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Dag allemaal 
Dag allemaal, 

 

De dagen worden stilaan weer wat langer en 2021 is voorbij.  

We beginnen het nieuwe jaar dan ook met leuk nieuws! 

 

Op 13 februari mogen smullen van de jojo’s hun heerlijke pannenkoeken en 

indien de maatregelen het toelaten kunnen we 1 week later op 19 februari onze 

dansbenen nog eens testen op het galabal van de gidvers. Als dat niet leuk klinkt! 

Daarnaast staat ons groepsweekend gepland van 4 maart tot 6 maart. Houd het 

alvast vrij, meer informatie komt wanneer er meer duidelijkheid is over 

meerdaagse uitstappen!  

 

In januari kijken we samen naar een leuke film, meer over onze filmavond op 22 

januari is te vinden op de volgende pagina’s van ’T Kompas.  

 

De allerbeste wensen voor 2022 

De groepsleiding 

Brent, Jona, Oscar en Sébastien  
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Kapoenen 
Dag lieve kapoentjes,  

Op zondag 2 januari mogen jullie allemaal thuis genieten 

van het nieuwjaar! Deze week zal de scouts niet doorgaan.  

 

Op vrijdag 7 januari spreken we van 18u tot 20u af bij de scouts. 

Verkleed jullie als een echte koning want vandaag gaan we drie 

koningen zingen!! 

 

Vrijdag 14 januari zijn jullie wederom welkom op de scouts van 18u tot 20u. 

Verkleed je als een avonturier, want vandaag gaan we een reis rond de wereld 

maken!!  

 

Zaterdag 22 januari spreken we af op de scouts van 18u tot 20u. 

Dan gaan we samen met de andere takken een filmavondje doen. 

Een warm dekentje of kussen mag je zeker meenemen!  

 

Op vrijdag 28 januari mogen jullie van 18u tot 20u naar de scouts 

komen. Kom in je pyjama want vandaag doen we een pyjamapartyyyy!!  

 

Zondag 6 februari is het de eerste zondag van de maand, dan mogen jullie thuis 

blijven! 
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Zondag 13 februari zijn jullie welkom van 14u tot 17u op de scouts. Vandaag 

doen we een dierenvergadering dus kom zeker verkleed als je lievelingsdier! Vergeet 

ook geen centje, want vandaag kunnen we pannenkoeken kopen van de jojo’s. 

 

Op zondag 20 februari spreken we op de scouts af van 14u tot 17u 

voor de grote circusvergadering. Kom zeker verkleed als een echte 

circusman.  

 

Zondag 27 februari spreken we af van 14u tot 17u op de 

scouts. Kom verkleed als je favoriete Disneyfiguur want 

vandaag is het Disneyvergadering! 

 

Van 4 tot 6 maart gaan we op groepsweekend. Dit is een heel leuk weekendje, het 

zou heel leuk zijn als jullie allemaal mee konden komen!    

 

Zondag 13 maart spreken we weer van 14u tot 17u af op de scouts voor een 

jongens meisjesvergadering. Kom zeker verkleed! 

 

Op zondag 20 maart zijn jullie welkom op de scouts van 

14u tot 17u. Vandaag is het een grote ruimtevergadering, 

kom dus zeker verkleed als een astronaut of alien!  

 

Zondag 27 maart spreken we van 14u tot 17u af op de scouts voor een 

legervergadering! Bereid jullie maar goed voor en kom zeker verkleed! 

Zo dit was het kompas!  

Dikke luchtkusjes van jullie leiding  
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Welpen 
Drie koningen, drie koningen geef mij een nieuwe hoed. Jullie kunnen 

het waarschijnlijk al raden wat we vandaag gaan doen. Kom allemaal 

in jullie mooiste koningen en koninginnen kleren verkleed, want op 

8 januari is het drie koningen vergadering van 18u tot 20u op de 

scouts. En jullie mogen ook een cadeautje meenemen want leidster 

Marala is vandaag jarig, joepie! 

 

Welkom, welkom bij de 3 biggetjes. Woehoew, vandaag is het de grote studio 100 

vergadering. Zijn jullie ook zo benieuwd wat we gaan doen? Kom dan op 15 januari 

van 18u tot 20u naar de scouts. 

