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Beste ouders, leden en andere sympathisanten, 

Toch maar weer een heerlijke editie van Den Dolle die hier bijeen is 
gezwoegd, vers van de pers! Het is dan ook weer een enorme eer 
om een voorwoord te verdichten voor dit bravourestuk. Het gaat 
beter dan goed met de Lod Lavki groep. De verschillende takken 
zijn voltalliger dan ooit. Schitterende spelen worden wekelijks door 
de leiding voorzien. Leden komen en gaan naar de vergadering 
met een brede lach op hun gezicht.  

We blikken even terug op afgelopen evenementen: De opkomst 
bij de jaarlijkse Halloweentocht was weer in grote aantallen. Dit 
stellen wij ten zeerste op prijs. Al zat het weer wat tegen hebben 
we toch vernomen van jong en oud dat het weer een griezelige 
editie was. Onze groep was uitgenodigd voor het feest van de 
jeugdvrijwilliger. Hier hebben twee van onze beste knapen, Joris 
Gruyters & Jasper Moors, gestreden om de titel voor respectievelijk 
‘Jeugdvrijwilliger van het jaar’ en ‘Lolbroek van het jaar’. Maar we 
zijn er nog niet! Hier volgen nog enkele hoogtepunten voor de 
komende maanden, zodat zowel zoon als ouder op de hoogte is 
van de belangrijke data. 

Dit jaar zullen wij terug te vinden zijn op de grote markt tijdens 
de warmste week, in samenwerking met Domo, Lucia en 
Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse. Wij zullen hier 
samen met hun voor het goede doel soep verkopen tegen een 
schappelijke prijs. Elke Lavkiaan is hier van harte uitgenodigd eens 
langs te komen. 

Voorwoord GRL
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Zoals altijd zullen wij met de Scouts aanwezig zijn op de 
Middernachtmis van 24 op 25 december. Na de mis kan u altijd 
nog terecht voor een warm drankje dat we met de Scouts voorzien. 
Hopelijk zijn wij u daar.

Al is het nog vroeg zou ik toch al willen aankondigen dat onze 
Spaghetti-avond zal doorgaan op 30 maart 2018. Hou deze datum 
dan ook zeker vrij om een heerlijke spaghetti te komen eten die 
met liefde is gemaakt door de leidingsploeg.

Ten laatste wil ik u er op attent maken dat er binnenkort op de 
website een bericht in zake grootkamp online zal verschijnen. 
De weide is al reeds gereserveerd voor onze groep. Wij kijken 
er al ieder geval naar uit. Om zeker te zijn dat ieder al reeds een 
idee heeft van de data van groot kamp en zo de (nog te boeken) 
vakanties hier op kan afstemmen: 11 juli 2019 zal de schouwing 
doorgaan, 14 juli 2019 vertrekken verkenners en jin met de fiets, 
16 juli 2019 vertrekken de jongere takken met de trein, 21 juli 
2019 houden wij onze bezoekdag en keren kapoenen reeds terug 
naar huis, 25 juli 2019 is de laatste dag van kamp voor de andere 
takken. 

Voor het overige wens ik u nog veel leesplezier in deze, toch al 
weer topeditie, van onze Dolle en hoop u ik terug te zien op onze 
wekelijkse afspraak te Hasselt.

’n Stevige linker,

Peter Jansen

Fiere Kantjil
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Algemene agenda

Op de agenda tussen Kerst en Pasen staat niet zo heel veel! Twee 
belangrijke data zijn er om te onthouden

− 12 januari: 18u30-21u00 op het college

De drie koningen zijn weer in het land! Of ja, ze zijn weer even 
weg, maar toch mogen we niet nalaten dit te vieren! Met de 
volgevreten buikjes van de feestdagen, is het nog eens tijd voor 
wat ouderwets ravotten. Gedaan met grote diners, kleurrijke 
cadeaus, de scouts is weer terug van weggeweest! 

