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VOORWOORD

REDACTIE

Liefste ouders,
Hier zijn we weer. Zoals trouwe lezers weten, geschiedt de inwijding van de “kampdolle” steevast met een wollig en overbodig voorwoordje. Die kampdolle is dan weer de aankondiging van
een der mooiste periodes van het jaar. Een moment dat uw koters zich twee kleine weekjes lang
kunnen uitleven in de natuur, en de rust aan het thuisfront spirituele hoogten bereikt. Voor ieder
een zomer op maat dus.
De kampdolle is traditiegetrouw de “droogste” dolle van het jaar. Bagagelijsten, een kampadres
en een kalender met belangrijke momenten. Voor catharsis, weltschmerz en andere foliekes
bent u dus niet echt aan het juiste adres. Wat u wel kan doen, is het boekje van achter naar voor
lezen. U zal dan meteen uitkomen bij de schitterende promoties die wij aanprijzen (zoals de doecheques!), gevolgd door de uniformvoorschriften. Als u dan nog even geduld uitoefent, komt u
bij de “zij hebben het gezegd”: de zaterdagen van het schooljaar 2018-2019 brachten niet enkel
briljante inzichten, maar ook uitingen van ongeraffineerde dwaasheid. Een kleine bloemlezing
van die picareske opwellingen zouden zelfs de handen van Ernest Claes tot in zijn weelderige
haardos nopen. Het weze een geruststelling voor de toekomstige generaties van de scouts:
voornamelijk de huidige leiding blonk dit jaar in domheid uit. Een baken van academische verfijndheid en eruditie zal de scouts niet snel worden, en dat is maar goed ook.
Toch even serieus: laat ons eens terugblikken op voorjaar 2019. Wat was het weer heerlijk. Veel
zonnige zaterdagen, prachtige paaskampen en twee succesvolle groepsactiviteiten: Lod Lavki
Trophy en de verkoopvergadering. Voor die mooie momenten willen we graag de leden bedanken, die zich steeds voortreffelijk hebben ingezet. Hopelijk kunnen we dit topjaar dan ook met
een onvergetelijk kamp besluiten.
Daarvoor zijn natuurlijk enkele afspraken nodig: lees dit boekje aandachtig (zeker over de bagage!) en vergeet de medische fiche niet in te vullen. Die mogen meegegeven worden met een
kopie van de pas/kids-ID.
Dan rest ons enkel u te bedanken voor het vertrouwen. Bourseigne-Neuve is de geknipte locatie
voor een staaltje van pure scouting. Daaraan zal het alvast niet ontbreken dit jaar.

