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Agenda
Agenda: Groepsactiviteiten
Zaterdag 13 januari: Driekoningen
19u00-21u30 (Voor alle takken)
Na de geboorte van Jezus kwamen er 3 Koningen. Maar voordat ze bij
Jezus aankwamen, kwamen ze even naar ons. Ze brengen nog vanalles
voor ons mee en dan zetten ze hun tocht voort. Vandaag spelen we met
heel de groep een geweldig spel! Schrijf het maar alvast in je agenda,
want het wordt een namiddag om niet te vergeten! Meer informatie
elders in dit boekje.
Vrijdag 23 februari: Gnorgellll
Dit spetterende feestje staat open voor de hele scouts! De kans bij
uitstek voor jullie eerste fuif, maar ook voor de meer ervaren rotten is
dit een avond om nooit te vergeten. Ouders die willen sponsoren of
misschien nog weet hebben van dames of heren die dit zouden willen
mogen zich altijd melden!
Zaterdag 17 maart: Spaghettiavond
Noteer het nu al, breng al je vrienden mee en kom de beste spaghetti
van het land proeven! Aan democratische prijzen en een avond vol
plezier gegarandeerd. Ook animatie voor de kinderen voorzien!
Inschrijven binnenkort mogelijk.
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Zondag 15 juli/ dinsdag 17 juli – donderdag 26 juli: Groot kamp!!!!!
De kogel is door de kerk! Bijna vier maanden na ons legendarische
kamp in Lourdes en Plan, kunnen we weer beginnen uitkijken naar het
mooiste moment van het jaar: kampvuren, grote constructies en epische
dagtochten en twee- of driedaagsen! Groot Kamp is het hoogtepunt van
ons scoutsjaar. Om zeker te zijn dat iedereen er bij kan zijn, geven we
alvast de volgende data mee:
Donderdag 12 juli om 17u00 op het college: Schouwing. Dit duurt
normaal gezien maar een uurtje. Hier worden de uniformen en bagage
gecontroleerd. Zoals steeds raden we aan om alles compact - verpakt
in plastic zakjes - in één rugzak te steken. De bagagelijst volgt nog. De
bagage een dag later brengen is niet mogelijk, gezien de volledige
leidingsploeg dan op voorkamp is om het kamp op te bouwen!
Zondagochtend 15 juli om 8u30: Op deze prachtige ochtend vertrekken
onze verkenners en jin. Zoals zij weten - of geacht zijn te weten blijven we een nacht slapen op verplaatsing. Compacte fietstassen met
slaapgerief en genoeg koolhydraten zijn dus de boodschap.
Dinsdagochtend 17 juli: vertrek kapoenen, welpen en jongverkenners.
De jongere takken hebben de luxe om lekker op de trein te zitten.
Geen kapotte kettingen, lekke banden of zure kuiten, enkel een mooie
tweedeklas-zetel in een gammele treincabine!
Zondag 22 juli: Bezoekdag! Op deze dag kunnen jullie de kleine bengel
nog eens komen bezichtigen. Hij zal u - tussen het schuimige glas Cristal
en het stukje vlaai - verblijden met zijn avonturen van de afgelopen
week. De kapoenen mogen op deze dag naar huis. Verdere uren worden
later nog meegedeeld.
Donderdag 26 juli: vertrek welpen, jongverkenners, verkenners & jin. De
welpen en jongverkenners zullen tegen de vroege avond (17h00/18h00)
aankomen. Bij verkenners & jin is het altijd moeilijk vooraf te voorspellen
hoe laat we zullen arriveren met ons fietsje. We houden natuurlijk wel
tijdig contact met de ouders!
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VOORWOORD

REDACTIE

Het scoutsjaar werd gelanceerd met een prachtige startdag (met
helaas iets minder prachtig weer), afscheidsbarbecues en nieuwe
spelen passeerden, goede doelen werden geholpen door de JV’s en
Verkenners, maar vooral: er werd al veel weer plezier gemaakt door
zowel leider als lid!
