September - Oktober
2019

Leidingsgegevens 2019-2020
Groepsleiding
Vink (Anne Vranken)
Mustang (Charlotte Eggerickx)

Stijn Streuvelslaan 7
Terheidestraat 6

3090 Overijse
1560 Hoeilaart

04/73.30.67.62
04/74.33.36.62

Groeneweg 31
G.Dekleermaekerstraat 17
Waversesteenweg 80

3001 Heverlee
1560 Hoeilaart
1560 Hoeilaart

04/71.82.10.46
04/97.38.44.32
04/79.10.20.29

Hazendreef 11
Overijsesteenweg 37

1560 Hoeilaart
1560 Hoeilaart

04/70.40.39.83
04/71.90.15.23

G. Dekleermaekerstraat 71
Groeneweg 31
Josse Biesmansstraat 12
Steenbergstraat 39
Overijsesteenweg 37
Waversesteenweg 80A
Stationsstraat 42
Edgard Sohiestraat 48
Terheidestraat 6
Klein Vuurgatstraat 7
Sint-Annastraat 36
Boslaan 61
R.Lauwersstraat 19
Kruiskruidlaan 9
Stijn Streuvelslaan 7
Weemstraat 13
G.Dekleermaekerstraat 17
Waversesteenweg 80
G.Dekleermaekerstraat 17
Albert Vanlaethemstraat 11
Joris Helleputteplein 6 bus 0201
Klein Vuurgatstraat 7
Hazendreef 11
Charles Coppensstraat 110
Jezus-Eiksesteenweg 75
Stationsstraat 42
Groeneweg 31
Bergstraat 17
Lindeboomstraat 33

1560 Hoeilaart
3001 Heverlee
1560 Hoeilaart
1560 Hoeilaart
1560 Hoeilaart
1560 Hoeilaart
3090 Overijse
1560 Hoeilaart
1560 Hoeilaart
1560 Hoeilaart
3090 overijse
3090 Overijse
1560 Hoeilaart
3090 Overijse
3090 Overijse
1560 Hoeilaart
1560 Hoeilaart
1560 Hoeilaart
1560 Hoeilaart
1560 Hoeilaart
3000 Leuven
1560 Hoeilaart
1560 Hoeilaart
1560 Hoeilaart
1560 Hoeilaart
3090 Overijse
3001 Heverlee
3090 Overijse
3080 Tervuren

04/68.14.88.28
04/71.82.10.46
04/74.07.01.63
04/71.50.55.18
04/71.90.15.23
04/78.49.92.83
04/72.20.60.05
04/86.94.10.31
04/74.33.36.62
04/78.46.84.21
04/91.54.90.76
04/70.33.34.20
04/70.61.65.53
04/92.57.58.84
04/73.30.67.62
04/95.92.43.02
04/97.38.44.32
04/79.10.20.29
04/75.44.17.63
04/84.82.61.83
04/88.20.70.80
04/79.18.01.87
04/70.40.39.83
04/70.03.93.57
04/88.87.79.90
04/71.88.33.96
04/70.92.04.42
04/71.71.05.95
04/76.08.67.53

Tentenmeesters
Konijn (Cyriel De Cooman)
Sneeuwstormvogel (Nand Van Roy)
Eekhoorn (Matthias Hernalsteen)
Materiaalmeesters
Collie (Robrecht Verhaegen)
Maki (Jarno Lechène)
Leiding
Dolfijn (Arno Stroobants)
Konijn (Cyriel De Cooman)
Lama (Emma Olieslaeger)
Sneeuwhoen (Janne Vandenborre)
Maki (Jarno Lechène)
Griend (Fien Guns)
Meeuw (Marie Mylle)
Walrus (Lenny Callens)
Mustang (Charlotte Eggerickx)
Cavia (Tuur Sterckx)
Fret (Warre Charlier)
Winterkoninkje (Marieke Debackere)
Ree (Mirte Menu)
Schorpioen (Ian Vaeremans)
Vink (Anne Vranken)
Olifant (Arthur Vanbelle)
Sneeuwstormvogel (Nand Van Roy)
Eekhoorn (Matthias Hernalsteen)
Zwaluw (Merel Van Roy)
Streepmuis (Ian De Coster)
Roodborstje (Carlijn Koole)
Beermarter (Esmee Sterckx)
Collie (Robrecht Verhaegen)
Kameel (Stijn Verheyden)
Patrijs (Chiqui Mellaerts)
Mandril (Manon Mylle)
Dromedaris (Lore de Cooman)
Pinguïn (Vincent Tasiaux)
Dingo (Senne Trappeniers)

INFO
Lokalen
Onze lokalen zijn gevestigd te JB.CHARLIERLAAN 76a in Hoeilaart.
Uniform
Het basisuniform is voor kapoenen, welpen, jongivers, givers, jins en leiding hetzelfde:
- beige hemd
- groene trui
- groene lange broek, korte broek of rok
- groen-gele groepsdas met reflecterende strook
Groepsdas
Groen-geel met reflecterende strook: € 11,0.
Te verkrijgen bij de groepsleiding (voor en na de vergaderingen) en cash, gepast te betalen.
Lidgeld
Aansluiting bij Scouts en Gidsen Vlaanderen verzekering + kentekens : € 34 te storten op
onderstaand rekeningnummer met vermelding van naam en tak!!!
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.
Verhuur
Wij verhuren onze tenten, onze shelters en materiaal.
Zie verder in de korrel.
Aanvragen en meer info bij de tentenmeesters : Nand Van Roy (04.97.38.44.32) – Matthias
Hernalsteen (04.79.10.20.29) – Cyriel De Cooman (04.71.82.10.46)
Foto’s
De foto’s van het kamp staan 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:
-

