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Dag allemaal  
 
Lieve leden, ouders en sympathisanten 
 
Wij kunnen het zelf haast niet geloven. Het laatste kompas van dit scoutsjaar is 
al weer een feit. Maar dat wilt niet zeggen dat we het daarom rustiger aan 
beginnen doen. In tegendeel zelfs! Er zitten nog een aantal ongelofelijk drukke, 
leuke en vooral scouteske maanden aan te komen! 
Nadat we ons in februari en maart vol gestoken hebben met frietjes en 
pannenkoeken, ons hoofd hebben gebroken over de moeilijkste vraagstukken op 
de jinkwis en ons hebben uitgeleefd op groepsweekend is het tijd voor rust. En 
daar zorgen we voor. U kan rustig thuis blijven. De jogi’s komen namelijk op 21 
en 22 april vlaaien verkopen aan uw deur! 
Op 5 mei is het weer tijd voor een hoogdag bij Scouts Lint. Veros en de jins 
nodigen u van harte uit op het Festival van het betere Vlaamse bier. 
Om die calorieën er weer uit te krijgen organiseren we op 10 mei de jaarlijkse 
scherpenheuvel voettocht. Goede stapschoenen en een een flinke dosis 
doorzettingsvermogen zijn aangewezen op die dag. 
Tijdens het weekend van 23 en 24 juni kunnen jullie terecht bij de gidvers om 
jullie stalen ros de nodige wasbeurt te geven op de Gidvercarwash. Het 
oudstrijdersplein achter de Carrefour is de place to be! 
En dan is het tijd, dames en heren, voor het hoogtepunt van het jaar, de grote 
apotheose, het moment waar alle leden en leiding met knikkende knieën naar 
hebben uitgekeken… Ja ja u raad het al DE KAMPEN! En ook dit jaar zullen zijn 
een prachtige afsluiter vormen van een geslaagd scoutsjaar. Wij willen alle leiding 
alvast bedanken voor hun inzet, de leden voor hun tonnen enthousiasme en de 
ouders voor hun vertrouwen. 
 
Tot snel en maak er nog een feest van! 
Een stevige linker! 
De groepsleiding 
Zachtmoedige Patrijs, Hulpvaardig Sikahert, Betrouwbare Steenarend &amp; 
Oprechte Orang-oetan 
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Kapoenen 
 
 
Hallowkidowkie allemaal! Hier zijn we dan met het nieuwe kompas. Met de 
kapoenenleiding zorgen we weer voor pret en fun tot het einde van het scoutsjaar! 
 
We beginnen alvast om zondag 1 april met de grote vissenvergadering, kom 
allemaal verkleed als vis en vergeet zeker niet dat het vandaag 1 april is! 
 
Het is weer tijd voor nieuwe leiding, ja ja, die tijd van het jaar, op zondag 8 april 
is het weer Jinstage. Wat we gaan doen is nog een grote verrassing, maar bereid 
jullie voor op een heus spectakel dat start om 14u00. We kunnen alvast zeggen 
dat we de allerbest Jins voor jullie hebben uitgekozen en dat het gedaan zal zijn 
om 17u00 zoals altijd.  

 
Vandaag is het groot feest! Zazoe wordt 21 jaar en wordt dus 
officieel volwassen. Tijd om te vieren dus en dat doen we met 
jullie. Op zondag 15 april om 14u00 start ons feestje om door te 
gaan tot in de late uurtjes, om 17u00 moeten we er helaas een 
einde aan maken zodat het niet té lang duurt. (Feestkledij mag!) 
 
Onze volgende jarige is aan de beurt. Veva wordt vandaag 20 jaar, 
maar feestvier en doen we niet vandaag, op zondag 22 april zal ze 

er zelf niet bij kunnen zijn omdat ze bij haar familie gaat vieren. Dus hebben we 
nog eens de Jins uitgenodigd om nog eens langs te komen tussen 14u00 en 
17u00. 
 
Hier is ie dan, eindelijk, in aanloop van het kamp: de techniekenvergadering! Op 
zondag 29 april zijn jullie vanaf 14u00 welkom om jullie technieken bij te 
schaven, om ons kamp zo goed mogelijk voor te bereiden moeten we leren 
omgaan met touw en balk, met piket en tent en vooral, onze woudloperskeuken 
oefenen. Deze heuse bijscholing zal ten einde lopen tegen 17u00 en dan mogen 
jullie allemaal voldaan naar huis keren. 
 
Helaas pindakaas, maar op zondag 6 mei is er geen vergadering… 
 
Steek de vlam maar aan en geef de toorts maar door, 
hier komen de Olympische spelen! Zondag 13 mei gaan 
we lekker sportief doen maar met net dat tikkeltje meer, 
we gaan voor Paralympics. Als je nog niet weet wat dat 
betekent is dat niet erg, jullie zullen voor elk onderdeel 
een duidelijke beschrijving en verduidelijking krijgen 
zodat alles duidelijk wordt. Het eerste onderdeel zal 
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plaatsvinden om 14u00 en de prijsuitreiking eindigt rond 17u00. 
 
