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Hey daar scoutsvrienden! 
Het was weer een drukke maand in april. Niet alleen vonden er verschillende takweekends plaats, 

waar de Tijgerwouters, Jonggidsen en Jins uit hun bol gingen. Ook organiseerden we de 5e editie van 

ons Weekend van de Houten Kop En wat een topeditie was het weer! Vrijdag maakten we het 

gezellig met Red Lucky 7 en Monroe, waar we samen met een goed bordje ribben van genoten. 

Daarna was het tijd voor het steviger werk met eerst de mannen van The Hourglass Instinct wiens 

gitaargeweld nog lang in onze oren zal weerklinken, en als hoofd-act de mannen van Fubar, of bij 

ons nog steeds beter bekend als ‘de scoutsband’. Zij kregen het voor mekaar al van de eerste noot 

de koepel omver te blazen. Binnen in de crypte zetten we het feestje verder met de swingende beats 

van Konna en Kiani & His Legion.  Zaterdag was het de beurt aan de jins voor de NEON-party. De 

muren zullen nog lang licht geven van al die neon-verf! Tenslotte was het zondag weer tijd voor onze 

bekende bierdegustatie. En ja, ook dit jaar liet het zonnetje ons niet in de steek. Met een goed glas 

in de hand genoten we van het weer, de koers (al was het jammer dat de sporza website is gecrasht 

in de slotseconden), en de zomerse muziek van La Murga Armada! 

 

 

Het was dus weer duidelijk een fantastische editie en daarom rest er ons niets dan iedereen enorm 

te bedanken. In de eerste plaats de leidingsploeg, en in het bijzonder het comité, die weer enorm 

hard heeft gewerkt om alles voor mekaar te krijgen. We zijn blij dat jullie in ons team ziten! Ook 

willen we zeker onze sponsors bedanken die ons helpen om alles financieel rond te krijgen. 

Vervolgens ook bedankt aan het oudercomité voor de steun tijdens de bierdegustatie! 

En ten slotte bedanken we iedereen die met ons is komen mee-vieren! 

 

 

Editoriaal 
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Spaghetti-Avond 

 

De eerste zaterdag van mei schotelen de jins ons weer een overheerlijk bord pasta voor. Zij hopen 

jullie dan ook allemaal te kunnen bedienen op hun jaarlijkse spaghetti-avond op 30 april in de 

crypte. Inschrijven kan nog op onze website www.scoutsgenkcentrum.be. 

Kom ze zeker nog een laatste keer steunen voor ze op reis vertrekken! 

 

Mei: 1 mei  

 

Wat een geluk! 1 mei valt dit jaar op een maandag! We moeten dus geen activiteiten aflassen om 

naar de meikoningin te gaan kijken! Zaterdag 30 april is het dus wel activiteit. Check zeker jullie 

takartikels om te zien wat jullie leiding in petto heeft!  

Laatste activiteit en kamp 

Helaas is mei ook de maand waarin de leiding zich weer achter de boeken moet steken. Lees zeker 

jullie takartikel om te weten wanneer de laatste activiteit van je tak zal plaatsvinden. Dat zal 

waarschijnlijk 14 mei zijn! 

Na die activiteit zal de volgende keer dat jullie nog van ons horen ergens in juni zijn, met onze 

kampspeelvogel. Iets later zullen dan ook de inschrijvingen starten (meer daarover op onze website 

en in de kampspeelvogel) 

Kampdata: 

De oudste leden (vanaf jonggivers) zullen vertrekken op 2 augustus. Zondag 6 augustus is het dan 

bezoekdag en komen de jongste leden aan. We komen samen terug aan in Genk op zaterdag 12 

augustus. Het kamp zal plaatsvinden in Sainte-Marie-sur-Semois. (meer details volgen in de 

kampspeelvogel) 

Ziezo, dan kunnen we er aan beginnen. Hopelijk is het zonnetje er ook bij en wordt mei een top-

afsluiter van een top-scoutsjaar! 

