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Dag allemaal 
Hier zijn we weer met het laatste kompas van dit werkingsjaar. 

Maar niet getreurd, met het kamp al een beetje in zicht, heeft de leiding nog heel 

wat leuke activiteiten voor jullie in petto. 

We wensen jullie vanuit de groepsleiding allen een zalig Pasen toe, hopelijk hebben 

jullie jullie buikjes allemaal kunnen rond eten aan de vele lekkere paaseitjes. Maar 

ook wij vieren feest. Het is namelijk 75 jaar geleden, ja ja al van 1941, dat de scouts 

van Lint bestaat. Dat heugelijke feit kunnen we niet onopgemerkt voorbij laten 

gaan. De festiviteiten voor ons jubileum zullen uitgebreid gevierd worden in het 

weekend van 22-24 april 2016. Meer info hieromtrent kunnen jullie verderop in het 

kompas vinden, ook via Facebook, via mail en via de post worden jullie op de hoogte 

gehouden. 

Voor het zover is, staat er nog een groepsgebeuren op het programma. Van 15-17 

april 2016 trekken we er met z’n allen op richting Merkenveld Loppem voor ons 

jaarlijks groepsweekend. Jij komt toch ook?! Meer info vinden jullie verderop in het 

kompas. 

Zoals jullie zien wordt het een drukke maand april. In mei is het de beurt aan het 

veros. Zij organiseren op zaterdag 14 mei 2016 hun jaarlijks bierfestival. Met meer 

dan 100 bieren is dit zeker een aanrader. Meer info vinden jullie ook hier weer 

verderop in het kompas. 

Ook in juni staat er nog een leuke groepsactiviteit op het programma. Op 11 juni 

2016 gaan we immers met z’n allen zwemmen. Verderop in het kompas vinden 

jullie wat meer concrete informatie. 

In de tussentijd zal jullie de leiding er iedere week weerstaan om er samen met jullie 

een toffe zondagmiddag van te maken! 

Een stevige linker van de groepsleiding en tot op de vergadering! 

Bingo, Crispy en Jochem 
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Kapoenen 
Liefste kapoentjes, 

vandaag mogen jullie nog eens uitslapen. 

Deze zondag , 3 april is het geen vergadering 

We missen jullie al.  

 

 

Hou je van sneeuw, vallende blaadjes, mooie bloemen of de hete zon?  

Kom dan 10 april naar de vergadering van 14 uur tot 17 uur. 

Wij hopen op veel kapoentjes, 

 

 

15 tot 17 april gaan we met alle groepen op weekend. YEEEEEEEEES! 

Schrijf jullie maar allemaal in en hopelijk tot dan. 

Veel liefde jullie leiding. 

 

Vandaag vieren we het 75 jaar bestaan van 

onze scouts. Wil je mee vieren, kom dan zeker 

24 april zeker naar de lokalen om grote spelen 

te spelen.  
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Het is vandaag niet de eerste zondag van de maand maar ook een feestdag . 

Nu mogen jullie eens lekker uitslapen en goed feesten op deze zonnige 1 

mei. 

 

GAADNAV 8 IEM SI TEH ED EDREEKEGMO GNIREDAGREV NAV 41 - 71 

uur.  Snegnoj nemok sla ejsiem ne ed sejsiem kjilruutan ni ereots snegnoj.   

 

Vraag maar aan de ouders om vandaag jullie slechtste kleren aan te doen. 

Want VANDAAAG is het de supermegacrazyvuilevergadering. Als je dus 

vuil wilt worden, kom dan zeker 17 mei om 14 - 17 uur naar de 

supermegacrazyvuilevergadering. 

 

Hoera, Hoera leider Jeroen die is jarig 

De snoepjes en koekjes staan al op jullie te wachten 

Wil je veel smullen en snoepen kom op 22 mei 

naar de vergadering om 14 uur en je mag naar huis 

om 17 uur 

Maar!!! Vergeet geen cadeautjes mee te nemen.  

 

WARM WARM WARM WARM WARM WARM WARM. Neem allemaal jullie 

zwembroek of bikini en een HELE grote handoek mee. Want 29 mei is het 

van 14 - 17 uur de mega natte vergadering 

 

 

 

 

Drinken jullie graag cocktails? Eten jullie graag 

fruitsatés? Dan is 3 juni de perfecte vergadering voor de 
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gezonde smullers onder jullie. Neem allemaal zeker een stukje of STUK fruit 

mee en kom lekker koken en smullen van 14 uur en tot 17 uur.  

