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Dag allemaal  
 

Beste ouders en leden, 
 
Om te beginnen wensen we jullie graag een warm, gezond en liefdevol 2020 en 

dat ook 2020 een jaar mag worden met veel nieuwe scoutservaringen. 
 
Afgelopen maanden zijn de eerste weekends, geldactiviteiten en festiviteiten al 

gepasseerd, maar het scoutsjaar heeft nog heel wat te bieden komende maanden. 

Ook in 2020 staat de leiding weer helemaal voor jullie klaar. We hebben het over 

de takvergaderingen, maar ook over een groot gamma aan groepsactiviteiten, 

geldactiviteiten ... 
 
Schrijf deze data alvast in je agenda: 
Groepsfilm: vrijdag 17 januari  

Pannenkoekenslag jojo’s: zondag 9 februari 

Gidvergalabal: zaterdag 29 februari 

Groepsweekend (kapoenen t.e.m. jins): vrijdag 13 - zondag 15 maart   

(OPGEPAST: deze datum is veranderd!) 

Jinquiz: zaterdag 21 maart 

Welpenfrituur: zaterdag 28 maart 

 
Voor meer informatie over deze activiteiten kunnen jullie terecht in dit kompas en 

op de website. Uiteraard houden we jullie verder ook op de hoogte met de 

maandelijkse nieuwsbrief en kan je vaak ook op onze sociale media de nodige 

informatie vinden.  
 
Mogen wij jullie er nog even aan herinneren dat in januari de wekelijkse 

vergaderingen vaak niet op zondag doorgaan? Kijk voor de exacte momenten dus 

zeker in ‘t Kompas. 
Met vragen en/of opmerkingen kunnen jullie steeds bij ons terecht.  
 
Lieve kerst- en nieuwjaarsgroeten,  
 
De groepsleiding: Boas, Sébastien, Cassandra en Marie. 
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Kapoenen 
 

 

♫ Driekoningen, Driekoningen, geef mij 

een nieuwe hoed… ♫ 

Op 5 januari gaan we Driekoningen 

zingen. We spreken af om 14 uur aan 

Haakveld 1 in Lint. Hier worden de 

kapoenen ook opgehaald om 16 uur. 

Wij komen in onze mooiste 

koningenoutfit. Jullie toch ook? 

11 januari spelen we een sluipspel 

van 17 uur 30 tot 19 uur 30 op de 

scouts. Neem zeker een zaklamp met 

je naam erop mee! 

 

 

17 januari is het de groepsfilm. Dan 

kijken we samen met de welpen, jojo’s 

en akabe naar een film. De deuren van 

het lokaal gaan open om 18 uur, om 

20 uur is de film afgelopen. Wij 

voorzien een hapje en drankje voor 

tijdens de pauze. Liefst een dekentje en 

een kussen meenemen! 

Trek je chicste kleren aan en kam je 

haren, want 24 januari hebben we een 

heuse casinoavond! Jullie zijn welkom 

vanaf 18 uur. Om 20u sluit het casino 

en is de vergadering gedaan.  

 

Het weekend van 1 februari is het geen 

vergadering, maar dat maken we 

volgende week goed! 
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Deze zondag, 9 februari is het een 

bijzondere vergadering. De jins, de 

oudste groep van de scouts, komt een 

keer oefenen om leiding te zijn. Samen 

met hen zullen we er weer een 

onvergetelijke vergadering van maken! 

9 februari is het ook de 

pannenkoekenslag van de jojo’s. Neem 

3 euro mee voor een lekkere 

pannenkoek! 
 

 

Wolkje wit, wolkje blauw, de leiding 

houdt van jou! Nu denken jullie vast: 

waar komt dit vandaan? Maar het is 

echt waar. We willen het graag vieren 

op 16 februari. Twee dagen na 

Valentijn doen we onze 

valentijnsvergadering. We zien jullie 

graag van 14 uur tot 17 uur op de 

scouts. Als je verliefd bent op de 

leiding of ons gewoon erg leuk vindt, 

mag je een klein kadootje meenemen. 

De koning en koningin geven een 

groot feest voor alle kapoenen. Jullie 

zijn uitgenodigd op 23 februari van 14 

uur tot 17 uur.  Zoek alvast jullie 

mooiste prinsen- of prinsessenkleren 

uit. 

