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Leiding 2019-2020 
 

Groepsleiding    
Vink (Anne Vranken) Stijn Streuvelslaan 7  3090 Overijse  04/73.30.67.62 

Mustang (Charlotte Eggerickx) Terheidestraat 6 1560 Hoeilaart 04/74.33.36.62 
    
Tentenmeesters    
Konijn (Cyriel De Cooman) Groeneweg 31 3001 Heverlee 04/71.82.10.46 

Sneeuwstormvogel (Nand Van Roy) G.Dekleermaekerstraat 17 1560 Hoeilaart 04/97.38.44.32 

Eekhoorn (Matthias Hernalsteen) Waversesteenweg 80 1560 Hoeilaart 04/79.10.20.29 
    
Materiaalmeesters    
Collie (Robrecht Verhaegen) Hazendreef 11 1560 Hoeilaart 04/70.40.39.83 
Maki (Jarno Lechène)  Overijsesteenweg 37  1560 Hoeilaart 04/71.90.15.23 
    
Leiding    
Kapoenen    
Dolfijn (Arno Stroobants) G. Dekleermaekerstraat 71 1560 Hoeilaart 04/68.14.88.28 

Konijn (Cyriel De Cooman) Groeneweg 31 3001 Heverlee 04/71.82.10.46 

Lama (Emma Olieslaeger)  Josse Biesmansstraat 12 1560 Hoeilaart  04/74.07.01.63 

Sneeuwhoen (Janne Vandenborre) Steenbergstraat 39 1560 Hoeilaart 04/71.50.55.18 

Maki (Jarno Lechène)  Overijsesteenweg 37  1560 Hoeilaart 04/71.90.15.23 

Griend (Fien Guns)  Waversesteenweg 80A  1560 Hoeilaart  04/78.49.92.83 

Welpen    
Meeuw (Marie Mylle)  Stationsstraat 42 3090 Overijse 04/72.20.60.05 
Walrus (Lenny Callens)  Edgard Sohiestraat 48  1560 Hoeilaart  04/86.94.10.31 

Mustang (Charlotte Eggerickx) Terheidestraat 6 1560 Hoeilaart 04/74.33.36.62 

Cavia (Tuur Sterckx) Klein Vuurgatstraat 7 1560 Hoeilaart 04/78.46.84.21 
Fret (Warre Charlier) Sint-Annastraat 36 3090 overijse  04/91.54.90.76 
Winterkoninkje (Marieke Debackere) Boslaan 61  3090 Overijse  04/70.33.34.20 

Wolven     
Ree (Mirte Menu)  R.Lauwersstraat 19 1560 Hoeilaart 04/70.61.65.53 
Schorpioen (Ian Vaeremans)  Kruiskruidlaan 9 3090 Overijse 04/92.57.58.84 
Vink (Anne Vranken) Stijn Streuvelslaan 7  3090 Overijse 04/73.30.67.62 
Olifant (Arthur Vanbelle)  Weemstraat 13 1560 Hoeilaart  04/95.92.43.02 
Sneeuwstormvogel (Nand Van Roy) G.Dekleermaekerstraat 17 1560 Hoeilaart 04/97.38.44.32 

Jong-verkenners    
Eekhoorn (Matthias Hernalsteen) Waversesteenweg 80 1560 Hoeilaart 04/79.10.20.29 
Zwaluw (Merel Van Roy)  G.Dekleermaekerstraat 17 1560 Hoeilaart 04/75.44.17.63 
Streepmuis (Ian De Coster)  Albert Vanlaethemstraat 11 1560 Hoeilaart  04/84.82.61.83 
Roodborstje (Carlijn Koole)  Joris Helleputteplein 6 bus 0201 3000 Leuven  04/88.20.70.80 
Beermarter (Esmee Sterckx)  Klein Vuurgatstraat 7 1560 Hoeilaart 04/79.18.01.87 

Verkenners    
Collie (Robrecht Verhaegen) Hazendreef 11 1560 Hoeilaart 04/70.40.39.83 
Kameel (Stijn Verheyden) Charles Coppensstraat 110 1560 Hoeilaart 04/70.03.93.57 

Patrijs (Chiqui Mellaerts)  Jezus-Eiksesteenweg 75 1560 Hoeilaart 04/88.87.79.90 

Mandril (Manon Mylle) Stationsstraat 42 3090 Overijse 04/71.88.33.96 

Jins    
Dromedaris (Lore de Cooman) Groeneweg 31 3001 Heverlee 04/70.92.04.42 

Pinguïn (Vincent Tasiaux)  Bergstraat 17  3090 Overijse 04/71.71.05.95 
Dingo (Senne Trappeniers)  Lindeboomstraat 33 3080 Tervuren  04/76.08.67.53 
 



 

INFO   
 
Lokalen 

Onze lokalen zijn gevestigd te JB.CHARLIERLAAN 76a in Hoeilaart.  
 
Uniform 

Het basisuniform is voor kapoenen, welpen, wolven, jongverkenners, verkenners, jins en 
leiding hetzelfde: 
- beige hemd 
- trui (groene trui of trui van Scouts en gidsen Vlaanderen, beide zijn goed)  
- groene/bruine lange broek, korte broek of rok !!!GEEN JEANS!!!  
- 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  
 

Ongevalsaangiften 

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 

           
Foto’s van onze activiteiten 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 (niet meer in gebruik) 
- nieuwe website : https://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 Vink (Anne Vranken), Mustang (Charlotte Eggerickx) 
Schorpioen (Ian Vaeremans) en Sneeuwhoen (Janne Vandenborre). 
 