 

Ik ben een klein geel visje in de zee van blauw. 

Vandaag gaan we groepszwemmen. JEEEEEEEEJ! 

Dit vindt plaats op 11 juni verdere info zal volgen. 

 

 

Jullie leidertjes moeten weer HEEEEEEL VEEEEEL studeren daarom is het 

17 juni vergadering van 18:00 - 20:00 uur. ALLEMAAL KOMEN want dit is 

de voorlaatste vergadering. 

 

Vandaag, de dag waarop iedereen met tranen 

naar huis vertrekt, is de laatste vergadering op 

26 juni van 14 uur - 17 uur. Allemaal komen, 

want dit wordt het MEGADROEVIGE 

AFSCHEIDSFEESTJE.  

 

Wij zien uit naar het kamp en hopen dat jullie allen aanwezig zijn. 

 

Voor de ouders van onze liefste kapoenen: 
verdere informatie volgt over het kamp via mail. 
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Welpen 
Plopperdeplopperdeplop, Ik ben Tabaqui en samen met mijn vrienden kun je 
me altijd in men jungle vinden, Dit hier is Oe, die praat en praat en praat en 
dit is Broeder Wolf, die slaapt van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Dit 
hier is Baloe, die knutselt toch zo graag en ik zal nu vertellen wat er is 
gebeurt vandaag. 

 

Dag ploppertjes allemaal, 

Hier volgt mijn winkellijstje dat jullie voor mij mogen meenemen van de 
winkel: 

 

 

 

           

 

 

Oh, hallo daar! Vergeet zeker niet op tijd je rugzak te pakken voor het 
groepsweekend, van 15 tot 17 april gaan we dansen, grommen en 
honing eten in de jungle. Ver weg van de raadsrots en mama en papa, 
maar dicht bij elkaar en de andere, meer ervaren jungledieren. 

 

Zeg, baloe, waarom praat jij niet zoals 
tabaqui netjes in een vakje? 

 

 

Héhé, welpjes trek jullie ski-outfits op 
10 april maar aan, want van 14u tot 
17u gaat het sneeuwen! 
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Omdat het FEEST is natuurlijk!! Geen reden om dan 
bezorgd te zijn om iets, gewoon swingen en genieten op 22, 
23 én 24 april, want dan bestaat scouts Lint 75 jaar! 

 

 

 

 

 

    Ahoehoehoe, 
welpen, welpen. Vergeet niet: van 4 tot 6 mei is het welpenweekend. De 
overige jungledieren zijn overtuigd dat jullie zelfs na het groepsweekend nog 
niet alleen in de wildernis kunnen overleven. Daarom bereidt de leiding jullie 
extra goed voor. Opgepast enkel de dapperste welpen worden toegelaten! 

Hey, jij daar welp! Kom op zondag 15 mei 
mee sporten in het Lindenhof. Laat die spierballen rollen, maar eerst moet je 
goed op tijd zijn zodat er geen minuut bloed, zweet en plezier verloren gaat. 

 

   Op zondag 22 mei is het de 

beurt aan de mama's en papa's om zich uit te leven. Welpen houden zich 

dan beter koest. 

De week daarop zal het geen vergadering 
zijn op 1 mei, want iedereen is nog moe van 
het vorige weekend. 
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Geen 

vergadering op zondag 5 juni. De scouts 

is gesloten. 

 

Op zater dag 11 juni is het groepszwemmen. 

Zie de flyer voor meer info. Als jullie baloe met een batmuts op willen zien, 

kom zeker! 

    Grom, grom, 

op zondag 19 juni is het een ongeloofelijke retrovergadering. De akela's, 

baloe's en bagheera's van jullie leiding komen dan langs om te vertellen hoe 

de jungle er toen uitzag. 

 

      Op 

zondag 26 juni leert de leiding de allerlaatste keer hoe je een goede welp 

moet zijn. Ook is het de ultieme test om te zien of je klaar bent om op kamp 

Op zondag 29 mei heeft de leiding een verrassing. We 

doen graag geheimzinnig, dus hier is de eerste 

aanwijzing: pretpark!? 
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te gaan. Mis deze laatste vergadering niet welpen. Ik vertrek alvast anders 

kom ik nooit op tijd aan. 

 

Alles nog eens op een rijtje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(!) VERKLEDEN MAG!!! 

(!!) Meer info volgt verder in het kompas! 

