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SCOUTSGEDI CHT 
 

 

Als het nu regent of de zon schijnt 

Als het sneeuwt, vriest of ijzelt 

Als je in je korte broek en hemd door een storm wordt gegijzeld 

Je bent een scout, da is iets dat niet verdwijnt 

 

Als je nu kapoen of welp bent, patrouilleleider of een hele tak leidt 

Of je hebt een hele scoutscarrière achter de rug 

En we vinden je bij de oud-scouts terug 

Je bent scout of gids en dat voor altijd 

 

 

litchi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Woordje van de voorzitter 
 
 
Beste Verosleden, vrienden van Veros, scoutsleiding, … 

Aan iedereen, een voorspoedig 2018 gewenst !!!  Namens het bestuur wens ik jullie 

allemaal een gelukkig, een gezond en een succesvol nieuw jaar. 

 

Het oude jaar zat vol met activiteiten, de meeste zeer geslaagd. Enkele kleinere 

activiteiten trokken wat  minder deelnemers maar waren daarom niet minder goed. 

Verder in de Veros-info staat een soort jaaroverzicht. 

 

De quiz was weer zeer goed en heeft ook behoorlijk wat geld opgebracht, maar DE 

activiteit van het einde van het jaar was zeker de afsluiter van onze goede doel 

actie. Aan Argos, een organisatie die assistentiehonden voor diabetici opleidt, 

kunnen we binnenkort ongeveer 1600€ overmaken. 

 

2018 dient zich aan als een zeer druk jaar. Ook als een zeer moeilijk jaar. 

Wij, het bestuur en het bouwcomite, zouden willen starten met de bouw van ons 

nieuw lokaal. De plannen zijn klaar en de bouwaanvraag is ingediend. MAAR .... Er zijn 

twee grote 'maar'-en... 

 

1) we hebben nog steeds geen bouwtoelating, de bevoegde mensen van de gemeente 

Lint reageren o zo traag 

2) We komen nog een pak centen te kort om te realiseren wat er op die plannen 

staat 

 

Meer gedetailleerde info en een inkijk in de plannen krijgen de Verosleden op de 

Algemene Vergadering van 3 maart 2018. 

Iedereen die ideeen heeft over hoe we geld kunnen bijeen krijgen, of hoe we aan 

subsidies of aan leningen kunnen geraken, mag zijn / haar commentaar sturen naar 

finance@veros.be . 

 

Tenslotte wil ik ook nog even vermelden dat dit waarschijnlijk de laatste keer is dat 

ik dit voorwoord schrijf. Mijn laatste termijn als voorzitter loopt af op het einde 

van de Algemene Vergadering van 2018. Op de eerste bestuursvergadering daarna 

kiest het bestuur onder de bestuursleden een opvolger. 

 

Dat wil echt niet zeggen dat ik uit Veros verdwijn. Maar ik vind wel dat ik genoeg op 

de voorgrond heb gestaan. Het is echt tijd voor een nieuwe frontman. Op mij kan 

Veros zeker verder rekenen als werker in de achtergrond, voor de bouw, voor het 

bierfestival, voor de dropping, ... 

 

mailto:finance@veros.be


Als onze secretaris de Veros-info nog op tijd verstuurd krijgt, dan zeg: tot  de 

nieuwjaarsreceptie, en anders tot eens op een zondagavond in 't lokaal, of ten 

laatste op de Algemene Vergadering. 

 

Groetjes 

Lu(do), voorzitter. 

 

 

Ludo zorgt er persoonlijk voor dat de buffettafels niet gestolen kunnen worden op de brunch 

 

De grote buffettafel 



Een greep uit de activiteiten van de voorbije maanden 

 

Overgang en bbq 

02  september 2017 

Veros was aanwezig om de overgaande leden en leiding aan te moedigen. En naar 

jaarlijkse gewoonte verzorgde Veros mee de bbq van de jins. In een verzengende 

hitte werden voor meer dan tweehonderd mensen vlees en vegetarische 

etenswaren perfect gebakken. 

 

dropping 

23 september 2017 

Opnieuw schreven vele ploegen zich in. De dropping vond deze keer plaats in de 

omgeving van Hopperjeugdverblijf De Brink in de Herentalse Kempen en 

omgeving. Verschillende technieken maakten dat alle ploegen op tijd De Brink 

bereikten. 

