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Dag allemaal 
Beste ouders, leden en sympathisanten. 

Het heel nieuw scoutsjaar, ons 76ste, is begonnen. We staan weer te popelen 

om uw kleine kapoen helemaal onder te dompelen in de wilde avonturen van 

het Scouts en Gidsen – verhaal. 

Inschrijvingen  

Het heeft u waarschijnlijk bloed, zweet en tranen gekost om uw kind in te 

schrijven of her-in-te-schrijven. 

Dit jaar ondervonden wij bij de aanvang van de inschrijvingsperiode een 

probleem met onze website, waardoor de inschrijvingen later van start zijn 

gegaan, waarvoor onze excuses. 

Maar om onze inschrijvingen in de toekomst vlotter en eerlijker te laten 

verlopen, zouden wij graag wat feedback aan jullie vragen. 

Wat ging er vlot, wat ging er minder vlot, met wat moeten wij rekening 

houden? Stuur uw opmerkingen en suggesties naar 

inschrijvingen@scoutslint.be met als onderwerp ‘Feedback inschrijvingen’. 

 

Ledenstop en wachtlijst 

Ook dit jaar hebben wij bij de jongste takken een ledenstop moeten inroepen. 

Dit houdt in dat er geen leden meer worden toegelaten in een tak, wanneer 

de maximumcapaciteit bereikt is. Deze is 50 per tak, met 25 leden per 

geboortejaar.  

Dit doen wij om een goede werking te kunnen garanderen. 

Leden die niet in de scouts kunnen door een ledenstop, worden bij ons op de 

wachtlijst gezet. 

Om deze zo kort mogelijk te houden, volgen wij de aanwezigheden en 

uitschrijvingen zeer nauwkeurig op. Zo krijgt iedereen kans om aan scouting 

te doen. Vergis u niet, wij vinden een korte wachtlijst ook veel leuker!  

mailto:inschrijvingen@scoutslint.be


Kapoenen 
 

Allerliefste kapoentjes,  

Hebben jullie er, net als ons, ook zoveel zin in? 

Kunnen jullie niet wachten tot de eerste 

vergadering en zitten jullie te popelen om ons te 

ontmoeten? Geen nood, we zullen elkaar snel zien! 

 

Zoals sommigen van jullie al weten is het 

normaal gezien geen vergadering voor de 

kapoenen de eerste zondag van de maand. Voor 

deze zondag maken we een uitzondering omdat 

wij, de leiding, reuze benieuwd zijn naar jullie. 

Wat is jullie lievelingseten, hebben jullie nog 

andere hobby’s? Jullie zijn op zondag 2 oktober allemaal welkom van 14u00 

tot 17u00 op de kennismakingsvergadering! 

 

 

Joepie, vandaag zijn we er weer! Maar, we hebben een probleem… Sinds kort 

hebben we op de scouts last van draken, die maar niet weg willen! Ze maken 

alles kapot en stelen veel dingen. Ze willen alleen weg gaan als jullie, de 

kapoenen, winnen van hen. Gaan jullie op zondag 9 oktober samen met ons 

de strijd aan? Van 14u00 tot 17u00 strijden we tegen de draken en laten we 

hen zien wie de sterkste is! Wie laatst lacht, best lacht! (inkleuren en 

meenemen!!!) 

 

 





Heb jij afgelopen zomer ook de Belgische sporters gevolgd op de Olympische 

Spelen in Brazilië? Op zondag 16 oktober is het 

de grote Olympische Spelen vergadering, van 

14u00 tot 17u00 worden jullie verwacht in 

jullie mooiste sport-outfit.    

 

Op vrijdag 21 oktober is het dag van de jeugdbeweging. Om te laten zien dat 

jullie in de scouts zitten kunnen jullie dan in jullie 

scoutsuniformpje naar 

school gaan.  

 

 

Omdat wij elkaar dan niet zien 

gaan we deze dag samen vieren op zondag 

23 oktober. Zorg ervoor dat je in een scoutsige bui bent want vandaag gaan 

we ons eens lekker vuil maken. Deze echte scoutsvergadering gaat door van 

14u00 tot 17u00.  

 

(PRAKTISCHE MEDEDELING: zorg ervoor dat uw zoon of dochter kleren 

aanheeft die vuil mogen worden. Zwemgerief en handdoek is ook aan te raden.)  

 

Boohhhoooo, zijn jullie ook zo bang van spoken? Wij wel hoor! zondag 30 

oktober is het de grote Halloween vergadering. We spreken om 14u00 af aan 

het lokaal. Deze keer hoeven jullie niet jullie uniform aandoen maar jullie 

engste outfit! Samen gaan we Lint bang maken! Om 17u00 mogen jullie 

mama en papa jullie terug komen ophalen. (inkleuren en meenemen!!!) 

 

Jammer, zondag 6 november is het weer de eerste zondag van de maand. Dit 

betekent dus dat er geen vergadering is. We vinden dit zelf ook heel erg 

jammer, maar geen nood, volgende week zien we elkaar weer! 

 

 



  



 

Wil jij piloot worden, verpleegster of misschien brandweerman? Op zondag 13 

november mogen jullie allemaal verkleed komen in wat jullie later willen 

worden! Deze vergadering start om 14u00 en jullie mama en papa mogen jullie 

om 17u00 komen halen. 