Jeugddienst 

Ben Holderbeke (jeugdconsulent).  
Koldamstraat 11, 1560 Hoeilaart; 02/657.98.38. 
 
Schepen van Jeugd 

Pieter Muyldermans.  
  

http://scoutshoeilaart.wordpress.com/
https://www.scoutshoeilaart.be/
mailto:vvksmdekorrelaar@hotmail.com
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNROCbnMnfX-KGopV5aHf3rLFthhKQ:1572268702320&q=Hopper+jeugdverblijf+Het+Scoutshuis+Antwerpen&stick=H4sIAAAAAAAAAONgecSYyy3w8sc9YamUSWtOXmOM4-IKzsgvd80rySypFArgYoOyVLgEpXj10_UNDZNzKlMKky3LNBik-LlQhaQUlLh4q561yome01rKpCXEOZu35rPQ98PuglKL3S8offOM5VnEquuRX1CQWqSQlVqanlKWWpSUk5mVpuCRWqIQnJxfWlKcUZpZrOCYV1KeWlSQmgcAJnuc5qIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj0yfirhb_lAhXBLlAKHSUvA-sQ6RMwFHoECAoQBA&sxsrf=ACYBGNROCbnMnfX-KGopV5aHf3rLFthhKQ:1572268702320&biw=1536&bih=754
mailto:info@scoutsengidsenvlaanderen.be
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/
mailto:winkel.leuven@hopper.be


Het uniform 
 
Het basisuniform is voor kapoenen, welpen, wolven, jonggivers, givers, jins en leiding hetzelfde: 
- beige hemd 
- groene/bruine lange broek, korte broek of rok !!!GEEN JEANS!!! 
- 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 November en December! 

 

 

 

 



Hoeilaart, November 2019 

          

       

Hallo allemaal!  

  

De start van het nieuwe jaar is gezet, we zijn er goed ingevlogen. De druivenfeesten waren een 

succes, het was een mooie lichtstoet (2e plaats!!!), een lekkere BBQ en een gezellig feestje. Bedankt 

aan iedereen die heeft deelgenomen!  

 

In deze korrel vind je een nieuwe lading leuke activiteiten. We hopen jullie allemaal met blije 

gezichtjes te zien aan de Joengele 😊. Hieronder alvast de belangrijke info die jullie moeten weten!  

   

• Inschrijvingen 2019-2020 

 

Vanaf 1 november stoppen de inschrijvingen van het scoutsjaar 2019-2020. We zijn reeds met een 

heel aantal kindjes en zullen er dus ook geen nieuwe meer aanvaarden na 01/11/2019.  

 

Indien je je zoon/dochter nog wilt inschrijven, moet dit gebeuren via de website : 

https://www.scoutshoeilaart.be/ 

 

! Omdat onze website verbonden is met de administratie van scouts en gidsen Vlaanderen, zullen 

enkel die nieuwe kinderen zich moeten inschrijven. De bestaande leden hoeven ENKEL te betalen 

en NIET in te schrijven via de websitelink ! 

 

• 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.  

 

Verminderd lidgeld : Het verminderde lidgeld kan aangevraagd worden via de inschrijving van je 

kind. Dit bedraagt €10 in plaats van €34. Voor meer info, kan je steeds mailen.  

 

 

https://www.scoutshoeilaart.be/


• Website  

 

We vinden het belangrijk om jullie 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 delen. Alsook te communiceren via e-mail. Wees dus alert dat je zeker je e-mailadres 

deelt bij het inschrijven van je kind zodat we je steeds alle info kunnen doorsturen.  

 

Foto’s delen we via facebook met een link naar google drive. Deze link zal binnenkort ook zichtbaar 

zijn op de website.  

 

• 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 dat tijdens de zondagse activiteiten doen. Een T-

shirt kost €10 (liefst gepast en cash te betalen).  

  

Dassen kan je enkel bij ons kopen. Een das is verplicht te dragen tijdens scoutsactiviteiten. Dit voor 

de verzekering van je kind. Een das kost €11 (gepast en cash te betalen).  

   

• 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 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. 

  

•  Wolven Tak 

  

Onze wolventak is goed gestart dit jaar. Voor de leiding voelt het een stuk aangenamer om de grote 

groep welpen te kunnen verdelen in 2 kleinere groepjes. Wij hopen dat dit voor de kinderen even 

plezant aanvoelt. Extra details in verband met het kamp, proberen we zo snel mogelijk met jullie te 

delen. 

 

•  Kampdata 

  

Het is nog vroeg maar we kunnen jullie reeds wat info meegeven over ons kamp dit jaar. Het leukste 

deel van dit nieuws is dat we met alle groepen samen op hetzelfde terrein zullen zitten. Voor de 

kleintjes is er een gebouw en voor de grote genoeg plaats voor tenten en extra speelruimte. We 

bevinden ons in Limburg, Opoeteren. Het kamp zal doorgaan van 1 juli tot en met 7 of 10 juli.  