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

GROEPSLEIDING

Beste ouders, leden en andere loyale volgers van Den Dolle,
Geen enkel scoutsjaar kan als volwaardig beschouwd worden zonder een fantastisch
kamp als noodzakelijk sluitstuk. Bij dit tiendaags festijn komt wel wat voorbereiding kijken.
Daarom vindt u in deze jaarlijke kampdolle heel wat informatie over het aanstaande kamp.
Iedere tak-afdeling is voorzien van een bagagelijst en enkele instructies over het thema,
met bijhorende “dresscode”.
Het kamp zal dit jaar doorgaan in Rochefort. Een prachtige plek in het midden van de
Ardennen, met de mooiste natuur van ons belgenland en tal van activiteiten in de buurt,
waaronder natuurlijk de Grotten van Han.
Vergeet zeker niet op de website lodlavki.be onze medische fiche te downloaden, af te
drukken, in te vullen en in een enveloppe te steken, eveneens met een kopie van de (kids)
identiteitskaart. U kan de link naar de medische fiche vinden in onze recente post, getiteld:
“Groot kamp: praktische info en dolle”.
’n Stevige linker,
Peter Jansen
Joris Gruyters
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PRAKTISCHE INFO
Waar?
Op een prachtige weide nabij het dorpje Han-sur-Lesse te Rochefort. Het
exacte adres is Rue des Grottes 90, 5580 Han-sur-Lesse.
Wanneer?
Voor kapoenen: van 16.07.2019 t.e.m. 21.07.2019
Voor welpen en jongverkenners: van 16.07.2019 t.e.m. 25.07.2019
Voor verkenners en JIN: van 14.07.2019 t.e.m. 25.07.2019
De exacte treinuren worden meegedeeld op de schouwing en per mail.
Dit zal rond half 8 – 8 uur zijn. Ook het uur van aankomst zullen wij op deze
momenten vertellen.
Wat?
De bagagelijsten staan in dit boekje per tak opgesteld, zodat u zich kunt
organiseren, specifiek naar de noden van de tak waarin uw zoon actief is.
Er kan in elk geval al gezegd worden dat er voldoende speelkledij mee
moet, wasgerief (inclusief waskom), een veldbed, een slaapzak en dat
alles in één grote rugzak moet worden ingepakt. Kapoenen, welpen en
jong verkenners kunnen natuurlijk ook nog een klein rugzakje meenemen
op de trein. Dit is ook handig voor de dagtocht van de Welpen.
Helaas moeten we U nog lastigvallen met de financiële kant van het hele
kampgebeuren. Net zoals we vorig jaar zeiden zullen we blijven hopen en
dromen ooit een kamp gratis te kunnen organiseren, maar voor dit jaar is
het alweer niet gelukt.
Daarom vragen we de milde bijdrage van ongeveer €12,50 per dag per
zoon. We berekenen het even voor u:
• Voor kapoenen: €69,00
• Voor welpen en jongverkenners: €119,00
• Voor verkenners en JIN: €139,00
• Voor leiding: €159,00
Het bedrag mag worden gestort met mededeling: naam + voornaam –
tak – Groot kamp 2018 op het rekeningnummer BE58 7845 3828 7479.
Indien het moeilijk zou zijn om het gehele bedrag in één keer te storten,
mag U dit uiteraard laten weten aan de groepsleiding. Vanzelfsprekend
wordt dit behandeld in alle sereniteit. Wij zouden vriendelijk willen vragen
de betaling ten laatste tegen 8 juli te volbrengen. Op die manier hebben
wij een beter overzicht over budgetten en hoeveelheden.
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Contact op kamp?
Uiteraard moet u uw zoon, op de bezoekdag na, 5, 10 of zelfs
12 dagen missen. U kan hem echter natuurlijk een kaartje of
brief sturen op de kampwei, en hij zelf kan u er eentje terug
sturen om te laten weten wat voor spannende avonturen er zich
al hebben afgespeeld in de Ardense bossen.
Een kaartje of brief sturen kan met volgende vermelding op de
enveloppe:
Naam + Tak van uw zoon
Scouts Lod Lavki
Rue des Grottes 90
5580 Han-sur-Lesse
België
Indien u graag een kaartje of brief van uw zoon (terug)krijgt,
mag u uiteraard niet vergeten hem pen, papier, enveloppen
en postzegels mee te geven, naargelang het aantal brieven hij
wil versturen. Hij kan deze steeds naar de keuken brengen, die
deze voor hem op de post zullen doen wanneer ze ne naar de
winkelen rijden!
Nog vragen?
Zit u nog steeds met vragen na het lezen van deze dolle, dan
kan u steeds een leider van de tak waarvan uw zoon deel
uitmaakt bereiken via een nummer op de site of kan u onze
groepsleiding bereiken via volgende nummers:
Peter Jansen: 0474 73 63 48			
Joris Gruyters: 0498 34 65 69			

(Groepsleider)
(Assistent GRL)
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PROGRAMMA

KAMP

•

Donderdag 11 juli: schouwing om 17.00uur.

•

Zondag 14 juli: vertrek verkenners en JIN met de fiets

•

Dinsdag 16 juli: vertrek kapoenen, welpen en jv’s met de bus of
de trein. We spreken af om 7u45 aan de voorkant van het station
(bampslaan)

•

Zondag 21 juli: bezoekdag en (enkel) de kapoenen mogen mee naar
huis. Van 14.00 tot 18.00uur.

