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Dag allemaal 
Dag lieve leden, ouders en leiding 

Nu de nieuwe leiding bekend is, is het ook tijd om in het scoutsjaar te vliegen! Wij 

hebben uitgedokterd hoe we ervoor kunnen zorgen dat alles zo veilig mogelijk 

verloopt. 

Zo zullen de takken niet allemaal om 14 uur beginnen en niet om 17 uur eindigen.  

De scoutsvergadering duurt wel nog steeds 3 uur lang. Het begin- en einduur zal 

maximaal een half uur variëren tegenover de ‘normale’ uurregeling.  

Hieronder een overzicht per tak: 

• Akabe 11.00 u. – 17.00 u. 

• Kapoenen 13.30 u. – 16.30 u. 

• Welpen 13.30 u. – 16.30 u. 

• Jojo’s  14.00 u. – 17.00 u. 

• Jogi’s  14.30 u. – 17.30 u. 

• Gidvers 14.30 u. – 17.30 u. 

• Jins  Op verplaatsing, check goed bij de jinleiding waar jullie 

afspreken en hoe laat 

Het aankomen en vertrekken op de scouts zal ook anders verlopen. 

Er zal heel duidelijk met pijlen aangeduid worden langs welke kant de leden moeten 

binnenkomen. Aan de ouders die hun kinderen komen halen en brengen, vragen 

we een mondmasker te dragen en, indien mogelijk, alleen te komen. We moeten 

ook vragen niet op voorhand te komen of na te praten aan de scouts. Het is enkel 

zo dat we ervoor kunnen zorgen dat alles veilig én volgens de regels verloopt.  

Daarnaast mogen er ook geen ouders op het terrein komen. 

Is er een probleem waardoor uw kind te laat komt, zoals bijvoorbeeld het verkeer, 

belt u best iemand van de leidingsploeg of groepsleiding. Er zal vervolgens een 

leiding naar de poort komen om uw kind naar het juiste terrein te begeleiden.  
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Op deze manier hopen we een zalig maar probleemloos jaar te hebben 🙂. We 

kijken er heel hard naar uit!!  

Een stevige linker(elleboog), 

Jona, Sébastien en Oscar 
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Kapoenen 
Allerliefste kapoentjes, hebben jullie er, net als ons, ook zoveel zin in? Kunnen jullie 

ook niet wachten tot de eerste echte vergadering? 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. Maar omdat we dit jaar iets later 

starten, maakten we een uitzondering. Nadat wij op de overgang zijn voorgesteld 

aan jullie, is het nu tijd om jullie wat beter te leren kennen! Wij zijn alvast 

reuzebenieuwd om te weten wat jullie lievelingseten is en of jullie nog andere 

hobby’s hebben? Daarom zijn jullie op zondag 4 oktober allemaal welkom van 

13.30 u. tot 16.30 u. op de kennismakingsvergadering! 

Joepie, vandaag zijn we er weer! Gaan jullie op zondag 11 oktober 

samen met ons de strijd aan tegen het andere geslacht? Van 13.30 

u. tot 16.30 u. strijden we tegen elkaar en laten we eindelijk zien wie 

nu echt het sterkste geslacht is! 

Op zondag 18 oktober is het de grote Olympische-Spelen-vergadering, van 13.30 

u. tot 16.30 u. worden jullie verwacht in jullie mooiste sportoutfit. 

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

vrijdag 23 oktober is het de grote Halloweenvergadering. We 

spreken om 18.00 u. af aan de scoutslokalen. Deze keer hoeven 

jullie niet jullie uniform aan te doen maar wel jullie allerengste 

outfit! Samen gaan we Lint bang maken! Om 20.00 u. mogen 

jullie mama en papa jullie terug komen ophalen aan de scouts. 