Als jullie nog vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan zeker niet iemand van de groepsleiding te 

contacteren (op onderstaand nummer/emailadres of via de contactgegevens op onze site) 

Een stevige scoutspol, 

Sofie van Wesemael, Ward van de Heijning & Daan Bertels 

info@scoutsgenkcentrum.be 

www.scoutsgenkcentrum.be 

0478/ 58 91 90 

http://www.scoutsgenkcentrum.be/
mailto:info@scoutsgenkcentrum.be
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Dag Wolven, 

Met spijt in hart moet ik jullie vertellen dat de laatste maand van ons geweldig Wolven jaar alweer is 

aangebroken. Zelf had ik het er ook heel moeilijk mee. Ik bedoel, een zondag zonder scouts, dat is 

toch geen zondag meer?!? Vanaf het einde van mei zullen jullie zondagen er niet meer zo 

rooskleurig uitzien. Op zondag thuis boeken lezen, de maaltafels oefenen in plaats van  3 uur lang 

samen met de fijne leiding en mede wolven top spelletjes te spelen . Maar zo ver is het nog niet 

eerst gaan we er nog een  top maand van maken met nog 2 fantastische activiteiten. 

Zondag 7 mei: vandaag is de  is de 127ste dag van het jaar. en er zal een top spel voorzien worden op 

deze speciale dag  met een activiteit  2 tot 5 aan de crypte!  

Zondag 14 mei: Dit is het dan lieve wolven onze laatste activiteit maar nog maar 109 nachtjes slapen 

en er kan terug genoten worden van een scouts jaar met zondagen vol plezier . 

 Wederom van 2 tot 5 aan de crypte.  

Pim, Ben, Brecht, Febe, Elien en Karen xxx 

 

 

  

Wolfjes 
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Beste, liefste, leukste pantertjes! 

 

De laatste maand van het scoutsjaar gaat in. Ik hoor het jullie al zeggen “Is het nu al gedaan????”. Ja 

lieve pantertjes, wij vinden het net zo erg als jullie. Jullie hebben ons een topjaar gegeven!  

In mei gaan wij nog twee leuke activiteiten doen: 

 

07/05: Het is vandaag niet enkel moederdag, maar ook weer scouts van 2u tot 5u. We spelen het 

grote mama-spel. 

 

14/05: Vandaag spelen we vettige spellekes! ENKEL als het niet te koud is. Dus trek niet jullie 

mooiste kleren aan. 

 

Hopelijk zien we jullie volgend jaar terug als woutertje of natuurlijk nog een keer als pantertje! 

 

Een dikke scoutspol, 

Vincent, Arno, Julie, Leen, Sofie, Ine en Sofie. 

Panters 
 

SCOUTS 

SCOUTS 
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Aller aller aller aller aller aller aller allerliefste berewouters,  

Tot onze grote spijt moeten we jullie meedelen dat mei de laatste maand is van dit FANTASTISCHE 

scoutsjaar   

Daarom blikken we even terug op alle dingen die we dit jaar gedaan hebben: 

Door vond dat hij wel mooi stond met een kegel op zijn hoofd… 

 

 

 

 

 

 

Op weekend haalden Mattia, Tiebe en team Giogu hun beste dansmoves boven, en daar zijn 

gelukkig mooie foto’s van…  

 

 

Guust ging voor een nieuw maar gedurfd kapsel… 

Berewouters 
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En er werd heel wat gepompt (hé Xabi ☺) 

 

 

 

 

 

 

 

Om het jaar dus af te sluiten en jullie al een beetje voor te bereiden op een nog fantastischer 

scoutskamp hebben we deze maand nog 2 verrassingsactiviteiten, zondag 7 en 14 mei 
telkens van 2 tot 5 @ Crypte. 

Hier nog een foto van ons toen we zelf zo’n schattige beertjes waren als jullie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geniet van het zonnetje, leer (een beetje) voor toetsen en kom zéker nog naar de laatste 2 

activiteiten!!! 

Groetjes met een volle pot lekkere honing,  

Silje, Robin, Piet, Stef, Roos, Katrien en Pepijn 
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Lieve tijgerwouters! 

Het is een supertof jaar geweest met jullie. Jammer genoeg zijn we nu bij de allerlaatste maand van 

de scouts gekomen (vrees niet, er is nog een supertof kamp in Augustus).  

