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Dag allemaal  
 

Beste ouders en leden,  

De jaarlijkse overgang en suikeren zondag zijn gepasseerd, dit wil zeggen dat we 

kunnen beginnen aan het nieuwe scoutsjaar.  

Eerst en vooral heet de nieuwe groepsleiding jullie enorm welkom. Daarnaast zijn 

er enkele zaken die we graag even meegeven om er weer een fantastisch jaar van 

te maken.  

Het kompas en takinformatie  

Voor de nieuwe ouders en leden, dit is ons programmaboekje waarin telkens te 

lezen is welke vergaderingen gepland staan. Daarnaast staan hierin ook de 

geldactiviteiten van de komende maanden. Dit kompas vinden jullie op de 

website, of via deze link: http://scoutslint.be/scoutswerking/kompas/ 

Andere informatie over de takken vind je op de aparte websitepagina's. Een linkje 

naar het overzicht vinden jullie hier: http://scoutslint.be/takken/ 

Nabije toekomst 

Wij hebben alvast twee belangrijke data voor de komende weken. Starten doet 

elke tak op zondag 22 september, van 14u tot 17u aan de scoutslokalen. Het 

weekend van 27 tem 29 september gaat de leiding op weekend om het jaar te 

plannen, daarom is het zondag 29 september geen vergadering.  

Scoutszondagen en -avonden 

Al jaren gaan de vergaderingen op zondag door van 14u tot 17u. We merken 

alleen dat leden steeds minder op tijd zijn aan de scouts. Dit maakt dat we niet 

kunnen starten. Daarom willen wij vragen aan ouders en leden om steeds op tijd 

te zijn, zodat de vergadering kan beginnen op het afgesproken uur (steeds 

vermeld in het kompas).  

Tijdens de examenperiodes worden avondvergaderingen gepland, kijk dus zeker 

in het kompas rond december en juni.  

Als jijzelf of je zoon/dochter niet aanwezig kunnen zijn, laat dit dan even weten 

aan de takleiding. Op die manier weten zij hoeveel leden ze mogen verwachten en 

of een spel aangepast moet worden. 

Contact  

Heb je vragen voor de takleiding? Hen kan je steeds een mailtje sturen (vb. 

kapoenen@scoutslint.be) of aanspreken aan de scoutslokalen zondag voor en na 

de vergadering.  

Vragen voor de groepsleiding? Bij ons kan je steeds terecht via mail, 

groepsleiding@scoutslint.be. Wij beantwoorden uw mail zo snel mogelijk. Je kan 

ook steeds bij ons terecht op zondag, na de vergadering.  

 

Wij hebben er alvast enorm veel zin in.  

 

Stevige linker,  

 

Boas, Cassandra, Sébastien en Marie 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fscoutslint.be%2Fscoutswerking%2Fkompas%2F%3Ffbclid%3DIwAR0S1PmHaJ29UeWReJvwOvom7AMGW18TaeQ31rhPsnx7Gf0l9WcBp_m8CDU&h=AT0sZhAZU0A6z4u5f_GLSnzsj6FbhgWNto2xfKCGzIjSnJWa4r5yLdA7ryWs00W5Wj2l-vY_m52ZqTm4261XynG7EQ178oVSrLeAI188AIsiQJ7ile6WS16k9PZ0x9GNeSPW2U1xfZ3fQV5YjaorfXNL59yafMulFP8
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fscoutslint.be%2Ftakken%2F%3Ffbclid%3DIwAR3us2cTyzfwaPv-76vEw4kDHScIfs1Ohl-AZ5zQe0Ai-pgOMe_rthEgNt0&h=AT0i0vCsECqPzcr04DfJynGQPgkbw5dgqYolymVzQUOXowP5JUfN9-SmUYv8AUw4WY0l8It0t-orC98SbFtD_jN6pxj9I56eDPC-q8jyWTAt4wqD5m4h4Z8arPWKzbGbj50oxULojs0oZeKJPLmuO_-IYiiCw_MxP-M
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Kapoenen 
 

 

Dag lieve kapoenen, 

 

Ik ben Nowan en neem jullie mee in mijn dagboek. Zo komen jullie al veel te 

weten over wat we zoal gaan doen. Na iedere vergadering mag ik logeren bij de 

liefste/gekste of grappigste kapoen van de week. Neem me daarna weer mee, 

zodat ik nieuwe avonturen kan beleven bij een ander vriendje. 

 

Groetjes, 

Nowan 

 

 

Liefste dagboek,        22 september 2019 

 

Superspannend zeg! Vandaag was het de allereerste scoutsvergadering van het 

nieuwe schooljaar. Ik sprong deze ochtend mijn bed uit en moest dan nog tot 

14u. wachten om naar de scouts te gaan! Veel te lang hoor. Gelukkig mocht ik 

dan tot 17u. spelen met mijn nieuwe vrienden en vriendinnen. Ook hebben we 

onze megacoole leiding leren kennen!  

Ik ben nog wat bang omdat alle kindjes nieuw zijn. Dus blijf ik nog even bij de 

leiding logeren.  