 

Op 22 januari mogen jullie een dekentje of een kussen meenemen en dan maken 

we het samen gezellig, want vanavond is groepsfilm van 18u tot 20u. 

 

Oei oei, er is vanavond een erge misdaad gebeurd op de scouts. Willen 

jullie ons helpen om deze op te lossen? Kom dan op 29 januari van 18u 

tot 20u naar de scouts.  

 

6 februari is het de eerste zondag van de maand, dus dan is het spijtig genoeg geen 

vergadering. We kijken al uit naar volgende week! 

 

Op zondag 13 februari is het indianen vergadering. We gaan 

op zoek naar de verloren schat van Winnetoe, komen jullie 

mee zoeken op de scouts van 14u tot 17u?  

PS: Neem ook een klein centje mee, want het is vandaag 

pannenkoekenslag en dan gaan we met z’n allen een 

pannenkoek eten. 
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Op 20 februari zullen jullie de leiding even moeten missen, want dan komen de 

Jins leiding geven. Wat we gaan doen is dus nog een verrassing. We kunnen wel al 

zeggen dat jullie verwacht worden van 14u tot 17u op de scouts. Vandaag gaan 

we ook een liedje zingen voor Ikki en Shere Khan, want deze 2 toffe leiders zijn jarig 

vandaag! 

 

Met de jeep door het oerwoud, met een stoet papegaaien om ons heen. Met de jeep 

door het oerwoud, in het oerwoud ben je nooit alleen. Op 27 februari gaan we met 

z’n allen op safari van 14u tot 17u. Wie verkleed komt als ranger, krijgt misschien 

wel extra punten.  

 

Van 4 tot 6 maart is het groepsweekend. Vergeet je hiervoor zeker niet in te 

schrijven, want het wordt mega tof! Verdere info over dit weekend volgt nog. 

 

Ons kamp komt stilletjes aan dichterbij. Om een leuk kamp 

te hebben, hebben we natuurlijk centjes nodig. Op zaterdag 

12 maart is het Welpenfrituur en dan is het zondag dus 

geen vergadering. Meer info over de Welpenfrituur komt er 

binnenkort aan.  

 

Ploegen, zaaien, oogsten, … Dit zijn allemaal taken die op de boerderij moeten 

gebeuren. Op 20 maart doen we een heuse boerderijvergadering. Kom verkleed als 

boer, boerin of als je favoriete boerderijdier. Jullie zijn welkom van 14u tot 17u. 

 

Zijn jullie ook zo dapper als Superman, Batman of Mega Mindy? 

Op 27 maart hebben we alle stoere Welpen nodig want dan is het 

superhelden vergadering! Trek allemaal jullie mooiste heldenoutfit 

aan en kom ontdekken wat we gaan doen van 14u tot 17u.  
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Overzicht:  

8/01: Drie koningen 

15/01: Studio 100 vergadering 

22/01: Groepsfilm 

29/01: Detectivevergadering 

6/02: Geen vergadering 

13/02: Jinstage 

20/02: Jinstage 

27/02: Safari 

4/03 - 6/03: Groepsweekend 

12/03: Welpenfrituur 

20/03: Boerderij vergadering 

27/03: Superhelden vergadering 

 

Groetjes Baloe, Chill, Hathi, Ikki, Malchi, Marala, Rikki Tikki Tavi, en Shere Khan 
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Jojo`s 
Vrijdag 7 januari vieren we    ! Kom allemaal verkleed als Balthasar, Caspar of 

Melchior. We spreken af aan de kerk van Lint om 19:30. Dan trekken we rond voor 

wierook, mirre, en hopelijk veel centjes    om het kamp   te sponsoren! We 

eindigen om 21:30 terug bij de kerk!  
 

Zaterdag 15 januari gaan we op heuse schattenjacht.   Haal allemaal jullie innerlijke 

piraat    naar boven en kom verkleed naar de scouts! We verwachten jullie van 

19u tot 21u! Tot dan!  
 

Op zaterdag 22 januari is het filmavond  ! Meer informatie volgt!      
 
