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Dag Allemaal 
 

Zoals jullie zien, een pagina met niet veel tekst op, jullie kunnen wel vanaf 1 

januari een filmpje terug vinden waar de leidingsploeg jullie een gelukkig 

nieuwjaar wenst en zij enkele dingen zullen vertellen over de 2de helft van 

het jaar. 

 

Stevige Linker 

Jochem, Pieter en Jeroen 

 

Surf naar 

scoutslint.be/nieuwjaar om 

het filmpje te 

bekijken. 

http://scoutslint.be/nieuwjaar
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Kapoenen 
2017 is gestart! Een nieuw jaar vol leuke avonturen, mooie vriendschappen 

en de allerleukste scoutsvergaderingen! Op 1 januari is het geen vergadering 

zodat jullie het nieuwe jaar al feestend kunnen inzetten! Wij, de 

kapoenenleiding, wensen jullie alvast een gelukkig nieuwjaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driekoningen, driekoningen, geef mij een nieuwe hoed! Mijn oude is 

versleten, mijn moeder mag het niet weten, mijn vader heeft het geld op de 

rooster geteld…. 6 januari is het weer driekoningen! Heb je al gezongen of 

nog niet, dat maakt allemaal niet uit! Want wij gaan samen met jullie 

driekoningen zingen in Lint! Wij hebben er alvast heel veel zin in en 

verwachten jullie om 18u30 aan de scoutslokalen verkleed als een koning. 

Om 20u30 mogen de mama’s en de papa’s hun koning of koningin weer 

komen halen.  

Kleur zeker de kleurplaat in zodat we ons lokaal mooi kunnen versieren na 

de vergadering! 
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Na alle fijne feestdagen verdwijnen de 

kerstbomen weer uit de woonkamer, om met 

heel Lint te kunnen nagenieten van de 

kerstbomen, organiseren de jins van Scouts Lint op 14 januari een 

kerstboomverbranding. Voordat de kerstboomverbranding start, organiseert 

de Scouts van Lint een fakkeltocht door Lint. We wandelen hier door Lint 

met de mooiste lichtjes en fakkels. Na de fakkeltocht kunnen jullie dan 

genieten van een warme chocomelk en de warmte van het grootste vuur dat 

jullie ooit zagen. Meer informatie vinden jullie achteraan in het kompas! 

Tot dan!!  

 

22 januari, de dag van de grootste verrassing! De oudste leden van scouts 

Lint, de jins, komen vandaag leiding geven aan jullie. Waarover de 

vergadering zal gaan dat is nog een verrassing, maar we kunnen alvast 

verklappen dat het echt de moeite is! Jullie worden aan het lokaal verwacht 

van 14u tot 17u. 

 

Op 27 januari is het de befaamde groepsfilm! Wij gaan dan samen met de 

welpen, de jojo’s en de akabe een filmpje kijken. 

GEZELLIG!! Meer info hierover vind je verder in het 

kompas. Welke film we gaan zien, dat gaan we nog niet 

verklappen! We kunnen al wel laten weten dat het zal 

doorgaan van 18u tot 20u30. PS: vergeet geen dekentje of kussen, zo zit je 

wat comfortabeler!  

 

Helaas pindakaas, 5 februari is het weer de eerste zondag van de maand. 

Dit betekent dat jullie jullie liefste leiding een weekje zullen moeten missen! 

Maar geen nood, de volgende vergadering zal eens zo leuk zijn! PS: De jojo’s 

organiseren ten voordele van hun kamp een pannenkoekenslag, hier zijn 

jullie natuurlijk ook allemaal welkom met jullie mama en papa, broers en 

zussen, honden en katten! 
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Er waren eens vele kleine prinsen en prinsessen, ze hielden er niet van om 

altijd thuis te blijven en speelden graag buiten met de andere prinsen en 

prinsessen … Op zondag 12 februari is het de grote prinsen en prinsessen-

vergadering!! Kom allemaal VERKLEED naar de scouts als een prins of een 

prinses. Deze grote koninklijke vergadering start om 14u en om 17u worden 

alle prinsen en prinsessen weer opgehaald door hun koning en koningin.  

Kleur zeker deze kleurplaat in zodat we hem in ons lokaal kunnen hangen! 
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Op 19 februari worden jullie allemaal verwacht 

van 14u tot 17u in ons fantastisch casino. Breng 

je favoriete gezelschapsspel mee, (zet je naam erop 

zodat het niet kwijtgeraakt) en haal je casino-outfit maar uit de kast, want 

het wordt dolle pret.  

 

Wij houden van feestjes en wij zijn er zeker van dat jullie ook van feestjes 

houden!! Daarom houden wij 26 februari een feestvergadering!! Jullie zijn 

welkom van 14u tot 17u, bereid jullie maar voor op een feest om nooit te 

vergeten!  

 

Vandaag, 5 maart, zitten wij allemaal een beetje te wenen, want we gaan 

elkaar niet zien vandaag! Dit weekend hebben jullie weer eens een zondagje 

vrijaf om allerlei andere leuke dingen te doen (die vast en zeker niet zo leuk 

zijn als de scouts! ;) ).  

 

Op 12 maart kan je de allerstoutste bandiet in jezelf 

naar boven laten komen. Verkleed je in je coolste 

maffia-outfit en kom van 14u tot 17u naar de scouts 

als je helemaal wil ondergedompeld worden in de 

Italiaanse maffia wereld.  