•

Donderdag 25 juli: aankomst terug in Hasselt

•

Vrijdag 26 juli: ophalen van bagage op het college

We hopen van harte U hiermee voldoende te hebben ingelicht en kijken
alvast uit naar de massale inschrijvingen en de leuke bezoekdag! Voor
verdere info staan de hopmannen en de groepsleiding full time ter
beschikking. Het gsm-nummer en contactformulier van elke leider kan u
nog steeds vinden op www.lodlavki.be. Aarzel zeker niet ons, langs welke
weg dan ook, te bereiken! Wij doen er alles aan om uw zoon zo goed
mogelijk op te vangen en de beste 10 dagen van zijn jaar te bezorgen.
Bezorgdheden, opmerkingen en bezwaren komen daarom beter vroeg
dan laat!
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KAPOENEN

Beste ouders en kapoenen,

Het hoogtepunt van elk scoutsjaar staat binnen enkel weken weer
voor de deur. Dit jaar gaan we volledig in het teken van jullie favoriete
historische comic book, namelijk Asterix & Obelix! Wij als kapoenentak
hebben daarenboven de eer om de coolste bevolkingsgroep van
allemaal te mogen vertegenwoordigen: de druïden. Die ken je ook wel
als die gekke tovenaars met hun lange baarden, waarmee natuurlijk een
duidelijke stijltip willen meegeven voor jullie verkleedoutfit!
Verdere info qua bagage vinden jullie hieronder en algemene info valt
natuurlijk in het voorgaande deel te lezen. Wij hebben er weer veel zin
in, en hopen natuurlijk jullie talrijk op kamp te zien!
Tot binnenkort en een stevige linker,
Terughoudende Herdershond
Onbewogen Banteng
Beduchte Vari
Volgzame Hop
Eigenaardige Flamingo
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Bagagelijst Kapoenen
1. Kleren (voor 5 dagen)
•

Sportkleren: shorts, sportschoenen, training

•

Zwemkledij: zwembroek, schoenen die nat mogen worden,
badhanddoek

•

Regenkledij: laarzen, regenjas

•

Voldoende ondergoed en kousen

•

Broeken (lange en korte)

•

Kleren die vuil mogen worden (evt zelfs weggegooid)

•

Pulls en warme truien (’s avonds kan het koud zijn!)

•

T-shirts, hemdjes, polo’s zodat je stijlvol patatten kan schillen

•

Waterdicht stevig schoeisel: om te wandelen + vlotter paar
schoenen

•

Inkleding aangepast aan het kampthema (maak hiervoor geen
overbodige kosten)

•

EXTRA KLEDIJ KAN UITERAARD NOOIT KWAAD

•

Tip: maak voor elke dag een pakketje met kledij voor die
specifieke dag

2. Slaapgerief
•

Veldbed (GEEN spinnenbed)

•

Slaapzak en eventueel een deken

•

Pyjama

•

Knuffelbeer

3. Toiletgerief
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•

Zeep, tandenborstel, tandpasta, kam, …

•

Voldoende washandjes en handdoeken

•

Waskom

•

Shampoo en alle mogelijke zalfjes om in vorm te blijven

•

Overig (brillenpoetsdoekjes, wattenstaafjes...)

4. Allerlei
•

Lunchpakket voor de eerste middag

•

Pen, papier en enveloppen om mama en papa op de hoogte te
houden van alle avonturen

•

Zaklamp

•

Zonnebril, zonnecrème en een pet tegen de zon

•

Anti-insecten middel

•

Strips of andere boekjes (voor tijdens de platte rust)

•

Eventueel aandenken aan het thuisfront tegen de heimwee

•

Kinder ID + medische fiche (website) + de eventuele
medicijnen

•
•

Snoep mag nog altijd NIET mee

iPhone, iPad, nintendo en dergelijke elektronica mag NIET mee
5. Algemene tips

•

Steek geen bederfbaar eten in je rugzak

•

Voorzie alles van een naamkaartje (dit geld ook voor de kleren en
schoenen!)

•

Als je medicijnen moet nemen, schrijf dit op je medische fiche en
geef deze medicijnen mee aan de leiding

•

Hang niks aan je rugzak want dat gaat enkel verloren bij het in en
uitladen van de camion, neem liever een extra tas of zak mee

•

Steek de kleren die je eerst nodig hebt vanboven in je rugzak

Medische fiche moet afgegeven worden op de schouwing, de
kids-ID geef je af aan de leiding bij vertrek!
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WELPEN
Kotix, akelaix, kigoix, thuuix, jakalaix, chikaiix en nagix roepen
u. Zijn jullie klaar om ten strijde te trekken? Als echte Romeinen
moeten jullie de grootste obstakels overwinnen en ongevreesd
zijn. Alles moet kapot, ook alles ten noorden van de Rijn! Door
natuurlijke obstakels worden jullie geenszins bedreigd: bergen,
rivierbeddingen, woestijnen, niets is jullie te zwaar! Kruip op je kar,
kruip op je paard en wees iedereen te snel af!
Een stevige linker,
Dromerige Mursu
Bedaarde Maraboe
Sympathieke Ringstaartmaki
Gelaten Zeepaard
Vindingrijke Salangaan
Onopgemerkte Nandoe
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Bagagelijst Welpen
1. Kleren (voor 10 dagen)
•

Perfect Uniform (zet je naam op alles !)