(!!!) Meer info krijgen jullie tijdig van ons! 

 

Groetjes van jullie favoriete welpenleiding: oe, baloe, tabaqui en broeder wolf!  

Zondag 3 april  Winterpret (!) 

Zondag 10 april  German Open 

15 – 17 april   Groepsweekend (!!) 

22 – 24 april  Feestweekend (!!) 

 

Zondag 1 mei  Geen vergadering 

4 – 6 mei  Weekend (!!!) 

Zondag 15 mei Fun in het 
Lindenhof 

Zondag 22 mei Mama en Papa (!!!) 

Zondag 29 mei Pretpark 

 

Zondag 5 juni Geen vergadering 

Zaterdag 11 juni Groepszwemmen 
(!!) 

Zondag 19 juni Retrovergadering 
(!!!) 

Zondag 26 juni GetReadyToCamp 
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Jojo’s 
Hey beste bende jojo’s. Hoe gaat het met jullie? Met ons gaat het alvast heel 

goed want de lente is in het land, JOEPIE! De tijd van vogeltjes die fluiten, 

vlinders in je buik (Lisa en Matthijs) en bloemen die in bloei staan. De 

komende drie maanden is er heel wat te beleven op de scouts, lees hieronder 

maar eens wat er allemaal gepland is! 

 

Op 3 april is er helaas geen vergadering! Dan is het namelijk paasvakantie 

en kunnen jullie daarvan genieten. Zo kan ook de leiding zich al wat 

voorbereiden op de examens van juni. 

 

Op 10 april is het wel weer vergadering. Omdat leidster Lisa er dan niet kan 

bij zijn, doen we iets waar echte mannen heel goed in zijn! Technieken! 

(Vrouwen, bewijs maar dat jullie dit ook kunnen!) Geen stress, het wordt 

geen saaie technieken vergadering maar een echte coole die zeker de moeite 

waard is! Van 2 tot 5 aan het lokaal! 

 

Nog meer goed nieuws! 15-16-17 april is het namelijk het zalige 

groepsweekend! Dat wordt genieten! Meer info volgt snel via mail en 

nieuwsbrief. 

 

Wie er niet bij kan zijn door communie of lentefeest, niet getreurd want het 

weekend erna is het weer feest! 22-23-24 april vieren we samen met de 

hele scouts het 75-jarig bestaan van scouts Lint! Er staat een heus feest op 

het programma, net als een gigantisch kampvuur en een heerlijke brunch. 

Maar net zoals het groepsweekend volgt er nog info via mail en nieuwsbrief. 

Alvast allemaal welkom! 

 

Na al dat gefeest moeten we verplicht een weekje uitrusten. Zo is het op 1 

mei geen vergadering. Deze dag is het ook dag van de arbeid, een dagje om 

eens lekker lui te zijn dus! 
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Op 8 mei gaan we doen waar een echte scout het beste in is! We maken 

onszelf eens goed vies, vuil en vettig! Zeg al maar tegen mama en papa dat 

ze een een warm bad of douche klaarzetten en een wasmand voor de vuile 

kledij. Niet zo’n fan van vuil worden? Geen nood! Je kan zelf bepalen hoe vuil 

je wordt! Van 2 tot 5 aan het lokaal! 

 

Koken is iets wat jullie als jonggidver op kamp dagelijks gaan moeten doen. 

Maar kunnen jullie dit wel? Dat zullen we vandaag, 15 mei, eens testen! Via 

mail laten we nog weten of jullie iets moeten meebrengen of niet naar deze 

vergadering. Jullie worden alvast van 2 tot 5 aan het lokaal verwacht! 

 

Omdat wij allemaal heel triest waren dat de vergadering van 27 maart niet 

door kon gaan doordat het Pasen was, verplaatsen we gewoon de 

vergadering! Duuuusss 22 mei is het dan zo ver, de enige echte Minions 

vergadering! Wees allemaal paraat! Van 2 tot 5 aan het lokaal. 

 

Een gemeente zonder verkeerslichten maar wel met minstens 4 kappers. 

2 frituren over elkaar, een pita zaak en tal van cafés. 

Kennen jullie je eigen gemeente? Weten jullie in Lint jullie weg? En als 

belangrijkste, kunnen jullie als team samen opdrachten oplossen? Op 29 

mei doen we is helemaal zot en spreken we af aan het kerkplein om 2 uur. 

Dan gaan jullie jullie eigen dorp nog beter leren kennen. 