P.S. Op deze dag is het ook Dag van de Jeugdbeweging! Om te 

laten zien dat jullie in de scouts zitten, kunnen jullie dan in jullie 

scoutsuniformpje naar school gaan. 
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Jammer, zondag 1 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, verpleger of wil jij misschien bij 

de brandweer gaan? Op zondag 8 november mogen 

jullie allemaal verkleed komen in wat jullie later 

willen worden! Deze vergadering start om 13.30 u. 

en jullie mama en papa mogen jullie om 16.30 u. 

komen halen.  

Het allerleukste weekend van het 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 14 november tot zondagmiddag 15 november te 

doen is. 

Op zondag 22 november is het tijd voor de jaarlijkse 

kapoenenbrunch. Dit jaar zal dit een beetje anders 

verlopen dan anders omdat we zullen werken met 

brunchpakketten die je kan bestellen. Vergeet zeker 

niet om jouw pakket online te bestellen op voorhand 

en wat reclame te maken bij al jullie vriendjes en 

vriendinnetjes voor een leuk kamp! Het is deze zondag 

geen vergadering omdat de leiding dan druk bezig is 

met het rondbrengen van alle pakketten. 

Vandaag is het een erg belangrijke vergadering. Jullie krijgen les van echte prinsen 

en prinsessen zodat ook jij in een kasteel thuishoort! Wij zijn alvast erg benieuwd 

in wie er een echte prins of prinses schuilt! Je mag dan ook zeker in jouw mooiste 

prinsessenkleed of prinsenkostuum komen. Jullie zijn ten zeerste uitgenodigd op 

zondag 29 november van 13.30 u. tot 16.30 u. op de scouts. Vele groetjes en 

kusjes, van de echte prinsen en prinsessen. 
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Zondag 6 december komt Sinterklaas naar de scouts. Hij zal 

aankomen tussen 13.30 u. en 16.30 u. Wij hopen dat jij 

braaf bent geweest dit jaar. Anders kan je wel in de zak van 

Sinterklaas belanden. Misschien brengt hij wel een leuke 

verrassing voor ons mee. 

Op zondag 13 december hebben we geen vergadering. Omdat we ons vorige week 

zo hard hebben geamuseerd verdienen we vandaag een dagje rust. Geen nood, 

volgende week zien we elkaar weer! 

Op vrijdag 18 december zijn jullie allemaal welkom om een kerstfilm te komen 

kijken in het kapoenenlokaal van 18 u. tot 20 u. Het blijft nog even een verrassing 

welke film het wordt, maar wij beloven alvast dat je die nacht mooi zal dromen!  

Zoals jullie al wel weten is het dit weekend 

Kerstmis, het feest dat jullie vieren samen met 

jullie familie. Omdat de scouts ook een beetje 

familie is, willen wij samen met jullie Kerstmis 

vieren en dit op zondag 27 december in de 

scoutslokalen van Lint. Jullie zijn allemaal 

welkom van 18 u. tot 20 u. Bij Kerstmis horen ook cadeautjes, daarom mogen 

jullie allemaal een pakje meenemen ter waarde van ongeveer 2 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 jaar 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 naar Nala: 0496 07 89 82. Als er ouders zijn die een gesprek met de 

leiding wensen, mag u een mail sturen naar kapoenen@scoutslint.be en dan 

spreken we (eventueel online) een moment af. 

Tot snel! Kusjes van Veva, Nala, Kora, Zazou, Petro & Gigi  
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Welpen 
Dag welpen, 

Na lang afwachten gaat het nieuwe scoutsjaar eindelijk van start. 

Zaterdag 26/09 trappen we het nieuwe scoutsjaar op gang met onze jaarlijkse 

overgang. Door de omstandigheden zal het een beetje een andere overgang zijn dan 

andere jaren. De welpen worden allemaal verwacht om 13 u. op de scouts en de 

nieuwe welpen zullen dan officieel tot welp overgaan. Ook jullie nieuwe 

leidingsploeg komen jullie hier te weten dus allemaal zeker komen! De overgang 

voor de welpen zal dan om 14.30 u. eindigen. 