 

Jammer nieuws, ook op 19 maart is het geen 

vergadering. Omdat wij het eerste weekend van april op weekend gaan en 

jullie dan geen tijd hebben om nog eens een bezoekje te kunnen brengen aan 

jullie grootouders, geven wij jullie vandaag de tijd om dat te doen! Doe ze de 

groetjes en tot volgende week!. 

 

 

25 maart is het grootste frituur van België weer open! Het 

kapoenen en welpenfrituur!! De leiding van de kapoenen 
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en de welpen organiseren dit elk jaar om nog extra centjes in te zamelen voor 

een nog leuker kamp te kunnen organiseren. Eet je graag curryworsten, 

stoofvlees, chickennuggets en frietjes? Drink je graag een plat watertje of een 

frisdrankje? Vind je de scouts een gezellige en leuke sfeer? Wil jij een nog 

leuker kamp? Kom dan zeker samen met jouw gezin, familie, vrienden ‘een 

frietje steken’! Meer informatie staat verder in het kompas.  

 

Omdat onze 24-uur van de kapoenen al zo leuk was, willen we NOG meer 

plezier maken! Dit gaan we doen door 2 

nachtjes ergens te blijven slapen met heel 

de scouts. Van 31 maart tot 2 april gaan 

we allerlei super leuke spelletjes spelen 

met alle leden van scouts Lint! Plezier 

zeker gegarandeerd! Meer info vind je 

verder in het kompas. 

 

Ziezo, dit waren januari, februari en maart alweer! Hopelijk vonden jullie het 

een leuke winter, want de lente staat alweer voor de deur! Kan uw kapoen 

eens niet aanwezig zijn op de vergadering? Geen probleem, maar graag wel 

even laten weten via kapoenen@scoutslint.be of stuur snel even een 

berichtje naar een van ons.   

Ajsra:0470/536262 

Gigi:0470/506059 

Nala:0471/390615 

Petro:0485/988325,  

Veva:0475/682846 

Xebo:0470/427877 

 

Tot snel! 

 

 

mailto:kapoenen@scoutslint.be
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Welpen 
Op 1 januari geven wij jullie graag de tijd om op 

familiebezoek te gaan dus mogen jullie lekker thuis 

blijven  Gelukkig Nieuwjaar liefste schatten!  

Enkele weerspreuken over de leukste dag van het 

jaar: 

 Met Driekoningen lengt de dag zoveel een geitje 

springen mag. 

 Zet met Driekoningen ramen en deuren open, want wind met 

Driekoningen brengt zegen. 

 Als het op Dertiendag (13e dag na kerst = Driekoningen) vriest, vriest het 

zes/dertien weken lang.  

 Als Driekoningen is in het land, komt de vorst in 't vaderland. 

 Met Driekoningen lengen de dagen zich een haneschreeuw. (Bedoeld 

wordt de duur van de kraai van een haan.) 

 Op Driekoningen zijn de dagen gelengd, gelijk een 

ruiter op z'n peerd sprengt. 

Ps: Op vrijdag 6 januari spreken we allemaal samen af in 

een gepaste driekoningenoutfit om van deur tot deur te gaan 

zodat we superleuke dingen kunnen doen op ons kamp! Meer info volgt via 

andere kanalen. 

 

Kleed je zaterdag 14 januari lekker warm aan 

voor onze wereldberoemde fakkeltocht gevolgd 

door warme drankjes aan ons heerlijk groot 

vuur van de kerstboomverbranding! Neem ook 

zeker je mama en papa mee! We spreken af om 

18u45 in de Ernest Claeslaan (Lint). Meer info 

over de fakkeltocht vinden jullie achteraan in het kompas!  

Omdat de jins moeten leren leidinggeven, hebben wij na lang overleg 

besloten dat zij mogen oefenen bij de superdupperleukefantastische welpen. 
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Zij gaan jullie dus een hele middag entertainen! Dikke pret dus! Vergadering 

van 14-17 op zondag 22 januari!  

 

Omdat jullie leiding nog steeds aan het zwoegen is 

voor die grote toetsen ontspannen we ons door 

samen gezellig een film te kijken met een sapje en 

een hapje! Wees er dus zeker bij op vrijdag 27 

januari! Het uur vind je verder in het kompas     

 

De eerste zondag van de maand is weer aangebroken wat betekent: 

scoutsloze zondag        We missen jullie! Maar om de pijn te 

verzachten kan je nog steeds lekker pannenkoeken komen in het lokaal! 

Neem gerust al je vriendjes mee. Meer info over de pannenkoekenslag vind je 

verder in het kompas!  

 

Eindelijk we hebben nog eens een gewone vergadering! Surprise surprise! 

Jullie leiding heeft weer een tal van leuke spelletjes voor jullie in petto. Wat 

het zal zijn, houden we nog even geheim? Ben jij ook benieuwd? Kom dan 

om 14u naar de scoutslokalen op 12 februari!  

Happy Birthday to You  

Happy Birthday to You    

Happy Birthday Maralaaaaaa 

Happy Birthday to You.              

   

ZONDAG 19 FEBRUARI IS JULLIE 

ALLERLIEFSTE LEIDING MARALA JARIG! 

