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't kompas
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Te laat? Vragen, klachten, opmerkingen, wil u zelf iets in ‘t kompas zetten?
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>Oef, terug gewone vergaderingen

> Jinvasie in alle takken: de jinstages

>Kawellefrituur, Dus smullen maar!

in dit kompas…

Foto: Welpen op vergadering in volle actie.
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Dag Allemaal 
Beste ouders, leden en sympathisanten 

De leiding van Scouts, Gidsen en Akabe Lint wensen jullie een gelukkig en 

gezond nieuwjaar toe! Liever laat dan nooit. 

 

 

In april is het ons jaarlijks groepsweekend. Hierover zal nog gecommuniceerd 

worden via mail en facebook. Bij vragen kan u altijd mail naar 

groepsleiding@ scoutslint.be. 

 

Met ondeugende groeten 

De groepsleiding - Christophe, Jeroen en Jochem 
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Kapoenen 
Dag Lieve kapoentjes, 
Hier volgen de activiteiten van de maand februari en 

maart. 

Zondag 7 februari is het spijtig genoeg geen 

vergadering, wegens dat het de eerst zondag van de 

maand is.  

 

Maar niet getreurd! Zondag 14 februari is het terug 

vergadering!! En wij krijgen bezoek van de jins!! Dus 

allemaal zeker aanwezig zijn van 14u tot 17u. 

Bovendien houden de jojo’s dan ook hun 

pannenkoekenslag, dus neem allemaal zeker een 

centje mee (ongeveer €4) als jullie zin hebben in een 

lekkere pannenkoek! 

 

21 februari gaan wij op de scouts carnaval 

vieren! Dus zeer belangrijk dat jullie 

allemaal super goed verkleed zijn! Hoe 

zotter hoe beter!!! 

Allemaal welkom 

van 14u tot 17u!  

 

28 februari wordt het een hele sportieve 

vergadering. Dus trek jullie sportieve kledij maar 

aan! want wij doen deze vergadering mee aan de 



5 
 

olympische spelen! De olympische spelen begint om 14u 

tot 17u. 

Zondag 6 maart is het spijtig genoeg weer geen 

vergadering!  

 

 

Zondag 13 maart komen de jins ons 

verassen met een kei coole vergadering! 

Wie benieuwd is naar deze kei coole 

vergadering moet zeker komen van 14 tot 

17u. 

 

Zondag 20 maart is het geen vergadering wegens dat de 

leiding frietjes gaat bakken voor de kapoenen-welpen 

frituur. Maar je mag zeker met de mama, papa, bomma, 

bompa,oma,opa,tante, nonke, neef ,nicht, broer en zus 

komen eten! Meer info volgt nog! 

 

 Zondag 27 maart gaan wij een groot indianen – cowboy bosspel doen! Kom 

zeker goed en warm verkleed! Want wij spelen drie uur lang in een bos! 

Welkom van 14u tot 17u!  
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Welpen 
 

Zondag 7 februari  

 +  |  |  

-Cara    Z=D     -V 

 

|  | + G +  + |  | 

| 

 -R       B=G St=V       -R           H=W, D=T -N 

 

 | | | |  

| 

      R=L, IJ=EI     -V  K=M   P=V   -EIN 

 

 + A +  

-M –X     
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Zondag 14 februari Hopelijk vonden jullie de Jinstage op 24 januari leuk, vandaag 

komen er andere Jins om weeral suuuuuuuuuuuupeeeeeeeeeeeeer  leuke dingen 

met jullie te doen! Meer kan ik jullie nog niet prijsgeven, want de Jins zijn zulke 

gehemzinnige schepsels. Ik kan je wel vertellen dat het vandaag Pannenkoekenslag 

van de Jojo’s is, natuurlijk kunnen wij het niet laten om ook een pannenkoekje te 

gaan eten, aangezien wij enorme zoetebekken zijn! Wil je ook graag een pannenkoek 

eten? Met witte suiker, of bruine of gele of groene 

of rode of suiker of siroop of confituur of choco of 

hagelslag of speculaas of kaas of hesp of ja seg ik 

heb eigenlijk geen idée wat er allemaal op kan, dat 

zullen we wel zien, neem dan zeker €2,00 mee! Zo 

lang dat jullie maar van 14.00 tot 17.00 aanwezig 

zijn is het allemaal goed! Vergeet ook niet dat het 

Valentijn is vandaag en dat wij ook graag lieve 

briefjes krijgen, dan zullen wij voor 1 keer ook 

eens lief zijn voor jullie en niet alleen maar roepen 

en zagen op jullie, als jullie niet zo ambetant doen 

als altijd kunnen we misschien eens 1, heel 

misschien 2 minuutjes vrij spel geven op het einde 

of een leuk spel spelen maar ik kan niets beloven 

want dat hangt af van jullie lieve briefjes hé!  