 

Tot snel, 

Nowan 

 

 

Liefste dagboek,     29 september 2019/6 oktober 2019 

 

Vandaag was ik erg triest, de leiding is samen op planningsweekend. En de week 

daarna is het ook al geen scouts, omdat het de eerste zondag van de maand is. Ik 

hoop dat onze leiding hele leuke dingen gaat plannen, zodat ik veel met mijn 

vriendjes kan spelen.  

 

Daag, 

Nowan 

 

 

Liefste dagboek,        13 oktober 2019 

 

Vandaag mocht ik eindelijk weer naar de scouts, het was weer héél lang wachten 

tot 14u. En beter nog, vandaag mocht ik al mijn avonturen aan de kapoenen 
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vertellen! Ik vertelde hen alles over de Steen van Nowan en wat ik daaruit geleerd 

heb. Om 17u. ging ik met een nieuw vriendje naar huis.  

Om 17u.30 kwamen alle ouders bij de leiding op bezoek. Zo konden zij al hun 

vragen stellen en meer te weten komen over het scoutsjaar. 

 

Tot volgende week, 

Nowan 

 

 

Liefste dagboek,        18 oktober 2019 

 

Vandaag was het een hele speciale dag, de Dag van de Jeugdbeweging! Ik trok 

mijn scoutsuniform aan en wandelde er trots mee naar school. Doordat ik mijn 

uniform aanhad, mocht ik om 15u.30 met mijn kapoenenvriendjes gratis 

pannenkoeken eten in het park van Lint.  

Jammer dat ik zondag niet naar de scouts kon, maar de leiding had de Nacht van 

de Jeugdbeweging in Lint georganiseerd. Dus moesten ze zondag nog alles 

opruimen. 

 

Bye bye, 

Nowan 

 

 

Liefste dagboek,        27 oktober 2019 

 

Ik had kippenvel en mijn tanden klapperden… Het was Halloweenvergadering. Ik 

heb me zo eng mogelijk verkleed! Ik zag kapoenen als vampiers en zelfs zombies 

en spoken. Dit was veruit de spannendste vergadering van het jaar. Dit begon om 

14u. Om 17u. mocht ik mee naar huis met de best verkleedde kapoen.  

 

Liefs, 

Nowan 

 

 

Liefste dagboek,        3 november 2019 

 

Helaas vandaag geen scouts. Het was weer de eerste zondag van de maand. 

 

Ciao, 

Nowan 

 

 

Liefste dagboek,        10 november 2019 

 

Deze ochtend heb ik de verkleeddoos onderzocht en om 14u. stond ik aan de 

scouts met mijn perfecte Vikingoutfit. We speelden het grote Vikingspel. Om 17u. 

mocht ik weer naar huis met de dapperste Viking. 
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Doei, 

Nowan 

 

 

Liefste dagboek,        17 november 2019 

 

Vandaag haalde ik mijn tovenaarsdiploma! We moesten verschillende proeven 

doen om een echte tovenaar of heks te worden. Om 17u. werden we benoemd als 

echte heks of tovenaar. Ik heb al zin om magische avonturen te beleven met de 

betoverendste kapoen. 

 

Simsalabim, 

Nowan 

 

 

Liefste dagboek,        24 november 2019 

 

Vandaag mocht ik met al mijn vrienden naar de scouts. Niet in de namiddag, 

maar wel in de voormiddag om te brunchen! De kapoenenleiding en het Veros 

organiseerden een heuse brunch, waar wij van mochten smullen. Alle centjes die 

ze hier verdienden, gebruiken ze om ons het zotste kamp te geven. 

 

Smakelijk, 

Nowan 

 

 

Liefste dagboek,      30 november - 1 december 2019 

 

Dit weekend ben ik op de scouts blijven slapen voor 24-uur kapoen. We hebben 

vele leuke spelletjes gespeeld en hebben gegeten en zijn blijven slapen op de 

scouts (meer info volgt). 

 

Uitkijkende groetjes, 

Nowan 

 

 

Liefste dagboek,        6 december 2019 

 

♫ ‘Hij komt, hij komt, de lieve goede sint, mijn beste vriend…’ ♫ Het was zes 

december en niet alleen thuis, maar ook op de scouts kwam de Sint een bezoekje 

brengen. Er was een groot feest vrijdagavond van 18u. tot 20u. Zondag is het 

geen vergadering. 

 

De braafste kapoen, 

Nowan 
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Liefste dagboek,        15 december 2019 

 

Je gelooft nooit wat we vandaag gedaan hebben. We gingen tijdreizen en dat was 

megaleuk. Er waren zelfs een paar kapoenen verkleed, de max! Dat was van 14u. 

tot 17u. 

 

Groetjes uit de toekomst, 

Nowan 

 

Liefste dagboek,        21 december 2019 

 

Vandaag was er een fakkeltocht georganiseerd door de jins. Die ging door van 

19u. tot 20u. door in Lint. Afspreken was aan de scoutslokalen. Het was 

superleuk! Om 20u. was er nog een kerstmarkt op de scouts voor de ouders. 

