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Dag beste lezer,  

 

Het scoutsjaar is weer goed begonnen! Het is fijn om al die vertrouwde gezichten terug te 

zien. Maar er zijn dit jaar ook veel nieuwe gezichtjes en dat maakt het natuurlijk dubbel zo 

leuk! Oktober betekent herfst, de temperatuur daalt, de dagen worden korter maar ook het 

groepsweekend van Scouts Genk-Centrum komt er weer aan! 

 

Groepsweekend! 17 en 18 oktober 

Wat 

Tijdens het weekend van 17 en 18 oktober zullen we de scouts even meenemen naar het 

Woutershof in Kinrooi. Omdat het ons vorig jaar goed is bevallen gaan we dit jaar voor de 

tweede keer terug naar het woutershof. Zeker iets om naar uit te kijken dus!  

Dit weekend zal gevuld worden met spelen, toneeltjes en andere super leuke activiteiten in 

de natuur. Het is natuurlijk ook een uitgelezen kans om jullie kleintjes een keertje in een 

ander bed te laten slapen, misschien zelfs als oefening voor het grote kamp? De al-wat-

ouderen maken kennis met het slapen in een tent. En na zo'n weekend eindigen we traditie 

getrouw als nóg dikkere vrienden! 

 

Wanneer 

Op zaterdag 17 oktober om 07.45h worden alle leden op de parking boven aan de kerk 

verwacht. Daar staan dan de bussen klaar die ons naar Kinrooi brengen. 

Zondag om 16h mogen de kinderen terug gehaald worden in Kinrooi. We vragen de ouders 

om zelf voor het vervoer terug naar Genk te zorgen. We weten dat er mama's zijn die hun 

kinders te hard missen, die al willen beginnen aan de vuile was, die al de verhalen van hun 

zoon en/of dochter zo snel mogelijk willen horen... Maar toch zou het fijn zijn als jullie pas 

om 16h arriveren dan, zodat de leiding de spelletjes die ze hebben voorbereid ook kunnen 

afmaken.  

 

 

Inschrijven 

Editoriaal Editoriaal 
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Als alles goed is gelopen zou de inschrijving voor het groepsweekend al gebeurd moeten zijn, 

en dit voor 30 september. Bent u te laat en wilt u alsnog inschrijven? Bel dan even naar Sofie 

(van Wesemael), en we doen ons best om het nog te regelen! 

 

Hoe geraak ik daar zondag ? 

 

Het adres van het Woutershof is Grootbroekstraat 46, 3640 Kinrooi. U geeft dit adres het 
best in in de routebeschrijving van google maps: https://www.google.be/maps/ 
 
Hier alvast een routebeschrijving vanuit de crypte:  
1. Neem de Rootenstraat naar de Europalaan. 
2. Volg de N76 en de N73 naar de Processieweg in Bree. 
3. Neem de Beerselerdijk naar de Grootbroekstraat in Kinrooi.  
 

 

Wat nemen we mee 

o Slaapzak, eventueel een extra deken. Limburg is een warme provincie maar het kan 
hier wel eens bitter koud worden. 
o De oudste takken; minus de JOGIS, nemen een matje / veldbed / luchtmatras mee ( 
DUS ALLE OUDSTE LEDEN SLAPEN IN TENTEN, BEHALVE DE JOGIS ) 
o De jongste leden (wolfkes, TW, BW en Jogis) zorgen voor een bedovertrek !!! (zij 
slapen in het gebouw) 
o Speelkledij 
o Perfect uniform bij het vertrek! (Voor de Wolfkes en Wouterkes ook liefst, maar 
minstens een sjaaltje en een t-shirt) 
o Slaapkledij 
o Kledij die beschermt tegen regen en koude 

o Stevige schoenen 

o Kousen en ondergoed voor elke dag 

o Wasgerief: zeep, washandje, handdoek, tandpasta en tandenborstel 
o Zaklamp 

o SIS-kaart of paspoort 
 
 liefst alles in 1 stevige zak! 
 

Wat nemen we best niet mee 

 GSM 

 Andere elektronische toestellen 

 Juwelen 

 Té veel snoepjes !! 
 

Gelieve de SIS kaart van uw kind mee te geven of af te geven aan de takleiding bij aankomst zaterdag! 

