het toelaat kunne we gaan picknicken in het park en verder ons plan
van aanpak maken om lekker veel geld te cashen dit jaar. Moest het geen goed weer zijn
gaan we in de joengele zitten. Be there or be stom at 13u45 tot 17u. Ja daaaaaag!!!  

Zondag 18 oktober 
Zondag.. Een mooie dag. Voor sommigen een rustdag... Voor sommige een familiedag.. En
voor ons de mooiste dag van de week.. Een SCOUTSDAG! Scouts is love, scouts is life!
En op deze prachtige dag, kom ik om 13u45 met een glimlach en mijn beste humeur naar
de oooh zo mooie joengele van hoeilaart. En dan als het buikje vol is van scouts mag je
terug om 17u naar huis



Zondag 25 oktober
Dag vrienden, dag vriendinnen! Aujourd'hui, vandaag, today worden we allemaal gepromoveerd
tot volwaardige Delivery-ZOT. We hebben namelijk een shitload aan lekkere ontbijtpaketjes die
allemaal zeer stipt op tijd op de eettafels van onze lieve klanten moeten gedropt worden!!! En dit
voor ze zelfs maar hun eerste been uit bed hebben gezet! Een helse taak, dat weten we! maar
we brengen dit zeker en vast vlekkenloos voor elkaar!! Het Specifieke Delivery-schema zal nog
wel op voorhand samen met het Delivery-ZOT-TEAM besproken worden. Maar voor nu berijdt je
al maar voor om DHL, UPS, DPD.. en al die andere shitnoobs, out of bussines te deliveren! Fok
YEAH! GO TEAM DELIVERY-ZOT!!!!

                              jin leiding 1                  jin leiding 2               jin leiding 3



S PO N SO R S


