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Dag allemaal 
Dag allemaal! 

Het nieuwe scoutsjaar zijn we gestart met onze overgang. Nu jullie allemaal hebben 

kunnen ontdekken wie de nieuwe leiding is, staan ook wij te poppelen om het jaar 

te starten! 

Het nieuwe jaarthema: Dromenland in zicht. Dit jaar kleuren we buiten de lijntjes, 

niets is te gek! Samen willen we onze fantasie tot leven brengen en wie weten 

worden onze dromen wel ongelofelijke herinneringen? Wij dromen alvast van een 

geweldig scoutsjaar! 

De eerste vergadering vindt plaats op 19 september. Dit jaar zullen we weer 

allemaal samen van 14 uur tot 17 uur vergadering hebben. Wel vragen we aan de 

leden om via verschillende poorten binnen te komen om de grote massa te 

vermijden. Welpen en jonggidvers nemen de rechterpoort, kapoenen en jojo’s 

nemen de linkerpoort. Gidvers en jins komen langs het poortje achteraan binnen. 

Aan de ouders vragen we om niet te blijven plakken aan de ingang, de 

scoutsterreinen zelf niet te betreden en een mondmasker te dragen. 

Wij hopen alle leden terug te mogen zien dan! 

Hebben jullie vragen, opmerkingen…? Aarzel niet om ons een mailtje te sturen via 

groepsleiding@scoutslint.be! 

Groetjes, 

De groepsleiding 

Brent, Jona, Oscar & Sébastien 
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Kapoenen 
Dag lieve kapoentjes, wij zijn heel erg blij dat we dit jaar jullie 

leiding mogen zijn! We hebben al heel wat leuke ideetjes in petto 

zodat jullie scoutsjaar onvergetelijk wordt. Wij kijken er alvast 

heel erg hard naar uit! 

Op 19 september van 14 uur tot 17 uur, de eerste echte 

vergadering, doen we een grote kennismakingsvergadering. Hier 

gaan we elkaar allemaal beter leren kennen. Om 16 uur zijn 

jullie ouders ook welkom, we doen een ouderavond waar jullie 

wat meer info krijgen over de werking van de scouts en de tak. 

Voor vele van jullie is de scouts iets helemaal nieuws. Daarom doen we op 10 

oktober, van 14 uur tot 17 uur, een heuse scoutsvergadering. Tijdens deze 

vergadering leren we jullie wat scouts écht is. 

Haal je beste scoutsbeest al maar boven. 

Op 17 oktober, van 14u tot 17u, mogen jullie 

komen als jullie favoriete superheld. Tijdens 

deze vergadering gaan we jullie superkrachten 

ontdekken en de slechteriken verslaan! 

Spannend!!! 

2022 komt steeds dichterbij, maar heel erg lang geleden leefden er ook al mensen. 

Op 24 oktober, van 14 uur tot 17 uur, gaan we ontdekken hoe deze mensen 

leefden. Tijdens de oertijdvergadering mag je je zeker verkleden in een echte 

holbewoner! 
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BOE! Jullie zijn vast allemaal geschrokken! Op 31 

oktober, van 14 uur  tot 17 uur, is het Halloween. 

Zo fijn! Haal je beste en engste kostuum maar boven 

en laat ons ook schrikken! 

Heel veel groetjes van jullie leiding! 

Apodemus, Gigi, Kora, Nala, Rikki, Toto, Veva en 

Zazoe 

Tot snel! 
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Welpen 
Op 12 september is het geen vergadering. We zien jullie graag volgende week terug! 

Voor we aan het jaar beginnen, gaan we elkaar leren kennen met 

kennismakingsspelletjes. Heb je zin om iedereen te leren kennen? Kom dan op 19 

september van 14 uur tot 17 uur naar de scouts. 

26 september is het geen vergadering, want dan is jullie 

leiding druk bezig met het plannen van het jaar. 

4 oktober is het de eerste zondag van de maand en dan is 

het jammer genoeg geen vergadering. Tot volgende week! 

10 oktober is het prinsen-en-prinsessenvergadering. Jullie 

mogen allemaal je meest koninklijke outfit aandoen en we 

verwachten jullie van 14 uur tot 17 uur aan het kasteel 

(scouts).  

Op zondag 17 oktober spelen we een spannend bosspel. Kom het ontdekken op de 

scouts van 14 uur tot 17 uur . 

Wat we op 24 oktober gaan doen, gaan we nog niet verklappen. Wat we wel al 

kunnen zeggen, is dat je niet je mooiste kleren moet aandoen en dat je een douche 

zal kunnen gebruiken na de vergadering. Kom het te weten van 14 uur tot 17 uur 

aan de lokalen van de scouts. 