JEEEEEEEEJ! JULLIE MOGEN HAAR DE HELE VERGADERING KNUFFELS 

EN KUSJES GEVEN TERWIJL JULLIE LEIDING KRIJGEN VAN ONZE 

LIEFTALLIG JINS, DIE OOK EENS WILLEN OEFENEN VOOR VOLGEND 

JAAR! KEI TOF DUS! 14u aan het lokaal! 
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Zes jaar geleden is de komische serie FC De 

Kampioenen definitief geëindigd. Omdat wij deze serie 

zo fantastisch vonden, doen we een kei coole FC De 

Kampioenen vergadering als eerbetoon! Om jullie goed 

voor te bereiden op de vergadering kunnen jullie 

onderstaande link bekijken! Veel plezieeeeer!  

Ahja, en om 14u aan het lokaal de 26ste he!  

https://www.youtube.com/watch?v=VLxOrMW7OKU  

POT VOL KOFFIE! Zijn we nu weeral de eerste zondag van de maand? Balen! 

Tot volgende week welpjes xxxxx 

 

12 maart testen we jullie kookskillzzz! Welpen in de keuken! 

Heeeuj! Neem een keukenshort en chefhoedje mee! Lekker 

smullen! Maar van wat? Zie je op 12 maart om 14u in het 

lokaal!  

 

Binnen 2 dagen is het lente! Eindelijk van die koude vanaf! Op 19 maart 

wisselen we voor 1 keer van identiteit! Meisjes worden jongens en jongens 

worden meisjes! Dikke pret! We verwachten jullie om (tromgeroffel) 14u in 

het lokaal!  

Tijd om de handen eens uit de mouwen te steken 

lievekes! 25 maart is het Kapoenen-Welpenfrituur om 

centjes te verdienen voor ons kamp! IEDEREEN MOET 

DUS AANWEZIG ZIJN! Zet deze datum dus in grote 

letters in je agenda! Verdere info volgt nog! 

 

Van 31 maart tot 2 april is het groepsweekend. Hopelijk zijn jullie hier 

allemaal aanwezig en kunnen we er een kei leuk weekend van maken! Meer 

info volgt nog. 

 

Veel liefs, 

Marala, Chill, Baloe, Jacala, Tabaqui, Rakcha <3   

https://www.youtube.com/watch?v=VLxOrMW7OKU
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Jojo’s 
Dag liefste jojo’s, met dit 

kompas gaan we een nieuw jaar 

tegemoet, hopelijk hebben jullie 

hier veel zin in! Wij alvast wel!! 

Banaan.  

 

GELUKKIG NIEUWJAAR 

JOJO’S! Omdat het Nieuwjaar 

is, gaat de vergadering niet door zodat jullie meer tijd hebben voor bij jullie 

oma’s en opa’s te zijn, nieuwjaarsbrieven te lezen, cadeautjes te openen en 

een gele banaan te eten.  

 

Weten jullie wat er zaterdag 7 januari te doen is? Helemaal niets, maar op 6 

januari was het Drie Koningen. Daarom gaan we van 19:00 - 21:00uur 

zingen voor ons kamp! We spreken af op de scouts! 

 

 

14 januari is het fakkeltocht van de Scouts, meer info kan je op de folder 

zien in het kompas of op de site van Scouts Lint.  
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Wegens de leiding het druk heeft met de examens en hard moet studeren 

gaat de vergadering niet door op 22 januari.   

 

Gaan jullie graag naar de cinema? 

Zitten jullie graag in de zetel tv te 

zien? WEL, kom vrijdag 27 januari 

naar de scouts van 18:00 – 20:30. 

Neem een dekentje, een kussen en 

als je niet zonder kan, je liefste 

knuffeltje mee. We ZIEN jullie dan.  

 

5 februari is het pannenkoekenslag, dit doen we om een centje bij te 

verdienen voor ons fantastische kamp. Verdere info volgt nog, via mail.  

 

U bent het licht, je ’s nachts 

Kleur van bloed Je gered, pijn 

Het enige wat je nodig hebt om zich te concentreren op Niet veel, is veel van 

wat betekende 

Angst, kan me niet schelen Te hoog banaan was verrast Kom met me mee, 

duisternis 

Ik verklaar u, onze potentiële Wereld Kun je sterven interface wonen, werden 

gedood 

Dus als jij, ik hou van je Laat het me weten je het doet, ik hou van je ik hou 

van 

Raak me aan, en zo ja, wat wat is er gebeurd met me, als je wilt Wat 

herinner je je? 

12 februari,  14:00 – 17:00  

Groetjes Cupido 

 

Wij zijn lui dus op 19 februari komen de grote kinders op bezoek.  Zij gaan 

jullie een beetje entertainen van 14:00 – 17:00 uur. Be prepared or be 

gesquared. 
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BCC: ouders van jojo’s 

Object: Vergadering  26/02/2017 

Beste 

Wij sturen in verband met de vergadering van 26/02/2017.  

Deze gaat door van 14:00-17:00 uur.  

Wees er zeker bij, want het wordt spannend! 

Met vriendelijke groeten 

De jojo leiding 

 

Zondag 5 maart is het krokusvakantievergadering, de krokusvakantie is 

gedaan dus we gaan jullie helemaal terug klaar maken voor naar school te 

gaan. We gaan leren over ‘de Krokus’:  

 

Krokus (Crocus) is een geslacht uit 

de lissenfamilie (Iridaceae), dat 90 

soorten omvat. Hiervan is circa een 

derde deel herfstbloeier. De 

krokussen zijn vooral afkomstig uit 

de bergen rond de Middellandse Zee 

Meer informatie over ‘de Krokus’ 

volgt van 14:00-17:00uur.  