 

 

Zondag 21 februari Tot de sterren en terug! Buuuuuuuuuz lighyeaaaaar! Jawel, 

het is de grote sterren vergadering en we gaan allemaal mooie sterretjes maken voor 

aan ons plafond te hangen in het lokaal zodat het lokaal mooier wordt. Als je dat 

niet graag doet, pech gehad, we gaan het heel de vergadering doen, anders blijf je 

maar thuis, lekker gamen, veel eten of gewoon uitslapen tot 5 uur. Alé, ik zal jullie 

een geheimpje vertellen, ik knutsel eigenlijk zelf ook niet zo graag… en 3 uur lang 

sterretjes maken spreekt mij ook niet zo aan… psst niet doorvertellen hé, maar we 

gaan gewoon iets helemaal anders doen! Er zl hier en daar wel eens een sterretje 

paseren of vallen, maar we zullen niet heel de vergadering sterren maken, da’s 

belooft! Dan moeten jullie ook wel iets beloven hé, gewoon om 14.00 naar de scouts 

komen en om 17.00 terug vertrekken. 

 

 

Zondag 28 februari Een weekje later is het 

weeral van dat, wij snoeperds waagden onze 

kans en bestelden direct 200 Vlaaien in alle 

verschillende smaken van de Vlaaienslag van 

de Jonggidvers. Maar ja, hoewel we heel graag 

snoepen is 200 wel wat veel voor ons allemaal, 

zeker voor Oe, want die moet op haar lijn 
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letten. Zo gaat dat bij meisjes hé.  Als jullie 

allemaal €2,00 meenemen kunnen jullie delen in ons 

vlaaiengeluk! We gaan natuurlijk niet alleen eten, 

daar vullen we geen vergadering mee, De gamer in 

mij spreekt als ik zeg, Luigi, Luigi, we moeten de 

Prinses gaan redden… Zo’n fameuze reddingsactie is 

natuurlijk niet zonder gevaren, wees voorbereidt op 

het ergste en vooral, BE MARIO! Verkleden in Mario 

of Mario gerelateerde personages is een meerwaarde!  

 

Zondag 6 maart  

 +   

-Cara    Z=D   … 

 

Nee oke, ik ga jullie niet weer lastig vallen met zo’n nutteloze rebus, want aangezien 

jullie allemaal zo’n slimmeriken zijn weten jullie dat wij super hard aan het 

vergaderen en plannen zijn met de Kapoenenleiding om het Kapoenen- 

Welpenfrittur te organiseren en is het dus helemaal geen vergadering…  Trek 

alvast eens aan de mauw van mama en papa en oma en opa en tante en nonkel en 

hond en kat en muis en, ja wie of wat hebben jullie nog allemaal? Vis??) en zeg dat 

ze allemaal 20 maart in hun agenda blokeren, vastzetten, volschrijven, zodat ze 

allemaal frietjes komen eten zodat jullie leuke dingen kunnen gaan doen op kamp! 

 

Zondag 13 maart Eeeeeeeeeeen daar zijn ze weer! De fantastische Jins! Oke, was je 

niet helemaal overtuigd van de vorige, 3e keer goeie keer! Welke Jins zou je graag 

volgend jaar als leiding hebben? Denk er gerust eens over na en 

fluister het eens in ons oor! Of welke Jins zouden ver weg 

moeten opgesloten worden omdat ze nooit of tenimmer 

leiding zouden mogen geven? (Hoewel deze niet bestaan mag 

je gerust zeggen wat je l.  euk of niet leuk vond aan het spel!)  gewoon van 14:00 

tot 17:00 natuurlijk. 