 

 

 

 

https://www.scoutshoeilaart.be/


•  De Jins   

 

Onze oudste tak , de Jins, gaan elk jaar op het meest onvergetelijke kamp van hun leven. Hiervoor 

heb je natuurlijk wel wat centjes nodig. Om die reden organiseren zij een pakketten verkoop. Alle 

info vind je helemaal onderaan bij de Jins. Je kan een formuliertje invullen en afgeven voor 1 

december aan één van de Jins of hun leiding (Lore, Senne, Vincent).  

Wees er snel bij want ze zien er alvast SUUUUUUPER lekker uit!  

 

•  Avondactiviteiten  

 

Dankzij de examens van de leiding, plannen we in december een paar avondactiviteiten in. Bedankt 

voor jullie begrip.  

 

•  Gsm’s  

 

Ten slotte willen we vragen geen gsm's mee te nemen naar de Scouts. Wij willen niet 

verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade. In noodgevallen kan de leiding de ouders 

steeds bereiken. Wanneer we zien dat iemand een telefoon bij heeft, mag die zijn ouders bellen en 

zijn/haar gsm terug meegeven naar huis. We zouden willen dat iedereen zich ten volle kan amuseren 

om de scouts en hiervoor heb je je gsm niet nodig.  

 

 

 

Hoofdleiding 

  

Anne Vranken en Charlotte Eggerickx blijven nog één jaartje hoofdleiding van scouts Hoeilaart. We 

zijn steeds een aanspreekpunt waar je terecht kan met al je vragen. De takleiding, tentenmeesters en 

materiaalmeesters staan ook ter jullie beschikking.  

  

 Je kan ons 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 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAKNIEUWS 
Overzicht van de activiteiten per tak! 

  



   KAPOENEN     

  
Iedereen mag een 4-uurtje mee nemen! 

 
Zondag 3 november 

 
Vandaag spelen wij het GROTE SUPERHELDENSPEL. We gaan jullie 
bovennatuurlijke krachten op de proef stellen. Als jullie thuis een 
superheldenoutif of -gadget hebben liggen, mogen jullie dit zeker en vast 
meenemen. We komen samen om 13u45 aan de Joengele en jullie mogen 
weer naar huis als volwaardige superhelden om 17u. 

 
Zondag 10 november 

 
SPRING SPRING SPRIIIIIIING, DE WERELD IN!!!!! Vandaag gaan wij naar het enige echte 
springkastelenfestival ‘Springssss’ in de Markthallen in Overijse. We krijgen daar allemaal een lekker 
koekje en een drankje. We spreken af om 13u45 aan de Markthallen waar jullie om 16u ook mogen 
opgehaald worden door jullie oudertjes. Jullie moeten ook allemaal 3 euro meenemen en afgeven 

aan de leiding ☺! 
  
Zondag 17 november 

 
Vandaag is het jammer maar helaas geen scouts, jullie zullen ons een weekje moeten missen. Wij zijn 
dit weekend super, mega, leuke spelletjes aan het bedenken om met jullie te spelen. Tot volgende 
zondag lieve schatten!!!!! 
  
Zondag 24  november 

 
Vandaag spelen wij een heel leuk spelletje in het bos! Trek dus zeker kleren aan 
die warm genoeg zijn en vuil mogen worden. Ook een goed paar stevige 
stapschoenen zijn een must! Wij zien jullie graag talrijk aanwezig aan de Joengele 
om 13u45. Jullie mogen helemaal uitgespeeld naar huis om 17u. 
                             
Zondag 1 december 

 
Dag aller liefste kapoentjes, vandaag gaan we het mega grote ongelooflijk leuke scouts 
gezelschapsspel spelen :). Jullie mogen om 13u45 naar de Joengele komen en om 17u mogen jullie 
mama en papa jullie terug komen ophalen.  
Tot straks!  

 



Zondag 8 december 

 
Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt. Daar wordt aan de deur 
geklopt. Wie zou dat zijn? Vandaag komt er een heel speciale gast langst doe jullie beste 
scoutskleren dus maar aan ! Jullie worden verwacht aan de Joengele om 13u45 en om 

17u mogen jullie ouders jullie terug komen oppikken 😊 

 
Vrijdag 13 december en zaterdag 14 december  

 
Vanavond hebben wij een knusse, gezellige filmavond voor jullie gepland + een 

super mega leuke sleepover ☺. Wij voorzien voor jullie heerlijke versnaperingen voor tijdens de film 
en voor een ontbijtje in de ochtend . Jullie mogen in jullie pyjama komen zodat we allemaal gezellig 
in de zetel kunnen zitten. We spreken af om 19u aan de Joengele met jullie maagjes al gevuld en de 
volgende dag mogen jullie opgehaald worden om 10u30.  

 
Zondag 22 december 

 
Hebben jullie honger?? Wij alleszins wel!!! Deze zondag gaan wij overheerlijke 
koekjes bakken. Haal jullie bakskills dus al maar naar boven want dat gaat nodig 
zijn! Als de koekjes klaar zijn krijgen jullie allemaal een zakje mee naar huis zodat 
jullie mama en papa, broers en zussen, ook eens kunnen proeven. Wij zien jullie 
graag om 13u45 aan de Joengele en om 17u mogen jullie terug naar huis. 