- 23 maart: Geen vergadering

Dit weekend is de leiding op weekend. Ieder jaar gaat de leiding 
een weekend vergaderen over het gepasseerde jaar, en hoe de 
dingen (nog) beter kunnen. Ook de eerste plannen van het Groot 
Kamp worden hier gesmeed. Voor een kort verslag over wat 
besproken werd, kan u altijd een willekeurige leider aanspreken! 30 
maart zijn we er weer bij. 

- 30 maart: LLT & Spaghettiavond

30 maart staat – op zijn zachtst gezegd – volledig in het teken van 
scouts. We gaan er weer helemaal voor gaan! Om 10 uur beginnen 
we met onze Lod Lavki Trophy voor de oudere takken (dat zijn de 
JV’s, Verkenners en Jin). De Kapoenen en Welpen zijn welkom 
vanaf 14u30 aan de kinderboerderij! Om 17u30 weten we weer wie 
de elite-Lavkianen van werkingsjaar 2018-2019 zijn! 

’s Avonds is er ook nog de spaghettiavond. Deze gaat van 
start om 18u00. De laatste spaghetti’s verlaten de keuken om 
21u00 (voor mensen die pas later kunnen willen we gerust een 

Belangrijke 
    mededeling
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uitzondering maken). Zoals ieder jaar gaat de avond door in 
ontmoetingscentrum katarina. Inschrijven gebeurt online. U kan de 
link vinden op de website en het Facebook-evenement. Ook sturen 
we nog tijdig een mail rond. Tot dan! 

Algemene oproep

In 2020/2021 bestaat de Lod Lavki-groep 100 jaar. Dat laten we 
uiteraard niet ongemerkt voorbijgaan.  
Tal van activiteiten zullen dit eeuwfeest daarom alle glans geven 
die het verdient.

Omdat we momenteel bezig zijn met ons netwerk van stammers 
en oud-leden zo groot mogelijk te maken, willen we langs deze 
weg nog eens een oproep lanceren: op www.100jaarlodlavki.
be kan u zich registreren om (i) op de hoogte te blijven van ons 
prachtig jubileum dat op komst is en (ii) eventueel uw schouders 
mee te zetten onder één van onze prachtige projecten die het 
honderdjarig bestaan met zich mee zal brengen. Verder vindt u 
ook andere info m.b.t. onze komende infoavond van 16 februari op 
deze pagina.

Alvast bedankt om deze oproep aan alle oud-Lavkianen door te 
geven. Niemand mag vergeten worden!

De winnaar van onze prijzenronde 

De winnaar van het campingstoeltje is Jan de Cleene. Proficiat Jan! 
Je mag het stoeltje bij de volgende vergadering komen ophalen!

(voor zij die het zich afvroegen: het antwoord was “en ja, we vinden 
het leven aardig, en evenwel zijn wij bereid.”)
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12 JANUARI DRIEKONINGEN: 

Uren: zie algemene agenda

Driekoningen, driekoningen, geef mij een nieuwe hoed! Balthasar, 
Caspar en Melchior staan  weer voor de deur. Kom zeker allemaal 
meedoen met dit superleuke spel en smikkel 
op het einde allemaal lekker mee van de overheerlijke briochen. 
Wie weet heb jij wel de boon en zit er nog een leuke verrassing in 
voor jou. 

19 JANUARI BALVERGADERING 

14:30 – 17:30 

College 

Ben jij een echte Ronaldo, of toch eerder een Nadal? Kom 
er vandaag samen met ons achter. Vandaag testen we jullie 
balgevoel met allerlei verschillende balsporten. Er zal zeker voor 
iedereen een balsport bij zijn die bij hem past. Kom dus zeker een 
kijkje nemen! 