Vandaag gaan we griezelen op de scouts. Kom als je durft op 30 

oktober naar de Halloweenvergadering van 18 uur tot 20 uur op de 

scouts. Verkleden mag zeker als je wil. 
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Overzicht: 

12/9  Geen vergadering 

19/9  Kennismakingsvergadering 

26/9  Geen vergadering 

3/10  Geen vergadering 

10/10 Prinsen-en-prinsessenvergadering 

17/10 Bosspel 

24/10 Verrassing 

30/10 Halloweenvergadering 

Groetjes van de tofste leiding, 

Baloe, Chill, Hathi, Ikki, Malchi, Marala, Rikki Tikki Tavi en Shere Khan 
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Jojo`s 
19 september is het de eerste vergadering! Joepiee! Wij kijken alvast hard uit naar 

het nieuwe scoutsjaar, hopelijk jullie ook! Kom naar de scouts van 14 uur tot 17 

uur om jullie nieuwe leiding te ontmoeten! 

26 september gaat de leiding op planningsweekend om heel het jaar te plannen, 

dus is het geen vergadering. 

3 oktober is het eerste 🌞dag van de maand, dus spijtig genoeg geen vergadering. 

We zien jullie volgende week graag terug! 

10 oktober doen we grote herfstvergadering 🍁🍂! We spelen een megaleuk spel 

rond de seizoenen! We verwachten jullie van 14 uur tot 17 uur op de scouts. 

17 oktober is het Disneyvergadering! Kom verkleed als jullie favoriete 

Disneykarakter! Van 14 uur tot 17 uur verwachten we jullie op de scouts!  

24 oktober gaan we echte Scoutsspelletjes spelen, want dan vieren 🎉 we ‘Dag 

van de Jeugdbeweging’! ⚜️🏕 Kom meevieren op de scouts van 14 uur tot 17 uur! 

Zaterdag 30 oktober is het Halloween 🎃! Dan gaan we naar jaarlijkse gewoonte 

trick or treaten, dus kom allemaal op jullie engst 👻 gekleed naar de kerk om 

19.30 uur. Om 21.30 uur zijn we weer terug. 

Dikke kussen 😘 van jullie nieuwe leiding! 

Kaat, Lancelot, Luna, Maarten, Niels, Owen en Pommeline 
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Jonggidvers 
Op 19 september tussen 14 uur en 17 uur zal onze eerste vergadering 

plaatsvinden. Tijdens deze vergadering gaan we elkaar beter leren kennen. Dit doen 

we aan de hand van spelletjes. 

26 september is er geen vergadering. 

Heb je altijd al willen sjorren of vind je vuur ook zo fascinerend als wij? Kom dan 

zeker 3 oktober tussen 14 uur en 17 uur naar de vergadering. Hier zullen we dit 

leren. 

10 oktober gaan we jullie fysieke kunsten op de proef stellen. Dit doen we aan de 

hand van enkele sporten. Deze vergadering zal doorgaan tussen 14 uur en 17 uur. 

Op 17 oktober volgen we Elon Musk naar de ruimte. 

24 oktober gaan we van 14 uur tot 17 uur een bosspel spelen. 

31 oktober trekken we onze geschiedenis in en spelen we het grote kolonisatiespel. 
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Gidvers 
Graag uw aandacht voor volgende herdenkingsmomenten 

Roy Schuiten was een Nederlands 

wielrenner en ploegleider. Hij werd 

geboren te Amsterdam op 16 dec 

1950 en is heengegaan op 

vijfenvijftigjarige leeftijd te Praia do 

Carvoeiro in Portugal op 19 

september 1960, waarschijnlijk ten 

gevolge van een maagbloeding. 

Wij nodigen u allen uit voor een 

herdenkingsplechtigheid ter ere van 

Roy Schuiten op 19 september van 

14 uur tot 17 uur aan ’t Luytershof. 
 

 

Gaius Cassius Longinus was een 

Romeins senator en generaal die 

vooral bekend staat als een van de 

aanstichters van het complot om 

Julius Caesar te vermoorden. Hij 

werd geboren op 3 oktober circa 86 

voor Christus en pleegde zelfmoord 

aan de hand van een dolk op 3 

oktober 42 voor Christus. 

Wij nodigen u allen uit voor een 

herdenkingsplechtigheid ter ere van 

Gaius Cassius Longinus op 3 

oktober van 14 uur tot 17 uur aan ’t 

Luytershof. 
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Paus Valentinus, ook wel Valentijn 

genoemd, was de honderdste paus 

van de Katholieke Kerk. Hij werd 

gekozen als paus rond 31 augustus 

827 en is heengegaan op 10 oktober 

827. 

Wij nodigen u allen uit voor een 

herdenkingsplechtigheid ter ere van 

Valentinus op 10 oktober van 14 uur 

tot 17 uur aan ’t Luytershof. 

 

 

Erol Günaydın was een Turks acteur. 

Hij werd geboren op 16 april 1933 te 

Akçaabat en is heengegaan te 

Istanboel op 15 oktober 2012. 

Wij nodigen u allen uit voor een 

herdenkingsweekend ter ere van Erol 

Günaydın van 15 tot 17 oktober. 

Meer informatie volgt. 

Christian Dior was een beroemd en 

invloedrijk Frans modeontwerper. 

Hij werd geboren op 21 januari 1905 

te Granville in Normandië en is 

heengegaan op 24 oktober 1957 te 

Montecatini Terme in Italië. 