 

Na al dat verkennen en zoeken zijn wij (en we denken jullie ook wel) weer 

eens toe aan weekje rust. 5 mei is het geen vergadering en mogen jullie 

lekker thuisblijven! 

 

Al een nieuwe bikini gekocht voor de zomer, of wil je nog eens zien of je in 

dat van vorig jaar past? Is je conditie nog goed en zwem je perfect of zie je er 

eerder uit als een walvis in het water? Dit kan allemaal getest worden op het 

groepszwemmen. Op 11 juni trekken we met de hele groep naar het 
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zwembad en tonen we elkaar onze beste kunstjes. Meer info volgt snel via 

mail. 

 

19 juni, een dag die voor altijd in jullie geheugen gegrift gaat zijn. De 

allerlaatste vergadering met ons als topleiding. Stiekem gaan we jullie toch 

missen hoor! Wat we gaan doen, is een grote verrassing, maar het zal 

zeeeeker de moeite waard zijn! Het wordt één groot feest! 

 

Moesten jullie ons ook te hard missen en al een beetje aan het wenen zijn, 

niet getreurd! Wij zien jullie terug op het kamp om het afgelopen jaar op een 

mooie manier af te sluiten. We hopen dat jullie allemaal aanwezig zullen zijn 

van 10 tot 21 juli op het groepskamp! 

 

PS: drie opdrachten voor te doen tijdens het lezen van dit boekje. De 

eerste die een van deze opdrachten doet mag een lepel ketchup geven 

aan de leiding. Er zijn dus in totaal drie lepels uit te delen! 

1. Neem een flesje diwaterstofmonoxide mee naar een vergadering.  

2. Neem een foto van jezelf mee naar de vergadering waarop je je een foto 

van jezelf vasthoudt. Op de foto die je vasthoudt moet het volgende te 

zien zijn: jij zelf houdt een foto van jezelf vast. Er zijn dus meerdere 

lagen, waardoor je een ware 

fotoception krijgt. (zie vb) 

 

3. los het volgende raadsel op en weet 

het ons te vertellen tijdens een vergadering: 

Er ligt een lijk in de sauna. Er is geen 

enkel te spoor te vinden, het enige dat 

er te zien is, is een plas water. Hoe is 

deze persoon vermoord? 
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Jogi’s 
Heeeeuyy jogi’s, 

We hebben weer een hele resem kei leuke, mega awesome vergaderingen 

voor jullie in petto! Deze en volgende edities zijn niet voor twee maar voor 

maar liefst  DE VOLLE DRIE MAANDEN! Zet jullie dus al maar neer in een 

stoel voor jullie omvallen van al deze awesomeness!  

#SUPERMEGAAWESOME #GROEPSWEEKENDEN #75JAARSCOUTSLINT 

#DAGVANDEARBEID #DORPSSPELLEN #DREEKEGMOSELLA 

#PLOPKOEKEN #GROEPSZWEMMEN 

#MEGAAWESOME#ZEIDENWEDATAL? 

 

Op zondag 3 april blazen we allemaal even uit 

na de duodagen. Er is dus geen vergadering, 

maaaaaaar… 

 

 

 

 

 

 

 

..…de week erna, op 

zondag 10 april komen 

de super mega awesome 

jins voor de laatste keer 

op bezoek. Ze hebben 

een kei spannend spel 

voor jullie voorbereid dus mis deze kans niet! Om 14u aan de scoutslokalen. 
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En nog niet eens een week later zien we 

elkaar opnieuw! Want het weekend van 

15-17 april gaan we met z’n allen op 

groepsweekend, YEEESSSSSS! Dit jaar 

gaan we naar Loppem, iets ten zuiden 

van ‘Brughhe’. Dat is maar een kleine 

103km te voet, daar lachen we eens mee hé!  

Meer info volgt via mail!  

 

Een week later vieren we feest, JOEPIEEEE! Scouts Lint bestaat immers 75 

jaar!  

“-WAAAT? 75 JAA-HAAR??” Jaja, klopt als een bus! 

Een heel weekend lang (22-24 april) worden er allerlei activiteiten 

georganiseerd voor en door Scouts Lint en jullie mogen dus zeker niet 

ontbreken! Er wordt onder andere een mega awesome groepsspel 

georganiseerd zaterdagmiddag 23 april in het park. We verwachten jullie 

om 14u! Voor meer info over het feestweekend kijk je best even op 

www.scoutslint.be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zondag 1 mei vieren we dat Alfred de Grote (848-

899), koning van het Engelse Koninkrijk Wessex, voor 

het eerst de gedachten verkondigde dat mensen maar 

acht uur per dag moeten gaan werken. Het is de 

feestdag van de socialistische en communistische 

arbeiderpartij en het wordt over heel de wereld gevierd. 

http://www.scoutslint.be/
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Op zondag 1 mei is het dag van de Arbeid en is er dus geen vergadering. 