•

Lange broeken

•

Korte broeken

•

Zwembroek

•

Degelijke (op voorhand ingelopen) wandelschoenen

•

Slippers/Waterschoenen

•

Gewone schoenen

•

Rubberlaarzen

•

Oude kranten voor als je schoenen nat worden

•

Sokken

•

Ondergoed

•

T-shirts / Polo’s om in stijl patatten te schillen

•

Warme trui/vest

•

Pet

•

Regenkleding / zeilbroek+jas

•

Zak voor vuile was

•

Themakleding: voetbaltruitjes
2. Slaapgerief

•

Veldbed (GEEN spinnenbed)

•

Slaapzak en eventueel een deken

•

Pyjama

•

Knuffelbeer
3. Toiletgerief

•

Zeep, tandenborstel, tandpasta, kam, …

•

Voldoende washandjes en handdoeken

•

Waskom

•

Shampoo en alle mogelijke zalfjes om in vorm te blijven
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medicijnen
Haarborstel voor extra fancy kampshtijl
Gel / mouse / haarlak voor nog meer shtijl
Deodorant
Zonnecrème
Anti-insectenmiddel
4. Allerlei

Zonnebril / snelle planga
Rugzak(je) voor dagtocht (neem je best mee als handbagage
op de trein)
Keukenhanddoeken
Zaklamp / headlight / tentverlichting
Pen en papier + enveloppen met adres en postzegel
Veldfles
Strips, boek, kaartspel
Lunchpakket voor de heenweg
Kinder ID & medische fiche (website)
+ de eventuele medicijnen
5. Tips

•

•
•

Tip 1: Pak alles in een grote sporttas, liefst ietwat waterdicht,
met je naam duidelijk op de buitenkant. Vermijd laarzen,
slaapzak etc. die los aan je tas gebonden zijn want deze raken toch los, als je te weinig plaats hebt pak je beter een extra
tas mee.
Tip 2: Zet overal je naam in! Zo verkleinen we hopelijk de
berg aan verloren voorwerpen die helaas ieder jaar achterblijft.
Tip 3: Bezoekdag is het ideale moment voor een klerenwissel! Propere kleren de tent in, vuile kleren de auto in.
Medische fiche moet afgegeven worden op de schouwing, de
kids-ID geef je af aan de leiding bij vertrek!
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JONGVERKENNERS
Beste Jongeverkenners,
Het hoogtepunt van het jaar staat weer voor de deur.
We vertrekken bijna op grootkamp. Hopelijk hebben jullie er
allemaal heel veel zin in, want met als thema Asterix & Obelix en
de jongverkennertak die daarin de rol van de Galliërs mag vertegenwoordigen belooft het erg leuk te worden!
Los daarvan zullen jullie natuurlijk vele scoutstechnieken leren
of gewoon jullie skills verfijnen dit kamp, gepaard met tussendoor lekker zwemmen, koken, spelletjes spelen en dat natuurlijk
allemaal in het gezelschap van jullie lieve leiders en jullie scoutsmakkers.
Wij kijken er alvast erg naar uit!
Een stevige linker,
Bedachtzame Olifant
Ondeugend Penseelaapje
Zelfvoldane Orang-Oetan
Prominente Ringmus
Halsstarrige Herder
Creatieve Cholo
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Bagagelijst JV’s
1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kleren (voor 10 dagen)
Uniform, uiteraard perfect in orde
Sportkleren: shorts, sportschoenen, training
Zwemkleren: zwembroek, schoenen die nat mogen worden
Regenkledij: laarzen, regenjas
Voldoende ondergoed en kousen
Broeken (lange en korte)
Kleren die vuil mogen worden (evt zelfs weggegooid)
Pulls (’s avonds kan het koud zijn!)
T-shirts, hemdjes, polokes zodat je stijlvol je patatten kan
schillen
Waterdicht stevig schoeisel voor de tweedaagse
Linnenzak voor de vuile was