 

Op 12 maart doen we de disney vergadering. Kom zeker verkleed in je 

favoriete personage. We zien jullie dan van 14:00 – 17:00. 

 

Wij zoeken een schat , wij zoeken een schat , wij zijn om die te vinden  

al dagenlang op pad, wij zoeken een schat , wij zoeken een schat . In Lint is 

er een schat gevonden. Willen jullie ons helpen om die te vinden? Ben dan 

zeker aanwezig op zondag 19 maart van 14:00uur. De vergadering zal 

gedaan zijn om 17:00 uur. 

 

Wat vind je van de evolutie in tijd? Van oermens tot slimme knaap in de 

hogeschool? Deze zondag gaan we primitief starten en uitgroeien tot de 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geslacht_(biologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lissenfamilie
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genieën van scouts lint. De vergadering zal doorgaan van 14:00-17:00uurop 

26 maart. 

 

Van 31 maart tot 2 april is het groepsweekend. Hopelijk zijn jullie hier 

allemaal aanwezig en kunnen we er een kei leuk weekend van maken! Meer 

info volgt nog. 

 

Vele knuffels en groetjes van de jojo-leiding.  

 

Jeroen, Sébastien, Jorne, Eline en Anaïs 
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jonggidvers 
Allerliefste jogi’s, hier zijn we weer met al onze goede 

voornemens voor het komende jaar. Hopelijk hebben 

jullie het jaar al goed ingezet en zijn jullie dit jaar even(of zelfs nog meer) 

gemotiveerd voor onze uber-coole scoutsvergaderingen.  

 

Allereerst willen wij jullie het beste toewensen voor het komende jaar 2017, 

wel moeten we jullie meedelen dat we jullie nog niet direct terug gaan zien. 

Zondag 8 januari GEEN vergadering. Maar waarschijnlijk zitten jullie dan 

toch met massa’s nieuwjaarsfeesten dus dat komt goed uit. 

 

Wanneer de meeste kerstfeesten achter de rug zijn is het, zaterdag 14 

januari (19-20 uur), de fakkeltocht. We starten om 19 uur en we spreken af 

in de ernest claeslaan. Fakkels en lampionnen zijn zelf mee te nemen maar 

voor diegenen die dat niet hebben zijn er ook voor 2 euro fakkels te koop. 

Het is altijd tof als er veel fakkels zijn, zo kunnen we er een gezellige tocht 

van maken. Ook ouders zijn altijd welkom om mee te wandelen. Het einde 

van onze fakkeltocht is gepland om 20 uur en dit zal zijn op de 

kerstboomverbranding van de jins. Hier kan je je na de fakkeltocht nog even 

lekker opwarmen. 

 

Omdat de leiding deze periode met examens zit, is het ook deze week(en heel 

de rest van januari) avondvergadering. We verwachten jullie zaterdag 21 

januari van 20 tot 22 uur allemaal aan de scoutslokalen. We zeggen nog 

niet wat we exact doen maar wat we wel meedelen is dat je je best warm 

aankleedt en ervoor zorgt dat je niet te hard opvalt tussen de bomen. We 

verwachten je. 

 

Zaterdag 28 januari is er dan weer de jaarlijkse super-leuke groepsfilm. 

Jullie mogen vanaf nu bij de oude takken film kijken dus geen baby-films 

meer, jeeeej. De film wordt pas bekendgemaakt de avond zelf maar we 
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verzekeren je dat het niet van de minste zal zijn. We starten om … en het 

einde wordt voorzien om…  

 

Weer een maand om! Het is alweer de eerste zondag van 

de maand, jammer. Het is zondag 5 februari weer GEEN 

vergadering. Wel is het belangrijk te weten dat het op 

deze dag de pannenkoekenslag van de jojo’s is. Zo heb je 

toch nog een reden om weer eens naar de scouts te 

komen. Zeker doen! 

 

Eindelijk weer een normale zondag-vergadering deze 

week. Daarom maken we er zondag 12 februari van 

14-17 uur een echte ouderwetse scoutsvergadering 

van. Wat dus ook wil zeggen dat je vuil gaat worden. 

Laat die dure accessoires dus maar thuis en we 

verzekeren je, het wordt dikke pret. 

 

De week erna nog een weekend vol scouts 18 en 19 februari, want dit 

weekend is het VLAAIENSLAG, jeeeej! We vragen jullie nu al om dit weekend 

vrij te houden(zaterdag en zondag). Verdere info volgt nog.  

 

Zondag 26 februari afspraak van 14-17 uur op de scouts 

voor de allerleukste-coolste après-ski-vergadering van de 

eeuw. We doen ons best om jullie ski-vakantie af te sluiten 

met een bangelijke aprés-ski. 

 

Zondag 5 maart is het de 64ste dag van de jaar en ook de eerste zondag van 

de maand. Tijd om wat rust te nemen of naar de kerk te gaan om de heilige 

Olivia en de heilige Theofiel te herdenken. Het is deze week dus GEEN 

vergadering. Volgende week zien we jullie heel graag terug! 