 
 
 
 

https://www.google.be/maps/
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Wafelbak: 3 en 4 oktober 

Wat 

Tijdens zo’n scoutsjaar is er een hoop kosteloos vertier, maar dat geldt helaas niet voor alles. 
Takweekends, groepsweekend, uitstapjes, het onderhoud van onze crypte enz. kosten 
bovenop inschrijvingsgelden toch nog wat centjes. Een groot deel daarvan verdienen we 
door wafels te bakken en te verkopen ! Dit houdt in dat de leiding de crypte 2 dagen lang 
omtovert tot de grootste ambachtelijke wafeloven in Genk en omstreken, en dat ze er 
samen met de leden 2 dagen op uit trekken om deze heerlijke wafels aan de man te 
brengen! 
 
 
 

!!! Let op !!! 

Om zo veel mogelijk wafels te kunnen verkopen, doen we dit niet enkel op zondagnamiddag!  
De verdeling is als volgt : 
Tijgerwouters: zaterdag 11-14h 

Wolfkes : zaterdag 14-17h 

Jonggivers : zondag 11-14h 
Berewouters : zondag 14-17h 

Givers en Jins zondag 14-17 h, zij worden bovendien met de fiets aan de crypte verwacht! 
 
Alle leden worden ook in perfect uniform verwacht ! 
 
 

Dag van de jeugdbeweging : 23 oktober 

Op vrijdag 23 oktober is er de dag van de jeugdbeweging. Dan tonen we aan de rest van het 
land wie we zijn, en doen we allemaal ons uniform aan naar school of waar we die dag ook 
naartoe gaan ! 
 

 
 

Het uniform 

We zijn Scouts en daar zijn we trots op! We verwachten dan ook dat vanaf oktober iedereen 

in perfect uniform op de activiteiten staat te pronken. Voor de jongste leden volstaat T-shirt 

en sjaaltje, voor de oudere leden wordt een perfect uniform verwacht, dus inclusief 

short/rok en hemd met kentekens. Waar deze kentekens thuishoren op het hemd, was terug 

te vinden in de speelvogel van september. 
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T-shirt, sjaaltje en kentekens zijn bij ons te koop, voor de rest kan u terecht bij De Hopper in 

Hasselt. 

 

Tweedehands uniformen – Oudercomité zkt ouders 

Net zoals vorig jaar organiseert het oudercomité een verkoop van tweedehands uniformen. 

Informatie hierover volgt spoedig op www.scoutsgenkcentrum.be . 

Hebt u interesse om ook een handje toe te steken samen met het oudercomité tijdens een 

activiteit, laat het dan gerust even weten.!  U kunt dan een email sturen naar 

karinghelen@skynet.be , zij of iemand anders van het oudercomité neemt dan contact met u 

op. 

 

Een dikke merci … 

… tenslotte aan de leiding die na jaren van kampen, weekends, wafels bakken, bosspelen en 

zoveel meer heeft besloten dat het welletjes is geweest. Ten tijde van de Speelvogel van 

september waren deze namen nog het best bewaarde geheim in Genk, maar nu zetten we zo 

toch allemaal even op een rijtje : Frederik Rosier, Laura De Meulemeester, Toon Vandeurzen, 

Wouter Van Vossole, Thomas Bruggen, Dorien Vandevenne, Matteo Bortolazzi, Vincent 

Verellen, Ashley Efonye, Andries Remans en Bram Potargent . Bedankt voor alles! We zullen 

jullie voor eeuwig in ons hartje dragen en jullie zijn altijd meer dan welkom op de scouts! 

 

Dat was het wat betreft de algemene nieuwtjes en info. Lees zeker door om te weten te 

komen wat jullie leiding verder zoal voor jullie in petto heeft ! 

Vele scoutsgroeten, 

 

Ward Van de Heijning, Sofie van Wesemael, Daan Bertels 

info@scoutsgenkcentrum.be 

0478/58 91 90 

 

  

http://www.scoutsgenkcentrum.be/
mailto:karinghelen@skynet.be
mailto:info@scoutsgenkcentrum.be
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Dag lieve wolven, 

Hoofdleider Ward zit al een tijdje met een probleem. Hij kan het antwoord op het volgende 

raadsel maar niet vinden. Helpen jullie hem? 

Een man heeft een wolf, een geit en een kool. Hij moet een rivier oversteken met de twee 

dieren en de kool. Er is een kleine roeiboot waarin hij slechts één ding tegelijk kan meenemen. 