 

Hohoho, 

Nowan 

 

Liefste dagboek,        28 december 2019 

 

Het is Kerstmis geweest. Dit werd natuurlijk ook op de scouts gevierd. We kregen 

een uitnodiging voor een heus kerstfeest. Hierop stond alle info. Het feest begon 

om 18u. en we gingen weer naar huis om 20u. 

 

Tot volgend jaar, 

Nowan 

 

Korte samenvatting: 

22/09 14:00-17:00 KENNISMAKINGSVERGADERING 

29/09  GEEN VERGADERING 

06/10  GEEN VERGADERING 

13/10 14:00-17:00 STEEN-VAN-NOWANVERGADERING 

18/10 15:30-17:30 DAG VAN DE JEUGDBEWEGING – 

PANNENKOEKEN IN HET PARK 

27/10 14:00-17:00 HALLOWEENVERGADERING 

03/11  GEEN VERGADERING 

10/11 14:00-17:00 VIKINGVERGADERING 

17/11 14:00-17:00 HEKSEN-EN-TOVENAARSVERGADERING 

24/11 10:00-13:00 KAPOENENBRUNCH 

30/11-

01/12 

13:00-13:00 24-UUR KAPOEN 

06/12 18:00-20:00 SINTERKLAASVERGADERING 

15/12 14:00-17:00 TIJDREIZENVERGADERING 

21/12 19:00-20:00 FAKKELTOCHT 

28/12 18:00-20:00 KERSTFEESTJE 
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Welpen  
  

22 september: Eerste vergadering!! Zijn jullie klaar om nieuwe vriendjes te 

maken? Wij hebben er alvast heel veel zin in om jullie beter te leren kennen! We 

spreken af van 2 tot 5 op de scouts! Ook voor de mama's en papa's staat er 

vandaag iets op het programma: na de kennismakingsvergadering vindt 

aansluitend een ouderavond plaats in het welpenlokaal. Hier zullen we onszelf 

kort voorstellen en wat extra informatie over het scoutsjaar meegeven. 

 

29 september: De leiding moet even de tijd nemen om vele leuke activiteiten te 

kunnen plannen. Tijdens dit planningsweekend vindt er geen vergadering plaats. 

 

6 oktober: Oeps! Vandaag is het de eerste zondag van de maand en dat wilt 

zeggen dat jullie mogen thuisblijven. Tot volgende week! 

 

 

 

13 oktober: Vandaag toveren we het 

scoutsterrein om tot een jungle. 

Mowgli, Baloe en vele anderen 

wachten op jullie om er een 

beestenboel van te maken! Van 14u tot 

17u op de scouts! 

 

 

 

 

 

 

20 oktober: Trek je sportieve kledij en snelste 

loopschoenen alvast aan, want vandaag zullen we 

uitmaken wie van jullie die felbegeerde gouden 

medaille om zijn/haar nek mag dragen.  We 

amuseren ons van 14u tot 17u op de scouts! 
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26: oktober: Mwuhahaha. Hopelijk zijn jullie niet bang 

in het donker en kunnen jullie tegen wat griezel, want 

vandaag vindt de enige echte HALLOWEENvergadering 

plaats! Kom vanavond verkleed als een heks, pompoen, 

monster,... naar de kerk van Lint om 18u. Het belooft 

een zeer spannende avond te worden. We eindigen om 

20u. 

 

 

 

3 november: Eerste zondag van de maand:  geen vergadering vandaag. Tot 

volgende week! 

 

 

 

 

10 november: We gaan op safari! Vandaag 

nemen we jullie mee naar het verre Afrika, 

de thuis van de leeuwen, olifanten en 

giraffen! We spreken af van 14u tot 17u op 

de scouts voor een namiddag vol avontuur! 

 

 

 

 

 

17 november: Vandaag gaan we op avontuur: 

we spreken af voor de Witte Merel om 14 uur 

voor wat cultuur, 

da's eens iets anders dan een kampvuur.  

We eindigen om 17u op de scouts! 

 

 

 

24 november: In Nederland viert men vandaag de grote 

'verander je wachtwoord' -feestdag. Ben jij de speurneus die de 

geheime code kan kraken en heb jij zelf het moeilijkste 

wachtwoord van iedereen? Het belooft een geheimzinnige 

vergadering te worden. Van twee tot vijf op de scouts! 

 

 

 

 

1 december: Brrr... december is alweer daar! Zoals jullie al weten, vindt er op de 

eerste zondag van de maand geen vergadering plaats. Tot snel!  
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Vrijdag 6 december komt Sinterklaas langs! 

Hopelijk ben jij heel het jaar braaf geweest en brengt 

de Sint veel lekkers voor jou mee! We zien elkaar van 

18u tot 20u op de scouts! 

 

 

 

 

 

 

14 december: Vergeet jullie slaapzakken niet mee te 

nemen, want vandaag staat er de enige echte 

slaapzakkenvergadering op de planning. Jullie hebben ons 

al bewezen dat jullie goed kunnen ravotten, maar kunnen 

jullie ook goed ravotten ín een slaapzak?! 18u tot 20u op 

de scouts! 

 

 

 

 

Kerstmis is in het land! De tijd van gezellig samenzijn, cadeautjes en lekker eten. 