Welkom welkom, bij de 3 biggetjes! Wat hebben we een plezier! Welkom welkom, 
bij de 3 biggetjes! Welkom welkom, kom maar snel naar hier! Hier op de 
kinderboerderij zijn op zondag 20 mei vele dieren te bekijken. We gaan open om 
14u00, dan zullen jullie een rondleiding krijgen en wat kunnen spelen. Helaas 
moeten we wel tegen 17u00 terug vertrekken omdat onze Viktor dan ook moe is. 
 
Op zondag 27 mei mag je allemaal je koksmuts opzetten en je kookschort 
aandoen, want we gaan een feestdiner ineensteken, om 15u30 starten we reeds 
met alle voorbereidingen te treffen zodat we samen kunnen eten jullie mogen 
deze keer een beetje later op de scouts blijven zodat we gezellig samen kunnen 
afronden tegen 18u30. 
 
Het is op zondag 3 juni weer tijd om jullie omatjes en opatjes op te zoeken voor 
het familie feest, want vandaag houden we een dagje rust. 
 
Vandaag mag je allemaal je favoriete spel (met naam) meenemen want op zondag 
10 juni gaan we gezellig samen gezelschapsspelletjes spelen. We starten een onze 
vergadering om 15u00 en ronden af tegen 18u00 zodat jullie nog op tijd thuis 

kunnen gaan eten. 
 
Op zaterdag 16 juni gaan we met de hele scouts samen 
zwemmen, alle info hieromtrent lezen jullie verder in het 
kompas of ontvangen jullie via de groepsleiding. 
 
Het einde van het jaar is er weer, dus doen we iets 
speciaals. We houd, op zondag 24 juni de 
Pretparkvergadering. Jullie zijn vanaf 11u00 welkom in 

het park om samen het jaar af te ronden op gepaste wijze door héél veel pret te 
beleven. Vergeet zeker geen lunchpakketje want we gaan door tot 17u00 met 
onze pret! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 
 
Alle aprilvissen op een rij, zondag 1 april is het zonder mij.
Jullie hoeven niet te komen, want de leiding is nog aan het dromen.
We zijn slecht in grappen maken, maar jullie hoeven niet op de scouts te geraken.
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 Welpen 
  
 BIM BAM BEIEREN, DE KLOKKEN LEGGEN EIEREN! 
Op zondag 8 april vliegen de paasklokken over 
jullie eitjes komen rapen. Als alle eitjes gevonden zijn spelen we nog wat leuke 
paasspelletjes. 
 

  
Nu al die maartse grillen voorbij zijn en het terug wat beter weer is, gaan we weer 
een bosspel spelen! Maak jullie maar klaar om stevig te ravotten. Hiervoor 
kunnen jullie best stevige schoenen aandoen. We verwachten jullie op 
april aan de scoutslokalen. 
 
 
 

 
LAP! Jullie leiding is een beetje vergeetachtig geweest. We hadden een schat voor 
jullie gekocht, maar spijtig genoeg zijn we vergeten waar we deze verstopt hebben. 
Daarom organiseren we een zoektocht. Op 
de scoutslokalen, om met jullie hulp onze schat terug te vinden. Jullie zullen 
rijkelijk beloond worden! 
 
 

 
Wie heeft het gedaan? Waar? En met welk wapen? Zondag 29 april gaan we een 
spannende cluedovergadering houden. Er is namelijk een moord gepleegd o
scouts. Kom allemaal zondag 29 april tussen 2 en 5
de moord op te lossen.  
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Hey liefste welpjes! 
Vandaag zitten we met een probleem, namelijk een kookprobleem. Zouden jullie 
ons willen helpen? Neem allemaal 1 euro mee en ver
mooiste kookoutfit niet mee te nemen! 
tot 5 welkom op het kookeiland aan de scoutslokalen. 
 
 

 
Zondag 20 mei is het tijd om weer helemaal fit te worden voor de zomer. Zin om 
van 2 tot 5 samen met ons lekker sportief te zijn en leuke spelletjes te spelen? 
Natuurlijk! Neem even afscheid van je zetel thuis, wij zijn er alvast helemaal klaar 
voor! Tot dan, we zien jullie aan de 
 
 
 
 

 
Als eerste avondvergadering
al is het dan misschien nog niet zo donker… maak je geen zorgen, want wij 
hebben alvast een heleboel inspiratie om er een bangelijke avond van te maken! 
Jullie worden zaterdag 26 mei om 19u op de scouts 
spijtig genoeg tijd om weer naar huis te gaan. 
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Gouden tip: donkere kleren aandoen
 

Zaterdag 9 juni spelen we een parkspel, daarom worden jullie deze keer niet op 
de scouts maar aan de speeltuin van het park
en eindigen om 21u. Benieuwd naar het spel? We zien jullie daar!
 