2. Slaapgerief
• Veldbed (GEEN spinnenbed)

•
•
•

Dun matje voor op tweedaagse (hoe lichter hoe minder
vermoeiend om mee te slepen)
Slaapzak en eventueel een deken
Pyjama
Knuffelbeer (als de leiding hier niet voor kan dienen)

3.
•
•
•
•
•

Toiletgerief
Zeep, tandenborstel, tandpasta, kam
Voldoende washandjes en handdoeken
Waskom
Shampoo en alle mogelijke zalfjes om in vorm te blijven
Zonnecrème & tekenspray

4.
•
•
•

Patrouille
2 lege confituurpotten (verplicht)
Tentverlichting, maar niets met gas en zeker geen kaarsen
4 keukenhanddoeken (verplicht)

•
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•

Kompas

•

Werkhandschoenen

5. Eetgerief
• Gamel
• Bestek
•

Drinkbeker

6. Allerlei
•
•
•
•
•

Pen en papier, eventueel postzegels & enveloppen voor wie
zijn vriendin niet kan missen
Zonnebril en zeker zonnecreme
Pet tegen de zon (verplicht)
Zakmes
Anti – insecten middel

•
•
•
•

Identiteitskaart + medische fiche (website) + de eventuele
medicijnen
Snoep laten we thuis
Lunchpakket voor de eerste middag
Werkhandschoenen
Zaklamp met reservebatterijen

•

Fluovestje

•

7. Algemene tips

•

Jullie pakken best alles in een stevige rugzak, dan kan je
deze nadien gebruiken op tweedaagse

•

Steek geen eten in je rugzak dat kan bederven.
Puddingpoeder, soep en niet bedervende etenswaren
voor de patrouille zijn uiteraard oké.

•

SNOEP & ELEKTRONICA ZIJN ALTIJD VERBODEN

•

Voorzie alles van een naamkaartje

•

Steek de kleren die je eerst nodig hebt vanboven in je tas

•

Hang niks aan je rugzak want dat gaat enkel maar
verloren op de camion, je neemt beter een extra tas mee
ipv je botten, matje en slaapzak aan je rugzak te binden
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VERKENNERS

Verkenners aller aarde, verenigt u!

Binnen een tweetal weekjes komen we samen om ons te verdedigen tegen
de Romeinse invasie. Pak je menhir, hou je knots in je rechterhand, en kook
je soepje als druïde. We zullen ons niet laten kisten, maar ons Gallische land
met hand en tand verdedigen!
Voor de verkenners is er slechts één dresscode: viking! Ja, we beseffen dat
Asterix en de vikingen niet dezelfde periode besloegen, maar er is wel degelijk een strip “Asterix en de vikingen”. Dus zullen we van die zeven eeuwen
verschil even abstractie maken om toch goed in het thema te kunnen blijven.
Een stevige linker en tot op de schouwing,
Genotzuchtige Brulaap
Beminnelijke Struisvogel
Creatieve Chunga
Gedweeë Seriema
Gemakzuchtige Jariboe
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Bagagelijst Verkenners
1. Kleren (voor 10 dagen)
•
•
•
•
•

Perfect (FIETS en gewoon)
uniform
Ondergoed
T-shirts
Casual hemdje om in te chillen
Laarzen

•

Lange/korte broeken

•

Jogging/sportieve kledij om
een balleke in te shotten
Stevige schoenen
Regenjas

•
•
•

Grote rugzak waarmee te
wandelen valt en waar slaapzak
+ matje in past
2. Slaapgerief

•
•
•

Veldbed (GEEN spinnenbed)
Slaapzak
Kussen (optioneel)

•

Knuffelbeer
3. Toiletgerief

•
•
•
•

Zeep, tandenborstel,
tandpasta, kam
Voldoende washandjes en
handdoeken
Waskom

4. Patrouille
•

2 lege confituurpotten
(verplicht)

•

Tentverlichting, maar niets
met gas en zeker geen
kaarsen

•

4 keukenhanddoeken
(verplicht)