26 JANUARI KOOKVERGADERING

14:30 – 17:30 

College 

Altijd al eens willen weten hoe je de perfecte pannenkoek maakt, 
of benieuwd hoe jouw ouders elke avond die overheerlijke 
maaltijd op tafel zetten? Dan is vandaag jouw uitgelezen kans. Als 
echte sterrenchefs toveren we vandaag een heus 3 gangenmenu 
op tafel. Mis dit culinair hoogstandje dus niet! 

Kapoenen
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2 FEBRUARI WERELDVERGADERING

14:30 – 17:30  
College 

Vandaag veroveren we de wereld! Als een echte Trump worden we 
vandaag heuse wereldleiders. Ook benieuwd wie er het grootste 
rijk kan veroveren? Aarzel dan niet en kom ons vergezellen op het 
grote wereldspel. 

9 FEBRUARI FOTOZOEKTOCHT 

14:30 – 17:30  
College 

Vandaag hangen we de toerist uit. Als echte globetrotters 
verkennen we Hasselt. Kom met ons mee en ontdek alle mooiste 
plaatsen in Hasselt aan de hand van een heuse fotozoektocht. 

16 FEBRUARI ZWEMMEN

14:15 – 17:15 Kapermolen

Trek die zwembroekjes en bandjes maar al aan want vandaag gaan 
we zwemmen. Tijd om jullie dus eens lekker uit te leven als de 
waterratjes die jullie zijn. Aangezien zwemmen niet gratis is vragen 
we wel een kleine bijdrage van 2,5€ per persoon. 

23 FEBRUARI DE SLIMSTE KAPOEN

14:30 – 17:30  
College 

Wie wordt de slimste kapoen? Wie weet dat Samson verliefd is 
op Bobien en dat een limoen groen is, in tegenstelling tot een 
appelsien? Als echte quizers komen we er vandaag achter wie de 
titel “slimste kapoen” verdient. Laat zien dat jij meer weet dan je 
vrienden en misschien ga jij wel met de prijs naar huis. 
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2 MAART DIERENVERGADERING 

14:15 – 17:15  
Kinderboerderij Kiewit 

Tijd om de natuur een beetje te verkennen. Vandaag zakken we 
af naar de kinderboerderij in Kiewit om kennis te maken met de 
plaatselijke fauna. Heb je dus al altijd eens willen ravotten met de 
geitjes of de eendjes voederen, kom dan zeker meedoen met dit 
fantastische dierenspel. 

9 MAART SMURFENVERGADERINGEN

14:30 – 17:30  
College 

La la lalalalalalalala, la la lalalalalalalala. Smurft het jullie al bekend 
in de oren? Inderdaad! Vandaag smurfen we het grote smurfenspel. 
Ontsmurf aan de boze Gargamel en zorg dat jullie niet in de 
klauwen van Azraël smurfen. 

16 MAART SPELLETJESVERGADERING

14:30 – 17:30  
College 

Tijd voor een rustige vergadering. Neem allemaal jullie 
favoriete gezelschapspelletjes mee en laat zien dat jij een echte 
gezelschapspellenkoning bent. Hoe veel te meer spelletjes er zijn, 
hoe veel te leuker de activiteit wordt. Neem dus zeker eentje mee!

23 MAART: GEEN VERGADERING

Lieve jongens,

Dit weekend is de leiding op weekend. We zullen hier het jaar 
evalueren, en de eerste plannen voor Groot Kamp smeden. 30 
maart zijn we er weer bij! 

30 MAART: LOD LAVKI TROPHY: Kinderboerderij!

Zie de algemene agenda voor meer informatie.
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12 januari: 3 koningen

meer informatie, zie voorblad met mededelingen!

Zoals ieder jaar gaan de welpen op een epische zoektocht om 
de 3 koningen te helpen hun bestemming te bereiken. Ook dit 
jaar zullen ze weer ferm op de proef worden gesteld door talloze 
obstakels en beproevingen! Wees er dus zeker bij!