Zo zijn we ondertussen weer aangekomen bij de tweede editie van
onze jaarlijkse, 5-delige dollereeks en wij als redactie kunnen alvast
verklappen: het plezier zal er zeker en vast niet op minderen.
Deze dolle bevat zoals gewoonlijk een planning per tak voor de
komende 3 maanden, zodat u kan zien wat er uw zoon elke zaterdag
tot eind februari te wachten staan.
Daarnaast hebt u op de vorige pagina nuttige data van het scoutsjaar
kunnen overlopen, waaronder de data van ons groot kamp, en vallen
er uiteraard nog uitspraken te lezen en valt er fotomateriaal van de
afgelopen maanden te bezichtigen.
Wij als redactie wensen alle leden nog evenveel amusement en
spelplezier als in de afgelopen maanden en zien jullie terug in de derde
editie van onze dolle.

Een stevige linker
Toon Elewaut - Ludiek Rendier
Joris Gruyters - Beminnelijke Struisvogel
Jonas Verding - Creatieve Chunga
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VOORWOORD

GRL

In de periode dat sneeuwvlokken daken en straten wit kleuren, lijken de
huizen en lokalel warmer dan ooit. Op de scouts staan we dan altijd voor een
dilemma: vieren wij onze trots door in korte broek de koude te trotseren, of
maken we leuke activiteiten in de lokalen? Meestal lossen we dat dilemma met
een “jezuïeten-truuk” op: de korte broek blijft verplicht, maar de activiteiten
gaan ’s avonds door en dan nog meestal binnen. Slaan en zalven. Principes
blijven staande als ze omslachtig worden toegepast.
Dat gezegd zijnde: er staan weer enkele topactiviteiten voor de deur. We
bijten de spits af met driekoningen, dat dit jaar uitzonderlijk laat valt. Eind
februari gaat onze spectaculaire Gnorgel fuif door. Hiervoor willen we de
oudere takken van harte uitnodigen. Ook voor de 14, 15 of 16-jarigen onder
ons is het de ideale gelegenheid om voor de eerste keer naar een fuif te gaan
én de scouts tegelijk te steunen!
Ook kunnen we jullie met alle fierheid zeggen dat we dit jaar op kamp gaan
in Bourseigne-Neuve! In deze wonderlijk mooie gemeente van Gedinnes zijn
epische twee- of driedaagsen, bosspelen en koken op houtvuur obligatoir!
Met geen teken van menselijk leven te bespeuren is dit de ideale plek voor
onze tien dagen van onthechting. Wij kijken er alvast naar uit!
We hopen dat dit boekje, als steeds, jullie alle informatie zal verstrekken die
nodig is om deze periode met goede afspraken door te komen. Als jullie nog
vragen hebben met betrekking tot de inhoud van deze dolle, kunnen jullie
steeds de redactie bereiken of de hopman van uw zoon zijn tak.

Een stevige linker met een gezegend Oud en Nieuw,
De groepsleiding
Joris Gruyters
Peter Jansen
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KAPOENEN
Driekoningen
13 januari, College
19u00 - 21u30
Zie algemene tekst
Casino-avond
20 januari, College
18u30 - 21u00
Oefen je pokerface al maar vast want
vanavond is het zover. We gaan ons
begeven in een echt casino. Zorg
ervoor dat je gepast gekleed bent als
een echte heer want anders mag je er
niet in. Er zullen spelletjes als poker,
roulette en vele anders soorten
gespeeld worden. Op het eind van
de avond zullen we zien wie de echte
007 is.
Film avond
27 januari, College
18u30 – 21u00
Jongens, het is weer zo ver! We gaan onze lievelingsfilms
bovenhalen want het is filmavond! Dus pak jullie leukste film
mee en vergeet de popcorn niet!