Ook op de scouts vieren we deze feestdag uitgebreid! Op zaterdag 21 december 

van 18u tot 20u komen we gezellig samen. We nemen allemaal een cadeautje mee 

ter waarde van 5 euro, dat we aan een andere welp kunnen geven! 

 

 

 

 

De laatste vergadering van 2019! 

Zaterdag 28 december kijken we van 

18u tot 20u terug op het 

afgelopen jaar! Plezier 

verzekerd!! 

 

 

 

 

Groetjes, 
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Jullie gloednieuwe welpenleiding! 

Jojo’s  
 

Liefste jojo’s, 

Na anderhalve maand afkicken van jullie geweldige kampen kan het nieuwe 

scoutsjaar eindelijk terug beginnen! Op de overgang ontdekten jullie niet alleen 

het nieuwe jaarthema maar ook jullie nieuwe leiding, die alles uit de kast zullen 

halen om er een geweldig scoutmoedig jaar van te maken samen met jullie!  

 

Zondag 15 September 

Op 15 september is het geen vergadering maar wel Suikeren Zondag, het grote 

jaarlijkse feest in Lint city! Kom gezellig eens langs met de hele familie en twijfel 

zeker niet om eens een bezoekje te brengen aan de stand van Scouts Lint! 

Hopelijk zien wij jullie daar! 

 

Zondag 22 september  

Eindelijk is het tijd voor onze eerste vergadering, 

jooeeppieee! Om goed te kunnen starten is het dan 

ook uiterst belangrijk dat jullie zowel elkaar als 

jullie nieuwe leiding leren kennen. Op 22 

september zullen we ontdekken wie welke 

schoenmaat heeft, welke kindjes er nog met een 

knuffel slapen en welke leiding dat stiekem ook 

nog doet… De vergadering zal doorgaan van 14u 

tot 17u op de scouts. 

 

Zondag 29 september 

Het weekend van 27 tot 29 september gaat alle 

leiding samen plannen zodat het nieuwe scoutsjaar zonder problemen kan 

verlopen en we vele leuke activiteiten kunnen beleven. Op 29 september mogen 

jullie dus lekker thuis blijven terwijl wij zullen vergaderen totdat het zweet van 

ons voorhoofd druipt. 

 

Zondag 6 oktober 

De 6de is het de eerste zondag van de maand oktober en mogen jullie zoals 

gebruikelijk jullie zondag rustig thuis doorbrengen zodat jullie topfit zijn voor de 

volgende vergadering! 

 

  

Zondag 13 oktober  
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Wij hoorden jullie de vorige weken al treuren ‘2 weken geen scouts WAT???’ maar 

wees gerust 13 oktober zijn jullie allemaal weer welkom op de scouts voor de 

grote Superheldenvergadering!! Kom van 14u tot 17u naar de scouts verkleed als 

jouw favoriete superheld en toon aan iedereen je bovennatuurlijke krachten. Na 

de vergadering zijn alle ouders welkom voor een ouderavond waar de leiding iets 

meer informatie zal geven over het verloop van het jaar.  

 

Vrijdag 18 oktober 

Dit is dé dag waarop jullie aan iedereen mogen tonen dat 

jullie een stoere scout zijn! Vergeet dus zeker niet om je 

uniform aan te trekken en zo naar school te gaan. Vanaf 

15u tot 19u zijn er in het park van Lint vrijblijvend enkele 

leuke activiteiten en zelfs gratis pannenkoeken voor 

iedereen die in uniform een bezoekje komt brengen. Ga dus 

zeker en vast eens een kijkje nemen! 

 

Zondag 20 oktober 

Nu het al sneller donker begint te worden, het weer slechter 

en de bomen bruiner, kan het niet ander dan dat de herfst er zit aan te komen. 

Daarom houden we op 20 oktober een herfstvergadering van 14u - 17u op de 

scouts. 

 

Zondag 27 oktober 

Zoals jullie allemaal natuurlijk weten bevinden we ons in 

de griezeltijd van het jaar. Trek allemaal jullie engste 

Halloween kledij aan! Onze vergadering zal zoals 

gewoonlijk doorgaan van 14u - 17u op de scouts.  

 

Zondag 3 november 

Man man man, miserie, miserie en nog eens miserie,... Jullie gaan jullie leiding 

een weekje moeten missen want het is de eerste zondag van de maand. Om jullie 

traantjes te drogen, verklappen wij dat jullie ook gemist zullen worden door jullie 

leiding (maar dit blijft onder ons hé!). 

 

Vrijdag 8 november  

Op vrijdagavond 8 november van 19u tot 21u doen we eens iets anders dan 

normaal op de scouts. We gaan nog niet teveel verklappen maar als ik jojo was, 

dan zou ik toch nog eens een extra bezoekje aan het toilet brengen voor de 

vergadering start... 

 

Zondag 17 november 
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Trek jullie voetbalsokken, tennisschoenen,... al maar aan, want wij houden 

vandaag onze sportvergadering. Kom goed in (uni)form aan op de scouts want wij 

verwachten jullie om 14u. Om 17u mogen jullie terug huiswaarts keren.  