 
Zondag 29 december 

 
Helaas pindakaas, vandaag geen scouts. wij zijn op ontdekkingsreis naar chakka makka om een 
nieuwe diersoort te bestrijden. Misschien nemen we die onbekende wezens volgende week wel mee 
naar de scouts???? Tot volgende keer lieve kapoentjes xoxo 
  

Groetjes van jullie allerliefste leiding ☺ 

 
Maki                   Konijn                                    Sneeuwhoen 

 

Dolfijn                                    Lama                                Griend 
 



               Welpen         

  

Iedereen mag een 4-uurtje mee nemen! 
 

Zondag 3 november 
 

Money money moneyyy must be funny for een scouuuutkamp! Vandaag gaan we zo veel mogelijk 
centjes proberen verdienen voor onszelf eens te kunnen verwennen op kamp. We gaan samen snoep 
brochetten maken en dan rond gaan in Hoeilaart om deze te verkopen :). Wij verwachten jullie om 
13u45 aan de Joengele en je mag weer naar huis om 17u.  
 

Zondag 10 november 
 

En ik spring spring spriiiiiiing de wereld in! Joepie extra speciale scoutsactiviteit vandaag, we gaan 
namelijk naar ‘Springs’ in de markthallen van Overijse. Daar staan duizenden springkastelen op ons te 
wachten voor ons eens helemaal uit te leven! Wij wachten jullie UITZONDERLIJK voor de 
markthallen zelf om 13u45  en jullie mogen terug worden opgehaald om 17u. Neem ook allemaal 3 
euro mee aub voor inkom te betalen, hierin zit reeds een drankje en koekje inbegrepen. 
 

Zondag 17 november 
 

Ouuuuuuuuh, slecht nieuws. De leiding gaat van vrijdag tot zondag op saunaweekend om te 
ontspannen. Helaas geen scouts voor jullie :(. Wel kan je altijd naar de Kinderkunstendag gaan in het 
GC Felix Sohie met je mama of papa of oma of opa of zus of tante of nonkel of buurvrouw...maar 
gewoon niet met ons voor een keertje.  
 

Vrijdag 22 en zaterdag  23 november 
 

JOEPIE, na de leiding is het aan jullie. WIj vertrekken op 24 UREN WEEKEND! We spreken op vrijdag 
om 20u af aan de Joengele. Je zorgt dat je buikje al vol zit. Zaterdag mag je weer opgehaald worden 
(nadat we gezellig samen gegeten hebben) om 20u (ah ja, want dat is 24 uur later). Wat neem je 
zeker mee? Slaapzak, matje, trekrugzak (!!!), zwemkledij, je goed humeur, je protjeskussen euh 
gewoon kussen… sorry. Tot dan! 
 

Zondag 1 december 
 

“Beste welpjes 

Doctor X hier. Het is even om te zeggen dat ik een van jullie leidings gepikt heb. En die krijgen jullie 
lekker niet terug.  
Veel kusjes, doctor x” 

OOOOOOOOh NEEEEEEEE!!!!!! We kregen dit bericht van een doctor x. En jullie gaan ons helpen 
onze vermiste leider terug te vinden. Dus kom met al je spionnen/detective snufjes naar de Joengele 
om 13u45. En tegen als we onze vermiste leider hebben teruggevonden mogen jullie om 17u terug 
naar huis. Anders niet  



 

 

Zondag 8 december 
 

Hebben jullie het super goede nieuws al gehoord? Sinterklaas en zwarte piet hebben ons een brief 
gestuurd dat zij speciaal voor ons wat langer in het land willen blijven! Daarom kunnen zij 
uitzonderlijk vandaag nog eens langskomen op de scouts JOEPIEEEEEEEEE!!!! Maak dus maar alvast  
een mooie tekening of trek maar jullie properste uniform aan! De sint en zijn pieten wachten ons op 
aan de Joengele om 13u45 en na een super leuke namiddag mogen jullie dan weer naar huis om 17u. 
Dag sinterklaasje daaag daaag daaag…. 
 

Vrijdag 13 december 
 

Movietimeeee!! Vanavond gaan we samen gezellig een keileuke film kijken in de joengele. Maar wat 
is een filmavond zonder popcorn, chips en een lekker drankje? De leiding zorgt voor een paar 
dingetjes, maar neem zeker ook zelf iets lekkers mee.  We spreken af om 19u in de joengele en om 
21u mogen jullie opgehaald worden en dan is het bedtijd natuurlijk! We kijken er naar uit!!!! 
 

Vrijdag 20 december 
 

Het is bijna zover, het jaar 2020 komt eraan! Dat kunnen we natuurlijk niet voorbij laten gaan zonder 
een klein feestje te houden. De leiding zal iets lekkers koken voor jullie en dan zullen we samen 
gezellig dineren. Zorg dat je grote honger hebt, want het eten zal oooooverheerlijk zijn. We 
verwachten jullie om 18u in de joengele en om 20u mogen jullie met volle maagjes naar huis gaan.  
 