Wij nodigen u allen uit voor een 

herdenkingsplechtigeheid ter ere van 

Christian Dior op 24 oktober van 14 

uur tot 17 uur aan ’t Luytershof. 
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Indira Priyadarshini Gandhi was de 

derde en zesde premier van India. Ze 

werd geboren te Allahabad op 19 

november 1917 en is heengegaan op 

31 oktober 1984 te New Delhi. 

Wij nodigen u allen uit voor een 

herdenkingsplechtigheid ter ere van 

Indira Gandhi op 31 oktober van 14 

uur tot 17 uur aan ’t Luytershof. 
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Jins 
19 september 

Liefste jins! We zouden geen echte jins zijn als we geen megazotte kreet zouden 

hebben. Daar gaan we dus voor zorgen en we gaan elkaar natuurlijk ook een beetje 

beter leren kennen op zondag 19 september van 14 uur tot 17 uur. Tot dan! 

Groetjes, jullie liefste leiding xxx 

26 september 

Er is oorlog aan de grens met Israël en Palestina. Net zoals er oorlog is aan de grens 

van de scouts en de Chiro. We gaan dit voor eens en voor altijd uitvechten op 

zondag 26 september van 14 uur tot 17 uur. 

GEEF ACHT! TER PLAATSE RUST! 

3 oktober 

Ketchup, mayonaise, pickelssap, worstjes, mosterd, bruine zeep, lookpoeder, 

paprikapoeder, sardientjes en uiteraard wat oudere eitjes. Als je weet voor welke 

vergadering dit boodschappenlijstje is, dan weet je ook wat we gaan doen op zondag 

3 oktober van 14 uur tot 17 uur. 

8 tot 10 oktober 

Antwerpen is THE place to be! We gaan alles plannen en regelen en misschien ons 

ook een klein beetje amuseren. Eerste planningsweekend HUTSS. Meer informatie 

volgt nog via e-mail. WEEKEND WEEKEND WEEKEND! 

17 oktober 

HET IS EEN NACHT! Can we pretend that airplanes in the night sky are like 

shootin' stars. BABY, BABY, BABY Oooh. 

Allemaal meezingers van formaat voor op de dagdisco. 17 oktober van 14 uur tot 

17 uur. Be There or Be Square. 
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24 oktober 

Ikea - Quick - Zeeman - Umami. 

De eerste letters van deze woorden vormen het thema van de vergadering. Weet jij 

wat het is? 24 oktober van 14 uur tot 17 uur. Spannend! Kom jij? 

31 oktober 

Halloween is mijn favoriete feest 

Dan ben ik verkleed in een griezelbeest. 

Met Halloween ben je welkom in de hel 

Je krijgt de kriebels. Je bibbert uit je vel. 

Ben jij al bang? Kom verkleed! We gaan dansen en sjansen op zondag 31 oktober 

van 20 uur tot 23 uur. 
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Akabe 
Hé hallo, ja jij daar! 

Ja we hebben het tegen jou, dat leuke akabeetje dat net als wij staat te poppelen 

om weer naar de scouts te komen! 

Jullie zullen op de eerste vergadering wat nieuwe gezichten zien: spannend! Net als 

vorig jaar zal de vergadering voor de akabe steeds van 11 uur tot 17 uur zijn. Die 

zal steeds de 2e en 4e zondag van de maand zijn. In september beginnen we al met 

een uitzondering: het zal dan alleen vergadering zijn op de 3e zondag. 

 We zullen alvast verklappen wie wij zijn: Frauke, Jona, Kobe, 

Rick, Tiemen en Willem. Om alles te weten te komen over ons, 

moet je zeker komen naar de eerste vergadering. Daar leren 

jullie ons kennen en wij jullie! De eerste vergadering zal zijn 

op 19 september van 11 uur tot 17 uur. 

Na zo een leuke eerste vergadering 

hebben we elkaar al goed leren 

kennen en is het wel tijd voor wat meer actie! We gaan 

namelijk naar de jungle. Laad je batterijen maar goed 

op, zie dat je goed uitgeslapen bent en neem een goede 

portie plezier mee. Dan kunnen we aan onze 

junglevergadering beginnen op 10 oktober van 11 uur 

tot 17 uur. 

Op 24 oktober duiken we in een magische sprookjeswereld: 

hier komen echte dromen uit! Prinsessen die een kikker 

kussen, zeemeerminnen die met een prins trouwen en nog 

zo veel meer! Wij zoeken alvast een leuk sprookjesfiguur uit 

om ons in te verkleden! Jullie ook? 

Dit was het alvast voor de eerste 2 maanden scouts! 

Stuur bij vragen, bezorgdheden… zeker een mailtje naar akabe@scoutslint.be! 

We weten het graag als je niet kan komen. Laten weten dat je er niet bij kan zijn 

kan via mail of per sms naar leidster Frauke: 0468 22 73 24. 

Lieve groetjes, 

Frauke, Jona, Kobe, Rick, Tiemen & Willem 

  

mailto:akabe@scoutslint.be
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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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