 

Verosweekend in de Ardennen 

6 – 8 oktober 

Een gezellig huisje diep, diep in de Ardennen. Elke kamer had zijn eigen toilet en 

douche of bad. Lekker gegeten. Een fijne, grappige kwis: vrouwen tegen de 

mannen. (De mannen waren nipt gewonnen) Wandelingen in het bos of op uitstap 

naar Arlon. Antiekmarktje bezoeken. En vooral veel gelachen en ontspannen. 

 

Brunch 

5 november 

De Grote Brunch ging dit jaar door in ’t Luytershof. Een samenwerkingsverband 

met de kapoenenleiding. Het resultaat was ook geweldig. Een lange buffettafel 

met tientallen gerechten. Meer dan 150 inschrijvingen. Hard gewerkt maar het 

resultaat was meer dan supergoed. 

 

Kwis 

9 december 

De kwis van het jaar. Moeilijke vragen. Makkelijke vragen. Actievragen. 

Proefvragen. Heel veel ploegen waren ingeschreven. De capaciteit van Zaal De 

Wilg werd ten volle benut. Een enthousiast kwismedewerkersteam zorgde ervoor 

dat ook deze avond een succes werd. 

 



Goed-Doel-Café 

16 december 

Verschillende soorten krokjes. Tong in madeirasaus. Verschillende biersoorten. 

Talloze frisdranken. En heeeeeel veel volk op deze koude avond. De opbrengst zal 

waarschijnlijk ook fenomenaal zijn! Top! Het geld zal worden overgemaakt aan de 

vzw Argos. 

 

 
 

 

 

 

Toekomstige activiteiten 

 
Neem alvast je agenda erbij en noteer de volgende activiteiten. 

 

Nieuwjaarsreceptie 

6 januari 2018 

Het jaar gezellig tegemoetvieren op Den Houtmeuter. Van harte welkom. 

 
Planningsweekend 

2-4 februari 2018 

Het bestuur trekt opnieuw een weekendje naar Hopperjeugdverblijf De Brink. 

Daar zal een weekendje geëvalueerd en vergaderd worden over Veros. 

 

 



Thinking Day 

22 februari 2018 

Wereldwijd gedenken scouts en gidsen hun broeder-en of zusterschap.  Ze vieren 

de geboortedagen van Sir Robert Baden-Powell en diens vrouw Olave. 

 

Algemene Vergadering 

3 maart 2018 

De Algemene Vergadering van Veros. Eerst vergaderen. Daarna lekker eten en 

drinken. En elkaar nog eens kunnen ontmoeten en bijpraten. 

 

Norrekesdrink 

18 maart 2018 

Herdenkingsdrink 

 

Festival van het betere Vlaamse Bier 

5 mei 2018 

De datum staat reeds vast. Nu jouw aanwezigheid nog. 

 

  

Veros: het jaaroverzicht van 2017* 

2017 begint voor de gelukzaligen onder de wereldbevolking met een 

nieuwjaarsreceptie ten Houtmeuter. Ondanks de sneeuw en de beijzelde, gladde 

wegen en een lage temperatuur bereiken toch heel veel mensen het Veroslokaal. De 

vuurkorven, of liever de inhoud, branden dat het een lust is en binnen stijgt de 

warmte door gezelligheid, glühweindampen en de gaskachels. 

Het Verosbestuur gaat einde januari een weekendje op retraite. Het oorspronkelijke 

plan was een weekendje op de Rubbecan, het jacht van Optimavoorman Jeroen 

Piqueur in Cannes. Door de perikelen met een Gents burgemeester komt dat plan in 

het zeewater te vallen. Ach, een weekendje bezinnen, evalueren en plannen op het 

Herentalse De Brink is ook niet slecht. 