 

Zondag 20 november is de belangrijkste dag van het scoutsjaar! Jullie vragen 

jullie waarschijnlijk af waarom, wel dan is het leidertjesdag! Jullie mogen 

jullie leidertjes bedanken door iets 

lekkers mee te nemen. Ook deze 

vergadering zal duren van 14u00 tot 

17u00. Het leger van Lint heeft ons 

gevraagd om een legervergadering te 

doen. Dus verwachte wij jullie op 27 

november in jullie coolste 

legeruniformen. 

 

Het allerleukste weekend van jaar is weer aangekomen! Dit weekend is het 

de 24 uur van de Kapoenen. Dit betekent dus 24 uur vol plezier. Wij 

hebben er al zin in, jullie toch ook? 

Meer info volgt nog via mail, we kunnen jullie al wel vertellen dat het van 

zaterdagmiddag 3 december tot zondagmiddag 4 december te doen is. 

 

 

 



Er gebeuren mysterieuze dingen in de scouts. 

De groepsleiding heeft de kapoenen gevraagd 

aan de kapoenen om dit mysterie op te lossen. 

Kom zeker verkleed als detective. Deze 

mysterieuze vergadering zal plaatsvinden op 

11 december van 14u 00 tot 17u00. 

 

Zoals jullie al wel weten is het bijna Kerstmis, jullie gaan dit vieren met jullie 

familie in de kerstvakantie. Omdat de scouts ook een beetje familie is, willen 

wij samen met jullie Kerstmis vieren. Dit kerstfeest gaat door op 17 

december in de scoutslokalen van Lint. Jullie zijn allemaal welkom vanaf 

19u00 tot 21u00. Bij Kerstmis horen ook kadootjes, daarom mogen jullie 

allemaal een pakje meenemen ter waarde van 5 euro, denk eraan dat dit een 

pakje moet zijn waarmee een jongen en een meisje blij is.  

 

Dat was het alweer voor deze geweldige eerste periode van het jaar, veel succes 

met het nieuwe schooljaar allemaal! Kan uw kapoen eens niet aanwezig zijn 

op de vergadering? Geen probleem, maar graag wel even laten weten via 

kapoenen@scoutslint.be of stuur snel even een berichtje aan Asjra: 

0470/536262;  

Prettige Kerstdagen en een fijn Nieuwjaar,  

Tot snel! Kusjes van jullie favoriete bosmuisvriendjes,  

 

    Asjra, Petro, Xebo, Nala, Gigi en Veva. 

mailto:kapoenen@scoutslint.be


Welpen 
Welpen, zijn jullie klaar voor een kei cool gloednieuw scoutsjaar? 

Haal jullie uniform dan al maar naar boven en zet je schrap voor alle toffe 

spelletjes die jullie te wachten staan! Benieuwd? Lees dan snel verder  

 

9/10 leren we elkaar beter kennen en vliegen we erin met een fantastisch 

junglebookspel. Dit gaat door van 14u-17u in de lokalen. Kom zeker 

verkleed in junglebookstijl! Mama’s en papa’s zijn na 17u welkom voor de 

oudervergadering.  

 

Op zondag 16/10 strijden jullie tegen jullie allerliefste leiding en spelen we 

het grote 1 tegen allen spel van 14u-17u op het scoutsterrein.  

 

23/10 maken we ons klaar voor een groot gezelschapsspel in ons vertrouwde 

welpenlokaal. Dit gaat zoals gewoonlijk door van 14u-17u.  

 

Zaterdagavond 29/10 halen we ons engste kostuum naar boven want het is 

!!!!! Wil jij de prijs winnen van best geklede welp? Haal dan 

alles uit je kast zodat jij het griezeligste Halloween kostuum hebt. We 

verwachten je om 19u aan het lokaal en om 21u mogen jullie weer naar huis 

om jullie spannende ervaringen aan jullie mama en papa te vertellen. 

 

Im your superhero 

                ik sta aan je zij 

                                 Im your superhero 

                                                        jij gelooft in mij 

                                                                          samen kunnen wij alle 

boosdoeners aan 

                                                                                                                                  

Ja we komen er aan! 



Ja, je leest het goed. De boosdoeners moeten gevangen worden en wie kan 

dit beter dan onze eigen welpensuperhelden? Kom 13/11 verkleed als 1 van 

je favorieten superhelden. We wachten jullie om 14u aan de scoutslokalen. 

De vergadering eindigt om 17u.  

 

Zet het weekend van 18 tot 20 november al zeker in al 

jullie agenda’s waaaaant welpenweekend komt eraan! 

Woehooeeew  Meer informatie volgt later. 

  

CRISIS IN DE JUNGLE! HELP! Welpen, dit lijkt me een taak voor jullie! Haal 

jullie junglevaardigheden naar boven en red de jungle van al het kwaad. We 

hebben jullie allemaal nodig dus wees zeker aanwezig van 14u tot 17u op 

27 november.  

