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Dag allemaal 
Dag lieve leden, ouders & leiding, 

Het is eindelijk 2021. Onze grootste wens is dat we elke zondag weer allemaal 

samen het avondlied kunnen zingen! Voordat dit weer mag, moeten we nog even 

volhouden en de regels goed volgen. 

Het jaar start zoals het vorige geëindigd is. Enkel de takken met leden jonger dan 

12, kunnen fysieke vergaderingen organiseren op de scouts. Hieronder vallen de 

kapoenen, welpen, jojo’s en akabe (-12). 

Controleer ‘t Kompas zeker voor elke vergadering. Zeker in januari wordt er wel 

eens van de klassieke zondagnamiddag afgeweken! 

En dan, de regels, regels en nog eens regels… Ze zijn zo belangrijk, opdat de 

jongsten toch naar de scouts mogen komen. 

We herhalen nog eens kort de regels bij het afzetten en ophalen van de leden. 

- Kom met zo weinig mogelijk personen naar de scouts 

- Draag steeds een mondmasker als je je scout komt brengen/ophalen 

- We hebben de uren van de vergaderingen aangepast zodat het niet te druk is, blijf 

dan ook niet napraten voor de scouts 

- Leden gebruiken de voorziene ingangen  

- Leiding zorgt voor een topvergadering! 

Als allerlaatste hebben we nog wat minder nieuws, dit jaar zal ons groepsweekend 

helaas niet doorgaan. 

Stevige linker(elleboog), 

De groepsleiding 

Jona, Oscar en Sébastien 
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Kapoenen 
Hoi lieve kapoenen, 

Allereerst een heel gelukkig nieuwjaar. Wij wensen jullie veel speelplezier, veel pret 

met vrienden en vriendinnen, en nog veel leuke zondagen op de scouts toe! 

Het eerste weekend van januari mogen jullie lekker lang uitslapen. Wij zien jullie 

graag het weekend daarna. 

Zaterdag 9 januari gaan we op zoek naar de verloren cadeaus van de drie koningen. 

Dit doen we van 18 u. tot 20 u. De ouders mogen alvast om 19.50 u. komen, dan 

zingen wij voor hen over de drie koningen. Verkleed komen als koning of koningin 

mag zeker. 

Ben jij ook wel eens benieuwd hoe het er in de middeleeuwen aan toe zou gaan? Of 

in de tijd van Vikings? Jullie zullen het allemaal meemaken zaterdag 16 januari 

van 18 u. tot 20 u. 

Zoek alvast warme kleding uit waarmee je goed kan sluipen in het donker. Je mag 

ook een zaklamp meenemen. (Schrijf er zeker je naam op!) Zaterdag 23 januari van 

18 u. tot 20 u. doen we echt sluipspel in het donker!  

Zondag 31 januari zien we elkaar weer van 13.30 u. tot 16.30 u.! Smeer jullie benen 

alvast in en neem een stevig middagmaal, want wij hebben een heuse 

sportvergadering in elkaar gestoken! Je mag zeker verkleed komen in je favoriete 

sportkleding. 

Na zo een vermoeiende vergadering, rusten de nog een weekje uit. Zondag 7 

februari is het dus geen vergadering. 

En ja hoor, de leukste dag van het jaar is aangekomen: Valentijn! Het feest van de 

liefde. Maar het is ook een beetje het feest voor iedereen die je graag ziet. Deze 

vergadering van 13.30 u. tot 16.30 u. zal dan ook in het teken van de liefde staan. 
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Denk er zeker aan je papa, mama, broer, zus, vrienden, leuke leiding... eens een 

dikke knuffel te geven of een leuke tekening te brengen! 

Op 21 februari van 13.30 u. tot 16.30 u. kruipen we in de huid van een echte 

detective. Via tips en spelletjes komen jullie steeds dichter bij de dief. Spannend 

hé! Tot dan! van 13.30 u. tot 16.30 u. 

Op 28 februari duiken we in een magische sprookjeswereld. Wij zoeken alvast een 

leuk sprookjesfiguur uit om ons in te verkleden! Jullie ook? 

Op 7 maart is het geen vergadering. 