 

Zondag 24 november  

Het weekend van 22 tot 24 november moeten 

jullie zeker vrijhouden in jullie drukke agenda want 

dan gaan we op ons megacoole jojoweekend!! Dit is hét 

moment om iedereen nog wat beter te leren kennen en 

te weten te komen wie zijn vuile sokken overal laat 

rondslingeren. Meer info volgt nog via een 

weekendbrief. 

 

 

 

 

 

Zondag 1 december 

Oh nee, het is weer zover… Het is de eerste zondag van de maand en dit betekent 

geen vergadering. Geen paniek, volgende week zullen we dit dubbel en dik 

goedmaken met een extra leuke avondvergadering.  

 

Vrijdag 6 december 

Is iedereen wel braaf geweest dit jaar?? Hopelijk krijgen jullie 

vandaag snoep en worden er geen stoute jojo’s in de bruine 

zak gestoken...        Zijn jullie ook net zo benieuwd als ons? 

Kom dan op vrijdagavond naar de scoutslokalen voor de 

enige, echte Sinterklaasvergadering!! Meer duidelijkheid zal 

nog volgen als Sinterklaas zijn brief eindelijk aankomt 

wanneer zijn stoomboot in Lint zal aanmeren.  

 

Zondag 15 december  

Vandaag zullen jullie je lekker warm moeten aankleden want 

we spelen het grote stratego spel. De vergadering zal zoals anders doorgaan van 

14u tot 17u op de scouts. 

 

Zondag 22 december 

Het is dringend tijd om eens aan iedereen te laten zien 

dat jullie échte scouts zijn die kunnen sjorren, vuur 

maken, koken,...en ga zo nog maar even door. Kom van 

14u tot 17u naar jullie vertrouwde stulpje: Scouts Lint en 
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wie weet tover jij binnenkort een driegangenmenu op tafel voor jouw familie. 

  

 

Zaterdag 27 december 

‘Jingle bells, Jingle bells, Jingle all the way 

Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh 

Jingle bells, Jingle bells, Jingle all the way 

Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh’ 

 

Als jullie dit liedje horen dan denken jullie hopelijk net als ons 

ook maar aan 1 ding: KERSTMIS!!! Op zaterdagavond 28 

december verwachten wij jullie op de scouts van 18u tot 20u. 

Neem allemaal een ingepakt cadeautje mee van maximum 5 euro 

en dan zullen wij zorgen voor enkele lekkere hapjes en drankjes! 

 

 

Veel knuffels en kusjes van jullie nieuwe leiding!  Elinne, Eveline, 

Sofie, Geoffrey, Benjamin en Yannick 
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Jonggidvers  
 

Jowww dwazen, jullie fakka coole leiding staat klaar voor deze litte groep! Me 

gelle als moaten maken we er een foking bon jaar van. Wij gaan gewoonweg 

daaaamn coole dingen doen, be prepared! Boeie hoe ranzig het wordt, wij gaan 

goed het zwijn uithangen! 

*** dab *** 

 

Met vriendelijke groeten 

Jullie toekomstige leiding 

 

15 september is het geen vergadering. Als jullie ons dit weekend toch al willen 

zien (wat zeker zo is hopen we, want hoe kunt ge de beste leiding ter wereld nu al 

niet missen ;) ), dan zijn jullie altijd welkom aan onze kei grave stand op de 

suikerenzondag. Zeker komen want suiker en zondag is de 8e beste combinatie 

tussen voedsel en een weekdag!  

 

Op zondag 22 september worden jullie van 2 tot 5 verwacht aan het lokaal voor 

de allereerste vergadering. Aangezien nog niet iedereen van ons jullie al goed kent 

(buiten dan de grootste figuren met een reputatie), gaan we elkaar dan wat beter 

leren kennen. Watte? Een kennismakingsvergadering als eerste vergadering? Kei 

onverwacht! Hoor ik jullie sarcastisch zeggen. Weet ge wa wij daarop 

antwoorden? Iedereen die nog sarcastisch durft te doen zal het zich beklagen! 
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Zondag 29 september is het spijtig genoeg geen vergadering. Jullie leiding is dan 

op planningsweekend om een zoooooot jaar in te plannen voor jullie!!! Duuuusss 

be prepared!! 

 

Zondag 6 oktober is het de grote nummer 2 vergadering. Alles is in het thema 2 

deze dag. Bonuspunten als je verkleed komt in thema en je favoriete nummer 2 

meeneemt! Kom van 2 tot 5 naar het scoutslokaal. 

 

Het is zondag 13 oktober vergadering van 2 

tot 5 aan de lokalen. Oh nee 13! Wij zijn kei 

bijgelovig dus dit is wel echt een ongeluksdag, 

daarom is het de grote ongeluksvergadering. 

Maar is de ongeluksdag normaal geen 

vrijdag?  

Neen.  

 

In 1983 werd op 20 oktober werd de definitie van de meter herschreven. Als ode 

aan deze prachtige meeteenheid zal het thema van onze vergadering op 20 

oktober "de fameuze meter-vergadering" zijn. Benieuwd wat dit inhoudt? Dan is 

er maar een manier om hierachter te komen: Sta die dag om 2u paraat op de 

scouts! 