 

Om ons mentaal en fysiek goed voor te kunnen bereiden op de feestmaand 

van het jaar mogen jullie zondag 4 december thuis blijven zodat we zondag 

11 december  tussen 14 uur en 17 uur hard kunnen gaan! Misschien komt 

er wel iemand op bezoek!  

Zaterdag 17 december gaan we nog eens een avondvergadering doen. Het 

enigste dat jullie moeten weten is dat het zal plaatsvinden in de scoutslokalen 

van 19u tot 21u en dat jullie allemaal een slaapzak in de hand moeten 

hebben.  

 

We sluiten 2016 af met een knaller van formaat! Jullie 

kunnen jullie verwachten aan een gewelpig kerstfeestje met 

hapjes en drankjes! Dit zal doorgaan op 23 december in ons 

geliefd scoutslokaal van 19u tot 21u. 

 

Veel liefs,   

Marala, Baloe, Chil, Raksha, Jacala & Tabaqui 



Jojo’s 
 

Heey jojo’s, de zomer is nu gedaan en het is nu terug tijd om naar school te 

gaan banaan! Maar niet getreurd, want de leiding is wel opgefleurd!! 

 

Oké nu eventjes serieus, wij zijn jullie nieuwe leiding en wij hopen op een 

super tof jaar! Zijn jullie dus klaar voor grenzeloos te groeien? Wij alvast wel! 

Hier komt de planning van de komende 3 maanden. 

 

De eerste superdupertoffe vergadering is op 2 oktober. Doe jullie beste 

scoutskledij aan en zie dat je uniform in orde is en wees ter plekke om 14u 

tot 17u. We verwachten jullie dan, anders slaan we jullie met een wokpan. 

Banaan! 

 

Op 9 oktober is er iets gebeurt. Wat, dat zeggen we niet want het heeft 

eigenlijk niets te maken met de scoutsvergadering maar zie wel dat je er bent 

om 14u tot 17u. Met vriendelijke groeten, banaan. 

 

Jo jojo’s, zijn jullie 

klaar om de maffiosi te 

verslaan, met jullie gele 

banaan? Trek dan met 

zen allen naar het 

park van Lint aan het 

Lindenhof (turnzaal) 

om 13u50 op 16 

oktober. Als de maffiosi verslaan is dan mogen jullie naar huis beschikken 

om 17u.  

Salutations distinguées banana.  

 



1 2 3 4 hup naar achter hup naar voor 1 2 3 4 even rust en dan weer door 1 

2 3 4 links en rechts en spreid en sluit 1 2 3 4 adem in en adem uit. Kom 

van 14u tot 17u naar de scouts op 23 oktober. 

 

Halloweenvergadering, er is iets gebeurt! Zie dat je aanwezig bent op 29 

oktober vanaf 19u30 tot 21u30 op de scouts. 

 

Deze week gaan we weeral kei leuke toffe dingen doen, de leiding heeft 

examens dus doen we een avondvergadering doen op 5 november. Neem 

jullie slaapzak mee van 19u30 tot 22u op de scouts. 

 

Op 11/11/16 gaan we een sluipspel 

spelen! De vergadering gaat door van 

19u30 tot 20u op de scouts. Zie dat je 

vermomd bent!  

 

Vandaag is het de grote Bijbelvergadering, neem dus je favoriete Bijbel mee, 

dit gaat door op 20 november van 14u tot 17u, als je je Bijbelverhaal kan 

opzeggen dan verdien je extra punten in het spel. 

 

10+10=20, nochtans is 8-9= -1. Los van dat, volgens de wetten van Newton, 

draait de aarde elk jaar rond de zon, en geeft elke kracht een gelijke kracht 

in tegengestelde richting. Meer info over het weekend volgt nog. Het 

weekend is 25-26-27 november.  

 

Dan is er weer de eerste vergadering van de maand, dus kunnen jullie naar 

jullie oma en opa gaan bezoeken, want die verdienen dat wel eens hé! 

 

De sint is al bij jullie geweest, maar komt ook de 11de bij ons nog eens langs 

op de scouts. Zie maar dat je braaf bent geweest gedurende heel het 

scoutsjaar. Wees er bij van 14u tot 17u. 

 



De 352ste dag van het jaar gaan we een 

keitoffeleukesuperdupermegafijnecoolegrave vergadering doen!  Zie maar 

dat je er zeker bij bent, banaan! De vergadering gaat door van 14u tot 17u. 

 

Op 23 december 

2016 is het 

kerstfeestje en is 

de kerstman jarig! 

Neem een 

cadeautje mee van 

maximum 5 euro 

en doe maar 

feestelijke kleren 

aan. Het begint 

vanaf 19u tot 

22u. Zie dat je je 

dansbenen 

aanhebt en gaan 

met die BANAAN.  

 

Kusjes, lekjes, knuffels... van de coole leiding. Jo. 

Jeroen, Sébastien, Anaïs, Jorne en Eline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jonggidvers 
Jeeeeeeeej, de scouts begint weer! Jeeeeeeeej, nu gaan we elkaar leren 

kennen op de kennismakingsvergadering. Deze vergadering draait helemaal 

om een dier en dat dier lust heel erg graag regenwormen. Het heeft een 

zwartfluwelen vacht (het is echt een beestig mooi dier!) en het behoort tot de 

chordadieren (stam). Het heeft schattige snorhaartjes en in Nederland is het 

sinds 2005 geen beschermd dier meer  Spijtig genoeg heeft ons lieftallige 

diertje ook vijanden: de stomme uil, de gevaarlijke buizerd, de lelijke blauwe 

reiger, de idiote ooievaar, de dwaze wezel, de sluwe hermelijn en de onnozele 

vos.  