Zondag 29 december 
 

WAAAAAAAAaaaaaaaAAAAAAAAAt GEEEEEEN SCOUTS? ….Ja lieve vrienden, jullie lezen het goed. 
Jullie ogen zijn niet aan het liegen. Het is geen broodje aapverhaal. We zijn jullie geen blaasjes wijs 
aan het maken. We zouden jullie nooit bedriegen en beliegen. We draaien jullie geen loer. Hier wordt 
geen list bekokstoofd. Goed bloed kan niet liegen. Er is vandaag geen scouts. Maar mis ons niet te 
hard: volgende week zijn we er weer, sterker dan ooit. 

 

 

 
 

Fret          Walrus           Winterkoninkje          Vurige Mustang          Joviale Cavia        Meeuw 

 

 
  



    WOLVEN     

 
Iedereen mag een 4-uurtje mee nemen! 

  
Zaterdag 2 november 

 
Heyyy beste koks en kokkinnen, haal jullie bakkerskunsten al maar boven want vandaag gaan jullie 
tegen elkaar strijden! Doe jullie allermooiste schort aan en kom naar de Joengele om 13u45. Om 17u 
mogen jullie met een volle maag weer naar huis gaan. 

 
Zondag 10 november 

 
Vandaag gaan we een fietstocht maken richting het mooie park van La Hulpe. Kom allemaal om 
13u45 MET FIETS EN EEN HELM naar de Joengele. Om 17u mogen mamie/papie/oma/tante/huisdier 
jullie weer komen oppikken.  
  
Zondag 17 november 

 
De leiding is dit weekend op vakantie naar het zonnige Spanje en kan jullie dus GEEN SCOUTS geven 

vandaag ☹ Tot volgende week lieve wolfjes!  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  
Zondag 24 november 

 
Omdat ons nieuw wolven lokaal nog steeds niet gepimpt is, gaan we daar vandaag verandering in 
brengen. Doe maar u aller aller allerslechtste kleren aan want we gaan vandaag bodypainten 
jippieeeee! Afspraak met al je schilderspullen aan de Joengele om 13u45 en om 17u mogen jullie 
terug lekker vuil opgepikt worden! 
  
Zondag 1 december 

 
Joooo, hier zijn we weer de schrik van alle dieven, met ons kattenkwaad vechtend tegen misdaad. 
Hier zijn we weer en we liggen op de loer we zijn ze op het spoor we hebben ze wel door. 
1,2 dieven en gangsters, 3,4 misdadigers en oplichters, 5,6, altijd op jacht, 7,8, we jagen dag en 
nacht!  
 

 
Zijn jullie ook echte detectives die ons kunnen helpen Hoeilaart weer veilig te maken? Kom dan zeker 
om 13u45 af naar de Joengele. We hebben tot 17u om alle de dieven en gangsters op te pakken! 

 
Zaterdag 7 december 



 
Nu geen dieven en gangsters of misdadigers en oplichters neeneen! Nu komt onze goeie dikke vriend 
de Sint samen met zijn zwarte pieten af!!! Helemaal speciaal voor ons maakt hij zelf een beetje extra 
tijd en komt hij naar de Joengele. Zorg maar dat jullie braaf zijn geweest, wij doen hier alleszins elke 
dag den afwas, kleren wassen + ophangen +++ vouwen, zie maar dat jullie ook al wat goeds hebben 
gedaan! Hij komt om 19u naar de Joengele dus zorg ervoor dat je er bent. Om 21u mogen jullie 
mama’s en papa’s jullie komen ophalen. 

 
Zondag 15 december 

 
Het is een speciale dag vandaag. Nand (Sneeuwstormvogel) heeft de marathon van 100000 kilometer 
gelopen, Janus (Schorpioen) heeft zijn vriendin ten huwelijk gevraagd, Mirte (Ree) heeft de lotto 
gewonnen, Arthur (Olifant) is op reis naar Afrika en Anne (Vink) die heeft een hotel gekocht in Spanje 
waar we volgend jaar op kamp gaan met heel de scouts (MET een zwembad!) Wij zijn alle 5 zo 
gelukkig dat we niet anders kunnen dan van 13u45 tot 17u dit allemaal te vieren (Mirte die 
trakteert). Afspraak aan de Joengele.  
  
Vrijdag 20 december 

 
Om even uit te rusten van de voorbije intensieve activiteiten dachten we aan een rustig avondje 
gezellig met de wolven. Neem gerust iets lekkers mee om te delen met je vrienden (chips, 
drankje,...); de leiding zorgt voor de film en de sfeer. We spreken af van 20u tot 22u aan de 
Joengele.  
Seeeeee youuuuu xoxo  

 
Zondag 29 december 

 
Oh nee, ik zie een traan, stop, het is oke, niet wenen, wij zien jullie graag hoor! We gaan jullie 
gewoon een weekje moeten missen en jullie aan ons. Ik hoop dat jullie dit overleven. Zo ja, zien we 
jullie nog liever op de volgende activiteit in een volgend levensjaar! Geen scouts dus… Tot snel!  

 
Veel lieve kusjes van jullie leiding. (Omdat deze foto op ons lijf is geschreven; gebruiken we hem nog 
eens)!  

 
          Anne          Nand   Mirte  

 

 
     
    Ian       Arthur 



 

 

JONG-VERKENNERS 

 

 

 

Even een herinnering voor iedereen : GSM’s zijn niet toegelaten op de scouts. De regel 
werd altijd losjes gevolgd maar vanaf nu hangen er consequenties aan vast. Wie we 
betrappen op het mee hebben van een GSM naar een scoutsactiviteit sturen we naar huis! 
 