 

Zaterdag 19 maart Huh zaterdag?? Waarom 

zaterdag?? Jullie zijn allemaal welkom in het 

scoutslokaal vanaf 18:00 om te komen dansen, 

zingen, rocken, toneeltjes spelen, gek doen, kunstjes 
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maken en geweldig te wezen. Want jullie hebben tot 22:00 de tijd om vanalles voor 

te bereiden dat jullie tijdens het Kapoenen- Welpenfrituur willen opvoeren voor de 

mensen die frietjes komen eten. Voor degenen die vroeger door moeten mogen de 

ouders vanaf 21:00 komen ophalen, maar aangezien we kunnen uitslapen tot ’s 

middags kunnen we nog tot 10 uur verder voorbereiden.  

 

Zondag 20 maart De leiding is natuurlijk druk aan het werk, maar onze  actjes 

gaan plaats vinden tussen 14:00 en 16:00. Dus als je deelneemt aan een actje of 

gewoon komt supporteren zal de backstagecoördinator (een moeilijk woord voor de 

persoon die de actjes begeleidt n.v.d.r.) jullie begeleiden tot aan het podium. En 

natuurlijk: ALLEMAAL FIETJES KOMEN ETEN!!! 

 

Zondag 27 maart Sorry, Sorry, Sorry, Hopelijk hebben jullie ons al vergeven om het 

fijt dat we 24 Januari geen soep hebben gemaakt… Maar bij deze gaan we dat 

eindelijk doen, haal je koksmuts maar onder het stof uit en slijp je grootste 

keukenmes want we gaan een heuse Welpensoep maken! Neem 1 groentje mee en 

kom om 13:00 naar de scouts want dan beginnen we aan de soep, het geweldige 

avontuur eindigt gewoon om 17:00.  

 

Samengevat: 

Zondag 7 februari  Geen vergadering 

Zondag 14 februari  Jinstage, Pannenkoekenslag: €2, Valentijn: lieve briefjes 

mag! 

Zondag 21 februari  Grote sterrenvergadering. 

Zondag 28 februari  Mariovergadering, Vlaaienslag: €2 Verkleden. 

Zondag 6 maart   Geen vergadering 

Zondag 13 maart  Jinstage 

Zaterdag 19 maart Actjes voorbereiden van 18.00 tot 22.00 

Zondag 20 maart  Frituur Ten Bosch 

Zondag 27 maart  Soep maken, 1 groente meenemen. Van 13.00 tot 17.00 

 

Belangrijke data:  

4 Maart  Verjaardag Broeder Wolf – 22 jaar  

20 Maart Frituur Ten Bosch 

7 April Verjaardag Tabaqui – 20 jaar 

15 april- Groepsweekend 

17 april 

9 Juni  Verjaardag Oe – 20 jaar 

15 juli- Welpen op groepskamp 

21 juli 
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Jojo’ s 
Beste jojo’s, 

wij als leiding hebben goed nieuws te melden! Na twee maanden hard leren 

zijn onze examens eindelijk afgelopen, JOEPIE! Dit heeft als direct gevolg 

dat: 

1. We terug veel meer op ons gemak zijn 
2. We weer volop onze week kunnen  opbouwen naar de zondagnamiddag 

(toch wel het hoogtepunt) 

3. De vergaderingen bijgevolg dus ook altijd op zondagnamiddag van 14u 
tot 17u zullen doorgaan 

Lees goed het overzicht van de komende vergaderingen, zo kom je nooit voor 

verrassingen te staan. 

 

Op zondag 7 februari is er geen vergadering, de leiding moet dan nog 

eventjes bekomen van de drukke examenperiode. De kans is zeer groot dat 

Lisa en Sébastien ziek in hun bed liggen omdat ze aan het afkicken zijn van 

de zware proefwerken (en misschien ook van de feestjes daarna?) 

 

Verliefd, verliefd, ik ben verliefd… De laatste tijd 

doen er nogal wat geruchten de ronde. Lisa en 

Sébastien zouden gespot zijn terwijl ze handjes 

vasthielden… Een liefde staat al zeker vast. 

Matthijs is verliefd op pannenkoeken. Valentijn 

vond hij dus ideaal voor de pannenkoekenslag! 

Zondag 14 februari verwachten wij jullie iets 

vroeger dan gewoonlijk aan het lokaal. Verdere 

concrete informatie over deze dag volgt nog. We 

hopen dat jullie allemaal komen helpen want we 

verwachten wel wat volk en kunnen alle hulp 

gebruiken! 