 

 

7 dagen later, op zondag 8  mei doen we de mega 

awesome grote dorpsspelvergadering! We laten jullie 

alle hoekjes en kantjes van ons kleine, fijne Lint zien, te 

beginnen aan de scoutslokalen, uiteraard. Allen om 14u 

daarheen, zorg dat je een fiets ter beschikking hebt! 

 

 

 

!nelovebnaa mraw tdrow negard nerovetsrethca 

mrofinu eJ. Nelakolstuocs ed naa u41 mo eilluj 

nethcawrev eW. Dreekegmo sella ew neod iem 

51 gadnoZ  (Hier beginnen met lezen, spiegel 

kan handig zijn!) 

 

 

 

 

 

 

 

We weten allemaal hoe verleidelijk 

plopkoeken zijn. Je kan niet in de 

winkel passeren en géén plopkoeken 

kopen. Die verleidelijke blik van Plop 

op de verpakking doet iedereen 

onmiddellijk smelten. Daarom houden 

we 22 mei om 14u de mega awesome plopkoekenvergadering. 

Be there or be ne plopkoek! 
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Zondag 29 mei en zondag 5 juni zit jullie leiding al te zwoegen achter hun 

bureau om toch maar door die  ☠@✴#de examens te geraken. Er zal helaas 

dus geen vergadering zijn. 

 

 

De week erna, op Zaterdag 11 juni,  gaan we met 

iedereen zwemmen! Zwembroek, handdoek, snorkel, 

en bandjes meenemen dus. Afspraak om 14u aan de 

lokalen. Gooi die spieren al maar los! 

 

 

 

 

 

 

 

Jammer genoeg heeft iedereen daarna examens “BOEEEEEE”. Toch nog 

even hard doorbijten ( je kent dat wel, van die laatste loodjes enzo) want 

daarna… 

 

…is het op op Zondag 26 juni de mega awesome we-

zetten-de-bloemetjes-buiten-vergadering! De examens 

zijn gedaan en wij gaan eens goed de bloemetjes buiten 

zetten. Wat dit precies inhoudt zal je zelf moeten komen 

ontdekken om 14u aan de scouts!  

 

Dat was dan (bijna) het einde van dit scoutsjaar want hierna zien wij jullie 

natuurlijk terug op het groepskamp! Afspraak 10 juli, gepakt en gezakt aan 

de scoutslokalen! (Meer info volgt via mail) 

Tot dan! ;) 

Cassandra, Pieter, Joris & Willem  
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Gidvers  
 

Zondag 3 April: op deze dag gaan we ons goed hart laten zien. Je hebt 

helpen en helpen helpen. Wij gaan helpen helpen. Van 14-17u aan het 

lokaal. 

 

Zondag 10 April: Deze dag gaan we onze technieken nog eens bijschaven. 

Je hebt technieken en technieken technieken. Wij gaan zeker voor de 

technieken technieken! Van 14-17u aan het lokaal. 

 

Van 15-17 April is het megaleuke groepsweekend! Je hebt leuk en je hebt 

leuk leuk! Het groepsweekend is wel echt leuk leuk! 

 

22-23-24 April is het speciaal, dan viert Scouts Lint zijn 75jarig bestaan, 

dit zal een heel weekend gevierd worden! Feest feest dus! 

 

1 mei is het terug gewoon vergadering. Je hebt een verrassing en een 

verrassing verassing. Wat we gaan doen die dag is nog een verrassing 

verrassing. Wees er bij van 14-17u aan het lokaal. 

 

8 mei gaan we op vlottentocht! Meer info krijgen jullie nog. Kom zeker met 

de Fiets.  

 

13,14,15 mei is het weer zover! Wij gaan op weekend! Hier volgt ook nog 

zeker info over!  
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Je hebt kijken en je hebt kijken kijken, 22 mei van 14-17u aan het lokaal 

gaan we gewoon leuk kijken. Want iedereen kijkt. Kijken is gewoon: ziet er 

leuk uit. En je hebt kijken: ho ja ziet er beter dan leuk uit. En leuk kijken is 

gewoon van ja dat is helemaal mooi. 