Zondag 3 november 
 
Voor jullie een vraag, voor ons een weet. Willen jullie evenveel weten als jullie leiding? Kom dan 
zeker van 13u45 tot 17u00 naar de Joengele.   

 
Zondag 10 november 

 
100 jaar en 364 dagen geleden om exact 11 uur is de eerste wereldoorlog afgelopen. Om dit te vieren 
heeft de leiding een vraag voor jullie voorbereid. Hoe is deze oorlog begonnen en waar???? Als jullie 
het antwoord weten mogen jullie ons dit zondag tussen 13u45  en 17u00  komen vertellen. Indien 
jullie dit niet weten zullen we jullie op exact hetzelfde tijdstip de geschiedenis helemaal uitleggen. 
Uiteraard in de Joengele.   

 
Zondag 17 november 

 
Zoals jullie allemaal wel weten is 17 november de 321ste dag van het jaar. En is in 2007 juist op deze 
dag Harry potter 7 in het nederlands verschenen. Met een simpel rekensommetje kom je uit op 
1693. Aangezien de Franse tijdens de negenjarige oorlog het stadje Hoei hebben ingenomen in 
1693,moet de leiding dit herdenken en zijn we er spijtig genoeg niet GEEN SCOUTS dus :( 

 
22-23-24 november 

 
Joepie ja jeej weekend eindelijk denken jullie nu natuurlijk. Natuurlijk gaat dit een geweldig weekend 
worden maar hiervoor moeten jullie natuurlijk een paar dingen weten. 
Kleren (het gaat koud zijn), das, trekrugzak (voor op je rug geen valies), rapid boef, matje, slaapzak 
en 100 grassprietjes. Vergeet geen €15 mee te nemen.  
We spreken vrijdag om 20u00 af aan de Joengele met een volle maag en zondag om 12u00  mogen 
jullie ouders jullie hier ook weer komen halen. Wij kijken er al  hard naar uit, tot dan. 

 
Zondag 1 december  

 
Het wordt buiten steeds kouder, dus wij draaien die graden van onze oven wat hoger! Wij gaan 
samen KOEKJES bakken (en ja je mag ze daarna ook zelf op eten) Vergeet dus zeker geen vormpjes, 
versiering en je oven niet!  
Van 13u45 zal de Joengele voorverwarmd zijn en om 17u00 mogen jullie als echte koekenbakkers 
weer naar huis!   

 
 



Zaterdag 7 december  

 
Joepie het is weer de tijd van de mandarijntjes (en zonder pitjes liefst). 
We eten ons allemaal rond met niks gezond. 
Gisteren ging voorbij in een waas, dus vieren we vannacht nog eens de verjaardag van Sint Nikolaas. 
Om 19u00 mag je naar de joengele komen en om 21u00 mag je weer huiswaarts keren. 
Zaterdag 14 december 

 
Donkere nachten zijn goed voor een aantal dingen:  

• voor slakken om omgezien op het padje te slijmen waar jij later met je voeten op gaat staan  
• voor dieven  
• voor illegale raves 
• je eerste kus  
• maar vooral voor EEN DROPPPPPPPPPING  

van 19u00 in de Joengele, om 21u00 mag je weer helemaal georiënteerd naar huis!  

 
Zondag 22 december 

 
Wat een droom  
is onze kerstboom  
lichtjes knipperen loom  
GEEN SCOUTS, tranenstroom.   

 
Zondag 29 december 

 
BLOKKERDEBLOKKERDEBLOK!! Jullie leiding zit in de blok  :( Je mag altijd mee komen studeren, maar 
we raden het jullie niet aan GEEN SCOUTS :’(  

 

 
Groetjes!  

 

 

 

 



 Verkenners  

Even een herinnering voor iedereen : GSM’s zijn niet toegelaten op de scouts. De regel 
werd altijd losjes gevolgd maar vanaf nu hangen er consequenties aan vast. Wie we 
betrappen op het mee hebben van een GSM naar een scoutsactiviteit sturen we naar huis, 
jullie zijn gewaarschuwd! 
 
Zondag 3 november 

 
Manon is gisteren 21 jaar geworden, een zeer belangrijke gebeurtenis in 
het leven van een mens. Tegen cadeautjes zal ze geen nee zeggen, dus 
die mogen jullie altijd meebrengen. Onze activiteit vandaag zal dan ook in 
feestelijke sfeer plaatsvinden. Doe je feesthoed en dansoutfit aan and 
come dance with us in de Joengele van 13.45 uur tot 17 uur. 