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Verrassingsvergadering
3 februari, College
14u30-17u30
Vanavond komen alle maffiozoos samen. Doe je beste kostuum
maar aan en neem je geweer bij de hand. Want je weet nooit of je
hem nodig zou kunnen hebben. We zullen zien welke kapoen het in
zich heeft om een echte maffia baas te zijn. Dus zorg dat je gepast
gekleed bent. En laat de rest zien wat je in je mars hebt.
Brandweervergadering
10 februari, College
14u30 - 17u30
Wij zijn bij de brandweer! Deze zaterdag is Hasselt veilig want de
kapoenen gaan de stad redden van het brandgevaar. Zorg dat
jullie goed uitgeslapen zijn want we gaan vandaag heel wat gevaar
trotseren.
Kapoenen vs welpen
17 februari, College
14u30 - 17u30
Kapoenen opgelet, vandaag wordt een glorieuze dag. De welpen
hebben ons uitgedaagd voor een duel. Dus zorg dat je goed
uitgeslapen bent. Jullie zullen moeilijke beproevingen te wachten
staan. Er is geen ruimte voor fouten. Ingerukt !
Alles op wieltjes
24 februari, College
14u15 - 17u15
Vandaag staat alles in thema rond wieltjes! Haal dus steppen,
rollerschaatsen en alle andere zotte rollende dingen van de zolder!
Het is tijd om onze skills te tonen. We verwachten dat iedereen zijn
eigen rollend speelgoed meebrengt. Tot zaterdag en oefen al maar
vast !
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WELPEN
Zaterdag 13 januari
Driekoningen, College
19u00-21u30
De tijd van het jaar is terug aangebroken! Vandaag zullen we met heel
Lod Lavki de 3 koningen helpen om hun missie te vervullen!
Wees hier zeker bij om kans te maken op een epische prijs op het einde
van het spel!
Zaterdag 20 januari
Maffia-Avond, College
18u30-21u00
Haal jullie stoerste outfits maar boven want vanavond gaan we Lod
Lavki onveilig maken. We verwachten jullie ‘s avonds allemaal verkleed
aan het college om de boel op stelten te zetten.
Zaterdag 27 januari
Quiz, college
18u30-21u00
Welkom bij “De Slimste Welp van Lod Lavki”! Vandaag nemen onze
kandidaten deel aan de moeilijkste (en fijnste) quiz van heel Hasselt.
Wie zal de laatste ronde halen? Wie zal zich voor de rest van zijn
scoutscarrière kunnen prijzen als de slimste welp? Kom zaterdag naar
het college om deze uitdaging aan te gaan.
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Zaterdag 3 februari
Jungle-Bookvergadering, College
14u30-17u30
Akela, Ferao, Baloe, Chikai, Toemai en Kigo kennen jullie natuurlijk al.
Maar hoe zit het met jullie kennis van de rest van het Jungle Book? Kom
om 14u30 naar het college om je samen met ons te verdiepen in de
wereld van de wolven, zodat jullie als echte junglebewoners om 17u30
terug naar jullie wolvenhol kunnen vertrekken. Een tip van de leiding:
kijk de Disney Jungle-Bookfilm eens zodat je al helemaal voorbereid
bent!
Zaterdag 10 februari
Superheldenspel, college
14u30-17u30
Hebben jullie er altijd al eens van gedroomd om net zoals Spiderman of
Superman mensen te redden en slechteriken te verslaan? Kom dan zeker
deze zaterdag om 14: 30 naar het college! Jullie ouders mogen jullie hier
ook weer ophalen om 17:30
Zaterdag 17 februari
Weerwolvenspel (met kapoenen), College
14u30-17u30
Beste welpjes, of moeten we vanaf nu wolfjes zeggen? Want deze
vergadering gaan er wat dingen anders zijn… De welpen kampen met
een groot probleem, er zijn een paar verraders in ons midden gekomen!