Zondag 04/10 beginnen we dan met de eerste echte vergadering van het jaar en 

we vliegen er meteen in. Iedereen mag zijn beste strategische tactieken al boven 

halen want we gaan een heuse levende stratego doen. Kom dus zeker meedoen van 

13.30 u. tot 16.30 u. aan de scoutslokalen. 

Zondag 11/10 dompelen we ons helemaal onder in de wereld van het welp zijn. 

Van 13.30 u. tot 16.30 u. vindt aan de scoutslokalen dan onze enige echte 

junglevergadering plaats. Allemaal komen is dus de boodschap! 

Sportief zijn is een belangrijk aspect van het leven. Daarom organiseren we op 

zondag 18/10 onze sportvergadering. Iedereen die zich eens goed wil uitleven in 

allemaal verschillende sporten is welkom van 13.30 u. tot 16.30 u. op de scouts. 

Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober gaan we op Halloweenweekend. Op 

dit Halloweekend zullen we elkaar als groep pas echt beter leren kennen en 

natuurlijk kan ook het plezier en spel niet ontbreken. Verdere info volgt nog. 

Op zondag 01/11 is het geen vergadering. 

Heb je altijd al eens willen weten hoe het is om een echte soldaat te zijn. Op zondag 

8/11 kom je erachter tijdens onze legervergadering. Wie weet schop je het wel tot 
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sergeant, kolonel of generaal. Kom dus zeker van 13.30 u. tot 16.30 u. naar de 

scouts om het te weten te komen. 

Op zondag 15/11 is ons motto: ‘hoe vettiger, hoe prettiger’. Dit is natuurlijk omdat 

het dan onze vettige vergadering is. De kans dat je vuil wordt is groot, maar voor 

één keer is het ook wel eens leuk om niet proper te moeten blijven. Afspraak van 

13.30 u. tot 16.30 u. op de scouts. 

Superman, Batman, Spider-Man, Captain America, The Hulk ... Ze zijn niks 

vergeleken met de superhelden die wij gaan worden op onze 

superheldenvergadering. Kom dus zeker verkleed als je favoriete superheld en 

gebruik je superkracht om je misschien een beetje te helpen doorheen de 

vergadering. Avengers Assemble op zondag 22/11 van 13.30 u. tot 16.30 u. aan de 

scoutslokalen. 

.stuocs ed po .u 03.61 ne .u 03.31 nessut neruebeg dreekegmo laz sellA 

.gniredagrev edreekegmo teh si 11/92 gadnoz pO 

Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint! Iedereen die braaf is geweest mag op zondag 

06/12 van 13.30 u. tot 16.30 u. op de scouts komen kijken of je op de stoute lijst 

staat tijdens onze Sinterklaasvergadering. 

En er wordt gefluisterd dat er onverwacht bezoek zal zijn ... 

Zondag 13/12 is er geen vergadering. 

Op vrijdagavond 18 december van 18 u. tot 20 u. hebben we onze 

tijdreisvergadering. We reizen door zowel het verleden als de toekomst en nieuwe 

en oude gewoontes leren kennen. 

Zondagavond 27/12 organiseren we onze kerstvergadering. Van 18 u. tot 20 u. zijn 

jullie allemaal welkom op de scouts. Praktische info hierover zal ook nog volgen. 

Groetjes uit de jungle, 

de welpenleiding 
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Jojo`s 
4 oktober - Afscheid (splitsen door 2) 

Jow jow jojo’s, we zetten het jaar goed in door gezamenlijk afscheid te nemen van 

elkaar. Vergeet geen zakdoekjes. Het zal dan ook een emotionele dag worden. We 

verwachten jullie allemaal van 14 u. tot 17 u. op het scoutsterrein. We missen jullie 

alvast, jullie lievelingsleiding en Bram xxx 

11 oktober - Power Rangers 

Jow jow Power Rangers, voor deze mega spannende, supercoole, adembenemende, 

bangelijke, gruwelijk leuke en jolige vergadering mag iedereen zich verkleden als 

zijn favoriete superheld(in). Zoals gewoonlijk zal de vergadering doorgaan van 14 

u. tot 17 u. op het scoutsterrein. Tot dan, jullie lievelingsleiding en Zeno xxx 

18 oktober - Risk 

Jow jow strijders, tijdens deze vergadering spelen we het wereldveroverende spel. 