 
Zondag 10 november  

 
Vandaag gaan we onze titel van beste scouts van het land moeten verdedigen. Het is 
districtsactiviteit en we zullen die andere scoutsen eens een poepie laten ruiken! De activiteit duurt 
van 14 uur tot 17 uur op een nog geheime locatie, we zullen dan ook wat vroeger moeten afspreken 
om op die geheime locatie te geraken en we zullen wat later dan 17u terug zijn. Verdere info volgt <3 
  
Zondag 17 november 

 
Jullie favoriete leiding moet dit weekend nog een beetje extra- boanden met de andere leiding. Dit 
doen wij op een educatieve manier door middel van teambuildingsactiviteiten en diepe praat-
momenten. Geen scouts dus, tot volgende week :) 
  
Zondag 24 november 

 
De leiding is zeer LEER moe, het zijn harde tijden voor ons!  Maar op zondag maken wij graag tijd 
voor onze lieve verkennertjes ☺ omdat wij zo moe zijn en totaal uitgeleerd, gaan jullie vandaag ons 
entertainen, denk dus allemaal al maar na over jullie beste mop of leukste dansje! Om 13u45 aan de 
joengele en om 17u mogen jullie allemaal weer veilig naar huis! 

 

 
Zondag 1 december 

 
Le grand jeu de métro, wat is dat vraag je je af? Wel neem jouw de lijn (en 
eventuele mobib) abonnement mee deze zondag en we zullen het allemaal 
uitleggen! Afspraak om 14u15 aan de kerk, we pakken de bus dan dus zie dat je 
op tijd bent!! Om 17u zullen we terug zijn aan de kerk. 

 
 



Zaterdag 7 december 

 
Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest dit jaar. De Sint zal dit waarschijnlijk controleren en de 
leiding vermoedt dat er veel pedagogische tikjes zullen uitgedeeld worden. Maar wees niet bang, 
waarschijnlijk krijgen jullie ook nog enkele snoepjes! We spreken om 19 uur aan de Joengele af om 
de Sint op te wachten en om 21 uur zwaaien we hem terug uit. Oefen je Sinterklaas liedjes! 

 
Vrijdag 13 december 

 
Vanavond gaan wij op de kerstmarkt staan om ons spaarvarken terug bij te vullen. Wat we gaan 
verkopen is nog een geheim maar er zullen shiften meegedeeld worden en deze zullen tussen 18 en 
22u vallen. De afspraak is dus op het gemeenteplein aan de kerstmarkt. Het is zeker niet verboden 
om na of voor je shift even te komen genieten van de gezellige sfeer die er zal hangen!! 

 
Vrijdag 20 december  

 
♫♪ Heel lang geleden voor de allereerste keer. Dat had ge moeten zien, 't was 
verschrikkelijk slecht weer. Lag hij daar te bibberen in een koude koeiestal. In een 
kribbeke met nen os en nen ezel, da was al. Maar boven in de lucht kon je een sterreke 
zien staan. Dat alsmaar zat te fonkelen, d'r hing een wegwijzertje aan. En het heeft ni 
lang geduurd of het was daar vollen bak. Het krioelde van de herders met nen dikke 

wolle frak. ♫♪ 
ALLEMAAL: ♫♪ Jezeke is geboren, haleluja hallo, Jezeke is geboren in een bakske vol 

met stro! ♫♪ 

  
Zoals Urbanus het zo mooi kan zingen: het is bijna Jezus zijn verjaardag. Dat 

moet gevierd worden natuurlijk. Jezus hield van dingen met mensen delen, breng daarom allemaal 
een leuk cadeautje mee (één van je vrienden of vriendinnen of leiding van de verkenners zal dit in 
ontvangst mogen nemen, dus doe je best!!!). Het mag alleszins niet meer dan 5 euro kosten! 
Zelfgemaakte cadeaus krijgen extra punten. De rest van het verloop van de avond gaan we nog 
geheim houden, maar het wordt tof en gezellig. Jullie zijn welkom in de Joengele vanaf 19 uur (na 
het avondeten) en om 22 uur mogen jullie terug naar huis.  

  
Zondag 29 december 

 
Omdat het bijna nieuwjaar is moet jullie liefste leiding champagne gaan voorproeven in de Provence. 
We kunnen er dus helaas niet bij zijn om jullie traantjes te drogen en pampers te verversen. Maar als 
je toch mee wilt spreken we af om 4u25min478sec aan het derde huis van de vierde straat van de 
bakker van de moeder van mijn hond zijn nicht. Hint: dit is binnen een straal van 52478m van de 
voordeur van het gemeentehuis van Venetië.  

 

 



J I N S  

  
 

Zondag 3 november  

AANDACHT AANDACHT AANDACHT!!! Nu ist voor echt! Nu ist 

pas serieus! Nu is de tijd zeker rijp! En hoe rijper hoe beter! 

Het is in deze 'NU' dat we eens aandachtelijk, echt, serieus 

gaan vergaderen met de hersenen op zen rijpst over onze 

toekomst als JIN!! we weten ni hoe et me ulle zit, ma wij 

hebbe ZIN! Deze pracht vergadering zal een definitief punt 

zetten achter alle vragen die bij ons nog in het hoofd 

rondzweven. waar gaan we op kamp? Waat staat er nog te 

doen VOOR het nieuwe jaar? Wat staat er nog te doen IN het 

nieuwe jaar? Kom zeker naar de gezellige Joengele om 13u45 

zodat we van dit JIN jaar het beste f*cking jaar ooit kunnen maken! Jullie mogen daarna zeker 

beschikken als we klaar zijn om precies 17u!  