Wat gaan we nog allemaal doen in mei?  

Nog 2 hele leuke activiteiten, beiden van 2 tot 5 aan de crypte! 

Op 07/02: spelen we het grote ‘elke vogel legt een ei’-spel.  

En op 14/02: Onze laatste activiteit van het reuzeleuke jaar spelen we het Allerleukste spel tot nog! 

Dan rest ons enkel nog wat herinneringen op te halen en te genieten van de volgende foto’s! 

Een stevige scoutspol, 

Anne, Stef, Tim , Sarah, Kaat en Rik! 

 

 

 

 

  

Tijgerwouters 
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Dag meisjes, 

in mei leggen alle vogels een ei. Pasen is voorbij, maar het thema ‘ei’ is nog niet uit de conversaties 

verdwenen, zo blijkt uit een artikel van Nieuwspaal.nl: 

 

Gelukkig kan deze site ons veel wijzer maken. Dankzij het volgend artikel zullen we volgend jaar bij 

Pasen niet meer dezelfde fouten maken als dit jaar! 

  

Jammer genoeg is de maand april voorbij. We hebben ons enorm geamuseerd op weekend en kijken 

enorm hard uit naar scoutskamp! 

Het duurt niet lang meer en het scoutsjaar zit er al op :’(  

Niet getreurd, we hebben nog een paar leuke activiteiten klaarstaan voor jullie!! 

 

De beschrijving van jullie maand: 

Jonggidsen 
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1 mei Dag van de arbeid 

4 mei Dodenherdenking 

5 mei 

7 mei 

11 mei 

Bevrijdingsdag 

Voorlaatste activiteit van het jaar  wees erbij 

Salvador Dali is jarig 

14 mei LAATSTE activiteit van het jaar :’’’’’’(  

Kom zeker dan kunnen we gezellig samen 

afscheid nemen! 

(het is ook Moederdag dus maak zeker een 

ontbijtje voor je moederlief) 

25 mei Hemelvaartsdag 

 

Tot zondag, 

Xoxo 

De jongidsenleiding 
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Dag Jongverkenners, 

April is gedaan en na april komt zoals we allemaal weten… mei. Na de extreem leuke maand 

april met het weekend van de Houten Kop, onze speeltuin-van-Bokrijk-inclusief-kindje-

terugvinden activiteit (super gedaan Nathan) en andere geweldige activiteiten is het tijd 

voor de laatste maand. 

Als afsluiter gaan we op weekend, we waren het niet vergeten, maar zoals iemand ooit 

ergens zei “Save the best for last, surprise!!”, als ik het nog juist weet was het de 

Dubsteplegende Borgore. 

Waar is dat zogezegde weekend, leiding? 

Bivak Zandhoek – de Bosbeek (A) 

Bergeindestraat 40-42 

3680 Opoeteren 

Wanneer gaan wij dan wel niet gaan, het zijn nog maar twee weken? 

Het weekend van 6-7 mei. Zaterdagochtend verwachten we jullie in PERFECT uniform om 

9uur aan ons weekendhuisje in Opoeteren. Zondagmiddag om 12u00 mogen jullie naar 

huis. Sidenote: Wees op tijd. 

En wat gaan we dan doen daar? 

Fel doen, ruige spelletjes, fijne spelletjes, op tijd slapen zodat wij veel tijd hebben om dril te 

geven. Met als thema: meisjes  

Kan ik daar overleven zoals ik de hele schoolweek doe, d.w.z. met één onderbroek? 

Wel neem vooral genoeg onderbroeken mee, stank is nooit fijn, maar hieronder zullen we 

een praktisch lijstje geven over dingen die ook misschien handig zijn. (lees heel handig) 

• Kleren, aangepast aan het weer, genoeg van alles, kijk ook als er 

regen gaat zijn ja of nee. Neem ook zeker kleren mee die vuil 

mogen worden en zorg voor een extra outfit als de andere kleren 

vuil zijn. 

• Schoenen die alles aankunnen en stevig genoeg zijn om de JVK’s 

aan te kunnen. 