Kunnen jullie de brave welpjes en de bloeddorstige weerwolven uit
elkaar houden? Kom dan zeker deze zaterdag naar het college van
14u30 tot 17u30 om te voorkomen dat de weerwolven de hele scouts
zullen overnemen.
Zaterdag 24 februari
Zwemmen, Hengelhoef
14-17u
Spitter spetter spater, alle welpen in het water! We spreken af om 14
uur aan het zwembad van Hengelhoef (Tulpenstraat 141 HouthalenHelchteren) om ons te amuseren in het zwembad! Vergeet zeker geen
zwembroek, handdoek en 6 euro voor de inkom.
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JONG VERKENNERS

12

VREDESEILANDEN
Vrijdag 12/01 - Zaterdag 13/01
Carrefour Hasselt, Herkenrodesingel 2, 3500 Hasselt
We gaan zoals gewoonlijk weer voor vredeseilanden verkopen, we
zullen ons in 3 delen opsplitsen.
De patrouille van Jules zal op vrijdag van 17:00 - 20:00 verkopen.
De patrouille van Nicolas op zaterdag van 10:00 - 13:00.
De patrouille van Jules zal dan op zaterdag van 13:00 tot 16:00 aan de
beurt zijn.
De patrouille van Dries mag komen wanneer het hun het best
uitkomt.
Voor diegene die nog zin zouden hebben is er ook driekoningen op
zaterdagavond.
DRIEKONINGEN
Zaterdag 13/01/2017
19:00-21:30
Drie koningen, drie koningen, geef mij nen nieuwe hoed! ...
Natuurlijk hadden jullie gehoopt op de komst van drie prinsesjes,
maar zaterdag wordt nog beter dan dat! Wees zeker van de Partij!
Zaterdag 13 januari, College
FILMVERGADERING
18:30 tot 21:00
Sit back and relax...
Wie wat lekkers wil meenemen mag dat zeker doen!
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GEZELSCHAPSSPELLETJESVERGADERING
Zaterdag 20 januari, College
18:30 tot 21:00
Mens erger je toch niet zo!
Samen rond epische bordspelen zitten was nog nooit zo leuk, en wie weet
wat er nog meer te zien valt..
HELL’S KITCHEN VERGADERING
zaterdag 27 januari, College
18:30-21:00
Haal de kookboeken maar boven, kijk jullie favoriete kookprogramma’s
maar bij want vandaag gaan we onze beste kookkunsten bovenhalen. We
spreken om 18:30 op het college af waar we onze rivalen gaan verslaan in
de keuken. Omdat eten natuurlijk niet gratis is vragen we om 3 euro mee te
nemen om deze geweldige vergadering te financieren.
ROMEINEN VS GLADIATOREN.
zaterdag 3 februari, College
14:30-17:30
Schildpadformatie! Zijn jouw grootste droom ook het worden van de meest
legendarische gladiator? Of sta leid je liever een romeins legioen naar de
overwinning? Zaterdag is alles mogelijk!
We verwachten dat jullie allemaal verkleed zijn
MISS BELGIUM VERGADERING
Zaterdag 10 februari , kinderboerderij
14:00 tot 17:00
Haal jullie beste kleedjes maar boven, vraag maar aan de mama om jullie
mooi te schminken en heel oefen zeker jullie “Walk” al want vandaag gaan
we onze eigen Lod Lavki Miss Belgium verkiezing houden! Om een beetje
in de sfeer te komen gaan we deze op de kinderboerderij doen, we spreken
dus af op de parking (Aan de putvennestraat) om 14:00. Tot dan en hopelijk
kan je de kroon veroveren.
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SPORTVERGADERING
Zaterdag 17 februari, sporthal rapertingen (Check site)
14:30 tot 17:30
Wie is het sportiefst van het land?
Dat zijn wij Lodlavkianen in volle trots!
Breng allemaal sportkledij en schoenen met witte zolen mee!