 

Zaterdag 9 november  

Guys! We gaan vandaag eens werken voor ons geld! Er is een leuk evenement waar ze specifiek naar 

ons hebben gevraagd om te helpen in ruil voor dikke flappen!l f*ck yeah!!!! Meer info rond tijd en 

plaats  zullen we nog meedelen!  

 

15-16-17 november  

BY ORDER OF THE PEAKY F*CKING BLINDERS, STAY THE FREAKIN F*CK HOME! Guys we needed some 

time apart. We're truly sorry. But we're on holiday to freaking BERMINGHAM! When we have had 

our rest and peace we will get back to you. But for now just enjoy your me-time as well! Much love 

from Bermingham! #geen scouts  

TO DO: PAKKETTEN VERKOPEN! 

 

Zondag 24 november  

Jin zijn is niet enkel vergaderen, verkopen en zombie spelen, af en toe steken we er nog eens een 

goede klassieke scoutsactiviteit tussen. Haal dus je beste scoutsoutfit uit de kast en vraag mama (of 

papa) om het wasmachine al te laten warm draaien! Zoals gewoonlijk worden jullie om 13u45 aan de 

joengele verwacht en mogen jullie helemaal moe gespeeld om 17u naar huis gaan. 

 

Zaterdag 30 november: 

Omdat jullie braaf aan het studeren zijn voor jullie examens, houden we vandaag een rustige 

filmavond om te bekomen van al dat hard studeren. Zoals steeds is de joengele de place to be, jullie 

worden om 20u00 verwacht. Filmsuggesties en snacks zijn natuurlijk altijd welkom! 

  



Zaterdag 7 december  

Of jullie al dan niet braaf geweest zijn dit jaar, daar valt nog over te discussiëren, maar we hebben 

gehoord dat de Sint toch heeft besloten om langs te komen dit jaar. Kom dus nog even tussen jullie 

boeken uit om goede karma te scoren bij onze grote kindervriend, misschien kunnen jullie dit wel 

gebruiken voor de examens die nog moeten komen! Jullie worden om 19u in de Joengele verwacht 

en mogen helemaal volge snoer naar huis gaan om 21u. Vergeet zeker je favoriete Sinterklaasliedjes 

niet nog eens snel in te oefenen! 

 

Zaterdag 14 december 

Bijna Kerst betekent De Kerstmarkt! Ook dit jaar hebben we een plekje 

in een gesjellig stalletje. Op onze verkooplijst? Lekkere verse wafels, 

chocolade- en koekjespakketten! Startplaats: de kerstmarkt, houten 

chalet. Startuur: wordt nog meegedeeld (via de wondere wereld van 

facebook)!  

  

 

Zaterdag 21 December  

Kerstmis is niet zomaar een feest, het is het feest dat iedereen bij elkaar brengt! Om lekker samen te 

dineren, een glaasje te drinken en ons een breuk te lachen. Voor deze speciale gelegenheid nodigen 

wij jullie uit op het Kerst JINer feest! De officiële uitnodiging volgt nog, maar haal die lelijke kersttrui 

alvast boven!!! 

 

Zondag 29 december  

Ulle leiding heeft iets verkeerd gegeten op ons EPIC feest vorige week… Helaas geen scouts dit 

weekend… WE ZIEN JULLIE VOLGEND JAAR TERUG! En bereidt u maar voor want er staat een TON te 

gebeuren: twee weekends, de fuif van het jaar, een onvergetelijk kamp x 

 

 

 

 

 

                                          

        

 

 

 

 

 

 

 

 

    TAZZE             LAURE          SENNEK 

 

 

 



Dag iedereen,  
 
Zoals de meeste van jullie wel weten, gaat de oudste tak, de jins, op buitenlands kamp! Om 
dit te kunnen realiseren, komen we met een actie. De wafels hebben we even achterwege 
gelaten, want dit jaar verkopen we pakketten! Niet zomaar pakketten,maar echte pakketten 
samengesteld door Lu en Côte d’or hunzelf! Zo bieden we een Lu -pakket aan voor 
slechts 7 euro en een côte d’or- chocolade pakket voor 9 euro (de inhoud van de 
pakketten staat beneden beschreven). Een unieke kans! Want bij ons kan u het voordeliger 
krijgen dan het pakket zelf samen te stellen in de winkel! 
 
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 

PAKKET 1 (€9)      PAKKET 2 (€7) 
  
       

• Reep melk met nootjes - Oreo Classic 

• Reep dessert 58            - Petit Beukelear 

• Bouchée melk 4-pack                   - Cent 

• Nougatti                 - Cha-cha 

• Tablet melk                - Mikado 

• Smeerpasta                - Tuc 
                 - Prince  
                 - Petit Lu choco 
                 - Petit Lu nature 
 

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 
 

Wat moet je nu doen om deze overheerlijke pakketten van jou te maken? 
SIMPEL!! Vul het onderstaande formulier in en geef het af aan een van de jins! Graag voor 
1 december! 

 

Naam: 

E-mailadres:  

Bestelling:  Pakket 1 (chocolade):  

Pakket 2 (Koeken): 

 
Totaal: 

Betaling: Cash/ overschrijving  (Omcirkelen wat past) 
                                                 BE69 7360 6444 8278 

Ophalen/ leveren (omcirkelen wat past) 
                Adress:  

 
Alvast mega hard bedankt!!!! 
XOXO de jins  

 

 



 