Degene die ons kan vertellen over welk beest we het hebben, krijgt al een 

leuke gadget waardoor die persoon al een voorsprong heeft op kamp! 

Kom het ons vertellen op zondag 2 oktober van 14u tot 17u.  

 

Halloooooo, op zondag 9 oktober van 14u tot 17u is het ook vergadering. 

Dan spelen we de enige echte _ _ _ _ _ _ _ vergadering. De eerste letter is een 

P. De volgende een O en de laatste een N. Het is klein en je moet het zoeken. 

Oefen alvast maar vooraleer je naar de scouts komt, dan ben je goed 

voorbereid om de volgende kampgadget te winnen. Het wordt een harde strijd 

omdat er waarschijnlijk al velen erg getraind zijn in het vinden van deze 

wezentjes. Tot dan! 

 

Bonjouuur, vandaag is het een girls-boys vergadering. Omdat meisjes graag 

bij meisjes zijn en heel graag babbelen en jongens graag bij jongens zijn en 

heel graag stoer doen, gaan we de rollen vandaag eens wisselen. We gaan 

samen een paar stereotypes bestrijden en we gaan op zoek naar het 

dapperste meisje en de braafste jongen. VERKLEED jullie daarom allemaal 

in het andere geslacht en iedereen moet dit doen, want anders ben je al 

verloren alvorens het spel begint. Kom dus zondag 16 oktober van 14u tot 

17u VERKLEED naar de scouts. (overdrijven mag) 



 

 

Helllloooooooo, de dag is nog maar net aangebroken en wij zien elkaar reeds. 

We verwachten jullie zondag 23 oktober van 6u (’s morgens!!!) tot 9u (’s 

morgens!!!) aan de scouts zodat we op dauwtocht kunnen gaan en de 

zonsopgang kunnen aanschouwen! Wees op tijd want anders zijn we al 

vertrokken op tocht. Ontbijt is inbegrepen dus neem allen 1 euro mee 

alsjeblieft en doe stevige schoenen aan!  

 

Boooeeee, Halloween komt er aan en wij lopen even voor op de feesten, dus 

vieren we dit al op zaterdag 29 oktober van 18u30 tot 21u30. Iedereen 

VERKLEEDT zich in één of ander luguber figuur (zorg er gewoon voor dat de 

rest schrik krijgt van jou, dan start je al met een voorsprong). We gaan 

samen sliertjes met tomatensaus eten, yeess!! Willen jullie allemaal nog eens 

1 euro meebrengen alsjeblieft? (Mocht er iemand allergieën hebben of 

vegetarisch zijn, laat ons dit dan op tijd weten.)  

 

Vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 november: DUODAGEN. Dit is een 

weekend dat niet door onszelf georganiseerd wordt, maar waar we samen 

met andere scoutsgroepen op meegaan. Meer info volgt nog maar houd dit 

weekend al zeker vrij!! 

 

Zondag 13 november van 14u tot 17u = ongeluk want 13 is een 

ongeluksgetal. De grootste pechvogel verdient deze vergadering een gadget. 

Zorg er dus voor dat uw leven tegen dan zo miserabel mogelijk is (maak er 

gewoon één grote puinhoop van!) en dan maak je misschien wel kans op een 

prijs. Wenen en je pijn doen is toegelaten vandaag (en dan ook enkel 

vandaag, niet op de andere dagen). Deze dag kunnen jullie eindelijk jullie 

hart eens luchten en mogen jullie allemaal héél verdrietig zijn.  

 

WOOOOEEEEHOOEEEWWW, eindelijk is de grote dag daar! VERRAS ONS 

MET CADEAUS AUB. Wij verwachten cake, slingers, liedjes, dipsausjes, 

tekeningen, hartjes, schmink, een laserpennetje, kleren, haarrekkers en 



speldjes, kaartjes, eten, leuke hebbedingetjes om je kamer mee te pimpen, 

knuffels, geurstokjes en nog vele andere dingen graag. WANT HET IS 

LEIDERTJESDAG. Be there: zondag 20 november van 14u tot 17u.  

 

Zondag 27 november van 14u tot 17u: de fantastische voyna-vergadering. 

We zouden jullie graag vertellen wat het is, maar we zijn het zelf even 

vergeten, sorry! Als jullie het weten, mogen jullie het ons dan vertellen. Kom 

gewoon naar de scouts om de voyna te vieren.  

VOYNA     

 

4 december = eerste zondag van de maand dus niet naar de scouts komen.  

 

Zondag 11 december van 14u tot 17u. Bereid u voor op een weetjes 

vergadering. We raden jullie aan al te starten aan jullie voorbereiding van 

zodra jullie dit kompas ontvangen. Leer Wikipedia gewoon vanbuiten en dan 

zit je wel safe voor die kampgadget. Niet komen = uw huiswerk dus vergeten 

te maken.          تر هغه وروسته 

:D 

 

Tu tututu tu tututu tu tututu tu tutu. Tutututu tututu tutu. Eindelijk 

mogen jullie ons dingen beloven! Beloftevergadering op zaterdag 17 

december van 19u tot 21u.  