(De locatie kan mogelijk wijzigen check de site voor de definitieve locatie)
ZWEMVERGADERING
Zaterdag 24 februari, Hengelhoef
14:30 tot 18:00
Voor de waterratten onder jullie wordt het een fijne zaterdag.
Let op. We spreken af in Hengelhoef!
Neem dus allemaal jullie zwembroek, handdoek en andere zwemspullen
mee!
Breng ook allemaal €6 mee!
TECHNIEKENVERGADERING
Zaterdag 3 maart , College
14:30 tot 17:30
Het is weer zo ver!
Vandaag leren jullie de kneepjes van het vak en laten we zien waarom wij
de beste scouts zijn! Leg jullie goede werkhouding al maar klaar en kom
zeker!
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VERKENNERS
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13 januari
Drei Könige
locatie: College
uur: 19u00-21u30
belangrijk: /
Na de geboorte van Jezus kwamen er 3 Koningen. Maar voordat ze
bij Jezus aankwamen, kwamen ze even naar ons. Ze brengen nog
vanalles voor ons mee en dan zetten ze hun tocht voort. Vandaag
spelen we met heel de groep een geweldig spel! Schrijf het maar
alvast in je agenda, want het wordt een namiddag om niet te
vergeten! Meer informatie elders in dit boekje.
20 januari
Filmavond
locatie: college
uur: 20:00-22:30
belangrijk: versnaperingen meenemen
Kinepolis? Euroscoop? Overrated!
Deze week pakken we een goeie film in ons eigen verkennerlokaal.
Heb jij zin om de nieuwste blockbuster, de meest gestoorde
horrorfilm of gewoon een romantische komedie te kijken samen met
je scoutsmatties? Kom dan zeker zaterdag tussen ... En ... Naar de
lokalen!
Wie films of suggesties heeft mag deze altijd meenemen of
doorgeven. Ook snacks en frisdrank zijn uiteraard toegestaan voor
tijdens de film.
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27 januari
Maffia-avond
locatie: college
uur: 19:00-22:00
belangrijk: verkleden als een maffiabaas
Ciao maffiosi
Haal jullie overcoat en suit maar uit de kast en rij jullie dikste zwarte
BMW voor, want deze zaterdagavond worden jullie gezien als de
schrik van Hasselt.
Door middel van drugssmokkel, wapenhandel, huurmoord en andere
illegale praktijken zullen jullie jullie eigen la familia tot de grootste
van de streets helpen.
Maar be warned, want deze praktijken komen niet zonder gevaar en
sommige leden van de familie zullen het niet redden...
Tot zaterdag
Jullie don’s
3 februari
Tweedejaarsspel
Locatie: College (tenzij vooraf anders bepaald door tweedejaars)
Uur: 14u00-18u00
Vandaag geven we aan de tweedejaars verkenners de kans om een
activiteit te organiseren naar hun zin. Als verkennertak vinden we het
belangrijk om initiatief en creativiteit ook in jullie handen te leggen
(lees: opnametocht, paaskamp, cakes bakken als ge te laat zijt). Die
geest zetten we ook vandaag verder. Wij willen ten laatste woensdag
31 januari van jullie een volledige spelvoorbereiding doen, zodat wij
kunnen helpen de nodige voorbereidingen te treffen. We hopen dat
jullie er iets bom van maken! Ché!
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10 februari verrassingsvergadering
Locatie: To be announced
Uur: 14u00-18u00
Belangrijk: haartjes in de plooi
Doe jullie beste parfum op en knoop je scoutsdas mooi. Vandaag
zullen jullie er tip top moeten uitzien om aan heel Hasselt te laten
zien dat we nog steeds de scouts zijn met de knapste mannen van
Hasselt en omstreken! Wat er precies gaat gebeuren, kunnen we
natuurlijk nog niet zeggen. Wel kunnen we jullie alvast waarschuwen
om het haantjesgedrag in toom te houden. Zal Jeroen weer het
voortouw nemen? Wat met Kid zijn charmes, en Max zijn slecht
karakter? We zullen er snel achter komen. Vergeet zeker geen
waterdichte gel! We wonen nog steeds in Vlaanderen, en hier kan het
wel eens regenen.