 

Hebben jullie hem al gezien? Afgelopen maanden is de laatste star wars film 

in de bioscoop uitgekomen. Wisten jullie trouwens dat Sébastien (aka 

chocopot) een ongelofelijke star wars fan is? Hij vergelijkt zichzelfs het liefst 

met Darth Vader. Daarom vonden we het niet meer dan gepast om dit niet 
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zomaar voorbij te laten gaan.Zondag 21 februari verwachten we jullie van 

14u tot 17u voor een star wars vergadering 

 

Zondag 28 februari is de dag voor 29 februari. Ja hoor, dit jaar is er een 

extra dag! Helaas valt deze op een maandag waardoor jullie en ook wij een 

extra dag naar school moeten (hoeewel, klopt dit wel?)! Vertrouw jij de jojo 

die naast je staat? Zou je voor hem of haar door het vuur gaan? Hoe sterk 

staan jullie samen? Wat is jullie vermogen om in groep te werken? Dat is wat 

wij deze dag eens willen testen! Van 14u tot 17u aan de Luitersheide! 

Zondag 6 maart is de eerste zondag van de maand en een momentje van 

verplichte platte rust. De leiding gebruikt dit moment om drie uur lang ‘dode 

vis’ te spelen. Omdat we niet denken dat jullie dit zo leuk zouden vinden 

moeten jullie deze week dus ook niet komen. Wat zijn wij toch lief he?!  

 

Zondag 13 maart. Deze dag staat in het teken van een verrassing. Sorry, 

maar we kunnen nog niets meer verklappen! Van 14u tot 17u aan het lokaal! 
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Beste jojo’s, dear jojo’s, cher jojo’s, Lieber jojo’s, querido yoyo’s, dorogoy 

jojo’s… Het zijn maar enkele talen die onze wereld rijk is. Zondag 20 maart 

zal in het teken staan van de wereld! We moedigen iedereen aan om in 

internationale outfit (cowboyhoed, 

sombrero, tulband, 

boeddhakleed…) af te komen van 

14u tot 17u op de Luitersheide!  

 

Kennen jullie Despicable Me 

(Verschrikkelijke ikke)? Dat is die 

film met die gekke gele mannetjes, 

de ‘minions’ genaamd. Op 27 

maart gaan wij ons eens 

onderdompelen in de wereld van 

deze wezens, om hen beter te 

proberen te begrijpen. Kom dus af 

naar de scoutslokalen voor de 

minionsvergadering! (misschien 

kan je de afbeelding hieronder al 

eens bestuderen)  

 

 

 

Xoxoxo 

Matthijs, Lisa, Sébastien 

(deze foto van onze buit van driekoningen wilden we jullie niet onthouden!) 
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Jonggidvers 
 

Allerbeste jogi’s, we hebben weer 2 maanden dikke pret in 

het vooruitzicht, dus graag zet ik alles voor jullie op een 

rijtje.  

Helaas, beginnen we direct met een beetje minder pret, 

want 7 februari blijven we allemaal thuis. Het is de eerste 

zondag van de maand, dus je hoeft niet te komen. Geniet 

maar van een gezellig dagje met de familie.  

 

14 februari, van 2 tot 5, begint de echte 

pret! We krijgen mega awesome bezoek en 

met dat bezoek gaan we op bezoek bij de 

jojo’s. Neem dus allemaal zeker €4 mee, 

dan kunnen we allemaal te samen genieten 

van een mega awesome pannenkoek. Het is 

trouwens Valentijn, dus ik zou zeggen als je iemand op het oog hebt, laat je 

meest romantische kant zien vandaag.  

 

De week nadien (21 februari) gaan we terug in de tijd 

en is het tijd voor de mega awesome dinosaurus 

vergadering, wees paraat van 2 tot 5.  

 

Hou zeker 27 en 28 februari vrij, want dan steken we 

de handen uit de mouwen. We verwachten jullie allemaal om de lekkerste 

taarten te verkopen op de jaarlijkse mega awesome vlaaienslag. Meer info 

zal nog volgen. 
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Alweer hebben we even behoefte aan pauze, 6 maart de eerste zondag van de 

maand zal de leiding hun oogappeltjes moeten missen, want zij blijven 

allemaal thuis.  