Het zal iedereen van jullie bloed, zweet en tranen kosten om echte veroveraars te 

worden. Oefen allemaal jullie favoriete strijdkreet. De vergadering zal doorgaan van 

14 u. tot 17 u. op het scoutsterrein. Jullie favoriete leiding en Capke xxx 

25 oktober - Halloween 

Jow jow monstertjes, het is tijd om te griezelen, te beven en de tijd van ons leven 

te beleven. Deze vergadering gaan we deur aan deur voor lekkernijen te verzamelen. 

Vergeet jullie niet te verkleden in jullie favoriete monster en een mondmasker mee 

te nemen. Het uur en de locatie zullen nog later worden doorgemaild. We kijken 

alvast uit naar jullie schrikwekkende kostuums, jullie favoriete leiding en Noemi 

xxx 

1 november - / 

8 november - Stratego 

Jow jow strategow, bereid je voor om paden te verkennen, bommen te vermijden 

en om voor jullie leven te strijden. Vergeet zeker jullie mondmasker niet. We gaan 
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namelijk naar het bos, hier gaan we helemaal los. De vergadering zal naar gewoonte 

doorgaan van 14 u. tot 17 u. op het scoutsterrein. Jullie favoriete leiding en 

Jasmine xxx 

15 november - Eén tegen allen 

Jow vs. jow jow jow jow jow jow jow. Zoals jullie wel weten is de leiding beter dan 

de leden, maar op deze vergadering hebben jullie de kans om het tegendeel te 

bewijzen in een heuse één tegen allen. De vergadering zal doorgaan van 14 u. tot 

17 u. op het scoutsterrein. Tot dan, jullie favoriete jongensleiding xxx 

20-22 november - Weekend 

Meer info volgt. 

29 november - Kookvergadering 

Jow jow chocow, vandaag gaan we lekker samen kokkerellen, of zullen we toch 

maar beter iets bestellen? NEEEEEE! Allemaal enkel welkom met een bangelijk 

ingrediënt (GEEN noten!!!!) We zien jullie allemaal van 14 tot 17 uur @scoutslint. 

Verdere info volgt nog! Jullie favoriete leiding en Wout xxx 

6 december - Sint 

Jow Jow kadow, aan alle brave kindjes proficiat, aan alle stoute kindjes iets minder 

proficiat. Kom zo opvallend mogelijk zodat je niet vergeten wordt door de Sint 

(verkleed). 

Wij zijn alvast benieuwd wat de Sint over jullie te vertellen heeft, hopelijk vliegt 

niemand de zak in. Meer info volgt nog. Jullie allerbraafste leiding xxx 

13 december - / 

20 december - Kerstfeestje 

Jow jow jow, het is de kerstleiding hier. 

We maken er een knaller van een feestje van. Kom allemaal op jullie kerstbest als 

echte kerstinfluencer. Neem een kerstcadeautje mee, waar je zelf voor staat te 

springen (€5). Mail met tijdstip volgt nog. Jullie favoriete meisjesleiding xxx 
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27 december - CO2-vergadering 

Jow jow *kuch* *kuch*, met al die bosbranden hier. Omdat de wereld toch al 

verpest is en we als de scouts willen laten zien de we het altijd beter doen gaan we 

een zo groot mogelijk vuur maken. De vergadering zal doorgaan van 14 u. tot 17 

u. op het scoutsterrein. Groetjes jullie favoriete pyromanen xxx 
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Jonggidvers 
Hey, 

We starten aan een kersvers scoutsjaar. Het virus hangt helaas nog steeds in de 

lucht daarom ook de nodige maatregelen. Deze zullen via mail aan jullie worden 

overgebracht in de loop van de komende weken. Eén maatregel vermelden we hier 

reeds: om de ophoping van verschillende takken zo veel mogelijk te vermijden, 

spreiden we de starturen van de vergaderingen. Zo zullen de jogi’s op zondag steeds 

starten om 14.30 u. in plaats van 14 u. 