17 februari Klauwaertsvergadering
Locatie: College
Uur: 14u00-18u00
Belangrijk: strijdlust
Beste Klauwaerts van ons: leer de Vlaamse Leeuw vanbuiten en
hef uw zwaard hoog, want vandaag zullen we leliaerts bestrijden.
De guldensporenslag zit nog ver in ons geheugen (ook al is deze
inmiddels al meer dan 710 jaar geleden). Franse tongen zullen we
als avondeten klaarmaken – alias bickypatrol. Aan de strijd die we
voeren zullen zeggen we nog dit: Volhardt groothartig, onverdrietig
(vrij naar Vondel).
24 februari: Zwemvergadering
Uur: 14u00-18u00
Hengelhoef
Meenemen: 10 eurie
Na de mooie Gnorgel-Soirée gaan we samen baantjes trekken in
hengelhoef. We spreken af op de parking aan de voorkant. Als ge
een echte vent zijt, komt ge met de fiets, maar we willen voor deze
locatie een eenmalige uitzondering maken als jullie toch met de
auto zouden komen! Wie kan er het snelst zwemmen en wie wordt
kampioen vlinderslag? Wie gaat Aiko zijn haar föhnen, en neemt
Timber krulspelden mee? Wij kijken er alvast naar uit!
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Verslag vergadering: De rechtvaardige rechters
Op een koude, regenachtige aprilnacht in 1934 werden twee panelen
van het wereldberoemde Lam Gods uit de Gentse Sint-Baafskathedraal
gestolen. Eén paneel, De Rechtvaardige Rechters, is nog steeds vermist. En
het was onze taak hem weer terug te vinden. De diefstal werd vastgesteld
door de kerkbewaarder van de kathedraal, de man die voor orde en
veiligheid instond. Met niet alleen van hem kregen we een getuigenis,
ook van vele andere. Maar deze waren niet altijd honderd procent waar.
Van onze leiding kregen we een kaart van Hasselt met daarop locaties
aangeduid waar mogelijk een getuigenis plaats kon vinden. Het was ons
opgedragen deze te vinden. En als we deze eenmaal hadden konden we ze
met elkaar vergelijken en zo erachter komen wie de dief is, hoe het hem is
gelukt om het paneel te stelen en waar het nu is. De plaatsen op de kaart
lagen volledig verspreid. Soms was het zelf nodig heel Hasselt te kruisen.
We werden ingedeeld in groepen van vier tot vijf personen. Het was met
ons groepje echter niet gelukt alle getuigenissen te vinden dus besloten we
samen te werken met een andere groep. Hoewel ik er bijna zeker van ben
dat dit niet zo gegaan is heeft de dief de kerkdeur open gekregen met een
sushi mes en heeft hij hem zo weten te stelen. Ook kwamen we erachter
dat het schilderij zich bevond in een struik, tussen een kerk en een school,
in een heilige wijk en in een straat genoemd naar een Duidse dokter van
de zeventiende eeuw. Toen we begrepen dat het zich in een heilige wijk
en tussen een school en een kerk bevond moesten we meteen aan de
Katarina wijk denken omdat dat het meest logische leek. Maar of het in
een straat lag die genoemd was naar een Duitse dokter hebben we nooit
zeker geweten. Zo snel we konden haasten we ons naar de kerk omdat we
de eerste moesten zijn die hem vonden om het spel te winnen. We hebben
iedere struik afgezocht ,duizend keer rond de kerk gewandeld en niets
gevonden. De leiding zei dat we juist zaten, maar ook na die geruststelling
hebben we het paneel niet gevonden. Nu bleek dat het zich bevond in zo
een grote bak met een stuik in. We hebben onze missie gefaald om het
schilderij van De rechtvaardige rechter te vinden ma da maakte nie uit want
toen zijn we gaan chillen in de bar.