oude website : http://scoutshoeilaart.wordpress.com
nieuwe website : https://www.scoutshoeilaart.be/

of mailen naar : vvksmdekorrelaar@hotmail.com
Verbondscentrum Scouts en Gidsen Vlaanderen
Lange Kievitstraat 74, 2018 Antwerpen; Tel.: 03/231.16.20.; Fax.: 03/232.63.92;
E-mail : info@scoutsengidsenvlaanderen.be; Site: http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be
Scoutswinkel De Hopper
(http://www.hopper.be)
Aankoop van uniformen en kampeeruitrusting.
Bij aankoop ons groepsnummer opgeven: B1610G – Of je lidnummer die je terug kan vinden
op je lidkaart.
Jaarlijks krijgt onze groep een bedrag onder de vorm van kampeermateriaal in
verhouding tot de uitgevoerde aankopen van haar leden.
➢

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.
Kortingen
➢

Hopper: 5 % korting op vertoon van je lidkaart.

➢

De Banier: 10 % korting op vertoon van je lidkaart.

Jeugdraad
Onze afgevaardigden bij de jeugdraad zijn Vink (Anne Vranken), Mustang (Charlotte Eggerickx)
en Sneeuwhoen (Janne Vandenborre).
Jeugddienst
Ben Holderbeke (jeugdconsulent).
Koldamstraat 11, 1560 Hoeilaart; 02/657.98.38.
Schepen van Jeugd
Pieter Muyldermans.

Het uniform
Het basisuniform is voor kapoenen, welpen, jonggivers, givers, jins en leiding hetzelfde:
- beige hemd
- groene lange broek, korte broek of rok
- groen-gele groepsdas met fluorand (moet bij ons worden aangekocht)
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
Voor wie niet goed weet waar welk kenteken op het scoutshemd hoort, volgt hier
een opsomming van de kentekens en hun plaats op het hemd:
- 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 (jogivers en givers)* komt aan de linkerschouderklep van het hemd. Het bestaat
in verschillende kleuren, afhankelijk van de patrouille waarin de (jong)giver zich bevindt.
- Het beloftekenteken van de jogivers en givers* 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; Jogivers: oranje rugzak;
Givers: 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.

Kom steeds in volledig uniform naar de scouts

Tentenverhuur
Wij verhuren het hele jaar door (behalve tijdens ons kamp):
Een dubbele piramidaal tent groen/beige
- Afmetingen: L: 10m x B: 5m x H: 3,10m met 3 palen
- Prijs: €135 per tent per dag
- Vervoer en opzetten: €25 per tent extra

Een 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.

Shelter
- Afmetingen: L: 8m x B: 6m x H: 3,10m
- Prijs: €45 per dag
- Vervoer en opzetten: €15 per shelter extra

Materiaal
Vuurschaal
- Prijs: €10/dag
BBQ en Grill
- Prijs: €10/dag
Tafels
- Prijs: €3/stuk
Banken
- Prijs: €2/stuk
Gasflessen en gasbekken
- Prijs: €20
Kook en ander materiaal
- Prijs: €15/set
Lichtslingers
- Prijs: €15/dag

CONTACTEER TENTENMEESTERS
- Nand Van Roy (04.97.38.44.32)
- Matthias Hernalsteen (04.79.10.20.29)
- Cyriel De Cooman (04.71.82.10.46)

VOORWOORD
Zie alle belangrijke informatie voor de maanden September en Oktober!

Hoeilaart, September 2019

Beste scoutsvrienden, hier zijn we weer!
Het voorbije jaar is voorbij gevloooooogen!!! MAAR we hebben ons alleszins GOED geamuseerd en
dat is tenslotte waar het allemaal om draait. We hebben het jaar mooi afgesloten met twee
geweldige kampen, zowel in Kinrooi als in Slovenië. 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 voor het vertrouwen, voortrekkers, fourage,
sympathisanten, sponsors, gemeente Hoeilaart en natuurlijk onze leden!
De scouts bestaat dit jaar 45 jaar en wij hopen er nog veel jaartjes bij te doen!
•

Overgangsspel

Waar beginnen het scoutsjaar zoal mee? 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 wilt leren kennen. We hebben een heus spel voorbereid, vergeet zeker je
scoutsdas niet aan te doen! We zien jullie graag aan de Joengele op zaterdagavond 7 september van
19u tot 21u.
•

Opening jeugd- en vrijetijdscentrum

Op zaterdag 12 oktober opent de gemeente ons nieuw jeugd- en vrijetijdscentrum. Wij gaan hier
met de scouts natuurlijk een kijkje nemen. Ze hebben voor ons een huis programma in petto. We
spreken af aan de Joengele en stappen naar daar en terug. Niet elke tak gaat mee dus kijk naar het
tak nieuws voor gedetailleerde informatie. Achteraf kunnen jullie nog met jullie ouders naar de
kinderfuif.
•

Startdag

Omdat de leiding het zeer druk heeft gehad met de druivenfeesten en nood heeft aan een beetje
ruste, gaat de startdag door op zondag 6 oktober 2019. Jullie zijn welkom vanaf 13u, de
inschrijvingen verlopen net zoals vorig jaar digitaal. Alsnog is iedereen welkom voor wat meer

informatie over de scouts! De ouders kunnen genieten van een drankje en de kinderen kunnen zich
amuseren met een groot spel. Om 16u is het gedaan en mogen jullie met veel goesting voor de
volgende activiteit terug naar huis. Tot dan!
•

