
 

 

 
DE GOEIEN INDRUK 

Magazine Scouts & Gidsen Linden Sint-Kwinten 

  

December - Januari 
2021-2022 



 

 

 
 

 

 
  

Let op: aangezien de 

leiding examens heeft, 

zullen veel 

vergaderingen in 

januari niet in de 

namiddag maar ’s 

avonds plaatsvinden! 

Bekijk dus zeker goed 

de uren/dagen op de 

maandbrief 

Koop zeker een kerstboom bij de jin! Je kan je boom afhalen op 12 december! 

Indien je nog vragen hebt, 
kan je ons altijd bereiken 

via groepsleiding@st-
kwinten.be Stevige linker, Willem, Katelijn, Jana en 

Luka 

Schrijf je in 

voor de Sint-

Kwinten 

Superprestige 

Quiz op 11 

december! 

Prikbord 



 

 

 

Prijzen
Nordmann-spar (gesneden en met net geleverd)

125-150 cm - €35
150-175 cm - €37
175-200 cm - €39
200-225 cm - €45
225-250 cm - €48
250-275 cm - €51

Nordmann-spar in pot
120-150 cm - €36
150-175 cm - €41

Fijnspar 
150-175 cm - €29
175-200 cm - €33

Ophaling van de bomen kan op 12
december tussen 13h-16h

in onze scoutslokalen!
Wolvendreef 3, 3210 Linden

Bestellen kan via volgende link:
https://forms.gle/ABa89UCHUUYRuwqa8

 

Jin Scouts Linden presenteert:

Kerstboomverkoop



 

 

  

www.scoutslinden.be 



 

 

  

JIN LINDEN

TE HUUR

Omschrijving: de jin van onze scouts beschikt over 7
fantastische, geëngageerde jinners die graag een paar
centjes extra willen verdienen voor hun buitenlands kamp,
en u kan hen daarbij helpen. Heeft u een taakje zoals
babysitten, in de tuin werken, klussen, helpen tijdens
evenementen, etc. dan kan u ons altijd contacteren via
jinleiding@st-kwinten.be.

Huurprijs: zelf te bepalen ;))

Een stevige linker,
De jin
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Zoals het klokje OP KOT tikt,  
tikt het nergens 

 
Ook in de winter gaat de redactie van De Goeien 

Indruk door met de kotbezoeken en werden we 
uitgenodigd door niemand minder dan 

welpenleiding Tabaqui.  Tabaqui zit sinds dit jaar samen op kot in 
Leuven met Hathi, een andere welpenleiding, maar vandaag worden 
we verwacht door Tabaqui. 
 
We bellen aan en mogen direct naar binnen. In plaats van de trap te nemen, leidt Tabaqui 
ons naar een lift. 
 
DGI: Hallo Tabaqui, bedankt dat wij even mochten storen. Heel leuk kot hier, maar jij hebt een 
lift??? 
 
T: Jaaa, heel handig hoor! Als je op zondag toekomt met een grote valies, dan moet je die de 
trap niet meer opsleuren. 
 
We nemen de lift naar de verdieping waarop het kot van Tabaqui zich bevindt. 
 
T: Welkom, dit is mijn kamer, kijk maar even rond! 
 
DGI: Super mooi! Beschrijf je kot eens voor de lezer thuis in 
enkele woorden. 
 
T: Wit. Veel in mijn kot is wit! En mijn mooie plant wil ik ook even 
vermelden. Die groeit echt super goed en ik vind het ook echt kei 

leuk om die in leven 
te houden! Ik heb 
hier ook twee kaders 
staan. Maar daar 
steken nog geen 
foto’s in… Ook is er echt een heel mooie 
badkamer, maar de keuken is wel echt klein. Daar 
past maar 1 persoon in. 
 
DGI: En bevalt het kotleven je? 
 
T: Ja, echt super hard! Ik vind dat dat echt zo een 
FRIENDS vibe geeft, van de tv-serie. Allemaal 
vrienden met een kamer in dezelfde gang! 
 
 



 

 

  

DGI: Heb je hier al veel vrienden dan op kot? 
 
T: Ik zit samen op kot met Hathi, echt kei leuk? Ik heb hier 
ook wel al een andere leuke vriendin gemaakt. Al is er wel 
één kotgenoot die nooit iets zegt tegen mij, als ik hallo zeg 
antwoordt hij zelfs niet! Maar ja. 
 
DGI: Wat doe je graag op kot? 
 
T: Vooral slapen, tv kijken en eten natuurlijk! Oh ja, en af en 
toe studeren…  
We maken een kleine wandeling naar de keuken. 
 
DGI: Kook je veel zelf? 
 
T: Nee, eigenlijk ga ik op zondagavond altijd langs mijn oma. Die maakt allemaal potjes met 
eten, en dan neem ik 4 bakjes mee. Dan heb ik elke avond iets om op te warmen in de 
microgolf. 
 
DGI: De kleine keuken is voor jouw dus niet zo een groot probleem ;). 
 
T: Haha nee, zolang ik aan de microgolf kan. En de frigo, die gebruik ik ook! Al is er hier wel 
iemand die altijd mijn Ice-Tea opdrinkt… 
 
DGI: Wat heb je altijd in huis? 
 
T: Ijskoffie, brie (heerlijk op een broodje met honing trouwens) en, als hij niet opgedronken is 
door iemand anders, Ice-Tea! En wraps, dat heb ik ook altijd in huis! 
 