Loomans Willem
Verkenners
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JIN
HASSELT – We konden onze ogen niet geloven toen we binnenkwamen
in de toch wel iconische Jinbar. Voorzien van een streepje rockmuziek,
afgewisseld met de nodige portie Hiphop, waren achtien jinners en hun
leiding volop bezig met de muren van een nieuwe kleur te voorzien! Na
vele jaren sleet, en waarschijnlijk ook na misbruik van enkele verloren
geraakte grafittibussen, was het blijkbaar tijd om de voltallige jintak voor
drie weken te transformeren naar een enthousiast verfbedrijfje.

En het resultaat mag er zijn! De blauwe, afgeblakerde kasten van het
Jinarchief zijn voorzien van een mooie bordeaux tint, helemaal in thema
met het takkenteken. En de vaalgele muren zijn geverfd in een mooi
gebroken wit, wat er voor heeft gezorgd dat het lokaal een veel lichter
gevoel heeft bij het binnenkomen, en we moeten toegeven dat dit toch
wel dringend nodig was.

Tijdens ons interview met de leden hoorden we trouwens nog iets. De
mannen zijn blijkbaar niet alleen fervente ververs, maar weten ook nogal
van wanten als het over fuiven organiseren gaat! Ze waren dan ook zo
slim, om ons zonder enige schaamte te vragen om als bedankje voor hun
tijd, reclame te maken voor de jaarlijkse Gnorgelfuif, die 23 februari zal
doorgaan in de Forty Five.

Ze zijn daarvoor immers nog zeer intensief op zoek naar sponsoring, om
deze alom bekende fuif zo geslaagd mogelijk te laten doorgaan. Dus
willen we met de redactie graag een warme oproep doen aan alle lezers
van dit maandblad: Willen jullie graag deze 18 enthousiaste jongens
sponsoren, en daarbij met jullie winkel/bedrijf opgemerkt worden door
1200 jongeren? Dan verwijzen we julllie graag door naar het mailadres
wim@schmitz.cc. Hij zal jullie graag verderhelpen!
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Dzje kunt et nie gelieve
Dat we inmiddels weer halfweg het scoutsjaar zitten
Dat we op Groot Kamp gaan dit jaar
Dat dit in Bourseigne-Neuve zal doorgaan
Dat dit echt een epische kampplaats is
Dat de verkenners en jin al mogen beginnen trainen voor de fietstocht
Dat het episch ver is
Dat de jin nogal van graffiti houdt
Dat ze menen dat dit kunst is
Dat niet iedereen deze mening zo genegen is
Dat Leider Hendrik blijkbaar heel veel examens heeft
Dat leider Matisse hierover kan meespreken
Dat de matsquad zeer bedreven is geweest de voorbije maanden
Dat de halloweentocht weer top was
Dat ook de bouletten op allerheiligen gesmaakt hebben
Dat spaghettiavond dit jaar wat vroeger bekend is dan vorige jaren
Dat het op 17 maart zal doorgaan
Dat iedereen verplicht aanwezig moet zijn
Dat het verkennerlokaal het gezelligste lokaal van de scouts is
Dat dit mede te danken is aan hun topleiders
Dat de eerste jaar jongverkenners graag weg van de groep lopen
Dat ze hierdoor niet flink meedoen met de activiteit
Dat we weer aan het einde van deze rubriek zijn gekomen
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Zij hebben het gezegd
Paul: Welk orgaan is het zwaarst, lever of longen?
Milan: de lever
Aiko: ja jong de longen zijn een viesdun vlies ofzo he
Quizvraag: hoe heette de musical met John travolta en Olivia Newton John?