Inschrijvingsformulier - ledenstop

Zoals gezegd, verlopen de inschrijven opnieuw digitaal. Niet helemaal zoals vorig jaar dus let goed
op. Binnen een paar weken zal de nieuwe website online komen te staan. Jullie gaan jullie
zoon/dochter kunnen inschrijven via nieuwe website.
• De link van de oude (huidige) website is: https://scoutshoeilaart.wordpress.com/
• De nieuwe website (die er al is maar binnenkort volledig in orde zal staan) is:
https://www.scoutshoeilaart.be/
De oude link zal dan ook verwijderd worden van het internet. Wees aandachtig!
! Omdat deze website verbonden is met de administratie van de scouts, zullen enkel die nieuwe
kinderen zich moeten inschrijven. De al bestaande leden hoeven dus ENKEL te betalen en NIET in
te schrijven via de websitelink !
Wees op tijd want de inschrijvingen zijn beperkt. De inschrijving moet ingevuld zijn voor 1
NOVEMBER.
•

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 of op elke andere zondag
tijdens het jaar kopen. Een t-shirt kost €10 (liefst gepast en cash te betalen).
Onze dassen kan je enkel bij ons kopen. Zowel tijdens de startdag als tijdens het jaar. Deze kost €11
(gepast en cash te betalen).
•

Lidgeld

Het lidgeld bedraagt 34 euro (verzekering + enkele kentekens). Gelieve dit bedrag te storten op het
rekeningnummer BE16 1030 1663 6174 op naam van Scouts en Gidsen De Korrelaar Hoeilaart en met
mededeling ‘NAAM van je kind en TAK waarin je kind je zich bevindt’. Gelieve deze mededeling te
respecteren!!!!!! Lidgeld moet betaald worden op ten laatste 1 NOVEMBER.
•

Druivenfeesten

De maand september betekent in Hoeilaart maar één ding en dat is ‘Druivenfeesten’! Dit jaar is het
thema ‘OM VAN TE SNOEPEN’. Naast het bouwen van de wagen zijn wij ook bezig met het
scoutsdorp te sjorren. Wat staat er allemaal op het programma?
Woensdag 4 september oefenen we voor de eerste keer ons dansje van de lichtstoet van 14u tot
16u aan de Joengele.

Woensdag 11 september komen opnieuw en voor de laatste keer samen om onze benen goed op te
warmen voor zaterdag. Deze keer van 16u tot 18u aan de Joengele.
Vrijdag 13 september : Traditiegetrouw staat op de openingsavond van het scoutsdorp ‘Streekrock’
(gratis ingang) op het programma. Rond 20u starten de bands, daarna nemen de DJ’s het over en
gaat de fuif van start!
Zaterdag 14 september :
Festivola organiseert dit jaar een geweldige activiteit voor kinderen in ons Scoutsdorp. Iedereen is
welkom, ook de mama’s en de papa’s. Dit zal doorgaan tussen 14u en 17u. Baraka, fanatieke
koffieliefhebbers, bieden heerlijke koffies aan waarvan de opbrengst naar Kom Op Tegen Kanker
gaat.
Joepie, na al dat bouwen, knutselen en dansen is het eindelijk zover, DE O ZO MOOIE LICHTSTOET!
We verwachten iedereen aan de Joengele om 18u. Meer info onderaan het voorwoord! In het
scoutsdorp nemen de voortrekkers het een avond van ons over, het belooft een spetterende fuif te
worden!
Zondag 15 september : Vanaf 12u kunnen jullie in het scoutsdorp terecht voor onze heerlijke BBQ.
Voor de kinderen wordt er randanimatie voorzien. Geen enkele reden om niet langs te komen dus!
Opnieuw zal Baraka onze koffies verzorgen. ’s Avonds sluiten we de feesten af met onze slotfuif!
•

Aanwezigheid op de scouts

Helaas merkt de leiding vaker dat 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 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 kindjes beter leren kennen en zij ons. Dit maakt
het voor ons beide heel wat aangenamer. De leiding en groepsleiding staat steeds open om te
luisteren naar eventuele uitzonderingen. Alvast bedankt om deze regel te respecteren.
•

Nieuwe 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 (nieuwe) website (https://www.scoutshoeilaart.be/) zo duidelijk mogelijk te
houden en alles op tijd up te loaden. Alsook te communiceren via e-mail. Wees dus zeker dat je je emailadres deelt als je je kind inschrijft. Foto’s zullen we vanaf nu dan ook proberen delen via de
website. Nu gebeurd dit via google drive.
•

Wolven Tak

Omdat ons ledenaantal bij de welpen en kapoenen te groot werd de laatste twee jaar, voeren wij
vanaf dit jaar een extra tak toe aan onze werking. Deze tak zal ‘de wolven’ heten. Deze tak bestaat uit

derde jaar welp en eerste jaar jongverkenner (5 en 6 leerjaar). Ongetwijfeld zullen wij jullie hier
nog meer informatie over doorgeven. Bij vragen, kan je ons ook steeds bereiken via e-mail.
de

de

Hoofdleiding
Anne Vranken en Charlotte Eggerickx blijven dit scoutsjaar nog een jaartje de hoofdleiding van scouts
Hoeilaart. 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 dat jullie zouden moeten weten om het jaar goed te starten. We
begrijpen dat dit voor sommigen wat veel info in een keer is. Aarzel in dat geval niet om ons te
contacteren.
Je kan ons steeds bereiken per e-mail : vvksmdekorrelaar@hotmail.com of per telefoon :
Anne Vranken : 04 73 30 67 62 – Charlotte Eggerickx : 04 74 33 36 62