Wij hebben al reuzeveel zin in onze geheime vergadering op 14 maart. Wat we gaan 

doen, gaan we nog niet verklappen, maar curieuzeneuzemosterdpotten, kom het 

ontdekken van 13.30 u. tot 16.30 u.! 

21 maart zullen de scoutslokalen voor een dagje worden omgetoverd tot de 

ontmoetingsplek voor filmsterren. Wij kijken er al erg naar uit James Bond en 

andere leuke filmsterren tegen te komen. Verkleed komen mag dus ook zeker! 

Wie is er een kei in rekenen? Of kan je heel goed spelling? Op 28 maart zijn wij de 

leukste school die er is. De schoolpoort gaat open op de scoutslokalen om 13.30 u. 

en jullie mogen weer naar huis om 16.30 u.  

Houd alvast het weekend van 8 tot 10 april vrij. Als het kan en mag, dan doen we 

dan onze 24 uur! 

Hier een kort overzichtje: 

Zaterdag 9/1 van 18 u. – 20 u.  Driekoningenzoektocht + zingen voor 

       ouders om 19.50 u. 

Zaterdag 16/1 van 18 u. – 20 u.  Tijdreizen 

Zaterdag 23/1 van 18 u. – 10 u.  Sluipspel (camouflerende kleding) 

Zondag 31/1 van 13.30 u. -16.30 u. Sportvergadering 
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1ste zondag van de maand is het geen vergadering 

Zondag 14/2 van 13.30 u. -16.30 u. Valentijnsvergadering 

Zondag 21/2 van 13.30 u. -16.30 u. Detectivevergadering 

Zondag 28/2 van 13.30 u. -16.30 u. Sprookjesvergadering 

1ste zondag van de maand is het geen vergadering 

Zondag 14/3 van 13.30 u. -16.30 u. Geheime vergadering 

Zondag 21/3 van 13.30 u. -16.30 u. Filmsterren-/Hollywoodvergadering 

Zondag 28/3 van 13.30 u. -16.30 u. Schoolvergadering 

Laten jullie ons steeds iets weten als je er niet bij kan zijn? Dit kan via onze 

facebookgroep of door te mailen naar kapoenen@scoutslint.be 

Groetjes! 

Gigi, Kora, Nala, Petro, Veva & Zazoe 
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Welpen 
Lieve welpen 

Spijtig genoeg is het op 3/01 geen vergadering. 

Op zaterdag 9/01 is het de allereerste vergadering van het jaar. We hopen dat jullie 

het nieuwe jaar goed hebben ingezet en dat jullie lekker hebben gegeten. We 

wensen jullie dan ook een gezond en schitterend 2021 toe. Voor deze vergadering 

worden de welpen om 18 u. aan de scouts verwacht met hun slaapzak en mogen 

terug opgehaald worden om 20 u. 

Yesssssss, jackpot. Trek alvast jullie beste kleren aan want op zaterdag 16/01 van 

18 u. tot 20 u. is het casino time. Jullie worden om 18 u. aan de scouts verwacht 

in jullie beste, chicste en mooiste kleren verwacht en wie weet word jij wel de 

casinoster van de avond. 

Op zaterdag 23/01 van 18 u. tot 20 u. is het filmavond. Jullie mogen zelf een 

kussen van thuis meenemen. Op de scouts staan er heerlijke versnaperingen voor 

jullie, dus dit hoeven jullie niet mee te nemen. Ook mogen altijd jullie in een pyjama 

of onesie komen. Dat zijn altijd pluspunten. 

Zaterdagavond 30/01 van 18 u. tot 20 u. is het nieuwjaarsvergadering. Dan gaan 

wij jullie goede voornemens eens onder handen nemen en zien hoe deze gaan 

verlopen doorheen het nieuwe jaar. 

Zondag 7/02 wordt het een rustige dag, want dan is het geen vergadering. 

Suske en Wiske, Annemieke en Rozemieke, Jommeke en Filiberke, Barbie en Ken 

… Allemaal voorbeelden van legendarische duo’s. Op zondag 14/02 weet natuurlijk 

iedereen wat voor dag het is, Valentijnsdag. 