19 januari: avondvergadering gezelschapspelen

college 18u 30 – 21u00

Je raadt het al: deze avond gaan we gezelschapspellen spelen. 
Neem dus allemaal jullie leukste gezelschapspelen mee naar het 
college! Wie wint monopoly, risk , bunny hop ,… ?

26 januari: avondvergadering

Film avond, college 18u30 – 21u00

Vandaag opent de alom bekende cinema Lod Lavki zijn deuren 
voor een spetterende filmavond. Zorg dus dat je dit geweldige 
evenement niet mist! Omdat dit een zeer speciale gelegenheid 
mogen jullie voor een keer een sjipsje en een drankje meenemen. 

2 februari: Piraten

college 14u30 -17u30

Jullie kennen allemaal kapitein jack sparrow wel maar vandaag 
gaan we er achter komen wie kapitein welp wordt. Deze kapitein 
moet onbevreesd zijn en zijn weg goed op zee kunnen vinden. 
Doe jullie beste zeerovers uniform maar aan want de trossen gaan 
deze zaterdag los en we varen de wilde zee op met de gehele 
welpen tak. Argh

Welpen
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9 februari: Zwemmen

hengelhoef 14u30 -17u30 

Plons splets splash, het is weer tijd om lekker te ravotten in het 
water! Trek jullie zwembroek en duikbril aan want zoals elk jaar 
duiken we weer het hengeloefzwembad in om ons enorm te 
amuseren! Wie zal er gekroond worden tot de grootste waterrat 
van de welpen? 1 manier om erachter te komen...

16 februari: Beyblade

college 14u30 – 17u30

3,2,1...let iiiiiit rip!! Deze zaterdag gaan we echte bladers van jullie 
maken. Jullie zullen bladepunten moeten verdienen en de ultieme 
beyblade samenstellen. Durven jullie de uitdaging aan te gaan en 
je kans te wagen in het lavkiaanse bladekampioenschap? Jullie 
avontuur staat te wachten op het college... 

Ps: jullie moeten zelf GEEN beyblades meenemen. De leiding zal 
deze voor jullie voorzien.

23 februari: Star Wars vs Star Trek

college 14u30 – 17u30

Beste jedi’s en crew van de enterprise. Deze week is het tijd voor 
een intergalactische strijd. Tegen de sith vechten met je lightsaber. 
Of ternauwernood opgebeamd worden door scotty. Deze week 
zullen we zien welke frachise het onderspit moet delven. Wees er 
dus zeker bij! May the force be with you..

2 maart: Stadsspel

college 14u30 – 17u30

Deze zaterdag gaan we een topspel spelen in het middelpunt van 
de wereld. Stad Hasselt. Wat we precies gaan doen is nog een 
geheimpje maar wat we wel al kunnen zeggen is dat het episch 
gaat worden.
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9 maart: Bosspel

teut 14u30 -17u 30

Bosspel Deze zaterdag worden jullie allemaal verwacht aan de 
heksenberg voor een spannend, intensief en ongelofelijk leuk 
bosspel. Als de takken van de bomen en bladeren in het bos jullie 
geen schrik aan jagen moeten jullie zeker aanwezig zijn op het 
bosspel van de eeuw. 

16 maart : Sim city spem

college 14u30 – 17u30

Vandaag spelen we het grote Sim City spel. Alles vandaag draait 
rond het bouwen van de beste stad. Wie bouwt de aangenaamste , 
mooiste stad om in te wonen. Kom dus zeker naar de vergadering.

23 maart: Geen vergadering

Lieve jongens,

Dit weekend is de leiding op weekend. We zullen hier het jaar 
evalueren, en de eerste plannen voor Groot Kamp smeden. 30 
maart zijn we er weer bij! 

30 maart: Lod Lavki Trophy

Informatie, zie voorste blad met de algemene mededelingen

Vandaag komen we terug samen voor de jaarlijkse lod lavki trophy. 
Vandaag komen we dus te weten wie dit jaar de trophy in handen 
krijgt. Welke welp mag deze trofee met zijn groep in de lucht 
houden. 