Goedlachse Vink

Vurige Mustang

Lichtstoet
Liefste ouders,
Het drukste weekend van het jaar staat weer voor de deur: Druivenfeesten. Dit jaar staat onze wagen
voor de lichtstoet in thema van ratatouille en wij verkleden ons dus als coole koks.
Wat heb je nodig?
- Een witte t-shirt met lange mouwen. Deze t-shirt moet vrij los zitten en er mag zeker geen opdruk
op zijn. Je kan deze goedkoop vinden in bv De Zeeman. → Deze moet je binnenbrengen van 26
augustus tot 1 september in de gemeentelijke loods vanaf 19u. Vergeet zeker de naam + tak van je
kind niet in de t-shirt te schrijven!
PS: Wanneer jullie nog witte lakens hebben mag je deze ook steeds dan meegeven. We kunnen ze
goed gebruiken!
- Een zwarte lange broek. - Zwarte schoenen → Deze doe je aan op de dag van de stoet zelf en
breng je dus niet op voorhand binnen.
Wanneer spreken we af om te shaken?
- Woensdag 4 september van 14u - 16u aan de Joengele. - Woensdag 11 september van 16u - 18u
aan de Joengele. Op deze twee dagen oefenen we samen ons dansje zodat we de dag van de stoet
keihard kunnen knallen!
De lichtstoet : zaterdag 14 september 2019
De stoet zelf vindt plaats op zaterdag 14 september 2019. Hiervoor spreken we om 18u af aan de
Joengele (Scoutslokalen). Na de stoet kan je je kindje terug oppikken aan de lokalen. We vragen om
niet op het einde van de stoet je kind zomaar mee te nemen zodat wij ook een overzicht hebben van
wie weg is en wie niet.
Je draagt die dag je zwarte broek en zwarte schoenen wanneer je aankomt om 18u. Wij geven dan je
witte t-shirt terug.
De leiding heeft er super veel zin in, hopelijk jullie ook! Tot dan! Bij vragen kan je steeds bellen naar
Carlijn Koole: 0488207080. Zij is verantwoordelijk voor de stoet.

TAKNIEUWS
Overzicht van de activiteiten per tak!

Kapoenen
Woensdag 4 september
Het is weer bijna zo ver, de druivenfeesten komen in zicht. Wat betekent dat????
LICHTSTOET!!!!!! Breng jullie dansbeentjes en jullie beste dancemoves mee want van 14u tot
16u gaan wij ons dansje voor de lichtstoet inoefenen aan de Joengele.

Zaterdag 7 september
Zijn jullie benieuwd wie jullie coolste, tofste, allerliefste en gloednieuwe leiding dit jaar gaat
zijn??? Als je het wil weten kom dan van 19u tot 21u naar het overgangsspel aan de
Joengele. Wij zijn alvast suuuuuuuper benieuwd om onze kapoentjes te ontmoeten!!!!!
Woensdag 11 september
We moeten ons dansje voor de lichtstoet wel echt meeeegaaa goed kennen als we willen
winnen. Daarom gaan we vandaag ons dansje nog eens oefenen. We spreken om 16u af aan
de joengele en tegen 18u kunnen jullie helemaal uitgedanst weer naar huis vertrekken.
DRUIVENFEESTEN
Zaterdag 14 september
Festivola organiseert dit jaar een geweldige activiteit voor kinderen in ons Scoutsdorp.
Iedereen is welkom, ook de mama’s en de papa’s. Dit zal doorgaan tussen 14u en 17u.
Baraka, fanatieke koffieliefhebbers, bieden heerlijke koffies aan waarvan de opbrengst naar
Kom Op Tegen Kanker gaat.
Vandaag is het eindelijk zo ver, de grote dag waar elke scout een heel jaar naar uitkijkt is
aangebroken… LICHTSTOET. Jullie worden om 18u aan de Joengele verwacht vol energie en
enthousiasme want wij gaan de benen van ons lijf dansen. Zie voorwoord voor extra
informatie!

Zondag 15 september
Jullie kunnen jullie buikje rond komen smullen in het scoutsdorp want vandaag vindt onze
jaarlijkse BBQ plaats. Breng jullie mama en papa, broers en zussen, oma’s en opa’s, nonkels
en tantes mee. Jullie zijn allemaal welkom vanaf 12u.
Zondag 22 september
Jullie zullen ons vandaag moeten missen, helaas pindakaas, het is vandaag geen scouts. We
hebben namelijk een heel groot dino-ei gevonden dat we terug naar mama dino moeten
brengen. Als het ei uitkomt voor het terug bij de mama is zal babydino heel erg verdrietig
zijn. We zullen ons dus moeten haasten!
Zondag 29 september
Koning Filip heeft ons opgeroepen voor een missie naar de maan. Wij zitten momenteel in
een raket in de ruimte. Vandaag geen scouts. Kijk vandaag eens goed naar de maan want wij
zwaaien naar jullie! Groetjes jullie favoriete astronauten.
Zondag 6 oktober
Zijn jullie er klaar voor???? Want wij vliegen erin!!!!! Vandaag is het STARTDAG. Als jullie nog
niet zijn ingeschreven of nog vragen hebben over de scouts kunnen jullie mama’s en papa’s
bij ons terecht van 13u tot 16u in het park. Wij kijken er naar uit en hopen dat jullie talrijk
aanwezig zullen zijn. Tot dan xxxxx
Zaterdag 12 oktober
Vandaag spelen wij het GROTE KENNISMAKINGSSPEL. Jullie gaan ons en
elkaar beter leren kennen. We spreken af om 13u45 aan de Joengele
en om 17u mogen jullie allemaal als dikke vriendjes weer naar huis.
Zondag 20 oktober
Op deze mooie, zonnige zondag, trekken wij met zen allen als echte
scout naar het bos. Bereid jullie al maar voor, doe jullie stapschoenen
al maar aan, strijk jullie hemd al vast, want vandaag is het bosspel.
We verwachten jullie om 13u45 aan de Joengele en om 17u mogen
jullie helemaal uitgespeeld weer opgehaald worden.
Zondag 27 oktober
Zondag 27 oktober is de driehonderdste dag van het jaar. Op deze dag wordt de nieuwe
elfenkoning van het Schemermeer verkozen. Wij moeten naar daar gaan om onze stem in te
dienen en daarom is het vandaag, jammer maar helaas, geen scouts. Tot volgende week
allerliefste kapoentjes.