•

Werkhandschoenen

•

Kompas

•
•
•

5. Eetgerief
Gamel
Bestek
Drinkbeker
6. Allerlei

•

Pen en papier, eventueel
postzegels & enveloppen
voor wie zijn vriendin niet kan
missen

•

Pet tegen de zon (verplicht)

•

Zakmes + zaklamp

•

GEEN SNOEP

•

Werkhandschoenen
7. Voor op de fiets (in
fietstassen)

•

Identiteitskaart + medische
fiche (afgeven op
SCHOUWING, af te drukken
via website)

•

Lunchpakket voor de eerste
middag

•

Shampoo en alle mogelijke
zalfjes om in vorm te blijven
Zonnecrème en tekenspray

•

Deo

•

Matje + slaapzak

•

Een tondeuze voor Denil zijn
haar

•

FLUOVESTJE & FIETSHELM

•

Zonnebril + zonnecrème

•

Dextro en ander krachtvoer
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7. Algemene tips

•

Steek geen eten in je tas dat kan bederven.
Puddingpoeder, soep en niet bedervende etenswaren voor
de patrouille zijn uiteraard oké.

•

SNOEP IS NOG ALTIJD VERBODEN

•

Voorzie alles van een naamkaartje

•

Steek de kleren die je eerst nodig hebt vanboven in je tas

•

Als je medicijnen moet nemen, schrijf je dit op je
medische fiche en geef je deze medicijnen aan de leiding

•

Neem je paspoort mee

•

Hang niks aan je rugzak want dat gaat enkel maar verloren
op de camion, je neemt beter een extra tas mee ipv je
botten, matje en slaapzak aan je rugzak te binden

•

BRENG JE FIETS IN ORDE EN PAK JE FIETSBAGAGE
COMPACT

•

Heb er veel zin in!
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JIN
Lieve jinners,
Na ons episch buitenlandskamp en een beperkte hoeveelheid
rust, is het uiteraard tijd om verder te gaan met onze jaarlijkse
klassieker: the one and only groot kamp! Jullie zijn na jullie hele
scoutscarrière ongetwijfeld helemaal vertrouwd met deze succesformule, dus we zullen het verder kort houden, maar voor de
jongons die al eens vergeetachtig zijn hebben we hieronder nog
even een bagagelijst vermeld!
Kusjesssss
Gemakzuchtige Meeuw
Volgzame Giraf
Verstrooide Springbok
Ludiek Rendier
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Bagagelijst Jin

4. Patrouille
•

1. Kleren (voor 10 dagen)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

2 lege confituurpotten
(verplicht)

•
Perfect (FIETS en gewoon)
uniform
Ondergoed
•
T-shirts
Casual hemdje om in te chillen
•
Laarzen
•
Lange/korte broeken

Tentverlichting, maar niets
met gas en zeker geen
kaarsen

Jogging/sportieve kledij om
een balleke in te shotten
•
Stevige schoenen
•
Regenjas
•
Grote rugzak waarmee te
wandelen valt en waar slaapzak
+ matje in past
•
2. Slaapgerief

5. Eetgerief
Gamel
Bestek
Drinkbeker

•
•

Veldbed
(GEEN spinnenbed)
Slaapzak
Kussen (optioneel)

•

Knuffelbeer
Zeep, tandenborstel,
tandpasta, kam

•

Voldoende washandjes en
handdoeken

•

Waskom

•

Werkhandschoenen
Kompas

6. Allerlei
Pen en papier, eventueel
postzegels & enveloppen
voor wie zijn vriendin niet kan
missen

•

Pet tegen de zon (verplicht)

•

Zakmes + zaklamp

•

GEEN SNOEP

•

Werkhandschoenen

3. Toiletgerief
•

4 keukenhanddoeken
(verplicht)

7. Voor op de fiets (in
fietstassen)
•

Identiteitskaart + medische
fiche (afgeven op
SCHOUWING, af te drukken
op website )

Shampoo en alle mogelijke
zalfjes om in vorm te blijven

•

Lunchpakket voor de eerste
middag

•

Zonnecrème en tekenspray

•

Matje + slaapzak

•

Deo

•

•

Scheergerief voor de heftige
boys

FLUOVESTJE & FIETSHELM

•

Zonnebril + zonnecrème

•

Dextro en ander krachtvoer
voor tijdens de rit
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WIST JE DAT?
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.
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!