• Toiletgerief, tandpasta, tandenborstel, handdoek, zeep… 

• GEEN veldbedje, wel een slaapzak en eventueel een dekbedovertrek 

en kussen 

• Naast ondergoed ook sokken 

• Identiteitskaart 

• Verkleedspullen die binnen ons thema lijken te passen 

Jongverkenners 
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• 22 euro cash (liefst gepast) 

Wat willen wij niet zien? 

• GSM, als wij die zien nemen wij die af 

• Dure spullen, laat dat gewoon thuis want, dat gaat alleen maar 

kapot. 

• Te veel snoep, chips… en cafeïnehoudende dranken. Overdrijf niet 

met snoep, Redbull, Monster en andere dergelijke cafeïnehoudende 

dranken nemen we af. 

• Zakmessen mogen, dolken worden afgepakt, denk er wel aan dat 

het lemmet niet groter mag zijn dan de gebruiker z’n handpalm. 

Lieve leiding, ik heb zo veel zin in dit weekend, hoe kan ik me zo snel mogelijk inschrijven 

hiervoor!!?? 

Stuur een mailtje om je in te schrijven naar thibeau.appeltans@gmail.com, uiterlijk voor 4 

mei. Wees hiermee zeker op tijd!! 

Indien uw zoon allergieën heeft of medicatie moet nemen, gelieve ons in de 

inschrijvingsmail dit te melden evenals een telefoonnummer waarop we in een noodgeval 

iemand kunnen bereiken. 

De laatste activiteit van het jaar op 14 mei zullen we van 2 tot 5 spenderen aan de crypte en 

omstreken 

Deze zal in het teken staan van de scouts, een beetje als voorbereiding op het kamp. We 

zullen ook een leuk spel spelen en in dat spel zit een beetje verwennerij voor jullie verwerkt. 

Over dit fantastische kamp horen jullie binnenkort meer in de kampspeelvogel!! 

Belangrijk: In de papieren versie van de speelvogel zijn er wegens overmacht twee 

foutjes ingeslopen (weekend + laatste activiteit). Enkel deze online versie is juist! 

Jullie mogen het tegen jullie vriendjes zeggen waarvan je weet dat die enkel de 

papieren versie gebruiken. 

Alles is contingent, maar daarom is dit speelvogelartikel niet arbitrair, 

Een stevige scoutspol, 

M.V., E.S., D.V., P.V.Z., G.P., T.A., oftewel jullie leiding hun initialen. 

mailto:thibeau.appeltans@gmail.com
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Ola Gidsen, 

 

Het einde van het jaar is nabij, op kamp na natuurlijk. 

Het was al een mooi jaar, maar we hebben nog 2 activiteiten om fantastisch af te sluiten! Dus schop 

u allemaal naar de crypte de volgende data: 

 

Zondag 7 mei: voorlaatste activiteit! 

 

Zondag 14 mei: Laatste activiteit!  

 

 

 

 

 

Gidsen 
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Ophef op deze gruwelijke dag! 

De activisten van Dierenfront eisen dat de paashaas onmiddellijk wordt verboden. De 

dierenrechtenorganisatie vindt dat dieren niet tegen hun wil mogen gebruikt worden voor 

menselijke tradities, zoals het verstoppen van eieren. 

"Miljoenen hazen worden rond Pasen op verschrikkelijke wijze misbruikt", meldt Dierenfront-

woordvoerder Jildou Brons. "De paashaas draagt een mandje op zijn rug en verstopt eieren. Dat is 

voor hazen volstrekt onnatuurlijk gedrag. In de natuur eggen hazen geen eieren. 

 

Ook het beschilderen van paaseieren moet volgens Dierenfront verboden worden. "Kippen voelen 

instinctief een sterke verbondenheid met de eieren die ze leggen". Ze hebben direct door wanneer 

er met hun eieren wordt gerommeld. Kippen kunnen enorm in paniek raken als ze zien dat hun 

eieren ineens blauw zijn", aldus Brons. 

Het vervangen van paashazen en paaseieren door exemplaren val chocola is volgens Dierenfront 

geen oplossing. "We moeten respectvol met dieren omgaan, of ze nou van chocola zijn of niet", zegt 

Brons. "Elk jaar zien we gruwelijke beelden van kinderen die chocoladehazen de oren afbijten. 