Echter, als de wolf en de geit alleen gelaten worden, eet de wolf de geit op. Als de geit en de 

kool alleen gelaten worden, eet de geit de kool op. Hoe kan de man de rivier oversteken met 

de twee dieren en de kool? 

Vinden jullie het antwoord ook niet? Leidster Kaat weet het jullie de volgende activiteit te 

vertellen!! 

 

 

Activiteiten voor de maand oktober  

3 of 4 oktober: Wafelbak : de leiding bakt een heel weekend wafels om de scoutskas te vullen. 

Zo kunnen we nog leukere activiteiten maken  Hopelijk helpen jullie ons om deze te 

verkopen.  Welke dag de wolfjes wafels moeten verkopen vinden jullie terug in het editoriaal. 

 

 

 

Wolfkes Wolfkes 
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11 oktober: Olympische Wolf Spelen: Wie wint de gouden medaille in de verschillende wolf 

disciplines? 

 

17-18 oktober: Groepsweekend : Dit weekend gaan we met de hele scouts ravotten in de 

bossen van Kinrooi. Omdat het voor veel wolfjes de eerste keer een weekendje weg van thuis 

zal zijn, kunnen de ouders nog een brief/e-mail verwachten met meer informatie. 

 

25 oktober: activiteit van 2tot5: het ik-word-later-berewouter-of-tijgerwouter-spel. 

Toekomstige berewouters of tijgerwouters?? 

 

Dikke wolvenpoot van jullie leiding!!  
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Beste Berewouters, 

Jullie weten nu ondertussen al een maandje wie jullie leiding is en vinden deze ongetwijfeld 

overdreve leuk. Om dit te vieren zal jullie leiding deze maand superlekkere wafels verkopen 

zodat we nog leukere spelletjes kunnen spelen op het überleuke groepsweekend dat eraan zit 

te komen. 

Maar voor dat jullie de planning te weten krijgen zullen jullie eerst door het doolhof moeten 

geraken. 

 

 

 

proficiat, u hebt dit bijna onmogelijke doolhof kunnen doorkruisen. Als je hebt valsgespeeld, 

10 keer pompen en nu eerlijk oplossen. 

 

Vooraleer je de planning echt te zien krijgt volgt er nog een kort verhaal.  

Op een dag kwam de beer bij de berewouterleiding om tips te vragen. Brecht leerde de beer 

jongeleren en op een eenwieler fietsen zodat hij geld kon verdienen in het circus. Sofie gaf 

tips over de kleding die de beer kon dragen en Sarah leerde de beer acteren. Filip wist hem te 

vertellen hoe hij de beste honing kan vinden en eten als hij honger had van al dat optreden. 

Piet leerde de beer chinees zodat hij heel de wereld kon rondtoeren en Alexander was de 

tourmanager. De beer was de leiding zo dankbaar dat hij besloot om zijn volledige 

circusverhaal aan jullie te vertellen. 

Berewouters Berewouters 
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Spijtig genoeg zit de beer momenteel in China en heeft hij geen Wi-Fi daar dus heeft hij een 

spel gemaakt over zijn circusverhaal. Dat gaan we deze maand onder andere spelen. 

 

Maar leider? Wat gaan we nog doen deze maand? 

 

Zaterdag 3 Oktober(14-17u) 

Wafelverkoop!  

Doe zeker je uniform aan want vandaag gaan we wafeltjes verkopen zodat we met dit geld 

nog leukere spelletjes kunnen spelen! 

Zondag 11 Oktober (14-17u) 

Vandaag gaan we het circus spel spelen dat de beer uit china voor ons gemaakt heeft, zeker 

komen dus! 

Zaterdag 17-18 Oktober 

Groepsweekend! Het is alweer zover, het jaarlijkse groepsweekend. Alle info hierover vind je 

in het editoriaal, vooraan in de speelvogel! 

TIP: schrijf in al je kleren en op al je spullen je naam, dan vind je zeker alles terug! 

TIP2: Niet te veel snoepjes meenemen want buikpijn is nooit leuk 

TIP3: (de belangrijkste) zeker komen, want het wordt heel leuk! 

