1

2

Inhoud
Inhoud ............................................................................................................................................ 3
Dag allemaal .................................................................................................................................. 4
Kapoenen ....................................................................................................................................... 5
Welpen ........................................................................................................................................... 8
Jojo`s ........................................................................................................................................... 10
Jonggidvers .................................................................................................................................. 11
Gidvers ........................................................................................................................................ 12
Jins ............................................................................................................................................... 13
Akabe........................................................................................................................................... 14
Veros ........................................................................................................................................... 16

3

Dag allemaal
De aprilse grillen zijn weer in het land en af toe komt de zon al wat vaker piepen,
het doet ons dromen van een zomerweertje op kamp! Maar eerst de laatste
vergaderingen voor dit schooljaar, ze zien er weer erg leuk uit.
Hou jullie mailbox goed in de gaten. Als de regels weer veranderen, dan houden wij
jullie zo op de hoogte. Elke tak heeft zijn eigen begin- en eind uur, sommige takken
moeten de groep opsplitsen. Houd dus ook de communicatie van de takleiding in
de

gaten,

en

aarzel

niet

een

mailtje

naar

de

eigen

leiding

of

naar

groepsleiding@scoutslint.be te sturen mocht er verwarring ontstaan.
Tussen alles over coronaregels door hebben we ook ander nieuws! Onze dassen zijn
eindelijk aangekomen. Midden maart deden we al een dassenverkoop. Heeft u deze
gemist?

Stuur

dan

een

mailtje

naar

tweedehands@scoutslint.be

groepsleiding@scoutslint.be en dan zorgen we ervoor dat dat in orde komt.
Stevige linker
Jullie groepsleiding
Jona, Oscar & Sébastien
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Kapoenen
Hoi lieve kapoenen
Ondertussen zijn de regels weer wat veranderd en mogen we na een korte pauze
weer leiding geven aan de kapoenen die voor de scouts kiezen als enige hobby.
Vanaf 28/3 zullen we onze groep weer opdelen in groepjes van maximaal 10
kapoenen. Jullie mogen snel een mail verwachten met de groepsindeling. De
vergadering voor groep 1 en 3 zal doorgaan van 13.30 uur tot 15 uur. Voor groep
2 zal de vergadering steeds doorgaan van 15.15 uur tot 16.45 uur.
We zullen niet op weekend kunnen gaan, maar we willen in plaats daarvan wel een
leuke uitstap doen. We zullen ons een heel dag samen amuseren op 11 april! We
sturen nog een mail met alle praktische informatie hierover.
Hopelijk zijn jullie niet te moe van de uitstap vorige
week, want zondag 18 april doen we een heuse
sportvergadering. Smeer jullie benen alvast in en
neem een stevig middagmaal. Je mag zeker
verkleed komen in je favoriete sportkleding.
Op 25 april trekken we naar het bos voor een mega cool bosspel! Het belooft
sowieso leuk te worden.
Op 2 mei hebben jullie een dagje rust verdiend! Het is vandaag
geen scouts, rust maar goed uit zodat we ons volgende week weer
kunnen amuseren. Tot dan!
Zijn jullie sterk? Super snel? of misschien kunnen jullie wel
vliegen? Op zondag 9 mei mogen jullie je superkrachten tentoonstellen op onze
superleuke superheldenvergadering!
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Wij hebben gehoord dat er onder de kapoentjes verschillende tovenaars en feeën
schuilen. Ben jij een tovenaar of een mooie fee? Kom het ons allemaal vertellen op
zondag 16 mei. Wij zijn alvast benieuwd wie er kan toveren.
Op zondag 23 mei zullen we testen of de kapoenen even
goed kunnen samenwerken om Gargamel te verslaan als
de smurfjes dat kunnen. Je mag je zeker verkleden als
je favoriete smurf.
Hmmm spaghetti! Oh of tomatensoep met balletjes! Kan
jij goed koken en zoeken? Dan is deze vergadering
perfect voor jou. 30 mei zullen we een heuse kookvergadering doen, wij hebben er
alvast zin in!
Op zondag 6 juni rusten we even uit van alle leuke vergaderingen de vorige weken.
De vergaderingen in juni zullen avondvergaderingen zijn omdat jullie leiding dan
hard aan het studeren is voor de examens. We hopen dat we dan met een grotere
groep tegelijk kunnen afspreken. Hoe het exact zal lopen laten we nog weten
als de avondvergaderingen in zicht zijn.
Op zaterdag 12 juni worden jullie op de scouts verwacht om 18
uur voor het grote detectivespel! Wie van jullie kan er goed zoeken
en speuren? We doen die avond een speurtocht dus vergeet niet
om goed rond je te kijken! Om 20 uur worden jullie opgehaald en
kunnen jullie dromen over onze speurvergadering.
Op zaterdag 19 juni sluiten we de vergaderingen af met een echt scoutsklassieker!
Het wordt de ultieme kapoenenvergadering! Jij komt toch ook? Zoals vorige week
gaat deze vergadering door van 18 uur tot 20 uur.
Dit is meteen ons allerlaatste kompas voor dit schooljaar. Ons kamp zal doorgaan
van 1 tot 5 juli, daar krijgen jullie binnenkort nog een heel boekje over.
Tot snel!
Gigi, Kora, Petro, Nala, Veva & Zazoe
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Een snel overzicht (in groepen: voor groep 1 en 3 van 13.30 uur tot 15 uur en voor
groep 2 van 15.15 uur tot 16.45 uur)
11/4 Uitstap: 10u-15u
18/4 Sportvergadering
25/4 Bosspel
2/5