In de maanden januari en februari breekt het schandaal los rond Publipart, de 

Gentse nv, waar bleek dat verschillende politieke mandatarissen (legale) superhoge 

vergoedingen kregen in allerhande advies- en bestuursraden. Dit opende ook de ogen 

van verschillende Verosbestuursleden.  Op de bestuursvergadering werd dan ook 

eens voorgesteld om de bestuursleden een zitpremie te geven bij aanwezigheid op de 

bestuursvergadering. Ze namen als voorbeeld Publipart, dus een som van 350000 



euro per jaar. Gedeeld door ongeveer 10 bestuursleden gedeeld door 12 maanden: 

hopla: 2916 euro per bestuurslid per maand. De leden van Veros zouden wel een 

prijsverhoging van 3500 euro voor hun jaarlijks lidgeld moeten goedkeuren om dit te 

kunnen betalen. Maar dat zal wel slechts een formaliteit zijn. 

Verder in februari vindt de jaarlijkse Algemene Vergadering van Veros plaats. De 

aanwezige leden krijgen te horen wat er in het voorbije jaar zoal de revue 

gepasseerd is. Wat Veros betreft dan toch, niet het met de zelfde naam gedoopt 

podiumcafé in Mortsel. De vergadering wordt afgesloten met een etentje. Over de 

kwaliteit van dit etentje zijn de meningen deze keer verdeeld. Maar kom, er was 

genoeg drank om dit door te spoelen. 

Op één april, geen aprilgrap: we blijven het herhalen!, komt er een gegidste 

stadswandeling. Het idee was als volgt: een zaterdagnamiddag in april. Een graad of 

18, 19. Menigeen heeft zijn trui al over zijn schouders gedrapeerd. Een licht briesje 

van over de Po speelt met de haren, van zij die ze nog hebben. Op de Engelenbrug 

vertrekt de toer. Gegidst worden door een donkerharige schone en een adonis op 

een Vespa doorheen Rome. Naar het Colloseum en de Spaanse trappen. Op de 

achtergrond klinken de klokken van de almachtige Sint-Pieters. Wakker worden. 

Zoveel had de tombola op de Algemene Vergadering nu ook weer niet opgebracht. De 

realiteit is een koude aprildag. Wel een zaterdagmiddag. Beetje regen, beetje wind. 

Op de Grote Markt vertrekt de toer. Gegidst worden door de excellente moeder 

Baccaert doorheen Lier. Naar de Peperbus en het begijnhof. Op de achtergrond 

klinken de klokken van de almachtige Lierse volksfiguren op de Zimmertoren. De 

wind giert over de Nete. Sommigen hun vals gebit klappert van de koude. Een sjaal 

wordt extra omgeslagen. Andere omgeving maar beslist even tof. Vakkundig en 

plezierig gegidst worden! Een ware kunst. Lekker eten en drinken hoort erbij. het 

werd een reuzedag om in de annalen te noteren. En wegschrijven in een cloud 

natuurlijk of op een harde schijf. Perkament bewaart minder lang. 

Slecht nieuws uit Colombia begin april. Modderstromen vegen hele dorpen van de 

wereld. Een humane ramp speelt zich daar af. Het B-Fastteam haast zich om zich 

daar nuttig te kunnen gaan maken. B-fast staat daar in nauw overleg met het 

Verosbestuur. B-fast doet wel vaker beroep op de expertise van Veros. Die zijn het 

namelijk gewoon om elke week door meters modder te moeten ploeteren om hun 

lokaal binnen te komen. 

In mei zette de bieravond Lint weer op de kaart en Veros meer dan 100 Vlaamse 

bieren. Sommige pareltjes, andere pareltjes voor de zwijnen. Sommige dorstlessend, 



andere nadorstveroorzakend. Een avond met een schot in de roos en Engelstalige 

liedjes op het podium. Lekkere hapjes en happen. 

Veros was ook present op de Lintse meimarkt. Daar we geld moeten verzamelen om 

een nieuw Veroslokaal te bouwen, moesten we volk lokken. Een kleinkunstavond lag in 

het verschiet. Live op de Meimarkt. Nu waren er wel enkele struikelblokken. Walter 

De Buck was gaan vliegen met zijne vlieger. De Joenges waren op repetitieweekend. 

Johan Verminnen kon niet komen omdat hij het geld van Sabam moest tellen. 

Afblazen dus die handel. Er was nog bier over van de bieravond, dat konden we aan 

de man (en vrouw) brengen. En Veros was duidelijk zichtbaar en genietbaar aanwezig. 