 

Maak jullie klaar voor de tofste vergadering van het jaar waaaaant: er is weer 

leiding jarig!!! Rarara wie is het… Noa natuurlijk! Daarom gaan we een hele 
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vergadering aan haar besteden zodat ze alle aandacht krijgt dat ze nodig 

heeft en zodat jullie haar hele leven te weten kunnen komen. We zien jullie 

dan ook heel graag zondag 12 maart van 14-17 uur op de scouts. Be there 

or be square!  

 

Zondag 19 maart hebben wij leiding eens niets voorbereid want dan zijn het 

de befaamde ‘jinstages’, speciaal voor jullie hebben de jins deze keer een hele 

vergadering in elkaar gestoken. Waar de vergadering juist om zal draaien 

zullen jullie dus allemaal zien van 14 tot 17 uur op de scouts, see yoooou! 

 

Het is weer de laatste zondag van de maand. Daarom laten we de militairen 

in onszelf los. Kom zondag 26 maart van 14-17 uur allemaal in legeroutfit 

naar de scouts van we gaan de stoerste legervergadering van de eeuw 

hebben. Links, rechts, links, rechts, links,… gegroet en tot dan! 

 

Het weekend van 31 maart tot 2 april, het weekend waar we lang op 

hebben moeten wachten, het befaamde groepsweekend. Houd dit weekend 

zeker al vrij in je agenda. Verdere info volgt nog.  

Met dit groepsweekend sluiten we deze 3 scouteske maanden weer in 

schoonheid af.  

 

Daarom ook vele scoutse groeten van jullie allerliefste leiding! XOXO 

Matthias 

Brian 

Pieter 

Xana 

Karen 

Noa 
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Gidvers 
Nvdr: de redactie is niet verantwoordelijk voor onderstaande beweringen. Daarnaast ontkent 

ze alle aantijgingen die specifiek over de jins gaan.  

Dag gidvers. Wisten jullie dat ‘gidvers’ staat voor ‘gidsen en verkenners’ en 

dat het eigenlijk best een lelijk woord is? Wel bij deze zijn jullie op de hoogte. 

Hierbij volgt het kompas voor de maanden januari, februari en maart.  

Wist je dat 1 januari in het Armeens ‘1 հունվար’ is? Op die dag wordt er 

traditiegetrouw een nieuwjaarsbrief voorgelezen aan de grootouders waarna 

er een stevige som geld in ontvangst wordt genomen. Dit plezier willen wij 

jullie vooral niet afnemen. Daarom is het op zondag 1 januari geen 

vergadering.  

 

Wist je dat de drie koningen eigenlijk helemaal geen koningen waren? Het 

waren gewoon drie mannen die honderden kilometers aflegde om jezus’ 

babyborrel niet te missen. Het is dan ook een logisch gevolg dat er sindsdien 

een feestdag is, genaamd drie koningen waarbij kinderen een laken op hun 

hoofd leggen en van deur tot deur gaan om snoep te eisen. Wees er dus bij 

op zaterdag 7 januari, verkleed in koning van 19u tot 21u. De locatie wordt 

nog meegedeeld! 

 

Wist je dat de jins dit jaar op kamp gaan naar Spanje? Zij nog niet maar bij 

deze weten jullie het wel! Daarvoor hebben zij veel poen nodig. Dit doen ze 

door bomen in brand te steken en alcohol te verkopen. Wees er dus zeker 

bij op zaterdag 14 januari! Eerst gaan we nog een heuse fakkeltocht 

houden door Lint vanaf 19u. 

 

Wist je dat dat Oscar een zus heeft genaamd Mathilde en Senne into fisting 

is?  

 

Op zondag 22 januari gaan we weer allemaal crazy fantastische dingen 

doen! Wist je dat de schrijver van dit kompas heel lang moest nadenken over 

hoe je “fantastisch” schrijft en deze persoon lijdt aan dyslectie? Enfin, van 2 

tot 5 op de scouts uiteraard! 
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Wist je dat Billi poseert op 90% van haar profielfoto’s en de trui van de jins 

helemaal niet zo mooi is als ze zelf beweren? 

 

Wist je dat op 27 januari 1963 Goedele Liekens is geboren? Ter ere van deze 

dag vond scouts Lint het wel een fijn idee iedereen voor 3 uur naar een doek 

te laten staren. Met andere woorden op vrijdag 27 januari is het 

filmavond! Wees er bij van 19u tot 22u en pakt gerust een dekentje mee. 

(wist je op bol.com dekentjes voor maar liefst 40 euro kunt kopen! WTF????) 

 

Wist je dat de walvis rechtshandig is en dat www.wistudat.net echt een 

belachelijke site is? Nee? Bij deze! 

 

Wist je dat kabouters eigenlijk echt bestaan? Maar we noemen ze niet 

kabouters maar lilliputters. Kom dus allemaal verkleed als jullie favoriete 

kabouter op zondag 5 februari van 2 tot 5! Jullie mogen ook allemaal 5 

euro meenemen voor een pannenkoekje te eten bij de jojo’s. Wisten jullie 

dat pannenkoeken eigenlijk niet zo veel smaak hebben? 

 

Wist je dat Marie Van Wynsberghe van de kapoenen ADHD heeft en de baard 

van onze groepsleider Jochem maar liefst 2458 verschillende soorten 

bacteriën bevat? Echt waar! Ik heb ze zelf geteld! 