Zondag 25 Oktober (14-17u) 

Haal je nepsnor uit de schuif, doe je lange zwarte jas aan en zet je hoed op, want vandaag 

spelen we een maffiaspel! Kom verkleed en verover Genk Centrum met je maffiabende! 

 

Groetjes en Kusjes en Knuffels en nog van die dingen 

Van de leukste, liefste, stoerste, sterkste, slimste, grootste, kleinste, een grootte ertussen, 

Berewouterleuding, 

Brecht, Piet, Sofie, Sarah, Alexander, Filip 
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Dag stoere Tijgers, 
 

Nu jullie ons kennen en jullie weten dat wij supercool zijn, hebben wij er enorm 

veel zin in om er een topjaar van te maken! We weten dat we heel veel talent bij 

de Tijgers hebben. Veel meer dan bij die Beren.. We zullen ze dit jaar met jullie 

ontdekken en ervoor zorgen dat alle talenten aan bod kunnen komen. Tijdens 

de eerste activiteit hadden we al gezien dat er een paar jongetjes geweldig goed 

Hollands konden praten. Iets waar Annelien en Marie meesteressen in zijn. Ook 

zagen we dat we met veel sportievelingen zitten. We zullen ervoor zorgen dat er 

wel iets sportiefs in elke activiteit zit! We zullen dit jaar bewijzen dat Tijgers 

veelzijdig zijn en daar kunnen we mee starten als jullie zich 11 Oktober allemaal 

op en top verkleden alsof jullie bij de maffia horen! 

 

Zaterdag 3 OKTOBER : 11-14 Lekkere wafels verkopen!!! 

11 OKTOBER : 14-17 het eerste maffiaspel 

VERKLEED JE ALS EEN MAFFIOSO 

17-18 OKTOBER : GROEPSWEEKEND (meer info volgt nog) 

27 OKTOBER : 14-17 het hoe-word-ik-de-beste-tijger-spel 

 

 

We hebben zelfs nog een verrassing voor jullie! Er komt ons nog een 

superknappe en megaleuke jongen vergezellen in de leiding. Raden jullie zijn 

naam??? 

Tijgerwouters Tijgerwouters 
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     -EER                        -V  -S                                        -P                                            -VLIND 

 

 

 

Hier de eerste gekke foto van het jaar dat te gek gaat worden! 

 

 

 

Vele smakkerds, 

Annelien, Marie, Tuur, Jordi, Yves en ?????? 
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Gegroet jonggidsen, 

Speelvogels beweren altijd dat het een weer eens leuke maand wordt, maar is dat wel echt zo? Vind 

het nu uit aan de hand van deze geheel accurate horoscoop!  

Weegschaal 
Deze maand beleef je allerlei 
spannende avonturen. Probeer 
je hoofd koel te houden en 
steeds wijze beslissingen te 
nemen – of de situatie kan wel 
eens uit de hand lopen… 
Gelukkig kan je in dat geval op 
hulp van je vriendinnen 
rekenen. 

Maagd 
Je bevindt je deze maand vaak 
(ongewild) in het middelpunt 
van de belangstelling. Laat deze 
unieke gelegenheid niet 
ongebruikt en zorg dat ook die 
knappe jongen je opmerkt. Wie 
weet bloeit er nog wel iets 
moois. 

Schorpioen 
Je bent nogal prikkelbaar en je 
omgeving heeft het er mee 
gehad, wat ontaardt in een 
knallende ruzie met je beste 
vriendin. Probeer de situatie 
eens van haar kant te bekijken 
en bied je excuses aan.           
Nou, gelukkig dat het maar één 
keer per jaar oktober is.  

Boogschutter 
De sterren weten duidelijk niet 
wat ze met jou moeten 
aanvangen komende maand. 
Nooit meegemaakt zeg! Het 
kan dus echt alle kanten 
uitgaan, spannend. 

Steenbok 
Dat ziet er een veelbelovende 
maand uit, Steenbok. Alles 
waar je aan begint draait uit op 
een succes. Maar wordt niet 
overmoedig, voor je het weet is 
het immers al november. 

Waterman 
Oktober wordt een maand als 
alle andere: saaie weekdagen, 
geweldige zondagen. De 
sterren raden je dan ook aan 
steeds paraat te staan op de 
scouts. 

Ram 
Je bevindt je op een 
tweesplitsing, denk goed na 
over welke weg je inslaat. Er 
kan wel eens no way back zijn. 