 

29 mei van 14-17u hebben we iets speciaal in petto voor jullie! 

 

5 Juni is het weer tijd voor technieken! Zo gaan jullie zeker zonder hulp 

van de leiding een tent kunnen opzetten! 

 

Je hebt zwemmen en je hebt zwemmen zwemmen. 11 Juni gaan we gewoon 

groepszwemmen! 

 

18 juni is het avondvergadering! Het exacte uur krijgen jullie zeker nog 

 

25-26 Juni moeten jullie zeker vrijhouden. Dit weekend zal waarschijnlijk de 

carwash doorgaan!  

 

Veel liefs jullie leiding leiding 

LDL, Akela, Benjamin en Quinten 
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Jins 
Toča najboljše jins, tukaj gre tvoja smer! 

Ali ste pripravljeni za nekaj zabave? 

Začeli smo na 3. aprila. Kot vedno, govorimo o 2 do 5 do lokalne. Namazati 

svoje teleta vse prej kot toplo, ampak tudi zato, ker danes je pravi športni 

srečanje o programu. Kot vsi prizadevajo za vence oljčnih listov, smo prižgal 

olimpijski ogenj skupaj še danes! Storijo samo na hitro malo molitev, tako da 

bodo olimpijske bogovi vaša dobra volja. 

 

10. aprila, ste prevzeli od nas. Danes jinstage, zadnja leta. Zato poskrbite, da 

vse vas, da ustaviti poka srečanje skupaj, tako da lahko naredite vse 

presenečeni nad trenutnimi vodstvene ekipe lahko. Priporočamo pravočasno 

stik z vodstvom! 

 

Hura, hura, hura! 

Še enkrat se je zgodilo, od 15. do 17. aprila, potegnemo vse skupaj, da 

Merkenveld Loppem tam čudovit vikend skupino. Več informacij najdete v 

nadaljevanju tega kompas. 

 

Dolgo bomo dolgo živeli, bomo živeli, bomo dolgo živeli v Gloria, v Gloria v 

glooorrriiiiaaaa. Hip, hip, hip ... Hura! 

 

 

Letos bodo naši skavti ne sme biti nižja od 75 let. Ne moremo samo šli gor, 

da praznujemo. Cel vikend dolgo, od 22 do 24. aprila, različne dejavnosti 
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bodo organizirane tako, da vas ta veseli dogodek z vsemi (starimi) skavti na 

praznovanje. 

Več informacij boste našli v tem kompas, na Facebook, preko pošte / pošti, 

... 

 

1. maj praznik dela. Počitnice! Ampak za vas, dragi jins, smo vodstvo, kot 

plazenje iz naše postelje, da bi bilo prijetno nedeljsko popoldne z vami. 

Srečamo se od 2. do 5. na Lindenhof (gimnaziji v parku). Mi lahko še enkrat 

uživali potovanje okoli sveta, skrivalnice skozi park, Žmurke, muureke knock 

... Definitivno dobili sporočilo! 

 

Želite izvedeti več o taboru in ljudi v okolici? Potem pridejo 8. maja od 2 do 5 

taborniki. Na podlagi čudovito PowerPoint predstavitev si vodil bo razkrila 

svoje načrte za vaše kritično oko in uho. 

 

Sobota 14. maj 2 tednoma je bil Labor Day. Zdaj je na nas, da zbadanjem 

roll svoje rokave. Dejansko je Beer Festival in bomo tam dela. Dodatne 

informacije, ki jih trenutno prejemajo od nas, zagotovo pa bi ta dan 

brezplačno! 

 

V nedeljo, 22. maja gremo skozi svoje celotne kariere taborniki. To je res 

dolgo časa, odkar ste bili mladič ali kopun. V pomnilnik samo za osvežitev, 

organiziramo od 2 do 5 crash tečaj preišče kariero za vas. Pomislite na igre, 

kot Buske žig, Žmurke, da obljube in še veliko več. Do takrat! 

 

V soboto, 28. maja, bomo že staro večerno srečanje. Tako da se lahko veliko 

naučimo čez dan za svoje izpite. V večernih urah lahko potem boste uživali 
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taborniki. Priporočamo vam, da se vse sestavine, tako da lahko naredimo 

zabavna noč. Vam pričakujemo okoli 19 ur, lahko pa imate približno 22 ur. 

 

3. junija, lahko pričakujete, a prave igre v gozdu. Živo startego ali Cluedo? 