Op zaterdag 29 januari gaan we een spannend sluipspel spelen! Kom warm en in je 
meest camouflerende kleding naar de Scouts! We verwachten jullie van 19u tot 21u! 

Het wordt zeker en vast vurig!    
 

Het weekend van 5 februari is het geen vergadering     . We zien jullie graag 

volgende week voor de pannenkoekenslag   !  

 

Zondag 13 februari organiseren we onze wereldberoemde pannenkoekenslag!   De 

klasse bediening van de jojo’s is dan zeker nodig!      We hopen ook dat jullie 

komen genieten van een lekkere pannenkoek! Tot dan en meer praktische informatie 
volgt nog!  
 

Zondag 20 februari, the day after Galabal, gaan de mega-enthousiaste en 
getalenteerde Jins jullie leiding geven. Verwacht maar een spetterend spel!! Op de 
Scouts van 14u tot 17u!  
 

Kennen jullie nog het spel ‘Among us’? Een mega spannend spel op de gsm   waarbij er 

enkele bedriegers zijn! Op deze vergadering gaan we dit spel in real life   spelen! 

Spannend hè? We verwachten jullie zondag 27 februari op de Scouts van 14u tot 17u!  
 
Derde keer goede keer! Na 2 keer uitgesteld te zijn is het (hopelijk) eindelijk 

groepsweekend!     Kom mee op dit fantastische weekend en leer de hele groep 

kennen! Het zal doorgaan van 4 tot 6 maart! Meer info volgt nog!  
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Zondag 13 maart is het spijtig genoeg geen vergadering    omdat we de week 

ervoor groepsweekend hadden. Maar niet getreurd jullie kunnen dit weekend wel komen 

genieten van lekker frietjes op de welpenfrituur  ! Hopelijk zien we jullie daar dan!  
 

Ben jij een echte Scouts  ? Kom het bewijzen op deze techniekenvergadering! We gaan 

vuur  maken, kaartlezen  , sjorren en nog veel meer! We verwachten jullie op 20 

maart van 14u tot 17u op de Scouts!  
 

27 maart gaan we naar de ruimte  , want voor één namiddag kruipen we in de huid 

van een ruimtevaarder    ! Reizen we naar de maan  , mars   of Saturnus ? 

Kom het te weten op de vergadering op de scouts van 14u tot 17u!  
 

       - jes van jullie leiding!  

Niels, Lancelot, Pommeline, Owen, Jelte, Kaat en Luna  
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Jonggidvers 
Op zaterdag 8 januari van 20-22u, gooien we nog een late kerst/ nieuwjaar 
fissa. Neem allemaal een cadeautje ter waarde van maximum 5 euro mee. 

 

Op 15 januari van 20-22u steken we om de koude winteravonden door te komen, 
samen een vlammetje aan. Zo kunnen we ons hartje verwarmen… neem alvast je 
goede voornemens mee, zo kunnen we meteen aan de slag. 

 

Op 22 januari van 20-22u houden we eindelijk nog eens gezellige movienight!  

 

Op 29 januari is het eindelijk kookvergadering, joepiiiiii!!!! RaRara wat maken 
we?  

- Alle  jongens nemen groenten mee zoals tomaat, paprika, wortel en ajuinen.  

- De eerstejaars meisjes nemen geraspte kaas mee.  

- En de tweedejaars meisjes nemen pasta mee. 

 

Op zondag 6 februari van 14u tot 17u spelen we een spel rond een mysterieus 
figuur… 

Wie is het? Hij heeft grote oren, grote ogen en vier worstachtige vingers. Hij heeft 
vrienden van verschillende soorten en een hond als huisdier.  

PS: Pluspunten als je verkleed komt in dit figuur!  

 

Bienvenue en France, le dimanche 13 février à partir de 14h, les jins vous feront 
découvrir tous les sites touristiques de France. Nous allons manger de bonnes 
crêpes et boire de bonnes boissons. Alors apportez assez d'argent avec vous! 

 

Op zondag 20 februari vanaf 14u krijgen jullie bezoek van de JINS! Zij zullen 
een super megaleuke vergadering in elkaar knutselen en onze taak als leiding 
eventjes overnemen…zodat we het lijpste weekend ooit kunnen plannen!  