XXXXXX jullie nog onbekende leiding XXXXXX

Welpen
Woensdag 4 september
Dag liefste welpjes, nog even spannend wie jullie leiding is. Toch gaan we al eens oefenen voor het
dansje van de lichtstoet. Jullie mogen allemaal komen shaken van 14u tot 16u aan de Joengele.
Zaterdag 7 september
Joepie de aller spannendste dag van jullie leven is aangebroken, het is vanavond het overgangsspel!!
Jullie komen dus te weten wie jullie leiding gaat zijn. We verwachten jullie om 19u aan de joengele
en mogen terug naar huis om 21u. Ps we gaan crossen in de bossen dus vergeet niet jullie
scoutskleren aan te doen.
Woensdag 11 september
Als we echt willen winnen op de lichtstoet gaan we natuurlijk nog eens ons dansje moeten oefenen
daarom mogen jullie jullie beentjes nog eens komen los schudden van 16u tot 18u in de joengele!
Zaterdag 14 september
Festivola organiseert dit jaar een geweldige activiteit voor kinderen in ons Scoutsdorp. Iedereen is
welkom, ook de mama’s en de papa’s. Dit zal doorgaan tussen 14u en 17u. Baraka, fanatieke
koffieliefhebbers, bieden heerlijke koffies aan waarvan de opbrengst naar Kom Op Tegen Kanker
gaat.
Jaaaaaaaaa het is zover, vandaag gaan we de lichtstoet winnen!! Kom daarom om 18u00 naar de
Joengele en vergeet je kleren (en dansbenen) niet mee te nemen! Nadat de lichtstoet gedaan is,
gaan we terug naar de Joengele, jullie ouders mogen jullie hier komen ophalen. Zie voorwoord voor
extra informatie!
Zondag 15 september
Jawel, het is vandaag zondag van de druivenfeesten. En dat wil maar één ding zeggen: scouts BBQ!
De beste, gezelligste en lekkerste maaltijd van het jaar. Jullie zijn welkom in het scoutsdorp vanaf
12u. Breng maar al die oma’s, opa’s, nonkels, tantes, buurmeisjes-en jongens mee om van dit
feestmaal te genieten!
Zondag 22 september
Wij bekomen nog even van de druivenfeesten dus helaas geen scouts vandaag ☹

Zondag 29 september
Helaas laatste zondag van de maand dus geen scouts maar vanaf oktober staan we weer helemaal
klaar voor jullie!
Zondag 6 oktober
Vandaag starten we de dag met startdag hihihi. Het belooft super leuk te worden dus komen is de
boodschap! Trek je volledig scouts uniform aan en we zien jullie in het park van Hoeilaart om 13u na
een plezante dag mogen jullie huiswaarts gaan om 16u.
Zaterdag 12 oktober
Vandaag opent het nieuwe vrijetijdscentrum in Hoeilaart en natuurlijk gaan we hier eens een kijkje
nemen. We gaan deelnemen aan een tal van super leuke activiteiten en met zo’n leuke leiding zal dat
zeker niet mislukken 😉 We verwachten jullie om 13.45u aan de joengele en dan zullen we samen
richting het vrijetijdscentrum stappen. Om 17u mogen jullie mama en papa jullie alweer aan de
joengele komen ophalen. We kijken er naar uit!
Zondag 20 oktober
Dag flippo’s, vandaag gaan we lekker ravotten in den bos. Het belooft een avontuurlijke dag te
worden en jullie scoutsskilz zullen getest worden dus wees voorbereid… We verwachten jullie om
13u45 aan de joengele en om 17u mogen uitgespeeld terug naar huis keren.
Zondag 27 oktober
Weihhhhh laatste zondag van de maand dus geen scouts :’(

?

?

?

?

?

?

Wolven
Woensdag 4 september
Je bent jong! Je bent wild!
En je voeten staan niet stil!
Je bent hip! Je bent cool!
Kom nu maar uit je luie stoel en
doe de hippie-shake! ahahaha
Doe het links, doe het rechts, en shake je blij!
Doe de hippie-shake! ahahaha
Doe de hippie, happy shake met mij!

Om dit jaar te WINNEN met de lichtstoet moet onze choreografie piekfijn in orde zijn! Kom dus
lekker SHAKEN van 14u tot 16u aan de joengele!
Zaterdag 7 september
Oehhhhhh mega super duper crazy spannend!! Wie oh wie gaat jullie nieuwe leiding worden dees
jaar? Omdat te weten te komen gaan jullie naar ons SUPER leuk OVERGANGSSPEL moeten komen!
Wat we jullie al wel kunnen zeggen is dat het de awesomste leiding is van gans de wereld. Kom
allemaal zeker tegen 19u naar de joengele. Tegen 21u mogen jullie mamies en papies jullie veel
wijzer komen halen.
Woensdag 11 september
Oeeeelaaalaaa jajaja het is bijna zover!!! De feesten waar we al een jaar lang naaruit kijken kunnen
bijna beginnen! Maarrrr om van jullie stijve stokstaartjes echte dansers en danseressen te maken
moeten we jullie dansmoves eerst nog wat finetunen! Neem je soepelste dansoutfit dus al maar uit de
kast en kom mee daaaanseeeen van 16u tot 18u aan de joengele!
Zaterdag 14 september
Festivola organiseert dit jaar een geweldige activiteit voor kinderen in ons Scoutsdorp. Iedereen is
welkom, ook de mama’s en de papa’s. Dit zal doorgaan tussen 14u en 17u. Baraka, fanatieke
koffieliefhebbers, bieden heerlijke koffies aan waarvan de opbrengst naar Kom Op Tegen Kanker
gaat.
En 1 2 3 en 4 en 1 2 3 en 4 …. Voelen jullie de beat al? En voelen jullie de stress al? Want jajajaja
vandaag is het grote moment waar jullie swingende beentjes al zo lang op zijn aan het wachten!!!!
Wantttttt vandaaaaaag is heeeeet ………….. LICHTSTOET!!! We spreken af om 18u aan de Joegele
om nog een laatste keer te oefenen zodat we zeker beter zijn dan de chiro ;) Vergeet zeker jullie
verkleed kleren niet!!! Zie voorwoord voor extra informatie!