Zie zeker dat je er bent want dit is een heel belangrijke vergadering… Hier 

bouwen we op kamp sowieso nog op voort, dus als je kan, kom dan!!! 

 

Jingle bells. We wish you a merry christmas. Let it snow. En blablabla. Het 

is dus met andere woorden kerstvergadering!!! Kerstfeestje!!!!! Dit is één van 

de leukste vergaderingen van het jaar natuurlijk. Vrijdag 23 december van 

19u30 tot 22u30. Neem allemaal een cadeautje mee van maximum 3 euro. 

Iets zelfgemaakt is altijd fijn maar zie wel dat je allemaal iets meeneemt. Er 

zal een chipje en een drankje zijn dus overeet u vooral niet aan tafel thuis. 

Vrolijk kerstfeest. Daag  

 



BRIAN PIETER MATTHIAS  XANA  NOA  KAREN 

Gidvers 
 

En daar is het dan eindelijk! Het kompas met daarin alles over wat jullie 

eerste vergaderingen van het jaar zullen worden. En als jullie nog maar half 

zo excited zijn over dit nieuwe jaar als jullie kersverse leiding, dan betekent 

dit al dat we waarschijnlijk het meest legendarische gidverjaar in de 

geschiedenis van scouts Lint tegemoet gaan.  

 

Maar helaas, jullie zullen nog even geduld moeten 

hebben tot we er echt volledig kunnen invliegen. 

Zondag 18 september is het namelijk de suikeren 

zondag waar jullie allemaal mogen komen dansen 

op de beats van jullie leider Wannes AKA DJ Pita!  

Het weekend van 23 tot september is er helaas ook 

nog geen vergadering :( dan gaat de leiding 

namelijk YOLO’en op het leidingsweekend. En of 

het woord YOLO nu nog in is of niet, dat maakt de 

leiding helemaal geen flikker uit! (noot van de redactie: 

helaas is het kompas niet tijdig klaargeraakt voor suikeren zondag maar we wilden jullie de 

mooie foto niet onthouden) 

 

Maar dan, lieve vrienden en vriendinnen, is het tijd voor het moment waar 

jullie allemaal met klamme handjes op hebben zitten wachten. De eerste 

echte vergadering van het jaar. Deze zal luiden de ‘KKK-vergadering’. Laat 

jullie vooral niet afschrikken voor deze iet of wat verontrustende titel! KKK- 

vergadering staat namelijk voor Kei-Klassieke-Kennismakingsvergadering.  

Wat dat precies inhoud komen jullie te weten op 2 oktober van 2 tot 5 op de 

scouts. 

 



 

 

Na wat ongetwijfeld voor jullie maar ook voor 

de leiding een zeer stevig en wild weekend zal 

zijn willen we het zondag wat rustiger aan 

doen. Daarom is het zondag 9 oktober van 2 

tot 5 de mannetjes-kattenvergadering. Tot 

dan! 

 

En dan eindelijk, een eerste hoogtepunt van het jaar, want van 14 tot 16 

oktober gaan we op weekend!!! Hoera!!! Meer info volgt nog maar ik kan 

jullie al verklappen dat halloween outfits een must zijn. 

 

Vrijdag 21 oktober is het weer eens tijd voor 

de tomorrowland van Lint of beter bekend 

als Hotspot. Wees erbij want het zou 

weleens het grootste feest van het jaar 

kunnen worden (op het gidvergalabal na dan 

misschien).  

 

Joepie! Het is weer eens tijd om lekker 

decadent te doen en eens goed te schransen. Want we doen we op 23 

oktober de grote kookvergadering! Neem vooral allemaal iets mee om te 

koken en dan zien we jullie graag van 2 tot 5 op de scouts. 

 



Na deze zeer decadente kookvergadering vond de leiding het wel gepast om 

eens stil te staan bij de schaarste in de wereld en daarom houden we op 30 

oktober de grote Clochard vergadering. 

Kom dus allemaal in jullie beste Clochard-

outift. Tot dan! 

 

Op zondag 5 november wordt het dringend 

tijd dat we eens kennismaken met dat 

andere geslacht in de groep. Wie is deze 

gekke onbekende soort met hun raar, 

onvoorspelbaar gedrag en waar houden ze 

zich mee bezig? Wat is hun doel? Wat 

denken ze over ons? Jullie komen het allemaal te weten op de Boy meets 

girl vergadering! 

 

Zondag 12 november is exact een week voor leidertjesdag. Reden genoeg 

om jullie super lieve leiding eens lekker in de bloemetjes te zetten. Dit 

allemaal van 2 tot 5 op de scouts. 

 

Zaterdag 19 november is een zeer 

belangrijke dag met het oog op ons 

fantastisch kamp! Die avond houden 

we namelijk onze grootste Spaanse 

avond. Nodig dus vooral jullie 

moeder, vader, broers, zussen, 

huisdieren, tantes, nonkels, oma’s, 

opa’s, juffrouwen, meesters en 

buitenechtelijke broertjes uit om van deze avond een groots succes te 

maken. Meer info volgt nog. 