PS: wees lief voor de Jins  
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Op zondag 27 februari van 14-17u samen gaan we bouwen aan het dromenland 
van de toekomst. Hoe ziet jouw dromenland er uit en is het al in zicht?  

 

Van 4 tot 6 maart gaan we eindelijk nog eens op groepsweekend. Noteer het 
alvast in je agenda! Meer info volgt nog… 

 

Op 13 maart van 14-17u is het grote fastfoodketen-bosspel. Quik, Mc Donald, 
burger king en KFC zullen het tegen elkaar opnemen. Je kan je al helemaal 
inleven door zaterdag 12 maart een frietje te gaan eten in het welpenfrituur.  

 

Zondag 20 maart van 14-17u zullen jullie allemaal veranderen in Steve. 
Zombies, spinnen, skeletten, Creepers en endermans zullen de wereld proberen 
veroveren.  Neem alvast jullie houten pickaxe en crafting table mee…want we 
spelen MINECRAFT. 

 

Zondag 27 maart van 14-17u gaan we… 

Met de jeep door het oerwoud,  

me een stoet papegaaien om ons heen.  

Met de jeep door het oerwoud… 

In het oerwoud ben je nooit alleen!  
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Gidvers 
 
Joooow gidvers, 

Op 8 januari gaan we gezellig in de ijzige kou wandelen en ondertussen mensen 
verwarmen met jullie heerlijke gezang. Dit doen we van 18 uur tot en met 20 
uur. De beste koning wint het beste snoepje/koekje. Dus kom zeker en fiks 
money voor ons kamp met dat heerlijke gezang. We spreken af op de hoek van de 
Molenstraat en de Molenvoetweg. 

16 januari gaan we een big battle doen met het district (pluspunt als je alle 
scoutsen van het district kent). Smeer jullie kuiten al maar in want dit wordt 
heftig (vul zelf maar in). Uren volgen nog. PS Kom zeker allemaal in uw uniform. 

Omdat ik jarig ben, geef ik een super deluxe coole fissa. We gaan een dikke vette 
movie kijken op de scouts op 22 januari van 20 uur tot 22 uur. Fiks dekens en 
kussens als jullie het warm willen hebben dan of doe stoer en neem het niet mee. 

29 januari gaan we zien wie de beste wintersporter is. 1 regel: kom verkleed in 
een retro ski-/snowboardpak. Kom maar tegen 20 uur af en dan zullen wij jullie 
vasthouden tot 22 uur. 

6 februari gaat het eerste groepje met de poepers zitten. Want deze moeten de 
spits afbijten met de gidverstages. Jullie zijn welkom vanaf 14 uur tot 17 uur op 
de scouts. Wees een beetje lief voor jullie medeleden. Dit is trouwens verplicht!!!! 
We brengen de patrouille nog op de hoogte. 

13 februari, de dag voor Valentijn. Wie weet hoe deze dag heet? PS Dit wordt een 
litte vergadering. Dus kom zeker en neem maar een roos mee voor je secret 
Valentijn. Beter zijn jullie er vanaf 14 uur tot 17 uur, anders geen date voor 
jullie. 

19 februari is het eindelijk zo ver. Het machtige galabal vindt plaats dan. Beter 
gij bent hier anders minder geld voor op kamp. Dus minder goede vibe op kamp. 
Dus slecht kamp. Info volgt nog. 

Piet Piraat, Piet Piraat Schip ahoy, hoy, hoy. Arrrrr welkom op de scheve schuit 
voor een miraculeus avontuur. De schat, de schat, waar ligt toch de schat? Kom 
verkleed als beste Piet Piraat en krijg misschien een voordeel in de schattentocht. 
Jullie zijn welkom op 27 februari van 14 uur tot 17 uur op de scouts. 

4 tot 6 maart is het eindelijk het machtige groepsweekend. Beter gij ga mee voor 
die vibe. Meer info volgt! 

12 maart fikst ge beter dat deftig kostuum of die deftige jurk en neem misschien 
uw scoutscrush mee. Want eindelijk is die langverwachte casinosessie is. Dus 
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kom helemaal piekfijn naar de scouts om 20 uur. En speel u blut of rijk tot 22 
uur in het echte scoutscasino. Tot dan. 