 

 
1 maart is het geen vergadering, 

jammer! 

Op 8 maart komen de jins nog eens 

een knotsgek spel met ons spelen! We 

zien jullie op de scouts van 14 uur tot 

17 uur. Leidster Veva is jarig en zij 

zou het heel fijn vinden, als jullie een 

tekening voor haar zouden maken. 
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Van 13 tot 15 maart vertrekken we met 

de hele scouts op groepsweekend. Meer 

info krijgen jullie hierover nog zeker! 

“Leiding, wanneer gaan wij eens een 

kampvuur maken?” of “Hoe maak je 

zo een knoop?” of “Wat is sjorren?”. 

Op al deze vragen komt een antwoord 

op 22 maart. Van 14 uur tot 17 uur 

leggen we jullie verschillende 

technieken uit. 

 

 

De laatste vergadering van deze maand 

wordt voorbereid door enkele jins. Dat 

is op 29 maart van 14 uur tot 17 uur 

op de scouts. 

Veel lieve knuffels van Kerri, Nala, Rikki, Toto, Veva en Zazoe 
 

5 januari 14 - 16 u. 

Driekoningen zingen 

Verzamelen bij Haakveld 1 

Verkleed komen als koning 

11 januari 17.30 -19.30 u. 
Sluipspel 

Zaklamp meenemen 

17 januari 18 - 20 u. 
Groepsfilm 

Dekentje en kussen meenemen 

24 januari 18 - 20 u. 
Casinoavond 

Chic verkleden 

1 februari Geen  

9 februari 14 - 17 u. 
Jinstage + pannenkoekenslag 

3 euro meenemen 

16 februari 14 - 17 u. Valentijnsvergadering 

23 februari 14 - 17 u. 
Prinsen-en-prinsessenvergadering 

Verkleden mag 

1 maart Geen  

8 maart 14 - 17 u. Jinstage 

13-15 maart Groepsweekend Meer informatie volgt 

22 maart 14 - 17 u. Techniekenvergadering 

29 maart 14 - 17 u. Jinstage 
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Welpen 
Verkleed je als Caspar, Melchior of Balthasar en smeer je zangstem, want op 

zaterdag 4 januari gaan we Driekoningen zingen. We spreken af om 18 u. aan de 

kerk. Na twee uurtjes snoep verzamelen met de hulp van onze liedjes, ronden we 

om 20 u. opnieuw aan de kerk af. 

 

Op zaterdag 11 januari komen we allemaal naar de scouts voor een geweldige 

spelletjesavond! Neem je lievelingsgezelschapsspellen maar mee en misschien kan 

je wel winnen van de leiding 😉. Vergeet je naam niet op de spelletjes te schrijven, 

zo geraken we ze zeker niet kwijt! We zien jullie van 18 u. tot 20 u. in de 

scoutslokalen. 

 

 

Groepsfilm! Vrijdag 17 januari kruipen we gezellig 

samen onder een dekentje en genieten we van een leuke 

film! De pop-upcinema Scouts Lint opent om 18 u. en 

sluit voor de welpen om 20 u. Tijdens de pauze voorzien 

we een hapje en een drankje. Vergeet zeker geen 

kussentje mee te nemen zodat je lekker comfortabel zit. 

 

 

 

 

Op 26 januari 1778 werd Sydney gesticht. Ik 

hoor jullie al denken: wie, wat, waar… is 

Sydney? Dit is natuurlijk een belangrijke stad 

in Australië! Wil je meer te weten komen over 

de verschillende landen en steden in de 

wereld? Kom dan zeker op zondag 26 januari 

naar de scoutslokalen van 14 u. tot 17 u. 

 

 

Oeps! Zondag 2 februari is de eerste van de maand. De leiding neemt een weekje 

vakantie, dus er is geen vergadering. 