Vissen 
Eindelijk is het zo ver, je crush 
spreekt je aan! Probeer niet te 
hard to get te spelen en dan 
kan alles wel eens lopen zoals jij 
het altijd gewild hebt.  

Stier  
Je voelt je deze maand soms 
een beetje droevig. Maar niet 
getreurd, Demi Lovato’s 
nieuwe album komt uit en wie 
wordt daar nu niet vrolijk van? 

Tweelingen 
Laat je niet afleiden maar ga 
gewoon recht voor je doel. Met 
hulp van een vriendelijke 
attitude bereik je exact wat je 
wilt, wat een leuke maand zeg!  

Kreeft 
De sterren staan in een 
gunstige constellatie Kreeft. Als 
je oud genoeg was om lotto te 
mogen spelen zou je zeker 
winnen! Helaas is dat niet het 
geval maar geen geluk in het 
spel is geluk in de liefde zekers? 

Leeuw  
Je beleeft enkele tegenslagen 
deze maand en zo wordt niet 
enkel het weer maar ook je 
stemming steeds grauwer. 
Probeer desondanks toch het 
positieve in te zien en weet dat 
je vrienden er voor je zijn. 

Nou dan hier nog de maandplanning: 

Zondag 4 oktober: Wafelbak (zie editoriaal) 

Zondag 11 oktober: Oh-nee-mijn-horoscoop-komt-niet-uit-spel 

Zaterdag 17 en zondag 18 oktober: Groepsweekend (zie editoriaal) 

Zondag 25 oktober: Hoera-het-is-wintertijd-spel 

xoxo  

Stef, Jules, Eva, Eva en Maud   

Jonggidsen Jonggidsen 
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Hey jullie daar stoere jongverkenners, 
 

Het nieuwe scoutsjaar is weer volop bezig (oef gelukkig) en 
ook tijdens de maand oktober staan er weer leuke 

activiteiten op het programma. Daarover hieronder wat 
meer MAAR eerst presenteer ik jullie de 3 leukste mopjes 

van jullie leukste leiding !!!!!! 
 

Een meisje loopt met haar hond over straat. Roept een vrouw opeens: "Weg met die 
hond! 

Weg! Ik voel zo een vlo over mijn been kruipen!" Het meisje trekt aan de riem van haar 
hond en zegt geschrokken: "Snel... Bello! Weg! Die dame zit onder de vlooien!" 

 
 
Bij een blonde studente wordt ingebroken. 
 Dan zegt de inbreker ineens: 
”Stil jij dom blondje ik zoek geld!!!” 
"Wacht even," antwoord het blonde studentje,  
"dan zoek ik mee!" 
 
 

Jantje vraagt aan de leraar: “Meneer, kun je ook straf krijgen voor iets dat 
je niet gedaan hebt?” 

Waarop de leraar zegt: “Natuurlijk niet, jongen”. 
“Gelukkig maar” zegt Jantje. “Want ik heb mijn huiswerk niet gemaakt!”. 

 
 

Wat is het toppunt van snelheid? 
  Een slak die uit de bocht vliegt 

 
 

Vraag: Wat is een skelet in een kast? 
Antwoord: Iemand die vroeger gewonnen heeft met verstoppertje... 
 

 HAHAHAHAHHAHAHAHA 
  
En dan nu de activiteiten van de maand oktober: 
4/10: Wafelenbak, voor meer informatie zie het editoriaal!! 
11/10: NOG een leukere activiteit met nog altijd super leuke leiding 
17-18/10: SUPERRRRR leuk groepsweekend !!!! Zeker komen, het wordt weer een 
topeditie dit jaar. Voor meer info verwijzen we jullie naar het edioriaal. 
25/10: Bekomen van een topweekend.. TOCH NIET ook nu weer activiteit van 14u-
17U@crypteuuuuu 
  

Jongverkenners Jongverkenners 
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Hey liefste Gidsen, 

 

De maand september zit er al weer op! Het was wel een topmaand: het gidsenlokaal in een 

nieuw jasje gestoken, facebookweetjes bijgeleerd van elkaar en onze voetjes goed verwent 

op het blotevoetenpad! Wat vliegt de tijd toch snel, wanneer ge u amuseert! Maar niet 

getreurd, de maand oktober heeft ook heel wat leuks in petto! Vooraleer we daar meer over 

vertellen, zetten we even de belangrijkste beautytips allertijden op een rijtje: 

 

Tip 1: Zonnebrandcrème met een spons. 
Als je niet van het vette, plakkerige gevoel houdt dat een zonnebrand op je gezicht je 
geeft, gebruik dan een sponsje. Doordat je het met een sponsje opbrengt trekt het 
meer in je huid in plaats van dat het op je huid blijft liggen. 