Rik Bosmans: Romeo en Julia
Pieter Aertssen: Dank u wel Sudnik (AKA Bagheera) om al die jaren de
leidingsshelter te vullen!
Arthur W.: Ge kunt het draaien of keren zoals ge wilt, maar ik heb de scouts
gered.
Emiel Reuten: één takkenteken van de leiding aub. (nvdr., in de scouts
wordt leiding niet als een tak beschouwd)
Jasper Moors: leiderinnen
Wanneer de Jongverkenners bloem aan het opruimen zijn, Filip: “Ik heb
zakdoekjes”.
Wout Bamps: “Ik verkoop Eurodeals voor 1 euro want ik wil winst maken.”
Jonas V.: “Ik heb echt geen lange haren he, ik moet gewoon dringend naar
de kapper.”
Peter J.: Middernachtmis, welke datum is dat?
Joris G. Tegen Daan Polus: “Op welke school zit gij? Zweinsteins hogeschool
voor hekserij en hocus-spookus?”
Max B.: “Mogen we aiki-noedels kopen voor in de bar? Is een ziek goeie
investering.”
Louis L.: “Ey doe rustig, dat is mijn lievelingskip”.
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Wist je dat?
Doecheques:
Als je doecheques hebt van stad
Hasselt mag je deze altijd indienen om korting te krijgen op je lidgeld
of voor een of andere activiteit. Heb jij nog geen doecheques? Ga ze
dan zeker afhalen bij de jeugddienst!
Meer info bij de groepsleiding.
T-shirts
Ben jij nog steeds niet de trotse bezitter van zo’n stoer Lod Lavki
T-shirt? Of is je huidig te klein? Zoek je nog een ideaal cadeautje voor je
lief? Of wil je er liever twee? Vraag ernaar bij de jv leiding!
Ziekenfondsen
Verscheidene ziekenfondsen bieden de mogelijkheid een gedeeltelijke
terugbetaling
van het lidgeld te krijgen. U moet hiervoor een attest, dat u bij uw
ziekenfonds kan verkrijgen, laten afstempelen door iemand van de
groepsleiding. U mag ons hier dus altijd voor storen.
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Uniform
Het is de traditie in onze groep dat we allemaal hetzelfde uniform dragen. En om zeker te zijn dat wel allemaal een gelijk
beeld van dat uniform hebben volgt hierna de juiste beschrijving van wat een uniform inhoudt.
Welpen, jongverkenners, verkenners en jin worden altijd verwacht in:
- Korte of lange uniformbroek
- Groene trui
- Bruine lederen scoutsriem
- Bruine, grijze of groene sokken
- Grijze das met dasring, opgeplooid of opgerold tot aan het dasschildje.
- Beige uniformhemd met kentekens
Mochten er nog problemen zijn, kan u altijd naar de leiding
kijken die ten alle tijden in orde is met haar uniform.
Voor kentekens kan u zich trouwens altijd wenden tot de welpenleiding.

26

Groepsschildje (A): in de punt van je das.
Groepslintje (A): onder de naad van de rechtermouw van je
hemd
Takkenteken (A): op je rechtermouw, midden tussen groepslintje en elleboog.
Jaarkenteken (A): midden boven je rechterborstzak. Nestschildje (W): op de linkermouw enkele centimeters onder de schoudernaad.
Wolventeken (W): midden op de linkerborstzak van je hemd,
bruine wolf voor 1ste en 2de-jaars, grijze wolf voor 3de-jaars.
Beloftekenteken (JV+): midden linkerborstzak van je hemd als
je je belofte hebt gedaan.
Patrouillelinten (JV+): aan de linkerschouder.
PL-/ HPLlinten (JV+): op linkerborstzak, wit lint aan weerszijde
van het beloftekenteken
Totem (T+): op je linkermouw, onder je patrouillelinten
A: Allen - W: enkel welpen - JV+: vanaf jongverkenner - T+: vanaf je totem
27
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