 

 

Op zondag 9 februari zijn jullie allemaal weer welkom bij 

de scouts. Deze vergadering hebben wij een heel grote 

verrassing in petto! Al onze curieuzeneuzemosterdpotten 

zullen wij dus zeker zien van 14 u. tot 17 u.… 

We zullen al een ding verklappen. Neem zeker 3 euro mee 

zodat we de jojo’s kunnen steunen en lekkere 

pannenkoeken kunnen eten! 
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16 februari 1923 … Op deze dag werd het graf van farao 

Toetanchamon geopend, gevuld met een van de grootste 

schatten ooit gevonden! Op zondag 16 februari zullen ook 

wij naar grootse schatten zoeken op de scoutslokalen van 

14 u. tot 17u. 

 

 

 

 

Hoeraaa! Het heeft even op zich laten wachten, maar van 21 tot 23 februari 

organiseren we het welpenweekend. We vertrekken vrijdagavond en komen zondag 

rond de middag terug. Het exacte vertrekuur, de locatie en alle andere belangrijke 

informatie wordt jullie een aantal weken op voorhand via mail bezorgd. Wij kijken 

er alvast zeer hard naar uit en hopen op talrijke inschrijvingen! 

 

Zondag 1 maart is er geen vergadering. Tot volgende week! 

 

Op zondag 8 maart van 14 u. tot 17 u. krijgen we bezoek van de jins, zij zullen deze 

vergadering hun uiterste best doen om een leuk spel te maken! 

 

Van 13 tot 15 maart vindt het jaarlijkse groepsweekend plaats. We gaan er met 

iedereen van Scouts Lint op uit. We zijn met een grote groep, dus plezier is 

verzekerd! Meer informatie volgt nog via mail. Als u vragen zou hebben, kan u ook 

steeds bij ons terecht. 

 

Zondag 22 maart vindt van 14 u. tot 17 u. op de scouts de enige echte 

legervergadering plaats! Kom dus allemaal in je beste en stoerste leger outfit. Zo 

kunnen wij jullie pas echt klaarstomen voor grootse avonturen.  

 

Om dit kompas af te ronden, hebben we nog één 

belangrijke vermelding. Op zaterdag 28 maart 

organiseren we onze geldactiviteit: de 

welpenfrituur. Ten voordele van ons kamp 

bakken we een hele dag frietjes en de daarbij 

horende snacks. We hopen ook wat hulp te 

krijgen van de welpen zelf, zodat we voldoende 

centjes kunnen verdienen voor een spetterend 

kamp. Meer informatie volgt nog!  

 

 

Groetjes, 

De welpenleiding 
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Jojo`s 
 

Zondag 5 januari: geen vergadering, eerste zondag van de maand 

  

Vrijdag 10 januari: Driekoningenvergadering 

• Driekoningen, Driekoningen, geef mij een 
nieuwe hoed. Mijnen oude is versleten, 
ons moeder mag ‘t niet weten, de jojo’s 

hebben het geld op de rooster geteld … 
Kom verkleed als de beste koning! De 

vergadering zal doorgaan op vrijdag 10 
januari 2020. We verzamelen aan de kerk 
van 18 u. tot 20 u.! Tot dan!  

  

Vrijdag 17 Januari: Groepsfilm 

• Het is weer zover! Wat? Hoe ver? Zover! 
Want het is groeeeeeepsfilm! Dit wil 
zeggen: neem allemaal jullie mooiste, 

leukste en gekste kussentjes en 
dekentjes mee naar de scoutslokalen 
en kom samen van 18 u. tot 20 u. naar 

een keileuke film kijken! 

 

  

Zondag 26 jan: Omgekeerde vergadering  

• Liefste jongens en stoerste meisjes, vandaag gaan 
we de rollen van het geslacht eens omdraaien! Dus 

jongens, kruip eens in de schminkkist van de mama 
en meisjes, ga eens door de kleerkast van de papa 
en verras ons met jullie beste look! Wees creatief! De 

vergadering start om 14 u. en eindigt om 17 u. en 

het is uiteraard op de scouts te doen      . 