Kaj bo? Da bi ugotovili, da govorimo na 19h30 na lokalni ravni. Z 22h30 

upamo, da bomo našli vse nazaj v gozd, da bomo lahko peli skupaj večerno 

pesem. Do takrat! 

 

Splash, splash, splash. 11. junija, gremo plavanje skupaj. Več informacij 

boste našli v nadaljevanju kompas. Pripravite se že, ampak za pomorske 

bitke proti zla gidvers in reševalcev. Ampak zapomni si: "Ne hodi v bazenu!" 

 

18. junij. Rdeče devils na evropskem prvenstvu v Franciji se je že odločil, 

nekaj časa. Naj danes potopi sebe v nogometnih analih naše male države. 

Imenovanje za lokalno od 19 do 22! 

 

26. junij zadnja seja v letu. Pridi uživajo z nami v družbi drug drugega in naj 

bo to dobra predjed za kamp. Začnemo kot vedno ob 2h zjutraj. Vendar pa 

smo kasneje minevajo in uživajo veliko BBQ in taborni ogenj. Ostanemo, 

dokler se stemni, dokler vsaj 22 ur. Dobili sporočilo! 

 

 

 

15-31-julij: Kamp. Aktivnost leta. Preklicati vse svoje načrte, saj se dogaja, 

da topeditie za. Več informacij boste dobili še! Veselimo se, da vas fantje 

preveč? 
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Poljubi in lekjes vašega vodenja 

 

Wannens, Simon King, pečeni in gospod Jaimy 

PS: Google Translate  
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Akabe 
 

3 april:  Het is net Pasen geweest en dit 

gaan we vieren door chocolade te eten en 

we gaan ook wat knutselen rond Pasen en 

het lokaal wat gezellig maken in het 

thema. Natuurlijk gaan we ook een paar 

leuke Paasspelletjes spelen. Jullie zijn 

welkom om 11 uur aan het lokaal en we 

zullen spijtig genoeg afscheid nemen om 17 uur van elkaar.  

 

 

15-17 april gaan we met iedereen van de 

scouts op groepsweekend. Wordt een kei 

leuk weekend in Loppem. We verzamelen 

vrijdag om 18 uur aan de kmo-zone en 

komen zondag met auto’s terug naar lint. 

In Loppem zouden we dan rond half 1 

vertrekken zodat iedereen op tijd nog 

terug in Lint is.  Jullie krijgen hierover 

een brief met alle info verder en natuurlijk het inschrijvingsformulier. 

Hopelijk gaan jullie allemaal mee!  
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22-24 april: dit weekend is het feestweekend voor het 75 jaar bestaan van 

scouts lint. Dit wordt een heel feestweekend waar jullie allemaal zijn voor 

uitgenodigd. Dit is de planning van het feestweekend: 

Vrijdag: een optreden van Level Six om 21 uur. 

Zaterdag: 

• in de namiddag doen we een groot groepsspel met alle 

scoutsleden.   

• Vanaf 19 uur is kampvuur en avondlied met eetgelegenheden 

en live optredens. 

Zondag: vanaf 10 uur is er een feestelijke brunch. Het inschrijvingsformulier 

hiervoor volgt nog.  

 

 

1 mei: 

POPsterrenvergadering. 

Dromen jullie ervan om 

wereldberoemd te zijn? Deze 

zondag worden we dat voor 

even. De vergadering zal zoals 

altijd doorgaan van 11-17 uur 

en hopelijk kunnen we samen genieten van het zonnetje (de spotlights).  
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15 mei: kookvergadering. We gaan met 

zen allen samen iets lekker koken waar 

we dan ’s middags met zen allen lekker 

kunnen van genieten. Jullie zijn allemaal 

welkom om 11 uur aan ons lokaal zodat 

we direct kunnen beginnen. Om 17 uur 

mogen jullie allemaal met een volle maag 

met de ouders naar huis gaan.  

 

 

29 mei: we gaan vandaag met z'n allen terug de tijd 

in. Jullie mogen jullie allemaal verkleden in iets uit 

het verleden. Wij met de leiding zullen hetzelfde 

doen en zullen jullie graag verwelkomen in ons 

lokaal om 11 uur en zullen van jullie afscheid 

nemen om 17 uur.  