 

Trek op zondag 27 oktober je 

engste griezelkleren maar aan 

voor onze Halloween 

vergadering! We verwachten 

jullie van 2 tot 5 op de scouts 

om samen met ons te griezelen. 

Opgelet: risico op nachtmerries 

is reëel.  
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Zondag 3 november is het de eerste zondag van de maand. Dit betekent geen 

vergadering. Oooooohhhh :(((, maar we maken binnen een week dubbel zoveel 

plezier!!! 

 

Zondag 10 november is het tijd voor een groot bosspel! Het zal een enorme battle 

worden tussen de teams, maar er kan slechts een winnaar zijn. Klaar voor deze 

strijd? Wij alvast wel! Jullie worden van 2 tot 5 op de scouts verwacht, tot dan! 

 

Op 15, 16 en 17 november gaan we er het coolste weekend ooit van maken! 

Vraag de leerkrachten heel lief om niet te veel huiswerk te geven en slaap goed 

uit, zodat jullie alles kunnen geven tijdens het weekend! 

Meer info volgt nog! 

 

Zaterdagavond 23 november kan je best zien 

dat je niet te veel gegeten hebt, we geen 

namelijk decadent eten maken à la epic meal 

time. Wie het niet kent zoek maar op want het 

is echt wel EPIC! We verwachten jullie om 19 u 

met 2 euro in de hand voor de fantastische 

leiding die het ‘heerlijke’ eten gaat kopen. De 

week erop is het geen vergadering. 

 

 

Daar wordt aan de deur geklopt, 

hard geklopt, zacht geklopt. 

Daar wordt aan de deur geklopt. 

Wie zou dat zijn? 

Sinterklaas natuurlijk en op deze dag komt de 

sint speciaal naar onze scouts om ons een 

bezoekje te brengen. Daarom zijn jullie allemaal 

welkom om de sint te zien in levende lijven op vrijdag 6 december de uren 

worden later nog meegedeeld. 
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Pokeren, monopolie, wiezen, kolonisten… dat 

is pas ontspanning! Zaterdag 14 december 

doen we de grootte gezelschapsspelletjesavond. 

Dus neem allemaal een gezelschapsspel mee. 

De deuren gaan open om 20u en jullie mamies 

en papies mogen jullie weer komen halen om 

22u.  

 

WAJOOOOOOOWWWW het is bijna 25 

december dat wilt zeggen bijna kerstmis. Dat betekent veel eten, feesten, en 

natuurlijk niet te vergeten veel pakjes. En toevallig gaan wij nu net hetzelfde doen 

dus kom allemaal zaterdag 21 december naar de scouts van 20u tot 22u.  

Neem allemaal een kadootje mee van max 5 euro, iets zelf gemaakt mag ook altijd 

(en is beter!) 

 

PS: jullie leiding Maarten is de dag erna jarig dus je mag altijd een extra 

cadeautje meenemen voor hem. 

Zondag 29 december is het geen vergadering omdat, 

want we onze energie moeten sparen voor de feestdagen 

natuurlijk!  Aan iedereen een gelukkig nieuwjaar en zalig 

kerstfeest!  

 

 

Zaterdagavond 5 januari is het eerste zondag van de maand, maar we hebben 

uitzonderlijk wel een vergadering!! We verwachten iedereen op zijn best verkleed 

als koning!! Want we gaan drie koningen zingen!! 
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PS: originele drie koningen liedjes zijn altijd welkom!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gidvers  
Beste gidvers  

Omdat jullie wrs het kompas ni echt meer lezen en altijd de uren datums en 

onderpen eruit halen hebben we ze kort opgesomd om jullie de tijd en moeite te 

besparen van van het lange leeswerk. Alvast een klein overzicht. 

 

Poskol'ku vashi zapisi na samom dele bol'she ne chitayut kompas i vsegda 

otnimayut chasy dat i perekhvatov, my kratko perechislili ikh, chtoby sekonomit' 

vremya i usiliya pri dlitel'nom chtenii. Nebol'shoy obzor. 

 

15 september: Suikeren Zondag → Geen vergadering maar kom gerust een kijkje 

nemen int park van lint. 

22 september: Ontmoet de wereld van 2 tot 5 op de scoute van Lint. 

29 september: Planningsweekend → Geen vergadering want jullie leiding moet 

uuren aan een tafel gaan zitten om het jaar te plannen. 

6 oktober: Communisme van 2 tot 5 op de scoute   

13 oktober: Boerenbuiten kom het ontdekken wat dit inhoud van 2 tot 5 

18 oktober: Dag van de Jeugdbeweging → vanaf 15u00 activiteiten in het 

park en gratis pannenkoeken voor leden in uniform. 