 

  

Zondag 2 feb: geen vergadering, eerste zondag van de maand 
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Zondag 9 feb: Pannenkoekenslag 

• Beste kompassers, heel lang 
geleden waren er leiders die veel 
leuke dingen wouden doen op 

kamp voor de jojo’s! Ze hebben 
maanden rond de ronde tafel 
gezeten en zijn met het geniale idee 

gekomen om super lekkere 
pannenkoeken te maken en 

verkopen. Deze pannenkoeken zijn 
van zeer hoog culinair niveau en 
zijn dit jaar voor hun tweede 

Michelinster aan het gaan! Zeker 
niet te missen, nu deze leiders 
kunnen dit niet alleen, hiervoor 

hebben wij de hulp nodig van de 
geweldige jojo’s. Dus alle jojo’s 

worden in perfect uniform 
verwacht op de scouts op 9 februari 
2020! Er volgt nog een mail met 

meer info! (Zie mailbox) 

 

 

Zondag 16 feb: Battle of the sexes 

• Gegroet mannen en vrouwen, deze 
vergadering gaan we op zoek naar het 
sterkste geslacht! 

Start: 14u 
Plaspauze: 15u12 

Drinkpauze: 15u30 
Einde: 17u 
Locatie: Scoutslokalen te Lint 

Be there or be home :D 

 

 

Zondag 23 feb: legervergadering 

• Geef acht! Jojo’s, ter plaatse rust! Links, rechts, links, 
rechts, links, rechts en haaaaaalt! Hoofd naar rechts, 

oren open en orde! We verzamelen in de kazerne 
(scoutslokalen) om 14 u., géén minuut later, we 
vertrekken om 17 u. richting thuisfront. Kom in 

legeruniform en vergeet jullie baret niet, kadetten! Over 
and out! 

 

 

Zondag 1 maart: geen vergadering, eerste zondag van de maand 
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Zondag 8 maart: Kookvergadering 

• Haal die masterchefs in jullie naar 
boven en kom samen met ons 
koken van 14 u. tot 17 u. in de 

keuken van de scoutslokalen! 
Zodat wij en zeker jullie erna 
kunnen genieten van jullie 

kookkunsten! Smakelijk! 

 

 

 

Vrijdag 13 maart tot Zondag 15 maart: Groepsweekend  

• Dit weekend is het groepsweekend en gaan we met alle takken en leiding 
gezellig samen op weekend. Meer info volgt nog. Kusjes! 

 

Zondag 22 maart: Papa-en-mamavergadering 

• Beste mama & papa, 
vandaag is een zeer 

bijzondere dag jullie 
mogen namelijk zelf 

meedoen met de 
vergadering, haal het 
kind in jezelf nog eens 

naar boven en kom 
mee met ons en jullie 

kinderen ravotten en 
hopelijk niets breken 
van 14 u. tot 17 u. 

aan de scoutslokalen! 

 

Zondag 29 maart: Jinstage 

Vandaag nemen de jins onze job over en gaan zij een 

spetterende vergadering in elkaar steken. Deze zal doorgaan 

van 14 u. tot 17 u. aan de scoutslokalen. Wat en wie blijft 

tot deze dag een grote verrassing.  
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Jonggidvers 
Hey beste jogi’s! Nu Julie examens gedaan zijn en alles weer wat gemakeleiker 

wort op sgool dachten wij het even wat chaotischer te maaken voor jully door het 

kompas wat dooréén te schudden en door extra lange zinnen te maken zonder 

punctuatie of leestekens of eender welke vorm van correkt taalgebruik trouwes 

degene die ons een verbeterde tekst bezorgdt krijgt 100 punte 

 

Ergens in de loop van het jaar is het van 13 tot 15 maart Groepsweekend dan 

is het leidingswissel enzo en dan kunnen jullie eigenlijk gewoon in levende lijve 

ondervinden dat er geen enkele beter leidingsploeg is dan wij 

Er zullen ook andere takkenaanwezig zijn zoals kapoenen en foeriers 

Verdere informasie volgt nog 

 

Vrijdag 24 januari gaan we jullie ongezien leren sluipen dus kom allemaal zo 

onopvallend mogelijk gekleed best ook gekleed naar de weersomstandigheden dus 

anti-onweerjas aandoen als het onweert jullie worden verwacht van 8 tot 10 in 

de avond 

 

zONDAG 2 febRuaRi iS heT HeLAas gEen VerGaDerInG duS alLEmAal zeker 

niet naar de scouts komen van twee tot 5 

Geen mop niet komen we willen het niet 

 