Vrijdagavond 11 maart is iedereen van harte welkom van 19u-21u voor een 

verrassing vergadering. Voor de jongens en meisjes die dan examens hebben 

is dit een perfect gelegenheid om jullie helemaal uit te leven. Alvast succes! 

Voor de jongens en meisjes die dan geen examens hebben is dit de perfecte 

gelegenheid om zich helemaal uit te leven.  

 

 

 

 

 

Ook 19 maart zetten we de pret verder in de avond. Jullie worden verwacht 

van 19u-21u30 in het lokaal om rustig een gezellige filmavond te houden. 

Met een GOEDE film weliswaar.  

 

Om deze twee maanden af te sluiten in schoonheid en om de het toppunt 

van pret te bleven, gaan wij nogmaals op weekend. Hou de datum zeker vrij, 

want het beloofd super awesome te worden. We gaan samen met jonggidvers 

van andere scoutsen op DUODAGEN. Meer info volgt!  

 

XOXO  

Willem, Pieter, Joris en Cassandra  
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Gidvers 
 

Zo zo zo beste luitjes! zijn jullie er klaar voor? klaar 

voor een nieuwe dag in SESAMSTRAAT!!!!!!??? Ja 

hoor, geef het maar toe! Jij staat ook te springen om 

die diertjes nog eens te pakken nemen! Wij zijn er 

alvast van 14-17u om die beesten eens een lesje te 

leren in de toegepaste economie van deze tijd.  neem ook je favoriete 

sesamzaad mee! LEKKER! (actie enkel geldig op zondag 

7/2) 

 

Wat suiker! Wat zout! En dingen waar je van houdt! dat 

zijn de juiste ingrediënten voor het creëren van perfect 

kleine mei.. PANNEKOEKEN!!   Er zal niet minder 

gebeuren dan pannenkoeken eten tijdens de heetste 

periode van het jaar. neem zeker je eigen versiering mee, 

(voor op de pannenkoeken, dus geen ballonnen!) dan ben 

je zeker niet teleurgesteld. 

In onze agenda staat deze afspraak op zondag 14 februari van 

14-17u! 

 

Glijbanen! Fonteinen! Stoombaden! Jacuzzi's! En sauna's waar 

we wellicht niet in mogen! Hou je maar goed vast aan je beste 

vriendje of vriendinnetje want op zaterdag 20 februari staat waterpret op 

het programma! samenkomst om 10.50u op het station. 

 

22/2 is het THINKING DAY: wij zouden jullie traditioneelgewijs ervan bewust 

willen maken dat het uniform een teken is van loyaliteit aan de scouts. Vind 

je jezelf zo loyaal als een hond of kat, (muizen=/= OK) zorg dan dat je 

compleet in uniform bent tijdens de vergaderingen! 
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 (het is geen vergadering deze dag, enkel een herinneringsmemo) 

 

Het is tijd om te rocken! 

Zingen! Dansen! Springen! 

Noem maar op! Want op 28 

februari komen jullie 

verkleed als jullie favoriete 

dode artiest! of hij nu een 

muzikaal talent was of een 

krabbelaartje zoals Picasso, 

van 2 tot 5 is het jouw 

moment om te tonen wie jij 

de meester de meesters vindt! 

 

Save the date! 6 maart want dit jaar heb je hem gemist maar in 2017 kan jij 

als eerste mama Zaman feliciteren met haar verjaardag. Niets is meer waard 

dan het brengen van een glimlach op het gezicht van rijpe vrouwen! Om 

jullie te troosten dat jullie er dit jaar naast slaan, staan wij speciaal voor 

jullie klaar van 14-17u met een geweldig spel. (misschien zelfs geweldiger 

dan mama Zaman!) 
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12 maart is het onze BIG BIG BIG BIG BIG DAY! want terwijl de gidvertjes 

hard werken en de gasten de aluminium platen van het dak swingen 

gebruiken wij onze spiksplinternieuwe harken om al hun centjes binnen te 

rijven. Dus hou die week maar vrij (je moet wel naar school) want we zullen 

jullie zeker kunnen gebruiken! En Nodig die ouders toch maar uit!!!  