Het ledenaantal van Veros zou opgekrikt dienen te worden. Secretaris Litchi voegt 

de daad bij het woord, schiet in actie en een kleine toekomstige Verossenaar wordt 

in juni op de wereld gezet. Dit wordt nog eens overgedaan door Veroslid Kristof De 

Haes in september, weliswaar met een andere vrouw. En in het najaar kondigen 

Verosleden Bert en Iris aan dat ook zij een kindeke verwachten. 

1 juli 2017. Het Nederlandse sprookjespretpark Efteling opent een nieuwe attractie: 

Symbolica. In deze attractie ga je op audiëntie bij de Koning en maak je een 

magische reis doorheen zijn paleis. Dit leek het Verosbestuur een pracht van een 

idee. Vanaf 1 juli 2018 heeft Veros een nieuwe attractie. Ludolica. In deze attractie 

ga je op bezoek bij de voorzitter en maak je een magische reis doorheen zijn huis. 

Je komt langs magische plaatsen zoals de Nieuwe Kast, De Bureau, de barbecue en 

de Tuin der 1000 Hosta’s. Daar kunnen ze in Nederland met hun tulpen nog eens een 

puntje aan zuigen. Op één iemand na stemde het ganse bestuur voor! 

Veros staat geboekstaafd bij VWW dat zij een familievriendelijke vereniging zijn. 

Zo hadden zij in 2017 een uitstap voor het hele gezin en bij uitbreiding de hele 

familie naar het Zilvermeer te Mol. Van de babyluier tot de wandelstok van opa. 

VWW staat overigens voor het Veros Wide Web, de overkoepelende organisatie 

voor Verosverenigingen wereldwijd. 

Dit jaar ging Veros nog eens bootje varen.  Het is geweten dat 2017 het jaar was van 

de  450ste verjaardag van de ontdekking van de bronnen van de Babbelkrookbeek. 

Het Verosbestuur zou dan ook graag de Flandria hebben afgehuurd, doch Gert 

Verhulst liet weten dat je naast de hoge huurprijs nog eens een volledige dag het 

verzorgen en het uitlaten van Samson, Bumba en mevrouw Praline erbij moet pakken. 

Neen, dan maar bootje varen in Mechelen en en passant de Sint-Romboutstoren 

beklimmen.  



Ergens in augustus wordt de komkommertijd overspoeld door eieren. Niet echt om 

een zomers slaatje van te maken maar mediaberichten over gifeieren. Veros ruikt 

zijn kans schoon en zou gaarne een eitje bijdragen. Een groot vrij in- en uitlooplokaal 

voor kippen in de Bouwenstraat. Neen, dit staat zonevreemd. Een stukje van ’t 

Luytershof dan maar? Doch er worden geen schalen gebroken. Het bouwcomité kan 

niets beginnen of doen daar de gemeente dit project naar de provincie doorstuurt. 

Daarna stuurt de provincie dit door naar de gemeente. En de gemeente besluit met: 

“we zijn er met bezig”. 

De traditionele dropping valt ergens einde september. Opperdropper L. Claus wil de 

maanden daarvoor niets maar dan ook helemaal niets verklappen over de omgeving of 

bestemming. Hoeveel smoked whisky’s dat je ook in de man giet, hoeveel kasten je 

ook laat leveren met containers, hoeveel zure mosselen met pickles en zure beertjes 

overgoten je hem ook in de maag klettert: hij lost niets. Dan spreekt hij:”Ik 

opperdroper Ludo C., (zelfs zijn naam is geheim) verraad niets. Schrijf u in, en je 

zult de tip krijgen.” Ook dit jaar waren er vele ploegen ingeschreven. Ook dit jaar 

vervulden de meesten hun rol en vonden ze de weg naar de eindbestemming. Sommige 

koppigaards en betweters die beweren dat zij de kaart wél kunnen lezen en dat de 

kaart fout getekend is, zijn nog steeds onderweg. Bij het ter perse gaan van deze 

Veros-Info zijn Walter Zinzen en Guy Polspoel nog steeds niet terecht. 

Eveneens einde september overlijdt Hugh Hefner. Dat er minder vertrouwen is in de 

kwaliteit van Play Boy na diens overlijden valt direct op. De oplages van de Veros-

Info stijgen sedertdien week na week. 