?
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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.
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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 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
25

ZIJ HEBBEN HET

GEZEGD

Miel tegen ward tijdens het gamen: zijt gij die paarse?
Ward: geen idee, ik ben kleurenblind
Kobe: ik vind mezelf echt nog wel aantrekkelijk hoor
Jef: zeg een woord dat op glas rijmt
Jasper: uhmmm...
Miel: het eerste deel van uw naam
Jasper: jasper.
Erc: wat is D-day?
Erc: er bestaan russische honden die kuddes koeien beschermen
tegen tijgers enzo
Tajine: “goed wa chili-chili erbij”
“Wat is artisanaal”
- Arnout
“Oost West, Asbest”
~ Arnout
Ce (met foto van Anton op verkennerbar)
Ik noem het lelijk van ver.
Lelijk van dichtbij.
Ce: “Ja die had opeens een baard, zo ongeschoren”
Anton: “is daar een probleem mee?”
Ce: “ja da ziet er gewoon als een zwerver uit”
Anton: “ik wil naar huis”
Jasper: “besef dat ik mijn tasje kwijt was. Weet ge waar dat was?
Onder mijn jas.”
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Jonas: “eigenlijk is een douche best gevaarlijk.”
Hoe heet de bekende plaats in het Vaticaans museum waar het
beroemde werk van Michelangelo hangt?
Arne Verding: “de satijnse kapel”
Joris na het vinden van de boon op driekoningen:
“JAAAAAAAAAAAA, eindelijk, na mijn jarenlange engagement”
Joris daarna: “wow dit is te mooi, en dit in mijn laatste jaar als
leider”
Joris nogmaals: “nee wim ga weg dit is mijn moment”
Jasper met twee zonnebrillen op: “olaaaa ik heb 8 ogen”
Emiel over de lijnrechter: “wat doet dat jongske daar met die vlag?”
Arnout: “heet pretland nog altijd pretland? Want ik zie enkel bordjes staan met ‘dreamland’”
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DJE KUNT ET NIE

GELIEVE

Dat de redactie van de dolle weer veel plezier heeft gehad met het maken van
deze dolle
Dat dit natuurlijk veel te maken heeft met de grappige uitspraken van leider Erc
Dat leider Erc eigenlijk niet werkelijk Erc heet
Dat zijn echte naam eigenlijk leider Arnout is
Dat leider zijn voornaam niet is
Dat dit dus eigenlijk Arnout is
Dat er weer veel leiders hun rijbewijs hebben gehaald de afgelopen maanden
Dat leider Arnout, oftewel leider Erc, hier deel van uitmaakt
Dat we trots zijn dat we weer zo’n leuk kampthema hebben dit jaar
Dat we dan ook uitkijken naar hoe iedereen zich zal verkleden
Dat het al weer zeer warm is geweest afgelopen weken
Dat er binnen de leidingsploeg dan ook ferm gezweet is geweest
Dat wij hierdoor natuurlijk niet te stoppen zijn
Dat leider Tajine een nieuwe broek moet kopen
Dat de verkenners als vikingen verkleed gaan
Dat zeker Louis zijn schip boven zal halen
Dat de vraag natuurlijk open blijft wie voor de viking-knots zal zorgen
Dat er weer een aantal epische twee- en driedaagsen op komst zijn
Dat de kampweide dit jaar erg mooi gelegen is
Dat er ook dit jaar weer een geweldige keukenploeg voor jullie klaar staat
Dat leider Jef er een bijzondere muzieksmaak op nahoudt
Dat hij af en toe wel eens graag naar Natalia luistert
Dat “The Final Countdown” zeker ook de revue durft passeren.
Dat Guilherme hopelijk niet van zijn fiets valt dit jaar
Dat leider Jonas zijn hipste hemden heeft ingepakt
Dat natuurlijk enkel de hemden zijn ingepakt die eveneens in conformiteit zijn
met de dresscode
Dat we al uitkijken naar de cuteste Romein
Dat deze dzje kunt et nie gelieve weer aan zijn einde gekomen is
Dat wij dit heel jammer vinden
Dat er gelukkig nog een groot kamp komt om dit te compenseren
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