 
Tip 2: Langer scrubben in plaats van harder 
De meeste vrouwen denken dat het helpt om harder te scrubben. Fout! Wil je heel 
goed exfoliëren dan kan je beter langer dan harder scrubben. Als je hard scrubt doe je 
eigenlijk meer kwaad dan goed aan je huid. 

 
Tip 3: Mix je foundation met zonnebrand 
Tegenwoordig hebben de meeste foundations een SPF. Heeft jouw favoriete 
foundation dat niet dan is daar een simpele oplossing voor. Meng je foundation met 
een beetje zonnebrand en breng het aan op je gezicht. Klaar! 

 
Tip 4: Ontstress en zoek een hobby! 
Stress zorgt voor hormonen die je acne geven. Neem dus even lekker de tijd om te 
relaxen met een rustige hobby. Doordat je rustig bent kan zuurstof zich beter door je 
lichaam vervoeren. 

 
Tip 5: Nagellak op je ringen 
Als je goedkope ringen koopt (niet van zilver) krijg je snel groene uitslag op je vingers. 
Dat kan je heel simpel verhelpen door een laag doorzichtige nagellak over je ringen 
heen te doen. Works great! 

 
Tip 6: Baby handdoekjes 
Gebruik je handdoekjes om je gezicht te reinigen? Ga dan voor de zachtere versie 
voor baby’s, veel liever voor je huid. Babyshampoo en babyzeep kan trouwens ook 
een goede aanvulling zijn voor je beautycase! 

 
Tip 7: Zure room als gezichtsmasker 
Heb je een gevoelige huid? Gebruik dan twee keer per week een zure room 
gezichtsmasker. Gebruik per keer ongeveer een eetlepel en smeer het over je gezicht. 
Laat het 20 minuten zitten en spoel het daarna weer af. Het melkzuur in de room 
zorgt ervoor dat je huid zacht en glad wordt. 
Tip 8: Avocado voor een droge huid 

Giden Gidsen 
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Om je droge huid weer vet te krijgen kan je één keer in de week een maskertje van 
avocado uitproberen. Prak de avocado en smeer het op je gezicht, 15 minuten laten 
zitten en met lauw water afspoelen. 

 
Tip 9: Slaap op je rug 
Ja, het is heerlijk om op je buik te slapen. Maar als je op je rug slaapt krijg je minder 
snel rimpels en minder snel acne. Doordat je gezicht op je kussen ligt kunnen je poriën 
geen zuurstof krijgen. Kijk maar eens naar je gezicht, je hebt vast aan één kant meer 
last van onzuiverheden dan aan de andere kant. Dit kan door slapen komen, maar 
ook doordat je bijvoorbeeld altijd je rechterhand tegen je gezicht aanleunt. 

 
Tip 10: Water eten 
Hou je er niet zo van om veel water te drinken? Goed nieuws, je kunt beter 
hydraterende fruitstukken eten zoals grapefruit of komkommer. Het water uit fruit 
dringt veel beter door in je cellen dan gewoon water. 

 
En dan nu de planning voor oktober: 
 
4 oktober: WAFELENBAK!!!! Kom allemaal in perfect uniform wafels verkopen, want hoe 
meer wafels we verkopen, hoe meer centjes we hebben voor leuke dingetjes te doen! 
 
10 oktober: Het-hoe-zie-ik-er-op-mijn-best-uit-als-gids-spel! 
 
17-18 oktober: GROEPSWEEKEND!!! Voor meer informatie zie het editoriaal 
 
25 oktober: Een geweldig bosspel gewoon omdat het kan :p 
 
Vergeet ook allemaal niet af te melden voor 10u zondagochtend als je niet kan door een 
facebookberichtje naar ons te sturen of een mailtje naar 
gidsenleiding@scoutsgenkcentrum.be!  
 