Op zondag 4 oktober houden we een dierenvergadering. We ontdekken wat een 

wasbeerhond of een brulkikker is. We zien jullie graag verschijnen om 14.30 u. 

voor deze eerste vergadering! 

11 oktober 1797. De beroemde Zeeslag bij Camperduin, vlak na de Eerste 

Coalitieoorlog van de Franse Revolutie. Het vormt een belangrijke historische 

gebeurtenis en meteen ook het thema van onze vergadering; 223 jaar na datum. 

Iedereen welkom vanaf 14.30 u. 

Op zondag 18 oktober organiseren we een duovergadering. Verkleed je samen met 

een vriend of vriendin in dezelfde gekke outfit! Afspraak om 14.30 u. 

Leider Jos is bijna jarig! Op 25 oktober om 14.30 u. spreken we af om alvast zijn 

verjaardag te vieren! 

Op zaterdag 31 oktober gaan we samen griezelen om Halloween te vieren. We 

spreken af om 20 u. aan de scoutslokalen! 

8 november is de verjaardag van onze goede vriend Gordon Ramsay. Ter ere van 

deze altijd vriendelijke chef organiseren we een kookvergadering! Welkom vanaf 

14.30 u. 

Het weekend van 14 en 15 november is het Vlaaienslag. Meer informatie volgt. Het 

is belangrijk dat jullie ouders enthousiast zijn voor een goed kamp. 
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Op 22 november gaan we gezellig onze technieken bijschaven, zeer belangrijk als 

we een goed tentenkamp willen hebben! Kom in perfect uniform om 14.30 u. naar 

de lokalen. 

Van 27 tot 29 november gaan we op weekend! Meer info hierover volgt later nog. 

Zondag 6 december komt de Sint langs. We spreken af om 14.30 u. om hem te 

ontvangen. 

Zaterdag 12 december organiseren we een avondvergadering. We houden een quiz. 

Hopelijk bewijs jij je als De Slimste Jogi ter Wereld. Iedereen welkom vanaf 20 u.! 

Tot slot organiseren we op 20 december vanaf 20 u. ons kerstfeestje. Dresscode: 

casual chic. Neem ook allemaal een cadeautje ter waarde van vijf euro mee! 

27 december is er geen vergadering. 

Tot snel, 

de jogileiding 
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Gidvers 
“The first impression is the truth, and all that follows is merely the excuse of 

memory” – Andrew Crumey 

We starten onze eerste volwaardige scoutsvergadering met deze prachtige quote. 

Leer van deze wijze man en zet je beste beentje voor op onze 

kennismakingsvergadering. De vergadering zal op de scouts doorgaan op 4 oktober 

van 14.30 u. tot 17.30 u. Zet jullie maar schrap want het wordt een knaller! 

De 11de dag van oktober is het wereldmeisjesdag. Dit is een mooie kans om de 

vrouwen in de bloemetjes te zetten. Deze dag zullen we met z’n allen van 14.30 u. 

tot 17.30 u. op de scouts uitzoeken wie het beste meisje is van onze groep. Omdat 

de jongens hier met een oneerlijk nadeel zouden starten, kunnen ze met een schone 

lei beginnen door zich zo goed mogelijk als meisje verkleden! Tot dan, dames! 

Op 18 oktober nemen wij jullie mee op een reis door de tijd terug naar 18/10/1908, 

de dag waarop België Kongo-Vrijstaat officieel annexeert. Van 14.30 u. tot 17.30 u. 

zullen wij jullie alles leren over de gruwelijke daden en gebeurtenissen die 

voorafgingen aan en volgden op deze annexatie. Jullie zullen de strijd aangaan om 

de Congolezen van toen te bevrijden uit de handen van Leopold II en dat wordt 

zeker en vast niet makkelijk … Mpaka wakati huo‼ 

25 okt: jullie lieve leiding weet dat jullie niet genoeg kunnen krijgen van 

geschiedenis, dus we duiken even terug naar 25/10/1936 waarbij Duitsland en 

Italië een bondgenootschap, de zogenaamde As Rome-Berlijn sluiten. Hoe Hitler en 

Mussolini tot een overeenkomst kwamen, ontdek je vandaag tussen 14.30 u. en 

17.30 u.! 