<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<

3 

<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<

3 

<3<3<3 Zondag 16 februari is het de onromantische valentijnsvergadering 

<3<3<3 

<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<

3 

<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<

3 

 

23 februari is het zondag en is het van 2 tot 5 ook scouts en is het ook de 2e 

editie van de “de het grote bosspelvergadering” jullie weten allemaal hopelijk wat 

dit betekent en zo niet weten we dat jullie er vorige keer niet waren → straf  

 

1 maart is het de grote het is geen vergadering vergadering niet van 2 tot 5 op 

de scouts aanwezig zijn leiding zal er ook niet niet niet aanwezig zijn (van 2 tot 5) 
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Op 8 maart van 2 tot 5 is het groepskomen de jins jullie leiding geven en komen 

wij mee het lid uithangen dus tot dan medeleden! 

 

Zondag 9 februari is het opnieuw jinstage en gaat de leiding helemaal niks doen 

en is het ook pannenkoekenslag dus nemen jullie allemaal een centje mee (vast 

bedrag wordt meegedeeld) om de jojo’s hun kamp te sponsoren 

 

29 maart is het de grote zomertijd vergadering maar eigenlijk niet want het is 

eigenlijk echt jinstage zie dat je op tijd bent want je moet een uur vroeger opstaan 

 

Eerst en vooral is het Vrijdag 10/01 de grotequiz-vergadering van 8 tot 10 dus 

herhaal je leerstof van de examens al eens want wij gaan zeer veel gelijkaardige 

vragen stellen. 

Vrijdag 17/01 is het groepsfilm dus kijk verder in het kompas voor meer 

informatie 

 

Een overzicht voor normale mensen 

Zondag 05/01: Driekoningen van 2 tot 5 

Vrijdag 10/01: quizvergadering van 8 tot 10 

Vrijdag 17/01: groepsfilm van 8 tot 10 

Vrijdag 24/01: sluipspel van 8 tot 10 

Zondag 02/02: geen vergadering 

Zondag 09/02: jinstage en pannenkoekenslag van 2 tot 5 

Zondag 16/02: valentijnsvergadering 2 tot 5 

Zondag 23/02: de het-grote-bosspelvergadering editie 2 van 2 tot 5 

Zondag 01/03: geen vergadering 

Zondag 08/03: jinstage van 2 tot 5 

Groepsweekend: 13-15 maart 

Zondag 22/03: omgekeerde vergadering van 2 tot 5 

Zondag 29/03: jinstage van 2 tot 5 
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Gidvers 
YEEEETTTTT!!! Het nieuwe jaar is net begonnen en wij gaan al meteen poen 

scheppen. Warm jullie stemmen maar op, want op 5 januari gaan wij ons verkleden 

als drie vreemdelingen die naar andere mensen hunne kleine gaan en daar wat 

vage cadeaus geven!!! *dab* 

Concreet: 5 januari, Driekoningen zingen, uur volgt 

 

Zondag 12 januari op het dieptepunt van de thermometer zullen wij jullie laten 

afzien. Wij voorzien een hele namiddag pure miserie en colère. Legervergadering. 

Hopelijk krijgen we dan eindelijk wat discipline in jullie.  

Concreet: 12 januari, leger, 14.00 tot 17.00 u. 

 

Vrijdag 17 januari zullen jullie verwend worden met een film van topkwaliteit, en 

nee jammer genoeg gaan we niet Grave Encounters 2 zien. 

Concreet: 17 januari, filmavond, 20.00 tot 22.00 u. 

 

NIEMAND KOMT AAN MAASKANTJE, KUT!!!!! Ejjj wajow dreiries, vandaag 

hebbben wij een megamarginale vergadering gepland. Kom dus zeker allemaal 

verkleed zoals Dries. Welle gaan elle leren zuppen, bezwangeren en nog zoveel 

meer.  

Concreet 26 januari, 14.00 tot 17.00 u., kom marginaal verkleed 

 

Zondag 2 februari, we hebben al eens de vrouwen belachelijk gemaakt en 

gestereotypeerd. Dus nu is het tijd om nog is duidelijk te maken dat mannen wel 

echt beter zijn. Daarom is het vandaag de grote mannen-zijn-geweldig-vergadering 

Concreet: 2 februari, 14.00 tot 17.00 u. 