 

Wist je dat de broer van Cinta heeft meegedaan aan Belgium’s got talent? 

Waarschijnlijk wel want ze heeft heel facebook er mee volgespamt. Op 

12 februari gaan wij ook een soort van gidvers from belgium got talent 

doent. We gaan namelijk de strijd aan tegen enkele andere gidvergroepen 

van dit land. De meest getalenteerde groep krijgt 50.000 euro! Meer info hier 

over volgt nog! 

 

Wist je dat Sam Lemmens bij de jojo’s zijn bles heeft af geknipt met een 

knutselschaartje en dat Lowie van de jins ooit 2 uur zat te wachten in de 

kleedkamer van het zwembad omdat hij een nieuwe zwembroek ging krijgen. 

De zwembroek kwam er uiteindelijk nooit… 

http://www.wistudat.net/
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Wist je dat het gemiddeld aantal duvels dat Mitchel Vandenhoeck drinkt op 

het gidver galabal rond de 6 ligt en hij altijd liegt over dat getal? Op 18 

februari zal het weer van dat zijn want dan, lieve gidvers, doen wij ons 

jaarlijks galabal! Meer info hier over komt nog! 

 

Wist je dat Margaux verjaard op 11 februari? Dat waren we helemaal 

vergeten dus daarom doen we op 26 februari van 2 tot 5 de grote Margaux 

Vandenhoeck vergadering.  

 

Wist je dat Cinta Oenang een grote zaag is? Omdat we haar verjaardag niet 

hebben gevierd zal de vergadering van 5 maart volledig in het teken staan 

van haar persona. Dus zoals altijd van 2 tot 5 op de scouts. (Wist je dat 

Cinta 3 tepels heeft? Dit en andere leuke weetjes zullen jullie allemaal 

ontdekken op die vergadering) 

 

Wist je dat Walter Michiels, de acteur die Pico Coppens speelde in fc de 

kampioenen, in een reptielenwinkel drugs heeft verkocht aan minderjarigen 

en woont in een caravan? Ter ere van Walter Michiels doen we op 12 maart 

de fc de kampioenen vergadering. Kom dus allemaal maar verkleed als 

jullie favoriete fc de kampioenen personage! 

 

Wist je dat een gidver gemiddeld 17 keer per vergadering zegt dat hij/zij het 

niet snapt? Wist je dat Oscar zijn zus altijd is mee naar de scouts mag 

nemen? 

 

Wist je dat we op 19 maart een vettige vergadering gaan doen? Wist je dat 

Sam Pierco daar heel blij mee is? Wist je da Wout Engelen per vergadering 

154 keer op zijn gsm kijkt en dat hij de auto van op zijn profielfoto helemaal 

niet kan besturen! Wist je dat Brian Peeters van de jogi’s een tweelingbroer 

heeft die een heel klein beetje knapper is dan hij? 

 

Wist je dat op 26 maart in Groot Brittanië wordt overgeschakeld naar het 

zomeruur en op deze dag de laatste vergadering zal plaatsvinden van dit 
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kompas? Dus we verwachten jullie van 2 tot 5 op de scouts voor dit heuse 

moment!  

 

Wist je dat Cara pils niet te drinken is? 

 

We gaan van 31 maar tot 2 april op groepsweekend! Wist je dat op dat 

weekend de gidvers heel braaf gaan zijn en naar de leiding zullen luisteren? 

Meer info volgt snel! 

 

Wist je dat Yordi Roes de facebook pagina “zuipen tot we kruipen” leuk 

vindt? Wist je dat Stijn er goed uit ziet vandaag? Zeg dat maar tegen hem! 

Wist je dat Simon Peeters een flinke jonge is? Wist je dat Pomeline geen 

naam is maar een cakeske van het merk Lotus? Wist je dat de jins een 

flauwe kreet hebben? Wist je dat de schrijver van dit kompas niet weet wat 

hun kreet betekend (nvdr: Dum vivimus vivamus = latijn voor “yolo”)? Wist je dat de 

gidvers jins van dit jaar de leukste groep van scouts Lint is? Wist je dat 

Benjamin en Loes op kamp een koppel gaan worden? Wist je dat we iemand 

in onze groep hebben die Dries heet maar hem niet zo vaak te zien krijgen? 

Zo dit was het kompas voor deze periode!  
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Kusjes van de leiding: 

Margaux (Wist je dat ze haar theoretisch rijbewijs heeft gehaald op de dag 

dat dit kompas is geschreven?) 

Cinta (Wist je dat Cinta geen Japans spreekt?) 

Quinten (Wist je dat Quinten een befaamde vlaggendief is?)  

Wannes (Wist je dat Wannes dit kompas heeft geschreven en hij dit al voor 

de tweede keer doet dit jaar?)  
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Jins 
Hey Jins, 

 

Tijd voor trimester twee! Terwijl de leidingsploeg zich uitslooft met examens 

te maken hebben wij besloten dat jullie ook wel solidair mogen zijn met ons 

en is het in deze tijd van het jaar meer aan jullie om te laten zien wat jullie 

waard zijn! Gelukkig zijn er ook nog gewone vergaderingen waarvoor jullie 

niets moeten doen, buiten aanwezig zijn natuurlijk (of verwittigen als je niet 

komt)! Lees goed het komende kompas want de standaard scouts-op-zondag-

van-2-tot-5 is zeker niet elke week van toepassing. We hebben ook gemerkt 

dat de aandacht wat betreft het uniform wat verslapt is dus vanaf nu is 

‘mijn broek vind ik niet meer’ geen geldig excuus meer om niet in 

uniform op vergadering te verschijnen!  