 
 

Een stevige scoutspol, 

Sooi, Sofie, Sofie, Zoë 

  

mailto:gidsenleiding@scoutsgenkcentrum.be
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Lieve Verkennertjes,  

 

ik ga je een verhaaltje vertellen over het grote dierenbos. 

 

In het grote dierenbos woonde een uil. Op een nacht vloog de uil in het rond en hij landde op 

een grote boom. Hij riep: "Oeh oeh, oeh oeh" Maar... niemand hoorde de uil. De uil vond dit 

niet leuk. Er was niemand om mee te spelen of om gewoon wat te praten. 

De volgende nacht vloog de uil opnieuw in het rond. Deze keer landde hij op een tak van een 

andere, grote boom. "Oeh oeh, oeh oeh". Maar... weeral was er niemand die reageerde. De uil 

vond dit echt niet prettig. 

De volgende nacht vloog de uil niet meer in het rond. Hij bleef gewoon zitten op een tak en 

hij zweeg. Er was toch niemand die hem hoorde. Van niets te doen, word je natuurlijk niet 

moe, dus 's morgens had de uil nog geen vaak. De uil ging niet slapen en bleef lekker op de 

tak zitten. 

Opeens zag de uil een dier rondhuppelen op vier pootje. Het was een konijn! En daar, wat 

een gekke vogel, dat moet een eendje zijn! De uil riep plots heel luid "Oeh oeh, oeh oeh". En 

meteen keken alle diertjes naar hem. Zo'n raar geluid hadden zij nog nooit gehoord. 

De uil vond dit heel leuk en besloot voortaan altijd 's nachts te slapen. Want overdag is het 

veel leuker. 
 

-Amai, wat een spannend verhaal. Er valt niet echts iets uit te leren voor onze al reeds  

sterk intellectuele verkenners, maar nu heeft uw leiding wel weer mooi een pagina extra 

gevuld wat getuigt van véél inzet en werk! 

Toch kunnen we uit het verhaal afleiden dat de, eerst eenzame, uil nu met vele vriendjes 

kan spelen. Hoe meer, hoe liever. Daarom is een verkenner ten allen tijden aanwezig op 

zondag middag van 14:00-17:00, in perfect uniform, met de fiets en vooral met volle 

goesting.  Nieuwe vriendjes zijn nog altijd welkom. En als jullie altijd netjes luisteren naar 

de leiding en doen wat u wordt opgedragen dan gaat dit voor uw leiding een héél leuk jaar 

worden.  

-Het verkenner-zijn: 

“De verkenners: groep voor puberale jongens die zondag plezier willen beleven en iets bij 

willen leren in groepsverband. Hun leeftijd ligt tussen de 15-17 jaar (3e-5e middelbaar). 

Ze worden begeleid door net iets minder puberale maar toch verantwoordelijke en vooral 

toffe leiding.” 

 

Verkenners Verkenners 
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“Bij de verkenners is er ruimte voor grotere projecten. Met de groep een snuifje avontuur 

realiseren, of uitgedaagd worden door elkaar. Vanuit eigen interesses op zoek gaan naar 

zichzelf tussen soortgenoten. Dit door typische activiteiten of door een experiment 

waaraan gidsen/verkenners in kleine groepjes mee voorbereiden.” 

 “Een verkenner is een eerlijk en blij kameraad 
 Hij doet mee en zet zich in 
 Hij wil winnen en kan verliezen 
 Hij is een opmerkzaam ontdekker 
 Hij leeft oprecht tegenover God, uw leiding dus 
 Hij is fijn in zijn optreden 
 Hij draagt zorg voor hetgeen hij gebruikt 
 Hij helpt graag waar hij kan” 

-De maand Oktober zit vol affe activiteiten met als hoogtepunt het GROEPSWEEKEND: 

Zondag 4 oktober: misschien-wafelverkoop-spel-dag-spel-buh-weten-wij-veel-spel (zie 

editoriaal) 

Zondag 11 oktober: K(n)ikkeren 

Weekend 17-18 oktober: meh-tweede-afste-weekend-van-het-jaar-groepsweekend-spel 

(zie editoriaal) 

Zondag 25 oktober: het-grote-laten-we-hopen-dat-er-al-sneeuw-ligt-op-de-golf-spel 

Aanbod onder voorwaarden, het editoriaal heeft altijd gelijk! 