 

WHAT TIME IS IT? EPICMEALTIME!!! En wat wil dat zeggen. Tijd om onze aders te 

laten dichtslippen en allemaal zware diabetes te krijgen. Tijd om de emmers te 

pakken om al het eten dat ge niet binnen kunt houden er terug uit te laten, om 

dan vervolgens terug gezellig aan te schuiven voor een nieuwe portie. SO 

YEEETTTT 

Concreet zondag 9 februari, 14.00 tot 17.00 u., niet eten ‘s middags is de 

boodschap 

 

Zondag 16 februari is het aan enkelen van jullie. Meer specifiek aan de Pink 

Panthers om jullie te entertainen.  

Concreet 16 februari, thema onbekend, 14.00 tot 17.00 u. 

 

Zondag 23 februari is het tijd om allemaal jullie nog een lekker een beetje marginaal 

te gedragen. De kleine Kamping Kitschvergadering is dan het thema. Als er 

mongolen zijn die niet weten wat het inhoudt: 

https://www.youtube.com/watch?v=vuRXKGsS8eQ 

Concreet 23 februari, 14.00 tot 17.00 u. 

https://www.youtube.com/watch?v=vuRXKGsS8eQ
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WHOOP WHOOP!!! CLASSY TIME. 29 februari is het ons fameuse galabal. Wat 

houdt dit in zie ik jullie denken. Dit houdt in dat wij 28 februari heel dat feestje 

daar gaan opbouwen en shizzle. En jullie 29 februari weer onze persoonlijke slaven 

zijn. Wij verwachten jullie extreemste motivatie en dat jullie jullie moreel kompas 

even achterwegen laten. Als jullie daar mariginaalzatte mensen zien verwachten 

wij van jullie dat jullie hen nog extra drank verkopen om zoveel mogelijk winst te 

pakken op kosten van deze comazuipers. Maar alles voor een goed kamp. 

Concreet: 28 februari, opbouw, uur volgt 

29 februari, feestje en werken enzo 

 

1-4 maart hebben jullie het privilege om een week met ons te mogen leven. Wij 

zullen jullie laten hoe ge moet winnen op FIFA, hoe ge die Victory Royale haalt en 

hoe ge zo’n maffe killstreaks haalt op COD. Er zal ook nog wel iets anders gedaan 

worden dan kassen jammer genoeg, maar dat zal ook nog wel ça va leuk zijn zeker? 

 

Zondag 8 maart, pakken wij weer een dagje congé. Deze dag is het aan de Mottige 

Dassen om jullie te verrassen.  

Concreet 8 maart, 14.00 tot 17.00 u. 

 

13-15 maart, groepsweekend. Fcking kut. Een weekend met wenende klein 

mannen die veel te luid zijn in de ochtend. Maar voor de rest ça va. Dus hou dit 

weekend maar vrij. 

 

Vrijdag 20 maart zullen wij kijken waarover die man Thor zong in 2006. Een tocht 

of zoiets. Die ge doet als het al laat is, en ge moogt niet bang zijn of zoiets.  

Concreet: Vrijdag 20 maart, uur volgt 

 

Zaterdag 28 maart zullen wij weer in de avond vergadering hebben. Eerst zullen 

wij met alle ambassadeurs van de Vlaamse cultuur lekker frieten gaan eten bij 

onze vrienden van de welpen. En aansluitend zullen wij nog een nachtspel spelen, 

dus ook altijd welkom achteraf. 

Concreet: zaterdag 28 maart, 19 tot ± 20 u. frietjes en daarna van 20 tot 22 

u. nachtspel 

 

 

LYYYY CHOCO’S xxxxx 

Jullie middelmatige leiding 

  



17  

  

  

Jins 
 

 
 

Gelukkig nieuwjaar liefste jinnetjes!!! Hopelijk hebben jullie allemaal een zalige 

vakantie achter de rug en hebben jullie weer zin in een spetterend scoutsjaar! 