Omdat de weekendformule van vorig jaar wel aansloeg, gingen de Verosvrienden 

opnieuw op weekend. Omdat de weekends in oktober plaatsvinden en het dan toch 

stevig koud kan zijn, werd er gekozen voor een iets zuidelijkere streek. Diep in de 

provincie Luxemburg dus. Het laatste dorpje voor de grens. Met het land Luxemburg. 

Jammer dat het dorpje waarheen ze gingen ook niet Ville Luxemburg heette. Zowat 

alles heette daar zo. Het plaatselijke riviertje heette ook La Luxembourg. De 

hoofdstraat Rue de Luxembourg. Het café Chez Luc Embourg. En de buurman Timoty 

Wagemans. 

Enfin, dit was weer een prachtig staaltje Verosweekend. Tof in elkaar gelast.(met 

dank aan de sponsoring van de vrienden van Lastek) Maar vooral de sfeer die er was 

en het lekkere eten maakte het zo fijn. En de bijzonder goed uitgeruste kamers. 

Elke kamer eigen sanitair. De wandelingen hadden echter een groot minpunt. De 

Jacht. Deze van oudsher gekende “sport” is toch ook niet meer wat het geweest was. 

Veertig jagers op een rij die het bos intrekken en het wild opdrijven, aan de andere 



kant zit een jager die het wild dan maar heeft af te schieten. Nul sport. Veros 

moest Veros niet geweest zijn als ze daar niets aan zouden doen. Verosvoorzitter en 

Opperdropper L.C. zette een gewei op zijn edele hoofd (geweien vind je in elk goed 

Ardeens bos, naast de saucissons D’Ardennes en de paté d’ Ardennes) en lokte de 

jagers op een rij de Ardeense wildernis in. Immers, Opperdropper dat hij is, en de 

kneepjes van het vak wel verstaat, bracht hij hen op een dwaalspoor. Zo diep de 

donkere wouden in dat die jagers hun groene broek nog groener werd van schrik. 

Terwijl de rest van de groep dan maar naar Arlon trok om dit stadje vol heuvels en 

bergen te bezichtigen, liepen de jagers van dwaalspoor naar dwaalspoor. Het gevaar 

voor hen groeide: er waren namelijk terug wolven gesignaleerd in de Ardennen. En 

beren zouden ook niet lang op zich laten wachten. Het werd nog erger. Daar, achter 

een rotswand kwamen zij plots ook in oog te staan met Walter Zinzen en Guy 

Polspoel… 

Kortom een weekend met duizenden verhalen, lekker eten een fijn gezelschap, 

grappige kwis, mooie momenten en vooral veel plezier. 

In oktober komt de vermoedelijke identiteit van De Reus van de Bende van Nijvel 

aan het licht. En zie! Het ledenaantal van Veros stijgt. Mensen met een iets langere 

lichaamslengte die wel eens graag een hoedje dragen en of zich verkleden als piraat 

durven de anonimiteit te verlaten en keren terug naar het verenigingsleven. 

Het werd zo stilaan tijd voor de brunch. Een vernieuwde formule. Samenwerken met 

de kapoenenleiding en opentrekken naar meer volk. Den Houtmeuter werd al snel te 

klein bevonden en de Verosbende trok met hun hebben en houden naar ’t Luytershof. 

Het keuzebuffet was bijna zo groot dat er een gat in de muur diende gemaakt te 

worden zodat men de tafels verder kon uitbreiden op het terrein. De geur van spek 

en eieren werd door de wind meegedreven naar Lier, waar net een ledenvergadering 

bezig was van vzw Het Groen Blaadje, een vegetariërsvereniging die net de nieuwste 

grassen en mossen aan het proeven was. De club werd prompt ontbonden en de 

mensen trokken massaal naar ’t Luytershof om aldaar te komen smikkelen van de 

overheerlijke spijzen. 

Nog wat later in het najaar komt Bart De Pauw in nauwe schoenen te zitten. Niet 

door een slechte schoenkeuze doch door grensoverschrijdend gedrag. Veros is een 

beetje jaloers daar zij zelfs nog geen grenzen hebben van hun nieuwe beloofde stuk 

grond aan ’t Luytershof. De gemeente is er wel met bezig. 