DGI: Dat klinkt heerlijk. Je hebt het duidelijk naar je zin op kot. Maar mis je je honden niet? 
 
T: Oh ja mijn hondjes mis ik suuuper hard! Betty en Orri, ik zal zometeen een foto van hen 
tonen.  

 
DGI: Die willen we graag 
zien! Bedankt voor de 
rondleiding en het 
interview, en de groeten 
aan je kotgenoot Hathi!  
 
 
 
 
 
 
 
 

T: Ik zit samen op kot met Hathi, echt kei leuk! Ik heb hier ook 
wel al een andere leuke vriendin gemaakt. Al is er wel één 
kotgenoot die nooit iets zegt tegen mij, als ik hallo zeg 
antwoordt hij zelfs niet! Maar ja. 



 

 

 



 

 

 

D E C E M B E R

5 december
Een hele dag scouts! 9u-17u 

Jammer genoeg kan ons weekend owv de nieuwe maatregelen niet doorgaan,
maar niet getreurd! 

Wij bezorgen de kapoenen in de plaats een hele dag vol scouts! 
En misschien komt de Sint ook wel langs?

Kijk voor meer info zeker op WhatsApp en vergeet je niet in te schrijven!
 

Zondag 12 december (14u-17u)
Kapoenenleiding Kwinten is jarig!
Kom mee zijn verjaardag vieren!

Zaterdag 18 december (18u-20u)
Het grote kerstfeest!

Kom mee met ons Kerst vieren & neem een
cadeautje van 5 euro mee!

STEV IGE  L INKER
IAN IS ,  JANA ,  JOPPE ,  KW INTEN ,  LOTJE  & PAUL IEN

 

Het weekend van 25-26 december viert de leiding kerst met de
familie en is het geen scouts!



 

 



 

 

  

 
WELPEN 
DECEMBER 

Zaterdag 18 
december          

18u-20u 

Ligt het lot in jouw 
handen? Kom het 
ontdekken op de 

casinoavond. 

Vrijdag 10 
december 18u-20u 

Wat is er gezelliger 
dan een knusse 

filmavond? 

Zondag 5 
december          

14u-17u 

Hopelijk zijn jullie 
flink geweest… 

Sinterklaas komt op 
bezoek! 

24/25/26 december 

Onze buikjes moeten 
nog bekomen van 

alle lekkere 
kerstmaaltijden, geen 
scouts dit weekend! 

Stevige linker, 

Tabaqui, Bagheera, 
Hathi, Raksha en 

King Louie 



 

 

  



 

 

  

Kabouters 
December 2021 

5/12 
Sinterklaas komt op 

bezoek!! 
(14-17u) 

12/12 
Verrassingsvergadering 

(14-17u) 

18/12 

Kerstfeestje!! 

(19-21u) 

!!!Pakje van max €5 
meenemen en inpakken!!! 

 

26/12 

Geen vergadering  



 

 

 Januari 2022 

2/1 
Gezelschapsspelletjes 
vergadering (19-21u) 

!Spelletje meenemen! 

 

 

8/1 
Breugelavond 

(18-20u) 

Avondeten wordt 
voorzien  

15/1 

Filmavond 

(19-21u) 
23/1 

Geen vergadering  

 

29/1 
Trek je sportieve 

kleren en 
turnschoenen 
maar aan voor 
een sportieve 

avond (19-21u) 

Stevige linker, 

Ine, Fien, 
Charlotte, Joran 
en Tine 

Kabouters 
Januari 2022 



 

 



 

 

  



 

 

 

 

GIVERS 
DECEMBER 

SINT 
Dag

Uur

Waar 

vrij 3-12 

20u-22u 

Lokalen

QUIZ (DRANK IS TVV
VAN ONS KAMP)
Dag

Uur

Waar 

za 11-12

19u30

Lokalen

Ge moet niet heel de tijd komen,
een uurtje is al oke, maar hoe

meer hoe beter natuurlijk 

KERSTBOIT

za 18-12

20u

Lokalen

Cadeautje

(max 5 euk)

ANDERE VERGADERINGEN?

Geen, want kerstfeesten enzooww 

HOHOHO
STEVIGE LINKER
HOHOHO

HO LIESL, AIDAN, WOUTER,
JULIAAN EN HO JARNE 

Dag

Uur

Waar 

Met wat

PS. NEEM EEN SLEE
MEE ALS HET
SNEEUWT 



 

 

 

Liefste Givers

Dit is jullie maandbrief voor januari
de eerste van het nieuwe jaari
geen vergadering op 2 jan 
want zo is nu eenmaal het nieuwe plan
zaterdag 8 januari loco giverspel 
aan de lokalen om 20u pas wel
zaterdag 15 januari om 19u aan de lokalen
want we eten voedsel uit bokalen*
zaterdag 22ste 20u lokalen met kleren
of je gaat mogen ijsberen
ps. neem kleren die ook vuil
niet herkend worden door een uil
op zaterdag 29 januari 
nemen we het vliegtuig naar bari
20u aan de lokalen
of je gaat het je beklagen

Liefs

Jullie kapoenen
Aidan, Jarne, Juliaan, Liesl, Wouter 

 
*ps. tis iets met een schilder en zeg aan de mama
dat   je niet mee-eet!!
pps. een slee?
als het sneeuwt breng die mee!! 

 

Linden 1 januari 2022
 