Hebben jullie er altijd al van gedroomd om als een echte Schot door het leven te 

gaan? Dan komt jullie droom uit op zondag 21/02 van 13.30 u. tot 16.30 u., want 

dan kunnen jullie deelnemen aan onze enige echte Highland Games. 
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Sjorren, vuur maken, tenten opzetten en eten maken op het kampvuur zijn de 

dingen die een echte scouts kan. Daarom moeten jullie op zondag 28/02 van 13.30 

u. tot 16.30 u. perfect in jullie uniform naar de scouts komen, om daar aan jullie 

‘scoutsskills’ te werken. We willen deze vaardigheden goed onder de knie hebben 

zodat we ze op ons supercool kamp kunnen gebruiken. 

Op 7/03 is het geen vergadering. 

Zondag 14/03 van 13.30 u. tot 16.30 u. wordt het volgens ons jullie favoriete 

vergadering, want dan gaan we een mega cool bosspel spelen. 

Het is rood, wit en heeft een muts op en ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het issssss, 

Wally. Jullie zijn zondag 21/03 welkom van 13.30 u. tot 16.30 u. op de scouts, 

want dan spelen we het grote Waar-is-Wally-spel. 

Op zondag 28/03 van 13.30 u. tot 16.30 u. is het een geheime vergadering. Hopelijk 

zien we jullie dan, want het wordt een mega spannende en geheimzinnige 

vergadering. 

Veel liefs <33 

Bagheera, Baloe, Chill, Ikki, Marala en Shere Khan 
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Jojo`s 
Januari 

9 jan - Jow jow cashflow, hebben jullie ook zin om al jullie geld op te doen???? Kom 

dan zeker van 19 u. tot 21 u. naar de scouts. Wij organiseren tijdelijk een casino 

in ons jojolokaal. Jullie mogen hiervoor zeker wat chiquer gekleed komen. Jullie 

favoriete leiding en Matthias xxx 

16 jan - Jow jow jow…… Jow, haal deze avond de beste sluiper in jou naar boven. 

Jullie zullen het opnemen tegen de leiding in een heus sluipspel. Wij verwachten 

jullie van 19 u. tot 21 u. op de het scoutsterrein. P.S.: vergeet je beste sluipkleren 

niet aan te trekken! Jullie favoriete leiding en Zeno xxx 

23 jan - Jow jow videow, omdat de cinema’s nog altijd gesloten zijn, gaan we onze 

eigen cinema maken. Neem zeker een slaapzak, dekentje of kussen mee zodat jullie 

lekker comfortabel kunnen zitten. De vergadering zal plaatsvinden van 19 u. tot 

21 u. op het scoutsterrein. Jullie favoriete leiding en Bram xxx 

31 jan - Jow jow McDow Wie de meeste hamburgers kan eten, willen we niet weten. 

Vandaag gaan we uitzoeken welk fastfoodrestaurant het beste is. Dus niet heel de 

vergadering het frietjesspel spelen. We verwachten jullie van 14 u. tot 17 u. Jullie 

favoriete 

Februari 

14 feb – 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 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  

21 feb – 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 



11  

  

  

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  

28 feb – 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 u. tot 17 u. 

@scoutslint. Verdere info volgt nog! Jullie favoriete leiding en Wout xxx  

Maart 

14 Maart - Jow jow dinow, we gaan terug in de tijd om wa graaf te doen tegen die 

farao’s. Zondag 14 maart gaan we terug in de tijd om historische momenten te 

beleven en ze wat te verstoren. We zien jullie allemaal vanaf 14 u. op het 

scoutsterrein en hopen dat jullie op tijd terug zijn zodat jullie om 17 u. terug naar 

huis kunnen. Jullie favoriete kapoenenleiding en Bram xxx 

21 Maart - Jow jow ni zo slow! Trek voor vandaag jullie sportiefste outfit maar aan, 

want de zogezegde “hete” wete dat ze gaan zwete. Deze zondag moeten jullie laten 

zien wie van jullie het meest competitief is en wie van jullie de beste conditie heeft. 

Kan je niet tegen je verlies? Pech, dan zul je 10 keer zoveel moeite moeten doen om 

te winnen! Weet 1 ding… De leiding wint toch ALTIJD… :) Jullie SPORTIEFSTE 

leiding en de meisjes. 