Afgrijselijk." 

Als echte scouts en verkenners is het onze taak om op te komen voor fauna en flora, en de wereld 

een stukje rechtvaardiger te maken. Daarom maken wij er deze maand onze missie van om de 

paashazen te redden uit de handen van die achterbakse wolven en panters. Een zware strijd, maar 

meet de zon op komst krijgen we de hazen wel aan het lopen naar vrijheid! 

 

 

 

 

Verkenners 
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Ons plan van aanpak is het volgende!: 

- Zondag 23/04: Jongstuimig Genk. We gaan die wolven eens goed tussenpakken! 
 
- Zondag 30/04: 
Hetisdedagvoordedagvandevrijheid,tegendemaandagmoetenallehazenvrijzijn!Ikhebeenbus 
geregeldnaarruslandmaardaarishetnietveelveiligerspel? 
 
- Vrijdag 05/05 - Zondag 07/05 WEEKEND!!!!!!! Jan vliegt ons naar Nieuw Zeeland, het nieuwe land 
van de zee, alee op de zee eigenlijk. Veel water dus. Iedereen nat dus, warm yessss, en veel water, 
pak dus wat water mee voor als we nog wat water willen, en een badpak. Reisdetails volgen nog. We 
pakken de overlevende hazen mee. 
 
- Zondag 14/05: Laatste activiteit! De Hazen zijn vrij, en we kunnen rots zijn op onszelf. Dit gaan we 
vieren met wat ballonnen, taart, en een wandeling van 100km met Piet voorop. Of een verwendag 
voor Tuur (haha weet ge  welke?) 
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Onze tijd samen zit er bijna op  

En het was helemaal geen flop! 

Binnenkort samen op jinreis, 

Daar pakken we de hoofdprijs! 

Zwemmen, dansen en lachen op het strand. 

Wie valt in Kroatië door de mand? 

Misschien wel Lucas met zijn rosse kop? 

Maar die komt daar wel bovenop. 

Wie van jullie vindt er de liefde van zijn leven? 

En moet misschien 9 maanden later een geboorte geven. 

Maar voor we vertrekken nog wat werk! 

Want op 6 mei verkopen we spaghetti in de kelder van de kerk. 

Dan kunnen jullie je kooktalent onder uit de kast halen 

Om een heel aantal groenten te malen. 

Voor de groentjes zonder ervaring: 

In spaghetti bolognese zit zeker geen geen haring. 

Op de volgende pagina vinden jullie het correcte recept, 

Dat heb ik ergens op het internet onderschept. 

Bereid je zeker goed voor, 

Want we serveren ook spaghetti aan de pastoor. 

We zien elkaar snel, 

Op een aciviteit, familiefeest of bij een bordspel! 

Joren, Zoë, Wouter, Ward en Boef 

Jins
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Spaghetti Bollenijs 

Ingrediënten 

• 500 g gemengd gehakt 

• 1 ui  
• 2 grote wortelen 

• 2 selderstengels 

• 1 kleine venkel 

• 1 rode paprika 

• 1 glas rode wijn 

• 2 blikken gepelde tomaten in blokjes 

• 1 chilipeper 

• 2 tenen look 

• een mespunt venkelzaad 

• een mespunt paprikapoeder 

• een mespunt cayennepoeder 

• 1 takje rozemarijn 

• olijfolie 

• tijm 

• laurier 

• 2 el geconcentreerde tomatenpuree 

• 1 el suiker 

• 400 g spaghetti 

Bereiding 
1. Kleur het gehakt aan in olijfolie. Snij de ui en voeg bij het gehakt. 
2. Hak de wortelen, selder, paprika, venkel en look fijn in een cutter en voeg toe aan 

het gehakt. 
3. Doe de tijm, laurier en rozemarijn bij in de pot, samen met de wijn. 
4. Voeg tenslotte de tomatenpuree en de gepelde tomaten toe. Bijkruiden met 

cayennepeper, venkelzaad, paprikapoeder, peper, zout en een eetlepel suiker. 
5. Kook de spaghetti al dente. 

 

 

https://koken.vtm.be/ingredienten/knoflook
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met dank aan... 

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 
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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 

 

 