20 oktober: omdat de vrouwen dit jaar toch wat aan de mindere kant stellen wij 

u de mega vet coole Vrouwenvergadering voor kom zeker verkleed aka the boyss  

27 oktober: Disney               

2 november: houd deze datum zeker vrij in jullie agenda en nodig al je familie 

vrienden en vriendinnen uit want het is namelijk Tapasavond van 10-21 verdere 

info krijgen jullie nog. 
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3 november: wa opgebouwd is moet natuurlijk ook opgeruimd worden daarme 

den Opruim die zal doorgaan van 10-12  

10 november: Vikings van 2 tot 5 op de scoute  

17 november: omdat jullie nu toch al oud aant worden zijn en er bij de meeste 

de puisjes ant doorkomen zen presenteren we jullie de grote Pubertijd 

vergadering van 2 tot 5 op de scoute   

22-24 november: prik deze datum alvast ook in je agenda this namelijk Weekend 

verdere info komt  

1 december: Survival of the fittest (Bear Grills) kom het ontdekken van 2 tot 5 

6 december: Sinterklaas meer info gade nog wel krijge van ons  

13 december: wie gaat er al zijn geld opsmossen of wie word stinkend rijk kom 

het ontdekken in het gidvercasino van 7 tot 9  

21 december: Kerstffeestje van 7 tot 9 verdere info komt nog  

 

Jullie schatjes  

Boas, Bokke, Brent, Capke en Tiemen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jins  
 

22 september, ontmoetingsvergadering  

 

Lieve lieve Jins, het is zo ver onze eerste officiële vergadering van dit scoutsjaar is 

aangebroken. Om dit jaar goed te starten verwachten we van jullie allemaal om 1 

persoonlijk voorwerp mee te nemen. Het beloofd alvast een vergadering te 

worden om niet snel te vergeten! Zoals als altijd worden jullie verwacht van 14u 

tot 17u aan de luitersheide, tot dan! 

 

6 oktober: King and Queen vergadering 

 

Dag Jins, wij verwachten deze vergadering jullie beste king & queen outfit. 

Vandaag gaan we op onderzoek naar de meest extatische man en de meeste 

sierlijke vrouw. We verwachten van iedereen ook 1 sappige roddel. We zien jullie 

graag van 14u tot 17u aan de scoutslokalen! 
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11-13 oktober: Planningsweekend 

 

Jooeee, dit weekend gaan we jullie jaar plannen, meer info zal weldra volgen in 

jullie mailbox. Hou die dus zeker goed in de gaten!  

 

20 oktober: Scouteske vergadering 

 

Hallo hallo jins, 18 oktober gaan we met zen alle ontbijten op de dag van de 

jeugdbeweging. Meer info volgt nog! 

 

Nu we terug helemaal in scouts thema zijn gaan we op 20 oktober door het leven 

als een echte scout. Deze vergadering is helemaal in thema rond scouts. Wie zal 

er de beste scouts man of scouts vrouw zijn? Wij kijken er al suuuper hard naar 

uit!! Opnieuw van 14u tot 17u aan de scoutslokalen. 

 

26 oktober: Halloween vergadering (sluip/schrik vergadering) 

 

Deze vergadering gaan we jullie schrik en stress limiet testen, het beloofd een 

groot spektakel te worden. In thema komen kan alleen maar voordelen hebben 

vandaag! We spreken af om 20u aan de overweg aan de scouts!  

 

3 november: Lintcity vergadering, cluedo  

 

Geachte jins, vandaag gaan we jullie alle hoekjes en kantjes van Lint laten zien 

die jullie nog nooit hebben gezien… We spreken om 14 uur of aan de kerk van 

Lint. Be there. 

 

10 november: Kapoen tot jin vergadering  

 

Herinneren jullie jullie de tijd nog dat jullie kleine kapoentjes waren? fantastische 

he? Vandaag gaan we terug in de tijd, hoe nostalgisch! Wij vinden het alvast 

geweldig! om 14 uur op de scouts. #throwbacksunday 

 

17 november: Paralympics vergadering  

 

Ben je athletisch gebouwd? Heb je spieren als Popey? Is sporten je ding? Dan is 

dit een vergadering voor jou! Doe je meest sportieve kledij aan en kom om 14 uur 

naar de scoutslokalen in Lint.  

 

24 november: Bommen ontmanteling spel (Brian) + kapoenenbrunch 

(voormiddag) 
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Deze dag gaan we jullie vaardigheden testen. Wij zijn erg benieuwd hoe jullie 

vandaag jullie capaciteiten gaan gebruiken, zal het jullie lukken om… we spreken 

dan ook niet af aan de scoutslokalen maar op een locatie die tot op heden nog 

niet geweten mag worden. De locatie volgt in onze facebookgroep. Be Prepared! 

 

30 november: Kookvergadering  

 

Omdat jullie examens dichterbij komen en we willen dat jullie deze knallen, gaan 

we vanaf deze week onze afspraakjes ‘s avonds laten doorgaan. We willen jullie 

goede tijden nog even afsluiten en daarom gaan we vandaag samen koken. We 

spreken af om 18 uur aan de scouts. Neem allemaal 2 euro mee! Tot dan (en 

heel veel succes met de examen!!!) 