 

Een stevige Scoutslinker, 

Daan, Lomme, Jan, Dries en Pim, 

 

Moest ge nog niet weten wie uw leiding is... 
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Dag liefste jins! 

Nu jullie weten wie jullie meest afste leiding ooit is, gaat het natuurlijk ook het meest afste 

jaar ooit worden, met de meest afste jinreis ooit. Voor dat meest afste jaar moeten wij 

natuurlijk ook de meest afste jintrui hebben. Maar waarom is de kleur toch zo belangrijk dat 

wij toch zeker 3 weken over een kleur liggen te discussiëren terwijl Pierre die weken dacht 

‘WTF? Is this what scouts is? Talking about colours??’ Awel Pierre speciaal voor u een 

verklaring: Het gaat erom hoe u groep zich aan de buitenwereld ten toon wilt stellen. Kijk maar 

naar volgende voorbeelden uit de afgelopen jaren: 

De potjes-blauwe jins uitten zich tot een stelletje potten onder elkaar. 

De bordeaux-rode jins hielden niet van originaliteit. (Bordeaux scouts Genk t-shirt dit dat) 

De rode jins waren verliefd op het haar van juul. 

De Diva-blauwe jins DACHTEN ook dat ze in een wereld vol faam leefden. 

De Tangerine-oranje jins beschouwden zichzelf liever als een stelletje verkeerskegels 

Daarom allerliefste Pierre is het zooo belangrijk dat wij zo lang discussiëren tot wij de juiste 

kleur hebben gevonden, waar iedereen het mee eens is en waar iedereen zich goed bij voelt. 

Een kleur die ons allen verbindt en na streeft wat onze groep nu werkelijk aan de buitenwereld 

wil meegeven. Waar wij voor staan, wat ons kenmerkt!  

Maar wat gaat nu onze kleur worden?  

Is het paars.. de kleur die een diepe ontspanning kan oproepen. Die diepe ontspanning geeft 

de groep een gevoel van zekerheid, waardigheid en vastbeslotenheid.  

Is het groen.. De kleur van vernieuwing en de natuur. Het zorgt voor harmonie en vrede in de 

groep. Het geeft de groep ook een enorme kracht. Groen zorgt voor een gevoel van 

tevredenheid. 

Is het roze…de kleur die een romantische en zachte uitstraling heeft. Maar deze kan in diepere 

tinten ook passie met zich meebrengen. Het geeft de groep een onschuldig en speels karakter.  

Is het turquoise… de ontspannende kleur die de groep heldere gedachten en intuïtie geeft. 

Het maakt van de groep een groep zonder emoties.  

Is het grijs…de kleur van de kalmte en de sereniteit. Het laat de groep elegantie uitstralen en 

het zorgt voor een gevoel van wijsheid en duurzaamheid.  

………….. wie zal het zeggen? 

Jins Jins 
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Zo allerliefste patatjes nog even belangrijke data maar zoals jullie allen al weten is de FB-

pagina een belangrijk portaal voor jullie! Hierop verschijnen de laatste nieuwtjes, roddels, 

wijzigingen, aanpassingen, veranderingen, … 

03-04/10 WAFELWEEKEND! We laten jullie nog weten op welke dag jullie moeten bakken en 

verkopen. 

16-17-18/10 GROEPSWEEKEND! Vergeet niet dat het dus voor jullie al vanaf de vrijdag begint!  

Dikke knuffels en kusjes jullie meest afste leiding ooit!!!!!  
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vrijdag van 9 tot 12 uur & 13 tot 18 uur. 

Zaterdag van 9 tot 15 uur (ook tussen de middag). 

Zondag van 9 tot 12 uur. 

Maandag gesloten 

www.legerstockhendriks.be 

 

 

met dank aan... 

http://www.legerstockhendriks.be/


 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

UW HOPPER WINKEL: 
 

Hopper Winkel Hasselt 
 

nieuw adres: KAPERMOLENSTRAAT 24 HASSELT 

Telefoon : 011 22 42 42 

E-mail  winkel: hasselt@hopper.be 

 

Openingsuren 

woensdag tem vrijdag van 14u tot 18u 

zaterdag van 10u tot 12.30u en van 13.30u tot 18u 

 

Sluitingsdagenin 2012:   

17 mei;  21 juli 

5 tot en met 25 augustus 

1 november 

25 december tot en met 31 december 

 