 

 

 

11 juni gaan we groepszwemmen met heel de 

scouts. Meer info volgt later nog in verband 

met uur van vertrek en waar we gaan 

zwemmen.  
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26 juni: het is dan de laatste 

vergadering van het scoutsjaar maar 

niet treuren. We gaan er een kei leuke 

laatste vergadering van maken met zen 

allen in het thema zomer. Jullie zijn 

allemaal welkom van 11 tot 17 uur en 

maken er een leuke dag van.  

 

Groepskamp!!!!  

We gaan dit jaar met heel de scouts op groepskamp omdat we dit jaar met de 

scouts 75 jaar bestaan. Dit kamp zal doorgaan voor de akabe van 16-21 juli 

in de Hoge Rielen. Verder in dit kompas kan je nog meer info vinden over het 

groepskamp.  

 

Vele kusjes en knuffels  

Van jullie akabeleiding 
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groepszwemmen 
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Groepskamp 2016 
 
Beste leden 
 
Zoals jullie allemaal al weten gaan wij dit jaar op groepskamp om ons 75 
jarig bestaan te vieren. Veel weten jullie er nog niet over, daarom deze 
begeleidende pagina. 
 
Akabe en de Kapoenen zullen op kamp vertrekken op zondag 16 juli en 
komen terug op vrijdag 21 juli. 
De welpen vertrekken 1 dagje vroeger, op zaterdag 15 juli en komen 
eveneens terug op 21 juli. 
Jojo’s, Jonggidvers en Gidvers vertrekken maandagochtend 10 juli richting 
het kampterrein. De jojo’s en Jonggidvers komen terug op 21 juli. De Gidvers 
trekken het nog iets langer en verlaten het kampterrein pas op 22 juli. 
De Jins vertrekken op 15 juli richting het groepskamp en zullen na het 
groepskamp hun tocht verder zetten in het buitenland en komen pas terug 
op 31 juli. 
 
Dit alles gaat door in de Hoge Rielen te Kasterlee. 
 
Vanaf mei zal iedereen zich online kunnen inschrijven voor het kamp en 
zullen de kampboekjes worden uitgedeeld. Indien jullie nu reeds vragen 
hebben mogen jullie altijd contact opnemen met de groepsleiding 
(grl@scoutslint.be) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:grl@scoutslint.be
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75 jaar 
U leest het goed, Scouts, Gidsen en Akabe Lint bestaat 75 jaar en dat wordt 
uitbundig gevierd!  Een heel weekend lang zullen er activiteiten 
georganiseerd worden voor klein en groot. Hieronder vind je al een korte 
planning, more info coming soon!   

 

Vrijdag 22 april: 21u-3u: Seventie Faajf fuif: live optreden & dj’s, inkom: €2 
en heerlijke hamburgers! 

 

Zaterdag 23 april: 14u: Groot groepsspel voor alle scoutsleden 19u-…: 
kampvuur en avondlied met eetgelegenheden en live optredens  

 

Zondag 24 april: 10u: Feestelijke brunch met springkasteel, 
inschrijvingsformulier volgt! 
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Gezocht! 
Beste ouders en sympathisanten 

Voor het groepskamp zijn wij op zoek naar enkele personen die met een 
vrachtwagen ons materiaal kunnen. 

Deze personen moeten beschikken over een C-Rijbewijs. Vrachtwagens 
worden door ons voorzien bij DOCKX. 

Het gaat om volgende data: 

Dag Uur Naar? 
6 juli 2016 Nog af te spreken Vrachtwagens bij 

DOCKX ophalen 
7 juli 2016 06:30u tot 09:30u Tenten ophalen in 

Nossegem 
7 juli 2016 Nog af te spreken Scoutslokalen, inladen 

materiaal 
9 juli 2016 08:00u Materiaal naar 

kampterrein brengen 
22 juli 2016 09:00u - 16:00u Materiaal inladen op het 

kampterrein 
23 juli 2016 09:00u Materiaal terugbrengen 

naar scoutslokaal 
23 juli 2016 Nog af te spreken Vrachtwagens naar 

DOCKX brengen. 

  

Personen die ons kunnen helpen, mogen altijd mailen 
naar groepskamp@scoutslint.be. 

Wij danken jullie alvast op voorhand, de groepsleiding. 

 

mailto:groepskamp@scoutslint.be
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Hopper shopper 
 


	Inhoudstafel
	Dag allemaal
	Kapoenen
	Welpen
	Jojo’s
	Jogi’s
	Gidvers
	Jins
	Akabe
	groepszwemmen
	Groepskamp 2016
	75 jaar
	Gezocht!
	Hopper shopper