Hieronder een lijstje met wat jullie nog te wachten staat! 😊 

 

 

Driekoningen, Driekoningen, geef mijn ne nieuwe hoed, mijnen oude is versleten, 

ons moeder mag het niet weten … Ja jullie kennen dit wel! Zaterdag 4 januari 

gaan we de straten van Lint betreden en halen we onze mooiste zangstem naar 

boven! Meer info volgt op facebook. 

 

 

Zaterdag 10 januari hebben we een leuke verrassingsactiviteit voor jullie in petto. 

Wat we gaan doen verklappen we nog niet, daar zullen jullie nog wel achter komen. 

 

 

Kom zaterdag 17 januari gezellig naar de scouts om 20 uur om jouw favoriete film 

samen met jullie beste vrienden (Brian) te bekijken. Neem gerust wat dekentjes, 

kussentjes mee om het vree gezellig te maken!  

 

 

Denk jij goed te zijn in poker, roulette, blackjack? Kom dan zaterdag 24 januari 

naar de scouts alsof je in Vegas een groot evenement gaat winnen! Word jij de beste 

jin op onze casinoavond? Train intussen je pokerface al maar eens! We starten om 

20.00 u. en eindigen om 22.00 u. Zoals gewoonlijk op de scoutslokalen. 

 

 

Wie is het sterkst, het slimst? Zondag 2 februari van 14 tot 17 uur wordt voor 

eens en altijd bepaald welk geslacht zich als meerderwaardig mag beschouwen 

tijdens dit jinjaar. Wie weet brengt dit wel voordelen mee voor tijdens het kamp!  
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Ja hoor, hier is hij dan: de eerste jinstage van het jaar. Haal al jullie kwaliteiten 

maar naar boven want zondag 9 februari van 14 tot 17 uur krijgen jullie een 

tijdelijke promotie tot leiding! Laat maar eens zien wat jullie allemaal kunnen. Wij 

zijn benieuwd!  

PS: het is ook pannenkoekenslag die dag 

 

 

Om onze groepsband nog te versterken gaan wij met jullie de uitdaging aan. Ja 

hoor, gedurende 7 dagen gaan wij allemaal samen door het leven! Eten, studeren 

en tal van andere leuke activiteiten. Hou dus allemaal de week van 16 tot en met 

23 februari vrij!! 

 

 

Zaterdag 29 februari is het gidvergalabal!! Allemaal komen! :))) 

Zondag 1 maart hebben we dan weer vergadering van 14 tot 17 uur. Dit keer 

hebben we een echte kattenvergadering! Benieuwd wie hier het beste tegen bestand 

is, tot dan!!! 

 

 

Na jullie eerste jinstage is het zondag 8 maart van 14 tot 17 uur tijd voor jullie 

volgende jinstage. Opnieuw een moment om je beste zelf naar boven te halen. 

Benieuwd wat jullie allemaal in petto hebben!  

 

 

13 tot 15 maart: groepsweekend! Het ultieme moment om te laten zien dat wij 

de beste tak zijn! Kom dus zeker allemaal mee! Meer info vinden jullie terug in de 

weekendbrief! 

 

 

Zaterdag 21 maart is het tijd voor onze jaarlijkse jinquiz. Meer informatie krijgen 

jullie via onze facebookgroep maar houd deze datum alvast vrij in jullie drukke 

agenda. 

 

 

Zaterdag 28 maart: welpenfrituur 

 

 

Dan, we sluiten af met een derde jinstage: hoe fijn! Zondag 29 maart van 14 tot 

17 uur op de scouts. 
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Akabe 
 

Hey allemaal, 

Nu de festiviteiten op een einde lopen, zijn we weer klaar voor boordevol leuke 

vergaderingen! 

 

We beginnen op zaterdag 4 januari. Dan gaan we met z’n 

allen van 16 tot 18 u. Driekoningen zingen. We spreken 

af aan de scoutslokalen. Kom zeker mee zingen voor een 

extra centje voor ons kamp. 

 

 

Op vrijdag 17 januari hebben we de jaarlijkse groepsfilm. Als je 

een leuke film wilt komen kijken met ons, kom dan zeker van 18 

tot 20 u. naar de scouts! 