 

Ping Pong, Baseball, 

Boksen, Dansen, 

Tennis, Boogschieten 

en nog zoveel meer 

idiote dingen die je op 

de Wii kan doen. 

Daarom zullen wij (de 

fantastische 

gidverleiding) op 19 

maart  omstreeks 

14u de deuren van 

onze eigenste arcade 

openen om jullie het 

echte gamewerk te showen! Tranen met tuiten en lachen met deuren staan 

al op het programma maar wie zal zich om 17u tot kampioen kunnen 

kronen?!  

 

op 27 maart hebben we familiefeest dus zullen we niet aanwezig zijn op 

de vergadering. 

 

Jullie grootste kapoentjes, 

Akela, Quinten, Benjamin en LDL! 
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Jipins 
 

Dapag liepievepe jipins. Hiepier spreepeekt jupulliepie leipeidiping topot 
jupulliepie. Opomdapat jupullie topoch apaltijpijd zopo veepeel voopoor 

schoopool weperkepen zupullepen jupulliepie oopook wepel heepeel 
ipintepellipigepent zijpijn. Dupus daapaaropom dipit kopompapas 
hepelepemaapaal ipin depe “p” taapaal! Joepoepiepie!!!!! 

 
7 fepebrupuaparipi ipis hepet eipeindepelijpijk nopog ipis eepeen 

nopormapale vepergapadeperiping. Vapan 2 topot 5! Sipimopon epen 
cripispipi kopomepen dapan teperupug vapan skipireipeis epen wapannepes 

ipis dapan apal wepeg gaapaan snopowboapoardepen. Daapaaropom 
doepoen wepe depe gropotepe apaprepe-skipi vepergapadeperiping! 
 

14 fepebrupuaparipi ipis hepet niepiet apalleepeen depe dapag vapan depe 
liepiefde maapaar oopook jupulliepie tweepeedepe jipinstapagepe! Opop 

tijpijd copontapacteperen ipis depe boopootschapap. Meepeer 
ipinfopormapatiepie vopolgt nopog. Veperdeper doepoen depe jopojopo's 

hupun papannepenkoepoekepenslapag! Dapat ipis topoch eepeen 
hapalfuupuur mipindeper leipeidiping gepevepen. 
 

20 fepebrupuaparipi ipis hepet depe jipinkwipis! Maapaak apallepemepaal 
veepeel repeclapamepe bijpij jupulliepie fapamilipiepie epen vriepiendepen! 

Veperdeperepe ipinfopormapatiepie vopolgt nopog. 
 

Depe vopolgependepe dapag stapart depe leepeefweepeek! Depezepe zapal 
dupurepen vapan zopondapag apavopond 21 fepebrupuaparipi  topot 
zopondapag voopoormipiddapag 28 fepebrupaparipi. Veperdeperepe 

ipinfopormapatiepie vopolgt nopog. 
 

Opop 6 maapaart doepoen wepe depe ripiddepers epen pripinsepessepen 
vepergapadriping. Kopom dupus apallepemaapaal veperkleepeed apals 

eepeen ripiddeper opof pripinsepes? Vapan 2 topot 5. 
 
13 maapaart ipis hepet apalweepeer tijpijd voopoor depe jipinstapagepe. 

Opop diepie dapag kapan depe leipeidiping lepekkeper opontkapateperepen 
vapan hepet gipidvepergapalabapal. 

 
20 maart ipis hepet depe gropotepe copompepetipitiepie 

vepergapadeperiping. Zoporg eper dupus voopoor dapat jepe goepoed ipin 
foporm bepent wapant hepet zapal hepet hapard aapaan toepoe gaapaan. 
Wapat jupulliepie prepeciepies zupullepen moepoetepen doepoen 

opontdepekkepen jupulliepie vapan 2 topot 5 opop depe scoupouts! 
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27 maapaart ipis apalweepeer depe laapaatsepe vepergapadeperiping vapan 

dipit kopompapas (oopooh). Wapat wepe diepie dapag gaapaan doepoen ipis 
nopog eepeen gropotepe veperrapassiping maapaar hepet zapal depe 

moepoeipitepe zijpijn! Neepeen zepekeper jupulliepie gepezopond 
veperstapand meepee! Vapan 2 topot 5 opop depe scouts! 
 