1 nov: habemus papam! We hebben een paus! Op deze vrije dag ontdek je welke 

heiligen er allemaal geëerd worden … Wil jij ook een plaatsje tussen de heiligen of 

ga je net naar de hel? Komt dat zien tussen 14.30 u. en 17.30 u.! 
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8 nov: de wondermooiste vergadering van het jaar, het is leiding Alecs 

verjaarvergadering! Ook al is hij jarig op 5 November, 21 word je niet elk jaar. Om 

zijn verjaardag te eren, duiken we in het thema Korea, zijn moederland. Tip: wie 

een cadeautje voorziet, zal iets terugkrijgen (doorheen het jaar). Ook dit doen we 

tussen 14.30 u. en 17.30 u. 

Het weekend van 13 tot 15 november gaan wij op gidverweekend. Zie dat jullie goed 

uitgerust zijn, want het wordt een knaller van een weekend! Meer informatie 

hierover zal nog volgen. Als de huidige omstandigheden het weekend niet toelaten, 

zullen we het jullie uiteraard ook zo snel mogelijk laten weten. 

Op 22 november 375 stierf de Romeinse keizer Valentinianus I en werd zijn zoon 

Gratianus zijn opvolger. Deze vergadering staat dus in thema van het Romeinse 

Rijk en het leven in het oude Rome!  Van 14.30 u. tot 17.30 u. op de scouts! 

Vrijdagavond 27 november gaan we testen wie de slimste gidver van de groep is. 

Een hint: drink niet te veel voor je naar de vergadering komt. Wij houden jullie nog 

op de hoogte vanaf hoe laat jullie verwacht worden! 

Vandaag, vrijdag 4 december, vieren onze koning en koningin hun 21ste 

huwelijksverjaardag! Daarom doen we de grote koning-en-koningin-vergadering. 

De vergadering zal doorgaan op de scouts. Wij laten jullie nog weten hoe laat jullie 

verwacht worden. 

Omdat jullie hoofd waarschijnlijk op ontploffen staat van al die leerstof van de 

examens gaan we op vrijdag 11 december een rustig en gezellig avondje houden en 

met z’n allen een film zien. Neem gerust een knabbeltje en drankje mee, ook dekens 

en/of kussens om het jezelf wat comfortabel te maken zijn welkom. Wij laten jullie 

nog weten hoe laat de vergadering doorgaat. 

Hij komt, hij komt, die lieve … neen, niet Sinterklaas maar de Kerstman! Dat 

betekent Kerstmis en wie Kerstmis zegt, zegt feest. Daarom nodigen we jullie op 

zaterdag 19 december uit om met ons Kerstmis te komen vieren, wat natuurlijk 

een grote eer is. Meer info volgt. 
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Jins 
Dag lieve jinssss, na lange tijd is er eindelijk terug scouts!!! We zullen er maar heel snel 
aan beginnen :)) 
 

Weekend van 2 tot 4 oktober 

 

.--. .-.. .- -. -. .. -. --. ... .-- . . -.- . -. -.. -.--. .. -. ..-. --- ...-  
--- .-.. --. - -. --- --. -.--.- 
 

Zondag 11 oktober om 13 uur op het Veros 

 

.--. .-. --- -- --- ..-. .. .-.. -- .--. .--- . -- .- -.- . -. ...- --- --- .-. -.. . .--- .. -. .--- --- -... ... 
 

Zondag 18 oktober om 13 uur op het Veros 

 

...- ..- .. .-.. . ...- . .-. --. .- -.. . .-. .. -. --. 
 