16 maart. Oei wacht – dit is een woensdag. Hier klopt iets niet. Of wel? Kom 
maar gewoon naar scouts dan. Want misschien heb je het al door of niet. Maar 
hier is die dan, tot 20 maart, de enige de beste LEEFWEEK VAN DE GIDVERS. 
Dus beter gij bent daar. Verder info volgt nog. 

Op 27 maart gaan er weer eens gidvers leiding geven dus kom uw broeders 
steunen. Van 14 uur tot 17 uur op de scouts. 

xxxxx Ruben & co 
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Jins 
1 januari:  

De eerste dag van 2022 beginnen we direct goed. We verwachten niemand om 
20u00 op de scouts om een maf spel te spelen dat tot 22u00 zou duren. 

 

In het weekend van 7-9 januari gaan we maf hard zingen. Smeer je stembanden 
in, oefen voor de spiegel, verkleed je als een koning of koningin. Het is tijd voor 
EEN MAFFE SESSIE. EXACTE uren delen we nog mee via SOCIALE MEDIA 
PLATFORMEN  

 
Na twee weken voelen we ons verplicht om nog eens ECHT leiding te geven. Wie 
niet komt, gaat sowieso slecht, wie komt, gaat nog slechter. HINT: het is 
waarschijnlijk geen filmavond. Kom af om 20u00, wie te laat is krijgt een gepaste 
straf.  (de zaterdag tussen het vorig weekend en het volgend weekend) 

 

Op 22 januari is Grigori Raspoetin jarig. We kunnen dus niet anders dan deze 
avond om 20u00 een film te kijken op een ongelofelijk leuke wijze.  

 

29 januari zal de stomste vergadering ooit worden. We kijken hier echt niet naar 
uit. Maar helaas moet het eens gebeuren. Maak je al maar klaar want vanaf 
20u00 zal alles mislopen. 

 

5 februari vieren we de verjaardag van ELINNE VR. Ze is totaal niet 
jarig, maar dat maakt ons echt eens niks uit. In ruil voor jullie 
cadeautjes, zal ze deze vergadering helemaal alleen plannen. Als het 
dus stom is, is het ook echt haar schuld. (@scouts om 20u00) 
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We hebben gehoord dat 13 februari een vergadering wordt die 
voorbereid zal overkomen, maar niet is. MOPJE, deze 
vergadering staat in het thema van Stan Peeters. We vieren 
onze terugkeer naar een zondag vergadering.  

 

20 februari is het aan jullie. Waarschijnlijk was de vorige 
jinstage zo belachelijk slecht verlopen dat jullie een herexamen 
hebben. Doe beter je best en contacteer de leiding zo snel mogelijk. Voorkom 
teleurstelling. (lol dit is de eerste) 

 

Op 27 februari draait alles om appels. Iedereen moet een appel meenemen en 
hier goed voor zorgen. 14u00 aanwezig 

 

WOEHOEEEE 4-6 MAART IS HET F******* GROEPSWEEKEND. SCHRIJF JE IN, 
KOM MEE, EN GA ZONDAG NAAR HUIS. 

 

Omdat we eens weg willen van ons terrein besluiten we om 3 maart de trein te 
pakken. Waarheen? GAAT JULLIE NIKS AAN. WE VERWACHTEN JULLIE 
GEWOON OM 14U00 AAN HET STATION VAN LINT GAST. 

 

Sorry voor het roepen, het spijt ons. 
op13maartgaanweeengekkecompetitiehoudenalsjeniettegenjeverlieskanenaltijdwe
entmoetjezekerkomenwantdankunnenweeensgoedmetjoulachenhahahahahahahk
omafom14u00opdescoutszorgdatjetrouwensechtveelhongerheb 

 

7654384834834859592832823859593484754429384387383745838473837582
7483728994843724658489243853425234523452455435245623452345243542
5642352346346423642352435643634264256425234523452345234523452345
266578687687654378654565. Wie dit getal helemaal kan onthouden en het ons 
aan het begin van de vergadering kan zeggen, zonder hulpmiddelen, krijgt een 
immens voordeel deze vergadering EN KRIJGT een leuk cadeautje. De vergadering 
gaat gewoon door om 14u00 op de scouts. PS het gaat over 20 maart 