 

7 december: Wie is de braafste jin vergadering 

 

Ik hoor al pieten op de daken lopen! Zouden jullie een goeie piet zijn of vallen 

jullie van het dak? Vandaag is de dag dat jullie opgeleid zullen worden om 20 uur 

tot 22 uur aan de scouts. Verkleden mag maar is geen must! 

 

14 december: Casino vergadering 

 

Trek jullie smoking of galakleed maar aan. Er zal veel geld vergokt worden 

vanavond. Ga jij naar huis met veel geld of eindigt je avond blut? Van 20 uur tot 

22 uur aan de scouts en neem allemaal 1 euro mee! 

 

21 december: Een vergadering voor echte winnaars  

 

Lijk jij op Brian? Ben je minstens even goed als Brian? Denk je Brian te kunnen 

verslagen? Deze man is werkelijk in staat om iedereen in zijn 1tje aan te kunnen!  

Durf jij het aan? Kom dan zeker van 20 uur tot 22 uur naar de scouts! 

 

28 december: kerstfeestje 

 

Kerstfeestje? KERSTFEESTJEEEEE! Info volgt in de facebookgroep… Spannend! 
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Akabe 
  

Hey iedereen, 

De vakantie is gedaan en dat wil zeggen dat er weer een scoutsjaar vol leuke 

dingen voor de deur staat! Lees verder om te zien wat we allemaal gaan doen 

 

Op zondag 22 september is het de eerste vergadering van het jaar en hebben we 

dus de grote kennismakingsvergadering! Hier kunnen jullie van 11u tot 17u de 

nieuwe leiding leren kennen aan de scoutslokalen! 

 

De blaadjes worden oranje en beginnen van de bomen te vallen, de dagen worden 

terug korter. Daarom hebben we op zondag 6 oktober onze Herfstvergadering. 

Wil je weten wat dat juist inhoudt, dan wordt je tussen 11u en 17u op de scouts 

verwacht. 
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Vrijdag 18 oktober is het Dag van de Jeugdbeweging. Jullie kunnen dit 

allemaal vieren door in je scoutsuniform naar school te gaan en te tonen dat je 

een trotse scouts bent! 

 

Op zondag 20 oktober doen we de enige echte F.C. De Kampioenenvergadering. 

Kampioen zijn is plezant! Hoe plezant dat is? Daar kan je, verkleed als je favoriete 

kampioen, van 11u tot 17u op de scouts achterkomen. 

 

 
 

Zondag 3 november is het Halloweenvergadering. Kom allemaal mee spoken in je 

leukste halloweenoutfit op de scouts tussen 11u en 17u! 

 

Sportief en gezond leven is belangrijk. Daarom organiseren we op zondag 17 

november onze grote sportvergadering! We amuseren ons met de bekende 

sporten, maar zullen ook nieuwe sporten leren kennen. Welke dit dan zijn? 

Daarvoor moet je van 11u tot 17u aan de scoutslokalen zijn. 

 

Op vrijdag 6 december zetten we met z’n allen ons schoentje klaar. We hebben 

dan namelijk onze enige echte Sinterklaasvergadering. Wie weet? Als iedereen 

braaf geweest is dit jaar, komt de Sint misschien wel eens een bezoekje brengen 

aan ons. Hoelaat jullie er exact moeten zijn en tot wanneer het zal duren, zullen 

we later nog laten weten. 

 

 
 

Op zondag 22 december organiseren we weer onze jaarlijkse Soepslag! We gaan 

iedereen in Lint blij maken met onze overheerlijke soep. Om 11u verwachten we 

jullie op de scouts en om 17u zullen we hier terug zijn na onze verkoop. Vergeet 

ook zeker zelf niet jullie eigen soep te bestellen! 

 

Tijdens het weekend van 27-28-29 december organiseren we ons mega 

bangelijk, kei leuk kerstfeestje! Op welke datum dit exact zal zijn en om hoelaat 

we afspreken, zullen we nog laten weten. 
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Een kleine samenvatting: 

- Zondag 22 september: Kennismakingsvergadering (van 11u tot 17u op de 

scouts) 

- Zondag 29 september: geen vergadering 

- Zondag 6 oktober: Herfstvergadering (van 11u tot 17u op de scouts) 

- Zondag 13 oktober: geen vergadering 

- Vrijdag 18 oktober: Dag van de Jeugdbeweging 

- Zondag 20 oktober: F.C. De Kampioenenvergadering (van 11u tot 17u op 

de scouts) 

- Zondag 27 oktober: geen vergadering 

- Zondag 3 november: Halloweenvergadering (van 11u tot 17u op de 

scouts) 

- Zondag 10 november: geen vergadering 

- Zondag 17 november: Sportvergadering (van 11u tot 17u op de scouts) 

- Zondag 24 november: geen vergadering 

- Zondag 1 december: geen vergadering 

- Vrijdag 6 december: Sinterklaasvergadering (uur wordt nog meegedeeld) 

- Zondag 15 december: geen vergadering 

- Zondag 22 december: Soepslag (van 11u tot 17u op de scouts) 

- 27-28-29 december: Kerstfeestje (dag en uur worden nog meegedeeld) 

 

 

Veel groetjes, 

Jullie Akabeleiding: 

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