Zondag 15 september
Om onze overwinning van gisteren nog eens dubbel en dik te vieren zijn jullie vandaag vanaf 12u
allemaal welkom in ons scoutsdorp om een dubbele en dikke bamburger naar binnen te smakken
HMMMM en te genieten van onze gezellige BBQ! Neem al je broers, zussen, mama’s, papa’s, honden
en vissen mee! TOT DAN XXX
Zondag 22 september
Na de LEUKSTE BESTE feesten van ons leven is de leiding allemaal iets kwijt geraakt in het
scoutsdorp… Wij gaan hier een heel weekend achter moeten zoeken met onze connecties via de FBI
en de SUPER SECRET geheime dienst van Hoeilaart dus jammer genoeg zal er GEEN SCOUTS
gegeven worden… Tot snel schatjes van patatjes xoxoxo
Zondag 29 september
YESYESYES we hebben eindelijk al onze verloren voorwerpen teruggevonden!! Jippiee jaaa jeeej!
Maar na die lange speurtocht is de leiding doodmoe en zal dus nog een weekendje moeten rusten! Er is
dus GEEN SCOUTS vandaag :((((
Zondag 6 oktober
Nu dat jullie jullie leiding weten en goed uitgerust zijn na de druivenfeesten, is het tijd voor onze
eerste gezamenlijke missie : startdag YEEY. Om deze missie tot een goed einde te brengen moeten
jullie om 13u naar het park komen. Nadat onze missie geslaagd is mogen jullie met een GOED
GEVOEL terug opgehaald worden om 16u door jullie persoonlijke chauffeurs.
11,12 en 13 oktober
Natuurlijk missen jullie de sfeer van het kamp al! Dat begrijpen we zeker en vast; wij ook hoor! Wat
doen we daaraan? Gewoon terug gezellig gaan kamperen natuurlijk. Je leest het goed; wij gaaaaaaan
op WEEKEND! We verklappen jullie natuurlijk nog niet waar we naartoe gaan. Belangrijke
informatie is : Vrijdag om 20u afspraak aan de Joengele met een volle maag. Zondag mogen jullie
terug naar huis om 12u. Wat hebben jullie allemaal nodig voor dit super coole weekend? Een
slaapzak/matje/toiletzak/warme kleren/regenjas/zwemgerief/goed humeur/kampeerskills en €10 (want
we gaan echt KEI leuke dingen doen ;)! Tot dan allerliefste wolfjes!
Zondag 20 oktober
Tu tu tu tuuuuu! Jullie leiding is dit weekend op geheime missie in New York!! Er zal dus jammer
genoeg GEEN SCOUTS gegeven worden vandaag. Maar tot binnenkort pattotters! xxx
Zondag 27 oktober
Scouts is mijn leven, wolf zijn is kei plezant, jullie leiding ziet jullie echt super graag! Wat betekend
dat? Gewoon naar de Joengele komen om 13u45 en al wenend naar huis gaan om 17u!
Heel veel liefde van jullie onbekende (bijna bekende) leiding! Dit gaat weer een knaljaar worden
jongens en meisjes, hou jullie maar vast aan de takken van de bomen!

JONGVERKENNERS
Woensdag 4 september
Dans maar, dit is nu die lekkere dansplaat. Sjans maar, ook als je helemaal geen kans maakt. Sjans
maar en dans maar, want dit is nu die lekkere dansplaat…
(https://www.youtube.com/results?search_query=dansplaat+brainpower)
VAN 14u00-16u00 IN DE JOENGELE
Zaterdag 7 september
Na een hele namiddag te hebben gedanst met jullie anonieme leiding, wordt het tijd dat we onszelf
onthullen. Kom dat zien, kom dat horen tijdens het overgangsspel van 19u00-21u00 aan de geliefde
Joengele.
Woensdag 11 september
Omdat ik hou van dansen dansen, en jij houdt van dansen dansen, gaan wij deze namiddag dansen
dansen voor de lichtstoet! Jullie worden om 16u00 verwacht aan de joengele, en om 18u00 mogen
jullie weer naar huis dansen!
https://www.youtube.com/watch?v=bAVKk8SWKvA
13-14-15 september
Dit weekend is het het leukste weekend van jullie leven: DE DRUIVENFEESTEN!
Zaterdag : Festivola organiseert dit jaar een geweldige activiteit voor kinderen in ons Scoutsdorp.
Iedereen is welkom, ook de mama’s en de papa’s. Dit zal doorgaan tussen 14u en 17u. Baraka,
fanatieke koffieliefhebbers, bieden heerlijke koffies aan waarvan de opbrengst naar Kom Op Tegen
Kanker gaat.
We verwachten jullie zaterdag om 18u00 aan de Joengele. Warm jullie stem al maar op, en schud
jullie dansbeentjes al maar los, want wij gaan voor de eerste prijs! Zie voorwoord voor extra
informatie!
Zondag staat de lekkerste BBQ van het jaar weer op het menu! vanaf 12u00 kunnen jullie komen
BBQ’en in het scoutsdorp. Neem allemaal al jullie mama’s, papa’s, oma’s,
opa’s, nonkels, tantes, vriendjes, … mee
Zondag 22 september
Na een lange, zware periode achter de rug te hebben met het
voorbereiden van de druivenfeesten en de druivenfeesten 2019