Meer informatie omtrent deze groepsactiviteit volgt nog op de site.
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Vrijdag 11 en Zaterdag 12 januari : Verkoop ten voordele van 
Ricolto/Vredeseilanden 

Concrete informatie verschijnt zo spoedig mogelijk op de website 
of per emial. Hou er rekening mee dat dit meestal vrijdagavond en 
zaterdagnamiddag is!

Zoals elk jaar dragen wij ons steentje weer bij om Ricolto/De 
Vredeseilanden te steunen.

Alle informatie komt op de site. De uren worden verdeeld onder 
alle jongeverkenners. 

We hopen dat iedereen aanwezig kan zijn. Als je er echt niet kunt 
geraken, stuur dan even een berichtje!

12 januari: Drie Koningen

18u30-21u00

Wierook, mirre, goud of andere prachtcadeau’s, pak ze vandaag 
maar mee naar het college, want Caspar, Melchior en Balthasar 
zitten namelijk zonder cadeau’s. Kom ze dus helpen op het college 
en wie weet vindt je een gouden boon!

19 januari: CASINO

19:00 - 21:30

College

Zet jullie geld al maar aan de kant en haal jullie beste smoking 
maar uit de kast, want vandaag is het zover, de grote Casinoavond! 
Kom zeker in jullie mooiste kleren om dan als grote heren aan de 
pokertafel te zitten.

Jongverkenners



17

Zaterdag 26 januari: Het Grote Beamerspel (grote LANparty)

19:00 - 21:30

College

???????

2 februari: FILM

19:30 - 22:00

College

Onze examens zijn begonnen dus we gaan ons vanavond goed 
ontspannen met een knaller van een film. We gaan de Kinepolis 
eens laten zien wat we van films kennen. Neem zeker wat snacks en 
misschien een kussen mee om op te zitten want vanavond gaan we 
het rustig aan doen…

9 februari: Einde-van-de-wereldspel

14:30 - 17:30

College

Als we de Maya’s moeten geloven gaat over een paar jaar de 
wereld eindigen, we gaan er nu dus het beste van maken. Of het 
nu echt gaat gebeuren of niet, wij gaan vandaag een heel leuk 
einde-van-de-

wereld-spel spelen!

Afspraak aan het college!
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16 februari: Pimpvergadering

14:30 - 17:30

College

Pimpen is een werkwoord dat zoiets betekent als ‘opleuken’ of 
‘versieren’, vaak op een manier die te overdreven of kitscherig is.

Aangezien wij, de leiding, hier in gespecialiseerd zijn, zullen wij 
jullie de kneepjes van het vak leren. We spreken af om half 3 op het 
college, verkleed!

23 februari: Het Grote Beursspel

14:30 - 17:30

College

De bel20, cac40, Nasdaq, Dow Jones, dit zijn maar enkele van 
de indexen van de beurs. Hier kan je veel geld verdienen, maar 
veel gemakkelijker alles verliezen. Wie zal op het einde van de 
vergadering zijn fortuin moeten dragen met een kruiwagen en wie 
zal zelfs geen 1 eurocent meer over hebben?

2 maart: Douane spel

14:30 - 17:30

College

Is het een vogel, is het een vliegtuig? Nee dat is het niet, het is een 
jongverkenner die grens over sluipt.