 

Zaterdag 26 november is het de eerste avondvergadering van het jaar. Het 

belooft een zeer spannende te worden waar het mysterie centraal staat! Wij 

verwachten jullie van 20u tot 22u aan de lokalen. 



 

 

Zaterdag 3 december zitten jullie hopelijk al goed met jullie hoofd tussen de 

boeken! Daarom doen 

we van 20u tot 22u de 

grote 

Kennisvergadering! 

Wat dat precies zal 

zien wordt dan 

duidelijk maar ik raad 

jullie toch aan jullie 

volledige cursus 

Frans, wiskunde, 

Nederlands en Aardrijkskunde volledig door te nemen! 

 

Terwijl jullie keihard liggen te blokken voor de examens en al jullie eerste 

traantjes zijn aan het wegpinken voor dat examen dat een totale flop was 

hebben jullie dringend nood aan wat afleiding. Daarom organiseert jullie 

leiding speciaal voor jullie de grote ontspanningsvergadering! Wees er bij op 

Zaterdag 10 december van 20u tot 22u. 

 

 

De vergadering van zaterdag 17 december zal in het teken staan van de 

bekende phrase “Hakuna Matata”. Wat dat precies inhoud komen jullie te 

weten van 20u tot 22u op de 

scouts. Maar enkel op voorwaarde 

dat jullie perfect in uniform 

aanwezig zijn! 

 

Vrijdag 23 december is het weer 

eens tijd voor het gezelligste 

moment van het jaar. Dan doen we 

namelijk ons heus kerstfeestje! Om 



van dit festijn een onvergetijke avond te maken nodiggen we je uit van 20u 

tot 23u in in de lokalen. En wees er op gekleed! Verdere info volgt nog. 

 

Trek je moonboots en thermisch ondergoed maar al aan want de laatste 

vergadering van het jaar belooft een topper te zijn. We doen namelijk op 

vrijdag 30 december de grote wintersport vergadering. Een hoogdag voor 

snowboarders,curlers of kunstschaatsers onder jullie. Van 19u30 tot 22u 

aan de lokalen! 

 

Zo dat waren alle vergaderingen van oktober tot december. Dan wilt jullie 

fantastische leiding enkel nog maar zeggen dat ze van jullie houden!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikke kussen! Margaux, Quinten, Cinta en Wannes 

 

Zo dat waren alle vergaderingen van oktober en november. Dan wilt jullie 

fantastische leiding enkel nog maar zeggen dat ze van jullie houden!!! 

 

 



 

 

Jins 
 
Hey kapoenen, euhm ik bedoel welpen, of nee jojo’s. Ah nee sorry het waren 

jogi’s zeker of toch gidvers?  

Uiteraard niet, daar zijn jullie al lang voorbij! Maak jullie borst al maar nat 

voor een jaar vol pret en vertier bij de JINS! 

 

Na de overgang en de bekendmaking van jullie nieuwe helden (leiding), 

kunnen we eindelijk goed van start gaan. 

 

Van 23 tot 25 september is jullie leiding tijdelijk afwezig. Zij zijn dan druk 

bezig met het plannen van het jaar. Als je ons toch gaat missen, laat het ons 

dan tijdig weten. 

 

Op 2 oktober is het dan eindelijk zover. Eindelijk kunnen jullie genieten van 

het samenzijn met jullie nieuwe leiding! Omdat wij elkaar dan nog niet zo 

goed zullen kennen, organiseren we de grote kennismakingsvergadering. 

Tot dan! 

 

Van 7 tot 9 oktober trekken we er met z’n allen op uit. Jaja, je hoort het 

goed we gaan op weekend! Vergeet zeker jullie agenda niet mee te nemen. 

Meer info volgt snel. 

 

#Yeuleu, xoxo, wajooo, GET, …  

Vandaag dompelen we ons helemaal onder in de wondere wereld van deze 

prachtige woorden. You only live once en deze vergadering zal dan ook een 

once in a lifetime ervaring zijn. C U There 

PS: Het is op 16 oktober van 14 tot 17 uur 

 



 

 

 

21 oktober de dag der dagen. De Dag Van De Jeugdbeweging.  

’s Ochtends gaan we lekker ontbijten op het Astridplein in ’t Stad en ’s 

avonds gaan we helemaal wild op de beats van Hotspot. Het feest van het 

jaar! 

 

Op 23 oktober zijn we nog altijd aan het bekomen van het feestje van 

vrijdag. We hebben onze mentale leeftijd verlaagd tot 6 à 7 jaar. (Dat 

betekent dat je dus al wel zindelijk bent he ;) ). Vandaag is iedereen dus 

opnieuw een kapoen! We zien jullie van 14 tot 17 uur aan de lokalen. 

 

30 Oktober verandert de tijd zomaar. Het wordt winteruur. Dat betekent dat 

we de klokken een uurtje achteruit zetten, dus we kunnen langer slapen! 