meegemaakt te hebben is het nu tijd om even te bekomen en uit te rusten. Wij raden jullie aan om
wat energie te sparen om het nieuwe scoutsjaar goed in te zetten! Daarom vandaag geen scouts!
Zondag 29 september
Haal jullie zakdoeken al maar boven, want het is de laatste zondag van de maand. Geen scouts dus!
boehoehoehoe :( :( :(
Zondag 6 oktober
Na lang wachten kan het scoutsjaar eindelijk echt beginnen JOEPIEJAJOEPIEJEE!! Tijd om jullie
nieuwe leiding wat beter te leren kennen! Nu de druivenfeesten achter de rug zijn kunnen we er
helemaal invliegen. Dit doen we uiteraard op de jaarlijkse startdag. Jullie zijn om 13u00 welkom in
het park voor de eerste zalige zondagnamiddag van het jaar. Voor deze ene keer mogen mama en
papa ook meekomen om jullie in te schrijven en iets lekker te knabbelen of sabbelen. Na het grote
spel dat we met alle groepen zullen spelen mogen jullie tegen 16u00 weer vertrekken naar huis.
Zaterdag 12 oktober
Vandaag opent het nieuwe vrijetijdscentrum in Hoeilaart en natuurlijk gaan we hier eens een kijkje
nemen. We gaan deelnemen aan een tal van superleuke activiteiten. We verwachten jullie om
13.45u aan de joengele en dan zullen we samen richting het vrijetijdscentrum stappen. Om 17u
mogen jullie mama en papa jullie alweer aan de joengele komen ophalen. We kijken er naar uit!
Zondag 20 oktober
Vandaag stellen we onze smaakpapillen op de proef! Wij dagen jullie uit dit grote spel mee te spelen
dat je (geloof ons maar) echt wilt winnen! In een bittere strijd zullen de sterksten winnen. Durf jij te
komen en ga je de uitdaging aan? Dan ben je welkom van 13u45 tot 17u aan de joengele…
Zondag 27 oktober
Ja, jullie horen het ons al zeggen… laatste zondag van de maand. Dit wil zeggen geen scouts vandaag,
oohhhneee :(. Wij zien jullie graag terug in November!

Verkenners
!!!Druivenfeesten!!! → Verkenners mogen blijven slapen in het scoutsdorp. Hiervoor moet je wel
toestemming vragen aan mama en papa. Als ze moeilijk te overtuigen zijn, mogen ze ons altijd
bellen ;)
Zaterdag 7 September
Omdat jullie zo flink geweest zijn vorig jaar verklaren we jullie officieel GESLAAGD! Dit betekent dat
jullie over mogen gaan naar het volgende jaar! PROFICIAT! Helaas werkt dat bij de scouts niet met
een poepchique galabal, maar wel met een spetterpoepleuk overgangsspel 💩💩💩💩💩. Wees
dus geen partypoeper en kom om 19u naar de Joengele. Om 21u is het gedaan met de pret.
Woensdag 4 & 11 September
Volgens het Vlaams Instituut Gezond Leven hebben kinderen tussen de 6
en 17 jaar nood aan bewegingen van matige en hoge intensiteit 60min
per dag, verdeeld in blokken van minstens 10min. Dit kan tijdens het
wandelen, fietsen, oefenen voor het dansje van de lichtstoet,
skateboarden… Zolang je maar beweegt! Dit is natuurlijk veel leuker
samen dan alleen. Alors, afspraak aan de Joengele in basic fit outfit.
4 September → 14u - 16u

&

11 september → 16u - 18u

13-14-15 September → DRRRRRRRRRRUIVENFEESTEN!!!!!!!!!! 🍇🍇🍇🍇🍇🍇
•

•

Actieplan Vrijdag: Ondanks het hoge feestgehalte moet er dit weekend ook flink gewerkt
worden. Daarom spreken we af om 20u in ons betoverend scoutsdorpje. Hier zullen jullie
loon en werkuren besproken worden. Lees: lekker shiften op Streekrock 🤟
Actieplan Zaterdag: Hoe geweldig intens het gisteren ook geweest mag zijn, gaan we
vandaag om 9u30 al van start met het cutten van de veggies voor de bbq. Om de struggle van
het snijden van steenharde wortelen met een bot mes te vermijden, mag je zeker zelf een
nice, scherp snijmes en plankje meebrengen. Voor de lichtstoet worden jullie om 18u
verwacht aan de Joengele met een lange zwarte broek en zwarte schoenen.