Geen vergadering

9/5

Superhelden

16/5 Tovenaars en feeën
23/5 Smurfen
30/5 Kookvergadering
6/6

Geen vergadering

12/6 Detectivespel: avondvergadering op zaterdag
19/6 Ultieme kapoenenvergadering: avondvergadering op zaterdag
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Welpen
Lieve welpen
Sommigen onder jullie hebben we al een hele tijd niet gezien. We zijn al bijna
vergeten hoe jullie er uit zien 😉. We hopen dat hier snel verandering in komt en
we terug met alle 50 welpen samen kunnen vergaderen! Hier vinden jullie de
vergaderingen die de komende periode gepland staan.
Het is rood, wit en heeft een muts op. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het issssss,
Wally. Jullie zijn zondag 11/04 welkom van 13.30 uur tot 16.30 uur op de scouts
want dan spelen we het grote-Waar-is-Wally?-spel.
Op zondag 18/04 van 13.30 uur tot 16.30 uur is het een
geheime vergadering. Hopelijk zien we jullie dan, want het
wordt een megaspannende en geheimzinnige vergadering.
Sjorren, vuur maken, tenten opzetten en eten maken op het
kampvuur zijn de dingen die een echte scouts kan. Daarom moeten jullie op zondag
25/04 van 13.30 uur tot 16.30 uur perfect in jullie uniform naar de scouts komen,
om daar aan jullie scoutsskills te werken. We willen deze vaardigheden goed onder
de knie hebben en ze op ons super cool kamp kunnen gebruiken.
02/05 is het de eerste zondag van de maand. Dat wil zeggen dat het even pauze
voor de leiding is. Er is geen vergadering vandaag!
Het weekend van 8 en 9 mei vindt normaal gezien onze geldactiviteit plaats. Meer
details hierover zullen nog volgen.
Zondag 16/05 is het exact 92 jaar geleden dat de Oscars voor het eerst werden
uitgereikt. Bij ons kan je dan ook je eigen award verdienen. Wie is de
avontuurlijkste, wie de grappigste, wie kan het verrassendst uit de hoek komen.
Allemaal vragen die hopelijk beantwoord zullen worden tussen 13.30 uur en 16.30
uur op de scouts.
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Zaterdagavond 22/05 is het de vooravond van Pinksteren, dus doen we de grote
pinkstervergadering. Wie van jullie kent het verhaal rond Pinksteren? En wat zijn
toch Vurige Tongen? Kom het allemaal van 18 uur tot 20 uur op de scouts
uitzoeken!
Ook op 06/06 is het de eerste zondag van de maand en dus geen vergadering.
Zaterdagavond 12/06 is het tijd voor een streepje muziek. We komen erachter of
er welpen zijn met muzikaal talent. Zitten we met engelenstemmen of is het eerder
kattengejank? We komen erachter op de scouts van 18 uur tot 20 uur. Tot dan!
Op zaterdag 19/06 houden we onze laatste gewone vergadering van het jaar. Dus
is dit zeer toepasselijk dan ook onze eindejaarsvergadering. Er zal teruggeblikt
worden op het voorbije scoutsjaar, maar ook vooruitgeblikt worden op wat nog
komen zal (zoals bv. kamp). Zeker niet te missen dus van 18 uur tot 20 uur op de
scouts.
Het weekend van 25, 26 en 27 juni zitten we met de leiding volop in de
voorbereiding van het kamp. Dit weekend zal er dus geen vergadering zijn. Jullie
hebben al alle tijd om al je spullen voor het kamp al te verzamelen, zodat je zeker
niets vergeet.
Veel liefs <33
Bagheera, Baloe, Chill, Ikki, Marala en Shere Khan
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Jojo`s
De jojoleiding houdt de ouders en leden op de hoogte via andere kanalen. Aarzel
zeker niet om een mailtje te sturen naar jojos@scoutslint.be bij verdere vragen.