Daarnaast is er de dag erna 31 oktober, de dag waarop de vader van jullie 

favoriete leider jarig is! Maar ook Halloween. Daarom doen een 

spookvergadering op 29 oktober. Iedereen op post om 20 uur aan het 

lokaal en dan kunnen we huiswaarts keren tegen 22u30 à 23 uur. 

 

Op 6 november is het een ware spektakelshow! We maken er een soort spel 

zonder grenzen van. Wij verwelkomen jullie van 14 tot 17 uur op de grote 

‘Verleg je grenzen met Cassandra’-vergadering.  

 

13 november spelen we een stadsspel. De exacte uren en locatie worden 

jullie later nog meegedeeld. Houd er rekening mee dat het waarschijnlijk 

langer zal duren dan een gewone vergadering. Houd er ook rekening mee dat 

er veel plezier zal gemaakt worden. Dus bereid jullie voorop een leuke 

citytrip! 

 

20 november is het de dag dat jullie ons eens in de bloemetjes mogen 

zetten! Het is namelijk leidertjesdag. Om jullie toch een kans te geven om 



met het juiste cadeau aan te komen, geven we hieronder even een klein 

lijstje mee: 

-Matthijs ‘Hans’ Hanssens eet graag heel veel. Dus al het voedsel maal 1000 

is welkom aan zijn adres. 

-Cassandra ‘Cassie’ Jeurissen luistert al wel eens graag naar een muziekje. 

Dus als jullie een CD zouden inzingen met de jins zou zij jullie enorm 

verwennen. 

-Christophe ‘Chrispy’ Conrad houdt van de ultieme verrassing. Laat je 

fantasie de vrije loop gaan en bezorg hem een onvergetelijke dag! 

Het is trouwens van 14 tot 17 te doen hé! 

 

Omdat wij denken dat jullie voorbeeldige studenten zijn, hebben wij voor 

jullie een avondvergadering ingepland op zaterdag 26 november. Zo 

kunnen jullie heel de dag braaf studeren en jullie ’s avonds goed komen 

afreageren bij ons. Dus kom maar eens goed wat stoom afblazen van 19 tot 

21. 

 

Op 3 december is het al bijna tijd voor Sinterklaas en Zwarte Piet. Of was hij 

nu oranje, groen of blauw. Om te ontdekken welke kleur de Piet van de Sint 

nu echt heeft, moet je maar eens afzakken naar de scouts. Van 19 tot 21 

verwelkomen wij jullie graag in het lokaal! 

 

10 december maken we het gezellig met z’n allen. We kijken een leuk filmpje 

en genieten van elkaars gezelschap. Neem zeker ook allemaal een hapje en 

een drankje mee! Tot dan! Van 19 tot het einde van de film 

 

17 december hebben jullie hopelijk allemaal gedaan met de examens. Wij 

stellen daarom voor om samen te koken. We spreken af om 18 aan het 

lokaal. Iedereen mag een ingrediënt meenemen en dan zien we wel wat we 

zullen eten. Daarna maken we het nog gezellig met elkaar. We ronden af 

tegen 21 uur. 

 



Ook zullen we nog een kerstfeestje organiseren, maar een exacte datum en 

locatie hebben we nog niet. Maar die delen we jullie zeker op tijd mee! 

 

 

Graag willen wij jullie nog vragen om steeds af te melden als jullie niet 

kunnen komen, zo kunnen wij ons daar mentaal op voorbereiden. 

 

Xoxo 

 

Jullie nieuwe en dolenthousiaste leiders en leiderin 

 

Cassandra ‘Cassie’ (0475/24.79.02) 

Matthijs ‘Hans’ (0487/75.48.98) 

Christophe ‘Chrispy’ (0471/30.16.47) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Akabe 
 

Hey lieve akabe’tjes, 

 

Jullie weten allemaal dat de olympische spelen voorbij 

zijn en dat de Belgen veel medailles hebben gehaald. Wij 

hopen dat jullie veel gesport hebben want 2 oktober is het aan jullie om veel 

medailles te halen. Doe allemaal jullie sportiefste kleren aan. Wij verwachten 

jullie van 11u tot 17u aan de scoutslokalen. 

 

 

 

 

 

16 oktober is het circus bij de scoutslokalen op 

bezoek maar, ze hebben wat problemen met hun 

voorstelling. Ze verwachten jullie van 11u tot 17u 

aan de scoutslokalen om te helpen. 

 

 

 

30 oktober vieren we Halloween! Tijd om te griezelen en elkaar bang te maken. 

Jullie mogen jullie beste kostuums aandoen om te griezelen. We verzamelen 

van 11u tot 17u aan de scoutslokalen.   

 

 

 

 

 

 

 



13 november gaan we terug in de tijd met onze teletijdmachine, we vliegen 

naar de ridders en hun kastelen. Onze machine heeft ons  midden in een 

oorlog afgezet. Kom verleed als ridder om de oorlog te laten stoppen. De oorlog 

zal beginnen om 11u aan de scoutslokalen en als we op tijd gewonnen hebben 

kunnen jullie naar huis om 17u.   

 

27 november gaat de grote smulwedstrijd door in onze scoutslokalen. Dit van 

11u tot 17u. Hiervoor gaan we eerst samen eten maken. Iedereen mag iets 

meenemen dat we kunnen klaarmaken bv. een 

courgetten, pasta, enz. Train u buikje al maar!  