Festivola organiseert dit jaar een geweldige activiteit voor kinderen in ons Scoutsdorp. Iedereen is
welkom, ook de mama’s en de papa’s. Dit zal doorgaan tussen 14u en 17u. Baraka, fanatieke
koffieliefhebbers, bieden heerlijke koffies aan waarvan de opbrengst naar Kom Op Tegen Kanker
gaat.
•

Actieplan Zondag: Echt chaud patat voor lekkere patat met tijm en rozemarijn in de
braadslee, extra afgekruid met onze zoute tranen omdat het mooiste weekend van het jaar
bijna aan zijn eind is. En daar dan nog een goe vleeseke, sauzeke, vers gesneden veggies en
een bekerke pasta bij. Amai, de gedachte alleen al doet ons buikje grommen. Niks beter dan

een smakelijke bqq met de geliefden. Afspraak om 9u in ons magnifiek scoutsdorpje om de
laatste dag van de feesten (cry) in te zetten

Zondag 22 September
Heel de leidingsploeg heeft vandaag zijn regels. Omdat we het te druk gaan hebben met het
verversen van maandverband, tamponies en menstrual cups, is het vandaag geen scouts. Het gaat
gewoon ni lukken vandaag. Ge moet da echt gewoon snappen.
Zondag 29 September
Afspraak om 12u in het park tot 15u. Neem een lekkere picknick mee. Extraatje voor de leiding mag
altijd. Eens horen wat jullie allemaal hebben uitgespookt tijdens de feesten ;)
Zondag 6 Oktober
Bon, we hebben nu wel genoeg stilgezeten. Kom allemaal frisgewassen naar het park van 13u tot
16u. Hoog tijd dat we er eens ECHT aan beginnen, vandaag is het startdag!!.
Zaterdag 12 Oktober
Hopelijk hebben jullie al een beetje kunnen boanden op de feesten, maar dat kan natuurlijk altijd
NOG beter. Afspraak aan Joengele van 13u45 tot 17u. Aan het einde van deze dag kennen we elkaar
vanbinnen en vanbuiten. Allemaal met de fiets komen!! :oooooo
Vrijdag 18 Oktober → DAG VAN DE JEUGDBEWEGING! Outfit of the day = SCOUTSUNIFORM <333

Zondag 20 oktober
In 1968 kwam vandaag de allereerste aflevering van de Fabeltjeskrant op de Nederlandse televisie.
Om deze legendarische gebeurtenis te vieren, houden we met de leiding een fabeltjeskrantmarathon. Het is vandaag dus geen scouts.
“Want dieren zijn precies als mensen. Met dezelfde mensenwensen. En dezelfde mensenstreken. Dat
komt allemaal in de krant. Van Fabeltjesland. “ - Meneer de Uil <3
25 - 26 - 27 Oktober
AMAI, HOWLA, TEDOEME. Het is vanda. Voor enkelen jullie EERSTE verkenner-weekend (met de
beste leiding ooit), voor anderen een doodgewoon mega verkenner weekend. Nu vragen jullie ulle af,
wat hebben we allemaal nodig en waar moeten wij in godsnaam naartoe? Wel, wij spreken af vrijdag
om 18u aan de joengele, je moet al gegeten hebben. Zondag komen we tegen de middag terug.
Wat is er onmisbaar op dit weekend?
•
•
•
•
•
•
•
•

fiets die in orde is met slot en binnenband (dit laatste als je het hebt)
voor- en achterlicht (zonder kom je niet mee!! )
helm, fluovest
trekzak
slaapzak, matje en favoriete knuffel
gamel, bestek, drinkbus
rapidboef voor zaterdag aka aiki noodles, ravioli...
uniform dat in orde is en 20EUROS

jullie mysterieuze leiding

JINS
Woensdag 4 september
Ter voorbereiding op HET weekend van ulle leven, organiseren we met heel de scouts het
dansmoment! Kom mee swingen en de winnende dansmoves uit uw hoofd leren vanaf 14u
tot 16u aan de Joengele.
Vrijdag 6 september
Exact 55 dagen geleden vertrokken we op kamp, nu volgt den dinner! Info volgt, we’ll keep u
updated ;)
Zaterdag 7 september
Welke betere manier is er om elkaar te leren kennen, dan a.d.h. van een pawapoint?!?!
Wees creatief, origineel, steek er je hart en ziel in en we zien elkaar om 13u45 @Joengle,
om 17u mogen jullie als beste vrienden terug naar huis.
Ps. voor de tamzakken, geen ppt = uit de scouts xoxo

Woensdag 11 september
Voor de vergeetachtigen onder ons, of degene die de vorige gemist hebben, hier het tweede
oefenmoment. Deze vind plaats om 16u00 tot 18u opnieuw aan de Joengele.
Vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 september
Het. is. Zo. Ver.!!! HET weekend, we spreken af rond 19 uur, de rest volgt! Uiteraard in het
Scoutsdorp.
Zondag 22 september
Vrienden. Maten. Makkers. Kameraden. Lotgenoten. Medgezellen. Wat willen jullie doen
doorheen het jaar? Hoe zit het met kamp? Welke zotte ideeën hebben jullie om geld in de
laden te brengen? Wij zijn razend benieuwd!!! Met het actieplan in de hand worden jullie om
13u45 verwacht in de Joengele!

Zondag 29

Zondag 6 oktober
Vandaag officiële start van de
scouts! Meeting in het
Park om 13u om 16 uur
mag iedereen weer naar huis.
Zaterdag 12 oktober
De sporthal is open! Ik herhaal, de sporthal is open!!! En wij zijn
uitgenodigd op de officiële opening! Uiteraard date aan de sporthal
om 14u. Xxx
Zondag 13 oktober
Op de planning: Wafels, wafels, wafels EN NOG MEER WAFELS!!! Hoe? Wie? Waar? Dit en
nog meer in de Joengele om 13u45!
Zondag 20 oktober
Jow skaters! Vandaag op het menu, een spel. Afgewerkt met wat skypse kruiden!
Kom dat zien @Joengele, 13u45.
<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3
Zondag 27 oktober
Tis genoeg geweest. Efkes pauze. Geen scouts!
PEACE OUT, MIC DROP !

PINGOE

DROMME

DINO