Kom vandaag naar het college om te zorgen dat je veilig en wel 
over de grens geraakt!
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9 maart: Het Grote Leugenarenspel

14u30-17u30

College

Wie o wie kan het beste liegen? Ga de strijd aan met elkaar, en leid 
elkaar om de tuin om zo de winnaar te worden. Denk jij het beste 
het liegenbeest te zijn kom dan zeker eens goed liegen! Ps Leider 
Felix is de beste leugenaar van de leiding, je kan altijd bij hem 
terecht voor tips

16 maart: Techniekenvergadering

14u30-17u30

College

Banken, tafels, vuren, ovens, omheiningen, kampconstructies, 
HUDO’s en kampvuurkringen sjorren en de tenten efficiënt kunnen 
opzetten onder leiding van jullie PL; dit zijn allemaal vaardigheden 
die wij gaan trachten jullie perfect aan te leren. Deze dag is er 
natuurlijk om te leren, wees dus zeker niet afgeschrikt als je dit in 
de verste verte nog niet kunt, maar kom zeker naar het LOCATIE 
deze zaterdag en breidt je kennis en vaardighedenspectrum stevig 
uit!

23 maart: Geen vergadering

Lieve jongens,

Dit weekend is de leiding op weekend. We zullen hier het jaar 
evalueren, en de eerste plannen voor Groot Kamp smeden. 30 
maart zijn we er weer bij! 

30 maart: LLT & Spaghettiavond

Kijk bij de algemene mededelingen vooraan dit boekje voor meer 
info!
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12 januari: Driekoningen

Zie het voorblad met algemene mededelingen voor de uren en 
andere info. 

19 januari: Filmvergadering

19u00-21u30

We will make you an offer you can’t refuse. Vandaag gaan we 
achterover zitten en genieten van de grootste kaskrakers van de 
twintigste (en 21ste eeuw). Denk al maar goed na over welke film je 
wil zien, suggesties zijn steeds welkom!

26 januari: Maffia-avond

Kom verkleed! 
Wie is de grootste badass? Wie kan het best met een geweer om, 
en wie speelt de meest snode spelletjes? Kom verkleed als een 
maffiabaas, en laat de wereld zien dat met jou niet te sollenvalt!

2 februari: Social mediaspel

14u00-18u00

College

Aangezien jullie allemaal zo verslaafd zijn aan Instagram, Facebook 
etc. zullen we vandaag eens peilen hoe goed jullie vaardigheden 
zijn. In dit alomvattende social mediaspel zullen we de grenzen van 
de tech-age aftasten. Nieuwe ideeën, meer likes, meer influence, 
alles is mogelijk!

Verkenners
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9 februari: Discovergadering

14u00-18u00: College

Ha, ha, ha, ha Stayin’ alive, stayin’ alive. Jaja, the Beegees zijn 
back in town. Ook aanwezig: KC and the sunshine band, Gwen 
Guthrie, Sister Sledge, Kool and the Gang, Shalamar en andere 
disco-goeroes! Jullie kennen wellicht niet meer veel van deze 
mooie periode, maar met deze retrodag zullen we daar volledig 
verandering in brengen!

 Vergeet je zeker niet te verkleden! che

16 februari: Verrassingsspel

14u00-18u00 College

Geen commentaar!

23 februari: QUIZZZ

14u00-18u00

Leider Joris zijn favo moment van het jaar is weer aangebroken: de 
quiz! Zijn jullie klaar om weer omvergeblazen te worden door jullie 
eigen domheid? Kunnen jullie het aan om opnieuw te laten zien 
wie de slimste is? Kom dan zeker om 14u00 naar het college, en 
breng – net als Tom Collen – je goed humeur mee!

2 maart

10u00-18u00

Afspraak om 10u00 aan stationHet is weer zover jongons! De 
enige echte daguitstap. Is er leven op Pluto? Kun je dansen op 
de maand? Wie zal het zeggen, maar in ieder geval gaan wij iets 
dichterbij! Waar? Dat kunnen we nog niet zeggen. Misschien wel 
Parijs, of voor Janno handtassen kopen in Milaan!  
 
ps. Zie dat jullie haren goed liggen en de scoutsdas stijlvol gestropt 
is. Als jullie begrijpen wat we bedoelen ;-) 
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8-9-10 maart: opnametocht + 48-uren

Brief volgt spoedig!