Weekend van 24 en 25 oktober 

 

.-- -.-. -...- .--. .- .--. .. . .-. ...- . .-. -.- --- --- .--. -.--. .. -. ..-. --- ...- --- .-.. --. - -. --- --. --..-- 

.... --- ..- -.. .. - .-- . . -.- . -. -.. --.. . -.- . .-. ...- .-. .. .--- -.--.- 
 

Zaterdag 31 oktober om 13 uur op het Veros 

 

- .-. .. -.-. -.- --- .-. - .-. . .- - 
 

Zondag 8 november om 13 uur op het Veros 

 

.... ..- -. --. . .-. --. .- -- . ... ... .--. . .-.. 
 

Zondag 15 november om 13 uur op het Veros 

 

-... --- ... ... .--. . .-.. 
 

Zondag 22 november om 13 uur op het Veros 

 

-.. .-. ..- --. ... ... .--. . .-.. 
 

Zaterdag 28 november om 18 uur op het Veros 

 

. . - ...- . .-. --. .- -.. . .-. .. -. --. -.--. .. -. ..-. --- ...- --- .-.. --. - -. --- --. -.--.- 
 

Zaterdag 5 december om 20 uur op het Veros 

... .. -. - . .-. -.- .-.. .- .- ... 
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Zaterdag 12 december om 20 uur op het Veros 

 

-.- .- ... ... . -. 
 

Zaterdag 19 december om 20 uur op het Veros 

 

-.-. .- ... .. -. --- .- ...- --- -. -.. 
 

Zondag 27 december 

 

-.- . .-. ... - ..-. . . ... - .--- . -.--. .. -. ..-. --- ...- --- .-.. --. - -. --- --. -.--.- 
 

Heel veel liefs van jullie mooie leiding, 
XXX Brent, Jorne, Anke, Anaïs, Noa 
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Akabe 
Ahum, ahum, ahum 

Aan allen die aanwezig zijn … Proficiat! 

Aan allen die niet aanwezig zijn … Ook proficiat! 

Graag stel ik je nieuwe leiding even voor, je kan hen allemaal wat beter 

leren kennen op de eerste vergadering die al meteen plaatsvindt op 11 

oktober want we gaan kennismaken met elkaar! We zien elkaar zoals 

gewoonlijk om 11.00 u. en sluiten af om 17.00 u. Uiteraard kennen de 

meeste leden elkaar al van vorig jaar, maar misschien is er wel iemand 

nieuw. Alleszins de uitgelezen kans om de leiding beter te leren kennen! 

Onze activiteiten vinden meestal plaats van 11.00 u. tot 17.00 u. en 

dat op de 2e en 4e zondag van de maand, maar soms durven we als 

eens zot doen en hiervan afwijken, dus steeds goed opletten! 

Weet je wie er enorm houdt van griezelen en spoken? Dat is leiding Eva, 

niets maakt haar bang, ze durft zelfs alleen door het spookhuis te 

lopen, durf jij dat ook? Op 25 oktober mag je komen bewijzen dat jij 

veel meer durft dan haar. Gewoon van 11.00 u. tot 17.00 u. aan de 

lokalen, maar ik kan je verzekeren, dat het eng wordt! 

Lau is een echte verkleedkoning, hij heeft alles in zijn kast hangen. 

Weet je wat hij het liefste draagt? Dat is zijn piratenpak! Op 8 

november mag je je wildste piratenkleren aandoen om samen met hem 

piraat te komen spelen, uiteraard van 11.00 u. tot 17.00 u. Wist je dat 

je eigenlijk altijd verkleedkleren in het thema van de vergadering mag 

aandoen? Da’s superleuk en zo voelen we ons meer in thema! 

Onze Harry Potter, tovenaar Tom, die is niet te onderschatten, wat hij 

uit zijn hoed kan toveren dat raad je nooit. Je kan het om 11.00 u. 

komen ontdekken op 22 november. Hij gaat zijn beste goocheltrucs 

laten zien. Oefen jij die van jou alvast in? Helaas loopt deze tovershow 

ten einde om 17.00 u., maar na een hele dag toveren is het wel welletjes 

geweest. ‘t Zal wel zijn! 