Als het seizoen van de Zwarte Pietendiscussie begint, wordt door een 

dierenrechtenorganisatie ook gewag gemaakt van de dieronterende omstandigheden 



waar het viervoetige vervoersmiddel van S.Interklaas alle jaren doormoet. Als we er 

vanuit gaan dat zijne Nicolaasheid leefde in de eerste helft van de jaren 300, mogen 

we er ook vanuit gaan dat zijn knol nu toch ook de respectabele leeftijd bereikt 

heeft van een 1700-tal jaren. En elke winter opnieuw wordt die vierbener van stal 

gehaald, een aftandse stoomboot opgeduwd (die dan wellicht nog eens wat verbrande 

steenkooldamp de ozonlaag inspuwt) richting de Lage Landen. Daar aangekomen kan 

de manendrager dagen in de weer zijn om overdag kinderen te vermaken en des 

nachts de gladde daken te moeten beklimmen en oversteken. Terwijl iedereen weet 

dat een goede nachtrust een must is bij bejaarden. Zijn dieet bestaat dan die dagen 

niet uit gespecialiseerde paardenkorrels voor oudere paarden voorzien van de juiste 

mineralen en vitamines, doch uit kilo’s wortelen en suikerklontjes. Een verhoogd 

risico om diabetes te krijgen. 

Het paard werd in beslag genomen en Veros was uiteraard kandidaat dit paard te 

herbergen. Het domein Den Houtmeuter werd afgespannen en er werd gedacht aan 

een grote, moderne stal voor bejaarde paarden. Echter: dit staat zonevreemd. Een 

stukje van ’t Luytershof dan maar? Het bouwcomité kan niets beginnen of doen daar 

de gemeente dit project naar de provincie doorstuurt. Daarna stuurt de provincie dit 

door naar de gemeente En de gemeente besluit met: “we zijn er met bezig”. 

De jaarlijkse Veroskwis was weer een succes. De kwis trok talrijke kwisploegen aan. 

Doe-vragen werden afgewisseld met makkelijkere en moeilijkere vragen. De 

topkwissers braken hun hoofd echter allemaal over de vraag die op 1000 punten 

stond: “wanneer wordt de bouwtoelating van Veros goedgekeurd?” De prijzen werden 

afgehaald met een glimlach en het hele kwisteam van een oorverdovend applaus 

voorzien voor de noeste arbeid op deze avond. 

Ook in december worden Goede Doelactiviteiten gebezigd. Reeds een heel jaar 

werden er in het Veroscafé op maandelijkse zondagen krokjes gebakken voor het 

Goede Doel. De apotheose was een slotavond alwaar er ook krokjes genuttigd konden 

worden evenals tong in madeirasaus. En natuurlijk veel drankjes aan 

superdemocratische prijzen. Mensen lieten hun hart zien en de centen rollen. Een 

recordopbrengst werd dit jaar verzameld. VZW Argos mag zich aan een mooie som 

verwachten. Studio Brussel kwam al polsen of zij het Verosdomein zouden kunnen 

gebruiken voor hun Warmste Week. 

Veros is nog steeds op zoek naar een goede sponsor om het nieuwe lokaal te kunnen 

bekostigen. Het dagelijks bestuur was al maanden gesprekken aan het voeren met de 

Oostendse geldzwemmer Marc Couke. Er was bijna een deal, het nieuwe lokaal zou 

dan wel “In den Couckenbak” of “Den Couckemeuter” moeten gaan heten, maar ja, 



het is ook maar een naam. Toen de deal bijna rond was, kwam mijnheerken 

Vandenstock van Anderlecht op de proppen en ging toen met mijnheer Coucke, en 

vooral met diens geld, lopen. Deal mislukt dus. 

En dan die laatste dagen van december. In de katholieke wereld wordt de geboorte 

gevierd van Hem voor wie geen plaats was in de herberg. Die daarom geboren werd in 

een kribbe (voederbak) in een stalletje in een weide waar de sneeuw en de herders 

meters hoog lagen. Dit deed het bestuur nog eens nadenken. Als we nu in de 

Bouwenstraat eens daarom een kindergeboortehuis maken, met bedden in plaats van 

kribbes en vroedvrouwen in plaats van herders. Neen, dit staat zonevreemd. Een 

stukje van ’t Luytershof dan maar? Het bouwcomité kan niets beginnen of doen daar 

de gemeente dit project naar de provincie doorstuurt. Daarna stuurt de provincie dit 

door naar de gemeente. En de gemeente besluit met: “we zijn er met bezig…” 

-Litchi- 

Dit is een satirische en verzonnen tekst. Organisaties en gebeurtenissen zijn fictief 

en gelijkenissen berusten op louter toeval. Behalve in het geval van Samson, 

Sinterklaas en Ludo Claus. 