Dit is hét weekend waarop menig verkenner zich bewijst. Zonder 
deze essentiële stappen in je scoutscarrière, kan je nooit een 
volwaardige scout worden! Laat dus zien wat je in je mars hebt.

De eerstejaars vertrekken zaterdagochtend op hun opnametocht. 
Na de examens van de leiding volgt nog een uitgebreide brief met 
alles wat jullie moeten weten.

De tweedejaars vertrekken vrijdagavond op 48-urentocht. Idem 
wat betreft de communicatie.

Vrijdag 15 maart: avondvergadering

College: 19u00-21u30 

Uitzonderlijk doen we op 15 maart een vergadering op 
vrijdagavond! Omdat de leiding zaterdag de hele dag moet 
werken om ons verkennerbar-benefiet op poten te zetten, zal er 
weinig tijd zijn om dan vergadering te doen. Maar niet getreurd: de 
opbrengst gaat integraal naar ons supercoolvetswekke paaskamp!

23 maart: Geen vergadering 

Lieve jongens,

Dit weekend is de leiding op weekend. We zullen hier het jaar 
evalueren, en de eerste plannen voor Groot Kamp smeden. 30 
maart zijn we er weer bij! 

30 maart: Lod Lavki-trophy & spaghettiavond

Voor meer info, zie het voorblad met algemene mededelingen.
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Delby: “hallo ik ben leider pieter”

Delby: “ik heb geen favoriete dj, ik maak de sfeer”

(In een discussie over Shakira) -- Delbie: Die is samen met 
Gérard Piqué, die man is nog wel cava.

Delby: “Hoe sip is het als ge fan zijt van een artiest.”

Louis L.: “Rodeo drank? Wowww, dat doet mij echt denken aan 
vrijdag station hengen.”

Schmitz: “Ik ben misschien te lief voor mensen, daarom kijk ik 
geen temptation island.”

Joris: “En blij met uw totem, Willem?”

Willem (VK): “Ja… ja… ben helemaal aan het trillen”

Jonas: “ik ga deze week joggen met Jasper Moors”

Papa van Jonas: “gaat die met zijn brommer?”

Joris: “Eigenlijk moet ge altijd colson bandjes mee hebben he, 
ge weet maar nooit”

“Tripadvertiser” Peter die tripadvisor bedoelde

Tienne: “alle flitspalen in Hasselt, ben ik al door geflitst. In 
lummen heb ik ze ook al allemaal gehad”

Joris: “plopsaland? Voor €9/uur doe ik nu mijn sokken zelfs niet 
meer aan”

Joris: “ja als mijn zus vraagt of ik peter wil worden ga ik wel echt 
zeggen ‘’nee sorry, echt geen geld voor””

Tajine eind december: “ah, zit Benoit in het leger?”

Schmitz: “Ooit had ik de hele top 250 van imdb films op mijn 
harde schijf staan, en toen ben ik die kwijtgeraakt.”

Zij hebben het gezegd
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(tijdens de jinquiz) - “Welke acteur is als meeste voor een oscar 
genomineerd?”; Aiko: “James Bond”

Delbie: “Hoe schrijft ge klink?” 

Leider Arnout: “Als ik ooit de lotto win blijf ik voor altijd bij de 
scouts.” Toon: “hebt ge al ooit meegedaan?” Arnout: “Nee”

Milan Vanheusden: “0 x 10 = 100”

Leider Mewis (voor zijn verblijf in Frankrijk): “Walen moeten ze 
gewoon afschaffen”. 