De leiding die het meeste van de Sint houdt dat is Margot, ze vindt het 

fantastisch om haar brief flink op tijd te schrijven, zodat ze zeker iets 

leuk krijgt. Als jij op 22 november jouw brief meeneemt naar de scouts 
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om in het lokaal te leggen komt, de Sint misschien ook langs op 6 

december in het lokaal. Omdat de Sint zoveel werk heeft zal hij wel 

maar even kunnen blijven, maar tussen 11.00 u. en 17.00 u. kan je 

hem op de scouts zien verschijnen. Zet alvast je schoentje, Sinterklaas 

kapoentje! 

De grootste eter van de groep is Tiemen, dat kan je zien aan zijn buik. 

Dus moeten we snel zijn op 13 december om alle soep te verkopen 

voor hij ze opeet. Van 11.00 u. tot 17.00 u. gaan we samen rond in 

Lint om soep te verkopen die de leiding gemaakt heeft tijdens de week, 

dat allemaal om centjes te verzamelen om er een fantastisch kamp van 

te maken dit jaar. 

 

How how how, onze kerstleiding is Luna, zij vindt het geweldig om 

pakjes te openen en de papiertjes er af te scheuren. Als jij dat ook zo 

fantastisch vindt, moet je zeker komen meedoen op 27 december. We 

gaan zelfs samen eten, dus dat hoef je thuis niet te doen. We vragen 

wel om hiervoor € 5 mee te nemen zodat wij alles kunnen aankopen 

hiervoor. Ons feestje begint om 17.00 u. en zal doorgaan tot in de late 

uurtjes. Aangezien iedereen graag cadeautjes krijgt vragen we aan 

iedereen om iets mee te nemen. Dat mag iets klein zijn dat je zelf 

gemaakt hebt, laat je creativiteit maar los. We vragen wel om hier 

maximum € 5 aan te besteden zodat iedereen een beetje gelijke cadeaus 

krijgt. Helaas eindigt ons feestje rond 20.00 u.. 

 

Je kan de leiding steeds bereiken door te mailen naar 

akabe@scoutslint.be of een berichtje te sturen naar onze contactleiding 

Tom op 0478 28 29 90. 

Graag meld je ook een week op voorhand af wanneer je er niet kan 

bijzijn. Zo kunnen wij inschatten met hoeveel leden we zullen zijn op 

zondag. Tom volgt voor ons de aanwezigheden op, je kan hem bereiken 

op tom.stoffelen@scoutslint.be. 

Ons rekeningnummer is BE85 7330 5300 8106. Je mag betalingen 

zoals voor het kerstfeestje ook overschrijven als dit gemakkelijker is. 

Luna is dit jaar verantwoordelijk voor de financiën, indien je problemen 

hebt om iets te betalen mag je haar steeds contacteren op 

luna.daffnay@scoutslint.be en dan zoeken we naar een oplossing 

hiervoor. 

 

mailto:akabe@scoutslint.be
mailto:tom.stoffelen@scoutslint.be
mailto:luna.daffnay@scoutslint.be
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Maak jij van de afbeelding op de achterkant een prachtig kunstwerk? 

Dan kunnen we dat ophangen in ons lokaal! 

Tot snel, jullie leiding 

Eva, Lau, Luna, Margot, Tiemen en Tom 

11-10-2020: 11.00 u. – 17.00 u. Kennismakingsvergadering 

25-10-2020: 11.00 u. – 17.00 u. Halloweenvergadering 

08-11-2020: 11.00 u. – 17.00 u. Piratenvergadering 

22-11-2020: 11.00 u. – 17.00 u. Magische vergadering 

06-12-2020: 11.00 u. – 17.00 u. Sintvergadering 

13-12-2020: 11.00 u. – 17.00 u. Soepslag 

27-12-2020: 17.00 u. – 20.00 u. Kerstfeestje 
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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