 

 

 

Joepie, het is weer zover onze  

jaarlijkse Akabe soepslag. Op zondag 18 december gaan 

we van deur tot deur om lekkere soep te verkopen. We 

verwachten jullie allemaal van 11u00 tot 17u00 aan onze 

scoutslokalen. Waar de mama’s, papa’s, broers, zussen, 

oma’s, opa’s, tantes en nonkels op voorhand soep kunnen bestellen laten we 

zeker nog weten! 

 

 

Piraten hebben een schat op het terrein achtergelaten. 

Om deze schat te vinden hebben we een schatkaart 

gekregen van de piraten. Kom 11 december van 11u 

tot 17u naar het scoutslokaal om de schat te zoeken. 

Met hoe meer piraatjes we zijn hoe sneller we de schat 

gaan vinden. 

 

 

 

 



23 december is het groot feest! We vieren kerstmis. 

Hiervoor mogen jullie allemaal een klein cadeautje 

meenemen voor iemand anders. Hiervoor spreken 

we af van 19u tot 21u aan de scoutslokalen om 

helemaal los te gaan bij het dansen. 

 

 

 

 

Alles op een rijtje:  

2 oktober van 11u tot 17u = olympische spelen 

9 oktober: geen vergadering 

16 oktober van 11u tot 17u = de grote circusvergadering 

23 oktober: geen vergadering 

30 oktober van 11u tot 17u = Halloween 

6 november: geen vergadering 

13 november van 11u tot 17u = ridders en kastelen 

20 november: geen vergadering 

27 november van 11u tot 17u = de grote smulwedstrijd 

4 december: geen vergadering 

11 december van 11u tot 17u = de grote piraten-schattenjacht 

18 december van 11u tot 17u = Soepslag 

23 december van 19u tot 21u = kerstfeestje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Heel veel groetjes van jullie nieuwe leiding, 
 

 

 

Bram Bellis = 04/84.91.96.31 
 

 
 
 

 
 

 
Boas Bortolin = 04/79.37.62.59 

 
 
 

 
 

 
 

Matthias Symons = 04/71.55.50.94 
 
 

 
 

 
 

Anneline Conrad = 04/71.45.05.27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spaanse Avond 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dag van de jeugd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hotspot 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Je eigen dasring 
Wat heb je nodig: 

 ongeveer 110 cm touw 

 bijgevoegde tekeningen 

 een gezonde portie concentratie 

 

Volg de tekening exact. Let op ieder 

detail. De plaats waar het touw kruist 

in situatie 1 is het midden van het 

touw. Bij tekening 3 en 5 moet je 

aandacht hebben voor het verloop van 

het touw. Zodra je aan situatie 6 

komt, is je basispatroon klaar. Zorg 

dat je een binnendiameter hebt van 

ongeveer 4,5 cm. Indien jouw 

resultaat groter is, trek je alles nog 

eens goed aan of maak je de dasring 

opnieuw maar dan rond 2 vingers 

i.p.v. 3. 

 

Als je basispatroon klaar is, heb je twee losse 

uiteinden. Volg daarna met één uiteinde het 

andere uiteinde in tegenovergestelde richting. 

Als je touw op is, doe je met het andere uiteinde 

net hetzelfde (maar dan in de andere richting). 

Tot je overal minstens 2 keer gepasseerd bent. 

 

 



Het avondlied 
Even opfrissen 

 

 

 

 

 

 

O Heer, d'avond is neergekomen, 

de zonne zonk, het duister klom. 

De winden doorruisen de bomen 

en verre sterren staan alom... 

Wij knielen neer om u te zingen 

in 't slapend woud ons avondlied. 

Wij danken u voor wat we ontvingen, 

en vragen, heer, verlaat ons niet! 

Knielen, knielen, knielen wij neder, 

door de stilte weerklinkt onze beê 

Luist'rend fluist'ren kruinen mee 

en sterren staren teder. 

Geef ons Heer, zegen en rust en vreê. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.scoutsengidsenvlaanderen.be/rituelen/avondlied 



Hopper shopper 
Hopper Winkel Antwerpen 
 

Heb je nog iets nodig van uniform, en is het niet meer in onze eigen tweedehandswinkel? Ga 

dan naar de Hopper! Vergeet je lidkaart niet, zo kan je nog korting krijgen ook! 

 

OPGELET, DE HOPPER IS VERHUIST! 
 

Adres: WILRIJKSTRAAT 45  

2140 ANTWERPEN  

(HOEK PLANTIN EN MORETUSLEI) 

 
 

Telefoon: +32 (0)3 231 62 68 

E-mail: winkel.antwerpen@hopper.be 

Website: www.hopper.be 

Openingsuren: 

Dinsdag:   10u - 12u   &   12u30 - 18u  

 Woensdag: 10u - 12u   &   12u30 - 18u 

 Donderdag: 10u - 12u   &   12u30 - 18u 

 Vrijdag: 10u - 12u   &   12u30 - 18u 

 Zaterdag:  10u - 12u   &   12u30 - 17u 

 Zondag en maandag: gesloten 

 

 

 

 

 

 

 