Kobe: “een jinleider staat nooit recht”

Mathijs: “ik ben echt de groepsleider achter de schermen”

Toon: “ge merkt dat kobe er nie is, de kom nootjes is nog vol”
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dat dit alweer de tweede dolle is binnen de jaargang 2018 - 2019
dat de leiding volop bezig is/is geweest met examens
maar dat deze dolle daar absoluut niet onder heeft moeten lijden
dat we een nieuw lid in comité dolle is
dat dit een zeehond is
dat dit eigenlijk geen zeehond is maar gewoon leider Kotick
dat Kotick wel een zeehond is in het jungle book
dat in een bepaalde zin leider Kotick dus ook fysiek een zeehond is
dat leider Pieter eigenlijk leider Delbie is
dat wellicht 90% van de schouts niet weet dat zijn naam Pieter is
dat hij - naar eigen zeggen - deze naam terug wil invoeren wegens het “overbranden” (sic) van 
de naam Delbie
dat dit van hem wel een echte “vrullieman” maakt
dat leider Tajine op ongepaste momenten zijn lunch eet
dat hij dit iedere zaterdag weer weet te presteren
dat er weer een boel leuke kampen zijn gepasseerd
dat de kapoenen en welpen leuke jinners mee hadden op kamp
dat dit ook wel mocht, gezien de staat van het huis
dat dit domein - dixit de wandelgangen - in de geschiedenisboeken staat als “Château Delbare”
dat leider Pieter het koud had op verkennerkamp
dat hij dit ook duidelijk liet merken
dat jinner Daan luide boeren laat
dat er weer enkele totems zijn uitgedeeld aan verkenners
dat zij hier heel blij mee waren 
dat sommigen er zo blij mee waren dat ze deze 10 minuten later al in hun instagrambio hadden 
staan
dat gnorgel er weer aankomt
dat dit op 15 februari in de forty five plaatsvindt
dat de jin hier vol enthousiasme hard aan heeft gewerkt
dat er daardoor veel sponsoring is en het een leuke editie belooft te worden
dat deze dje kunt et nie gelieve stilaan aan een einde moet komen
dat Milan Quintens moet stoppen met in zijn scouts-shirt op café te zitten
dat dit frontaal ingaat tegen de - nochtans duidelijke - voorschriften van onze scoutsgroep
dat ook de redactie - uw dienaars - hier absoluut niet mee gediend is
dat wij persoonlijke excuses eisen
dat deze gemaild kunnen worden naar redactie@dolle.be
dat hier niemand mee geviseerd wordt
dat dat buiten Milan Quintens is gerekend
dat wij ondertussen, zo weet een anonieme bron ons te melden, reeds bekend staan als 
“cafégroep de bokkenrijders”
dat dit allemaal door Milan Quintens is
dat de rubriek dje kunt et nie gelieve zelf nog lang niet aan zijn einde is gekomen
dat...

Dje kunt et nie gelieve
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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!

A&S Adventure

Als je gaat winkelen in de A&S Adventure, vergeet dan niet te zeggen 
dat je lid bent bij onze Scouts! De groep krijgt elk jaar een mooie aan-
koopbon voor een percentage van 
jullie aankopen.... (gewoon vermelden is voldoende, lidkaart op zak 
hebben is niet nodig!)

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.

Gamellen

Nog geen gamel? We hebben er nog een paar op overschot. Spreek 
iemand van de leiding aan en je kan er zo eentje gaan uitkiezen in het 
matkot! Zolang de voorraad strekt! 

Wist je dat?
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Het is de traditie in onze groep dat we allemaal hetzelfde uni-
form dragen. En om zeker te zijn dat wel allemaal een gelijk 
beeld van dat uniform hebben volgt hierna de juiste beschri-
jving van wat een uniform inhoudt.

Welpen, jongverkenners, verkenners en jin worden altijd ver-
wacht 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 dass-
childje.
- 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 wel-
penleiding.

Uniform
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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 groepslint-
je en elleboog.
Jaarkenteken (A): midden boven je rechterborstzak. Nestschild-
je (W): op de linkermouw enkele centimeters onder de schoud-
ernaad.
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
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Den Dolle is het groepsblad van de scouts Lod Lavki 
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