10

Jonggidvers
De jonggidverleiding houdt de ouders en leden op de hoogte via andere kanalen.
Aarzel zeker niet om een mailtje te sturen naar jonggidvers@scoutslint.be bij
verdere vragen.

11

Gidvers
De gidverleiding houdt de ouders en leden op de hoogte via andere kanalen. Aarzel
zeker niet om een mailtje te sturen naar gidvers@scoutslint.be bij verdere vragen.
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Jins
De jinleiding houdt de ouders en leden op de hoogte via andere kanalen. Aarzel
zeker niet om een mailtje te sturen naar jins@scoutslint.be bij verdere vragen.
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Akabe
Hey lieve akabe
Vandaag gaan we iets te weten komen. We gaan tijdens deze vergadering te weten
komen wie de Greatest Showman of Showwoman is. Volgens mij is het iemand van
de leden want die kunnen nogal showen. Of het echt iemand van de leden is of toch
iemand van de leiding dat komen we te weten tijdens de vergadering die plaats zal
vinden op zondag 11/04/2021 van 11 uur tot 17 uur.
Weten jullie welke dag het vandaag is? Ja klopt, het is vandaag zondag maar het
is een hele speciale dag. Vandaag. Vandaag is het jullie dag want vandaag is het
Akabedag. Zijn jullie benieuwd wat we tijdens deze vergadering gaan doen kom dan
zeker naar de Akabedag op zondag 25/04/2021 van 11 uur tot 17 uur.
Weten jullie al wat we de vergadering van 9 mei gaan doen? Natuurlijk weet de
leiding al wat we dan gaan doen maar om het een beetje spannend te houden zal
er later nog informatie volgen. Wij houden jullie op de hoogte via mail.
Kennen jullie ook die speciale blauwe mannetjes? Nee ik heb het niet over de
Smurfen maar over Avatar. Iedereen van Avatar heeft speciale krachten en tijdens
de vergadering van 22/05/2021 van 18 uur tot 20 uur gaan we proberen om deze
krachten ook te kunnen krijgen. Ben je benieuwd hoe we deze krachten ook gaan
krijgen, kom dan zeker naar de vergadering.
Denken jullie dat jullie beter gezelschapsspelletjes kunnen spelen dan jullie
leiding? De leiding denkt toch dat ze onverslaanbaar zijn en dat jullie niet kunnen
winnen van hen. Kom op zaterdag 12/06/2021 om 18 uur naar de scouts. Jullie
zullen twee uur de tijd hebben om te bewijzen dat jullie beter zijn in
gezelschapspelletjes dan jullie leiding want de vergadering zal gedaan zijn om 20
uur.
Hebben jullie ook zo'n honger? Dat komt zeer goed uit, want zaterdag 26/06/2021
om 17 uur gaan we gezellig barbecueën. Er zullen hamburgers maar ook worsten
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en kipsatés en nog veel meer vlees zijn, zodat we genoeg kunnen eten. Natuurlijk
kunnen we niet enkel vlees eten maar er zullen ook heerlijke groenten zijn zodat
we ook onze vitaminen binnen hebben. We hebben drie uur de tijd om te
barbecueën want de vergadering zal gedaan zijn om 20 uur.
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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?
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•

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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