 

 

Zaterdag 1 en zondag 2 februari zal onze 24 uur van de Akabe doorgaan. Voor 

24 uur aan leuke activiteiten moet je zeker komen! De praktische info hierrond zal 

zeker nog volgen. 

 

Valentijn, een tijd voor hartjes en kusjes. Daarom doen 

we op zondag 16 februari valentijnsvergadering. Deze 

zal doorgaan van 11 tot 17 u. op de scouts. 

 

 

Op zondag 1 maart is het complimentendag, dus hebben we de grote 

complimentenvergadering. De hele dag door zullen we elkaar complimentjes 

geven en zeggen waarom we iedereen zo graag hebben. Krijg of geef jij ook graag 

een complimentje? Kom dan van 11 tot 17 u. naar de scouts. 

 

Zondag 15 maart is het uitzonderlijk geen vergadering. De leiding zal zeker aan 

jullie denken en jullie missen en al grote plannen maken voor de volgende 

vergaderingen! 

 

Op zondag 29 maart komen enkele jins eens kijken hoe leuk het wel niet is bij de 

Akabe! Zij willen natuurlijk volgend jaar ook leiding worden en komen al eens 

voorproeven van hoe dat nu allemaal in elkaar zit. Kom zeker van 11 tot 17 u. 

naar de scouts voor een leuke dag vol scoutsplezier! 
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Nog een kleine samenvatting: 
- Zaterdag 4 januari: Driekoningen zingen (18 tot 20 u. op de scouts) 

- Vrijdag 17 januari: Groepsfilm (18 tot 20 u. op de scouts) 

- Zaterdag 1 en zondag 2 februari: 24 uur van de Akabe (verdere info volgt) 

- Zondag 16 februari: Valentijnsvergadering (11 tot 17 u. op de scouts) 

- Zondag 1 maart: Complimentenvergadering (11 tot 17 u. op de scouts) 

- Zondag 15 maart: geen vergadering 

- Zondag 29 maart: Jinstage (11 tot 17 u. op de scouts) 

 

Veel groetjes, 

Jullie Akabeleiding: 

Beau, Margot, Mathias, Noemi, Rob en Sam! 
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Veros 
 

Wist je dat… 

• Veros de afkorting is voor Vereniging voor Oud-Scouts, Oud-Gidsen, Ouders 
en Sympathisanten van Scouts Lint is? 

• Veros een vzw is? 

• Veros officieel werd opgericht in 1969? 

• Veros haar vijftigste verjaardag vierde met een feestdag in oktober 2019? 

• Veros meer dan 70 leden heeft? 

• Veros leden van twintig, dertig, veertig, vijftig, zestig, zeventig, tachtig en 
negentig heeft? 

• Veros elk jaar op weekend gaat en dit al meer dan 30 jaar? 

• Veros de Lintse scoutsgroep steunde in het plaatsen en financieren van 
lokalen in de Torfstraat, Zevenhuizenstraat, Bouwenstraat en Luitersheide? 

• Veros nog steeds mee in staat voor het beheer van 't Luytershof? 

• Veros al vanouds de barbecue op de Overgang mee verzorgt? 

• Veros jaarlijks het Festival van het betere Vlaamse Bier organiseert in 
samenwerking met de jins? 

• Veros reeds enkele jaren de grote brunch organiseert tezamen met de 
kapoenen? 

• Veros in de toekomst hun lokaal zal zetten op domein 't Luytershof? 

• Veros nu hun lokaal heeft in de Bouwenstraat? 

• Veros alle weken dat lokaal openstelt voor leden, stam, leiding en ouders van 
leden en/of leiding en dat je elke zondag vanaf 16.30 uur welkom bent? 

• Veros reeds verschillende jaren één of meerdere goede doelen steunt? 

• Veros dit jaar maar liefst drie goede doelen steunt: Sklero'ken, Prinses Harte 
en Argos Assistance Dogs? 

• Veros ook een Veros Loopteam heeft? 

• Veros bijna alle maanden een activiteit probeert te voorzien? 

• Veros de moeite waard is om lid van te worden? 

• Veros met plezier antwoord geeft op je eventuele verdere vragen? 
• Veros onder meer te bereiken is via info@veros.be? 

  

mailto:info@veros.be
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Groepsfilm 
 

 