 

Driekoningen, driekoningen geeft mij ne nieuwen hoed… Juist ja, het is weer 

die tijd van het jaar om geld in te zamelen voor ons kamp! Maar zijn jullie dit 

liedje ook zo beu als wij? Daarom verzamelen we op vrijdag 6 januari om 

driekoningen te gaan zingen om 18u30 bij Cassandra thuis 

(moederhoefstraat 195A). Eerst verzinnen we een eigen, veel betere versie 

van het liedje en dan trekken we erop uit! Vergeet zeker niet om verkleed te 

komen in jullie mooiste Melchior, Balthazar of Caspar outfit! (Voor de 

slimmen onder jullie: dat zijn de namen van de originele drie koningen) 

 

Ook de week erna, op zaterdag 14 januari is het tijd om de handen uit de 

mouwen te steken. Zorg tegen dan dat heel Lint en omstreken op de hoogte 

is van de fakkeltocht en de kerstboomverbranding! ‘s Middags halen we 

de kerstbomen en bouwen we op. ’s Avonds zorgen jullie ervoor dat alles vlot 

draait en de al-dan-niet-lichtjes-beschonken Lintenaar vlot 15 hamburgers 

naar binnen speelt! Hou dus van 14u tot 2u ’s nachts vrij op deze dag! 

(jullie kunnen zeker nog overhuis tussendoor).  
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Zondag 22 januari  

Nu is het eens tijd aan jullie! Deze week kunnen 

jullie laten zien aan kapoenen en welpen wat een 

goede toekomstige leiding-in-spé jullie wel niet 

zullen zijn! Iedereen wordt verwacht deel te 

nemen aan de jinstage, meer info geven we jullie 

nog. Zorg er zeker voor dat je tijdig contact 

opneemt met de leidingsploegen van de 

kapoenen of welpen! 

 

Oef, even ontspannen na twee weken werk. Op vrijdag 27 januari is het tijd 

voor de mooie en aloude traditie van de groepsfilm. Van 19u tot 21u30 gaat 

de film door dus we spreken om 18u af om te gaan eten. Voor zij die willen 

is er ook nog de mogelijkheid om te blijven hangen op de scouts om een 

tweede film te zien. 

 

Terwijl Matthijs en Christophe de 

skipistes in de Franse Alpen aan het 

verkennen zijn roept Cassandra de 

hulp in van oud-leiding om voor jullie 

ook een winterse sfeer te creëren. Op 

5 februari is het tijd voor de 

wintervergadering. Een supergroot 

sneeuwballengevecht, het maken van 

een ijspiste, een iglo bouwen of de 

grootste sneeuwman maken uit je 

leven (of een ‘ander soort sneeuwman’ voor zij die dit online lezen: 

https://www.youtube.com/watch?v=F0cPsmAXx8s ) Als het weer meezit kan 

dit allemaal, anders doen we wel weer iets anders! De jojo’s hebben deze dag 

ook hun pannenkoekenslag dus vergeet zeker geen €5 meenemen voor 

pannenkoeken! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F0cPsmAXx8s
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Op 12 februari zijn Christophe en Matthijs net terug. Omdat ze dan 

vermoedelijk nog even tijd nodig hebben om te bekomen en omdat wij weten 

dat jullie ook wel eens fan kunnen zijn van het concept ‘tam zen’ doen we 

vandaag een snoezelvergadering. Wat dat inhoudt kunnen jullie ontdekken 

van 2 tot 5 op de scouts. Tot dan! 

 

Even tussendoor: op 18 februari is het 

gidvergalabal. We hopen jullie deze avond in jullie 

meest fancy outfit terug te zien! Marionne is alvast 

heel enthousiast! 

 

Vandaag, de 19e van de maand februari en de dag na het galabal (toeval? 

Of niet?) is het tijd voor een tweede jinstage. Hetzelfde als vorige keer: neem 

zeker op tijd contact op met de juiste leidingploeg. Deze keer zijn de 

welpen en de jojo’s de gelukkigen! 

 

Tussendoortje nummer twee: 18 en 19 februari organiseren de jonggidvers 

hun vlaaienslag! Bestel een lekkere vlaai als ze bij jullie langskomen dat 

weekend! 

 

Wisten jullie dat Brexit en het verlies van de rode duivels geen toeval is? En 

dat geen enkele raket hoger dan 2km kan vliegen, maar dat de NASA ons wil 

doen geloven dat alles echt is? Of erger: de Russen hebber er ook voor 

gezorgd dat Donald Trump de presidentsverkiezingen heeft gewonnen! Wat is 

waar en wat niet? Dit en nog veel meer ontdekken 

jullie tijdens onze grote Complottheorie-

vergadering op 26 februari van 14u tot 17u!!  