Depe jipin diepie apals eepeerstepe kapan maipailepen naapaar depe 
leipeidiping hoepoeveepeel “p's” eper opop depezepe tweepee 

blapadzijpijdepes staapaan wipint eepeen prapachtipigepe prijpijs! 
 

Epen nupu voopoor apallepe luipuieperipikkepen: 
 
– zondag 7 februari apré-ski vergadering 

– zondag 14 februari jinstage + pannenkoekenslag 
– zaterdag 20 februari jinkwis 

– 21 tot 28 februari leefweek 
– zondag 6 maart ridders en prinsessen vergadering 

– zondag 13 maart jinkwis 
– zondag 20 maart competitie vergadering 
– zondag 27 maart verrassing! 

 
Kupusjepes vapan jupulliepie leipeidiping 

 
Sipimopon, Cripispiepie, (Jaipaimypy) epen Wapannepes 

 
xxx 
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Akabe 
Van 6 tot 7 februari is het 24-uur van de Akabe. 

Deze spannende overnachting vindt plaats op een 

geheime locatie (Tip: we spelen er iedere twee 

weken héél leuke spelletjes en er staat een 

reuzengrote 4-op-een-rij) Jullie mogen zaterdag 

(met volle buikjes) om 14u aan het lokaal staan. 

Als jullie goede speurders zijn en alle misdaden 

van Lint hebben opgelost, mogen jullie ouders 

jullie zondag (24 uur later) om 14u terug komen 

ophalen aan ons lokaal. 

 

Neem zeker mee:  

 Slaapgerief (een slaapzak en luchtmatras/matje/veldbed) 

 Wasgerief (zeep, washandje, tandenborstel, tandpasta ...) 

 Warme kledij (handschoenen, muts, sjaal, een extra trui, eventueel een 

fleece-dekentje) 

 Regenkledij (je weet maar nooit in dezen tijd van ’t jaar) 

 Een keukenhanddoek (getekend!) 

 Sokken en ondergoed 

 Verkleedkleren: detective! 

 

Help! Alle dieren van het bos zijn ziek! Wil jij graag dokter, 

verpleger of verpleegster worden? Op zondag 21 februari mag je 

van 11u tot 17u komen oefenen! Wees gerust je krijgt geen 

prikje!  

 

 

Op 6 maart gaan we naar toneel! De 

toneelgroep van Anneline en Yentl 

speelt Erik of het kleine 

insectenboek. De voorstelling begint 

om 14u30 en zal waarschijnlijk tot 

17u30 duren. Het juiste uur en 

plaats van afspraak krijgen jullie 

nog. Laat nu al weten of je 

meegaat zodat we op tijd kunnen 

reserveren (akabe@scoutslint.be). 
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20 maart: Lentekriebels! Twee weken geleden hebben we veel 

bijgeleerd over insecten en morgen begint de lente. Tijd dus 

voor een knotsgekke lente-vergadering. Van 11u tot 17u aan 

het lokaal. 

 

Schrijf dit lijstje over en hang het op de koelkast: 

 

Geef steeds een seintje als je niet kan komen. Bij problemen kunnen jullie ons steeds 

bereiken op: akabe@scoutslint.be 

GSM Janne = 0484 43 11 41  
GSM Jochem = 0472 62 55 50 

GSM Laura = 0470 52 87 77 

GSM Yentl = 0491 20 75 25 
GSM Anneline = 0471 45 05 27  
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75 jaar bestaan van 

scouts Lint 

 

Feestweekend  

22-24 april 2016                     

 

Vrijdag 22 april: Level Six   

Zaterdag 23 april: Kampvuur  

Zondag 24 april: Brunch  

 

Meer info volgt later maar houd deze   

datum al zeker vrij, tot dan! 
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Hopper 
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Verhuur scouts lint 
Bent u opzoek naar een locatie voor een 

verjaardagsfeestje, een communie, trouwfeest of 

familiebarbeque? 

Wij verhuren onze lokalen voor zulke feesten, hoera! 

Als u het lokaal wil huren, mail dan naar: 

Luytershof@scoutslint.be of surf naar 

www.scoutslint.be/verhuur. De persoon aan de andere 

kant van de lijn/adres zal jullie met veel plezier helpen. 

Met vriendelijke groet 

De verhuurverantwoordelijke - Jochem Van Staey 

 

 