 



 

                            

Etymologie: Waar komt het woord “Brink” vandaan (zoals in 

Hopperjeugdverblijf De Brink) 

1. De brink is van oorsprong de boerengebruiksruimte waar het vee werd verzameld, 

om daarmee als kudde naar de gemeenschappelijke weidegronden te gaan. De brink 

lag oorspronkelijk vaak aan de rand van het dorp. Het is te vergelijken met het 

Engelse woord “brink” wat zoveel als “rand” betekent. 

2. De Brink is een plaats ergens tussen de Kempense heidevelden en bossen. In 

vroegere tijden waren dit bijzonder uitgestrekte en onherbergzame gebieden, hier 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kudde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Engels


en daar stond een schuurtje dat een boerderij voorstelde. Het waren vooral 

herders, houthakkers en stropers die bij weer en ontij doorheen deze gebieden 

zwierven. Om de drie volle manen spraken zij af aan de rand van het Grooth 

Schparrenbosch en spraken dan over de avonturen hunner schapen, bijlen en 

konijnen bij de lichtbak. Ondertussen dronken zij zelfgestookte likeurachtige 

vloeistoffen. Na enkele etmalen samen te hebben verbleven en gedronken namen zij 

afscheid van elkaar en spraken af tot “de volgende drink”. Na enige jaren werden ook 

door andere mensen die plaats “den drink” genoemd. Kooplieden, paardenfluisteraars, 

rondtrekkende kermismensen,…Een hutje werd gebouwd op die plaats en later werd 

dit een herberg. Een herberg die luisterde naar de naam “den Drink”. De patron van 

de herberg had dyslexie en schilderde bijgevolg “den brink” boven zijn deur. 

Sedertdien gaat den Drink door het leven als den Brink of de Brink. 

Stuur het juiste antwoord naar litchi@Veros.be en win een wandeling door het park 

van Lint. 

 

 

 

mailto:litchi@veros.be


 

Huidige samenstelling van de raad van bestuur van Veros vzw 

 
 

Voorzitter: Ludo Claus (Lu) 0486976747 

Ondervoorzitter: Elke Van Vliet  

Secretaris: Litchi Simons (Gert) 0486053850 

Penningmeester: Koen Bracke                       

Leden: Freddy De Beukeleer  

 Sam Simons    
Igor Herman  
Hugo Van Vliet  
Greet Claus  
Carolien Meys 

Dirk Lauwers (Piet) 

Kristel Halans (Kiki) 
 
 
 

contactgegevens bij Veros: 
 
dagelijks bestuur:  info@Veros.be   
raad van bestuur: bestuur@Veros.be 

bestuurslid: voornaam@Veros.be  

verhuur domein Houtmeuter:  verhuur@Veros.be  

archief:  archivaris@scoutslint.be 
 
 
Veros is erkend als v.z.w. onder het nummer 1973/3034 en is aangesloten bij VOSOG onder 
nummer A24.  
Deze Veros-info kwam tot stand dankzij Ludo Claus, Dirk Lauwers en Litchi Simons. 
 
De foto’s in deze Veros-info zijn getrokken door Litchi Simons op de Bruch en het Verosweekend. 

De foto op de voorpagina is van de hand van Hans Simons.. 
 
Als je zelf foto’s hebt, een tekstje wil schrijven voor de Veros-info over een activiteit of iets dat je 

hebt meegemaakt in je Veros-of scoutstijd of foto’s of andere dingen hebt die in het Veros-en of 

scoutsarchief mogen… neem contact op met litchi op 0486053850 of  litchi@Veros.be 
 
 
verantwoordelijke uitgever: namens vzw 
Veros, Ludo Claus, Groenstraat 59, 2547 Lint. 
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