 

Oke oke oke oke, omdat de gemiddelde jin niet slim is, gaan we dit weekend (25-
27)  een jinquiz organiseren waar we hopelijk wat uit leren. Geld verdienen + 
slimmer worden, het kan gewoon niet beter. Wij, jullie LEIDING, laten nog weten 

wanneer jullie dit weekend allemaal aanwezig MOETEN ZIJN. Wie niet kan, kan 
niet mee op kamp vrees ik.   
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Akabe 
Er was eens Bram, een jongen van 10 jaar oud die graag eens de wereld wilde 

ontdekken. Hij besloot samen met de leden van Akabe op stap te gaan. Hij trok zijn 

groenbruine uniformpje aan, legde een 

knoop in zijn das en trok zijn bottines aan. 

De eerste dag dat hij met Akabe op stap 

ging, gingen ze samen met K3 Airlines van 

Afrika tot in Amerika, van op de Himalaya 

tot in de woestijn. Door de lange vlucht die 

ze achter de rug hadden was het tijd om 

een beetje te ontspannen met een filmpje 

erbij. Bram was wel blij dat hij een lekker 

warm dekentje bij had om zicht te 

verwarmen want het was nog wel best 

koud om een filmpje te kijken begin januari. Ondertussen was de eerste maand 

reeds voorbij en was het tijd om weer nieuwe oorden op te zoeken. Eerst ging Bram 

samen met de leden van Akabe naar Frankrijk, ze gingen er samen naar de Mont-

Saint-Michel en bezochten het Louvre om naar de Mona Lisa te gaan kijken, maar 

dat sloeg wat tegen aangezien het maar een heel klein schilderijtje was. Om die 

tegenslag te verwerken besloten ze om 

samen een crêpe te gaan eten. Voor deze 

pannenkoek moesten ze wel allemaal €4 

meenemen, hiervoor kregen ze van de Jojo’s 

een lekkere pannenkoek en een drankje en 

zo hadden de Jojo’s een extra centje om op 

kamp te gaan. Om de maand goed af te 

sluiten en ons goed voor te bereiden op kamp gingen de leden van Akabe op 24-

uur. Bram was er ook bij, zo kon hij eens kijken of op kamp gaan iets is wat hij 

ook zou willen doen. Tijdens de 24u gingen ze naar Aalst, om er daar te genieten 

van Oilsjters Carnaval. Iedereen mocht dus verkleedkleren naar keuze meenemen. 
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In maart gingen ze op bezoek op de 

kinderboerderij waar ze alle diertjes 

konden bezoeken en een beetje spelen 

uiteraard. Na deze vermoeiende dag 

besloten de leden van Akabe samen met 

Bram om nog eens een dag verder weg te 

gaan zo zijn ze langs de welbekende Niagara watervallen en de bekende vulkanen 

Etna en Vesuvius te gaan. Later die dag speelden ze nog enkele spelletjes om een 

strijd tussen water en vuur uit te vechten. Nu was Bram helemaal overtuigd om 

nog vaker met Akabe de gekste avonturen te blijven beleven en besloot te blijven 

en mee op kamp te gaan.  

zaterdag 8 januari 11u00 tot 17u00 K3  

zaterdag 22 januari 18u00 tot 20u00 Groepsfilm  

zondag 13 februari 11u00 tot 17u00 Salut en France Neem €4,00 mee voor de 

pannenkoekenslag  

26-27 februari 24-uur Carnaval  

Meer info volgt later via de weekendbrief  

zondag 13 maart 11u00 tot 17u00 Boerderij  

We gaan naar het Struisvogelnest, we spreken hiervoor af op een  

andere locatie, meer info ontvang je later via WhatsApp en mail  

zondag 27 maart 11u00 tot 17u00 Water vs Vuur 
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Deze kleurplaat mag je zo mooi versieren als je kan en meenemen naar de Scouts, 

zo kunnen we er ons lokaal mee opvrolijken. Als je nog wil kleuren of knutselen 

mag je natuurlijk nog andere leuke dingen maken! 
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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? 

 