28 Maart - Jow jow techniekenshow! Vandaag gaan we testen hoe ver jullie 

scoutsvaardigheden gevorderd zijn. Tijdens deze vergadering gaan we tenten 

opzetten, sjorren en kampvuren maken en jullie opvoeden tot echte scouten. Deze 

vergadering zal doorgaan van 14 u. tot 17 u. op het scoutsterrein. Jullie favoriete 

leiding en Noemi xxx 
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Akabe 
Hey allemaal 

Gaan jullie net zoals Eva ook zo graag naar de cinema? 

De cinema’s zijn al een tijdje dicht natuurlijk maar dat gaat ons niet 

tegenhouden om naar een film te kijken. Als de cinema niet open is, maken 

we onze eigen cinema toch gewoon? Kom jij mee genieten van een film op de 

scouts? Welk genre van film gaan we kijken? Mag jullie leiding beslissen of 

beslissen jullie mee? 

Deze vergadering zal doorgaan op 10 januari van 18 u. tot 20 u. 

Vergeet geen kussentje en een dekentje mee te nemen zodat je lekker 

comfortabel kan genieten van de film. 

Kunnen jullie ons helpen? 

We hebben een probleempje, Tiemen noemt zichzelf de spelletjeskoning. 

Komen jullie er mee voor zorgen dat Tiemen zich niet meer de koning van de 

spelletjes voelt maar eerder de zwakke schakel van de spelletjes? 

Komen jullie samen met ons spelletjes spelen op 24 januari van 18 u. tot 

20 u.? Wie wordt de spelletjeskampioen van de akabe, blijft Tiemen het of 

word jij het? Jullie leiding voorziet spelletjes maar heb je thuis een spelletje 

waar jij de kampioen in bent, dan mag je dat zeker meenemen. 

De dag van de liefde is aangebroken. 

Zijn jullie ook op zoek naar de liefde of heb je de liefde al gevonden zoals 

Luna? Misschien kan Luna ons wel helpen met het vinden van de liefde 

tijdens deze vergadering. Ga je verliefd naar huis of blijf je op zoektocht naar 

de liefde na de vergadering? Hopelijk vinden we allemaal de ware liefde 

tijdens deze superromantische vergadering. Deze liefdevolle vergadering zal 

natuurlijk doorgaan op 14 februari van 11 u. tot 17 u. Begin al maar na te 

denken over jouw openingszinnen en dan zien we elkaar op de vergadering. 

Weten jullie wat pictogrammen zijn? 

Al een geluk weet onze slimme leider Tom wat elke pictogram betekent. Waar 

vinden we pictogrammen?  Waarvoor dienen ze? Wat betekenen ze? 

Dit komen we allemaal te weten op de vergadering. Deze vergadering zal 

plaatsvinden op 28 februari van 11 u. tot 17 u. Na de vergadering weten 

we net zoals Tom wat elke pictogram betekent. 

Wat doet Lau als studentenjob? 

Ja klopt! Hij is pizzakoerier bij de beste pizzeria van het land. Hij is niet 

alleen pizzakoerier maar hij was ook nog eens jarig gisteren. Feliciteer hem 
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zeker tijdens de vergadering met zijn verjaardag en misschien neemt hij dan 

wel wat lekkers mee voor jullie. De vergadering draait dus om de 

studentenjob van Lau, maar waarom? Dat ontdekken jullie nog tijdens de 

vergadering. 

Kom dit te weten tijdens de vergadering van 14 maart van 11 u. tot 17 u. 

Misschien willen jullie na deze vergadering ook pizzakoerier worden. 

Zijn jullie ook gek van sprookjes? 

Margot is helemaal verzot op sprookjes en kent alle sprookjes uit haar hoofd. 

Haar lievelingssprookje is Roodkapje en de boze wolf.  

Wat is jullie lievelingssprookje? Kom verkleed naar de vergadering in je 

favoriete sprookjesoutfit. De vergadering zal doorgaan op 28 maart van 11 

u. tot 17 u. Wie komt het best verkleed? Misschien win jij wel. 

Dikke kussen van jullie leiding 

Eva, Lau, Luna, Margot, Tiemen en Tom 
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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? 
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