 

We menen ons te herinneren dat jullie ooit eens 

hebben gezegd dat samen eten wel gezellig is. We 

willen dit concept uitbreiden naar een epic-

mealtime vergadering! Wat hebben we hiervoor 

nodig: salami, bacon, gehakt, bacon, kaas, bacon, 



 28 

ketchup, bacon, BBQ-saus, bacon en zeker nog bacon! Kom mee jullie portie 

obesitas opeten. Samen verhogen we onze BMI naar 33 op 3 maart. (het is 

aan te raden om ’s middags niet al te veel te eten) 

 

Nu jullie maaltijd van vorige week zo ongeveer verteerd zou moeten zijn 

kunnen we weer wat werken. Zaterdag 11 maart is het jullie time-to-shine 

op het hoogtepunt van het jaar tijdens de jinquiz! Hou de dag vrij, want er is 

veel werk te doen dan Vanaf 14 spreken we af op de wilg! Meer info volgt 

nog. 

 

Op 19 maart is het voor de derde keer een jinstage. Tegen nu zouden jullie 

zo ongeveer moeten weten wat dat inhoudt. Veel succes ermee! 

 

Op 25 maart serveren de kapoenen en welpen heerlijke frietjes. Het frituur 

ten bosch opent zijn deuren van 13u tot 21u. Als jullie ook willen dat die 

kleine dutskes een prachtig kamp beleven weten jullie wat te doen! De optie 

bestaat ook altijd om de leiding hier nog eens te trakteren ;) 

 

Na deze drukke periode eindigen we met een leuke uitsmijter. Stilaan 

kunnen we al wat informatie beginnen lekken over het kamp. Ontdek-je-

foeriers vergadering op 26 maart van 14u tot 17u. Zij die niet aanwezig 

zijn mogen niet mee op kamp! (ok neen mopje, maar wel komen want jullie 

willen toch ook weten wie Brent zijn dagelijkse honger zal proberen te stillen 

op kamp) 

 

PS: als jullie correct kunnen raden wie dit kompas heeft geschreven krijgen 

jullie een beloning van die persoon. Benader hem/haar subtiel en fluister in 

het oor: ‘ik weet dat jij het hebt gedaan’. 

 

Xoxo 

Hulpvaardig Sikahert 

Nobel stokstaartje 

(gewoon) Hans 
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Akabe 
 

Dag lieve akabeestjes 

 

De feestdagen zijn voorbij, tijd om de kerstboom op te 

ruimen. Kom op zaterdag 14 januari meelopen van 19u 

tot 20u met de fakkeltocht, (Ernest Claeslaan). Daarna 

kan je genieten van een warme chocomelk op onze 

jaarlijkse kerstboomverbranding. Neem je mama’s, papa’s, bomma’s, 

bompa’s, tantes en nonkels maar mee. Want hoe meer zielen hoe meer 

vreugde.  

 

Jullie leiding is aan het zwoegen achter de schoolboeken en 

heeft nood aan een ontspannende filmavond. Kom mee 

genieten op vrijdag 27 januari van 18u00 tot 20u30 in de 

scoutslokalen.  

 

Op zondag 12 februari stappen we samen in onze akabe-

raket en vliegen we naar de ruimte. Doe je ruimtepak al 

maar aan en kom van 11u00 tot 17u00 naar de 

scoutslokalen.  

 

 

Trek je mooiste carnaval kostuum aan en kom 

op zondag 26 februari naar de scoutslokalen 

van 11u tot 17u.  

Op zondag 12 maart is het leidertjes - 

vergadering. Neem je liefste zoen en knuffel 

mee en zet jullie leiding maar eens in de 

bloemetjes van 11u00 tot 17u00 aan de 

scoutslokalen. 
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Van vrijdag 24 maart tot zondag 26 maart gaan we op 

legerweekend. Verder informatie krijgen jullie binnenkort.  

 

 

 

Ook het volgende weekend, van vrijdag 31 maart tot 2 april 

trekken we er samen op uit. We gaan op groepsweekend! Verder informatie 

ontvangen jullie binnenkort.  

 

Alles op een rijtje:  

Zaterdag 14 januari: fakkeltocht van 19u00 tot 20u00 en 

kerstboomverbranding van 20u00 tot 01u00 (Ernest claeslaan) 

Zondag 22 januari: geen vergadering 

Vrijdag 27 januari: groepsfilm van 18u00 tot 20u30 (scoutslokalen)  

Zondag 5 februari: geen vergadering 

Zondag 12 februari: Ruimtevergadering van 11u00 tot 17u00 

(scoutslokalen)  

Zondag 19 februari: geen vergadering 

Zondag 26 februari: Carnaval vergadering van 11u00 tot 17u00 

(Scoutslokalen)  

Zondag 5 maart: geen vergadering 

Zondag 12 maart: Leidertjes- vergadering van 11u00 tot 17u00 

(scoutslokalen) 

Zondag 19 maart: geen vergadering 

Vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 maart: legerweekend  

Vrijdag 31 maart, zaterdag 1 en zondag 2 april: groepsweekend 

 

 

 

Vele kusjes en knuffels van jullie leiding!!  
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Groepsweekend 
 
Van 31/3 tot 2/4 is het weer zover! 

Het is tijd voor het groepsweekend, dus zorg er zeker voor dat je 

deze data vrijhoudt. Voor diegenen die nog niet weten wat het 

groepsweekend is: een keitof weekend met alle takken van de 

scouts, je speelt samen spelletjes, eet superlekker, en je slaapt met 

al je vrienden en vriendinnetjes. 
 

Zeker komen dus! 
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Hopper shopper 
 