 

 
Op zaterdag 16 juni gaan we met heel de scouts zwemmen. Hopelijk hebben 
jullie er al zin in en kunnen we samen lekker spetteren en spelen in het water. 
Verdere info vindt je verder in het kompas.
 
 

 
Joepie! Het is weer zomer! Tijd voor zon, zee, strand en veel buitenspelen. 
Daarom gaan we op zondag 24 juni 
leuke waterspelletjes spelen en genieten van het zonnetje. We spr
tot 5 aan de scoutslokalen. 
Spijtig genoeg zal dit ook onze laatste vergadering zijn… reden te meer om 
vandaag zeker te komen, het zal een mooie afsluiter worden!!! 
 
We gaan ons kompas afsluiten met een herinnering over de datum van het 
welpenkamp. Dit gaat door van 
er enorm naar uit, hopelijk jullie ook! 
 
De welpenleiding 
 
Baloe, Bagheera, Akela, Chill, Jacala, Sona en Tabaqui
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 Jojo’s  
 
1 april, het zou een mop zijn om op deze dag een vergadering te doen! Haal thuis 
maar goede grappen uit, we zien jullie volgende week! 
 
8 april 2014, de Wereldgezondheidsorganisatie roept de noodtoestand uit! De 
ebola-epidemie is de grootste ooit!! Kom van 14u-17u naar de scoutslokalen om 
te weten te komen of jij gespaard blijft van dit virus. 
 
Dag op dag 106 jaar geleden zonk het “onzinkbare” schip de Titanic. De 
overlevingskansen tussen de verschillende klassen verschilden aanzienlijk. Wie 
een plaats in eerste, tweede of derde klasse kan bemachtigen zullen we bepalen 
op 15 april van 14u-17u in de scoutslokalen.  
 
Space X schoot een auto de ruimte in op 6 februari. Dus het is hoog tijd dat de 
jojo’s de ruimte gaan ontdekken! Wie het zonnestelsel zal overheersen en of we de 
auto tegenkomen ontdekken jullie van op 22 april van 14u - 17u op de scouts! 
 
29 April in het jaar 2000 wordt officieel Plopsaland de Panne geopend, 10 jaar 
later op dezelfde datum wordt in Nederland een vierde Plopsapark geopend. Op 
zondag 29 april is het studio 100 vergadering, van 14u tot 17u in de 
scoutslokalen.  
 
Helaas het is de eerste zondag van de maand en dus is er op 6 mei geen 
vergadering. Tot volgende week! 
 
Op 13 mei 1984 neemt voetballegende Johan Cruijff afscheid van de sport. 
Daarnaast is Romelu Lukaku  9 jaar later op dezelfde dag geboren. Trek daarom 
je sportiefste kleren aan en bereid je voor op een middag vol sport. Van 14u tot 
17u in de scoutslokalen zal de grote sportvergadering doorgaan. 
 
Op 20 mei gaat de grote ‘wie kookt het beste’-battle door met niemand minder 
dan Jeroen Meus, Piet Huysentruyt en Sergio Herman. Ben jij benieuwd wie gaat 
winnen of stoot je ze zelf van de troon? We verwachten je van 14u tot 17u op de 
scouts! 
 
 
 
 
 
 
 
 



12  
  
  

Meer dan 1000 euro hebben we verdiend door de pannenkoekenslag, veilig 
opgeborgen in een kluis. Wanneer de groepsleiding het geld wilde ophalen om het 
op de bank te zetten, bleek het verdwenen te zijn. Enkel de jojo-leiding had 
toegang tot deze kluis… Stijn had onlangs nog eens de code gevraagd, Simon 
woont wel erg dicht bij de scouts en dus ook de kluis… Cinta kan makkelijk met 
haar professionele pincet de kluis openen en Jos was die avond niet bereikbaar.. 
Lisa ging het geld lenen om een lesje ‘werken met geld’ te geven in de lagere 
school, Bokke heeft onlangs een spiksplinter nieuwe brommer gekocht, maar kon 
de avond ervoor geen pizza betalen uit geldnood. Wie vind jij verdacht? Denk 
maar alvast een strategie uit! Op 27 mei van 14u tot 17u wordt de dief op de 
scouts ontmaskerd. 
 
Na al dat speurneuzenwerk zijn jullie vast moe! Geniet van de rust op 3 juni, 
want dan is het geen vergadering! 
 
Wat er op 9 juni zal gebeuren is nog een grote verrassing! Maar wat zeker is, is 
dat jullie van 19u tot 21u de avond van jullie leven zullen beleven. 
 
40 kleine jojootjes gingen naar het zwembad. 
Tis goed zei de leiding, wij gaan zeker mee! 
Wij gaan erg graag zwemmen in het zwembad! 
Meer info ontdek je lateerrrrrrr (verder in het kompas) 
BLUB BLUB BLUB BLUB  16 juni BLUB BLUB 
(Op het ritme van: 10 kleine visjes) 
 
23 juni, exact 1 week voor we op kamp vertrekken! SPANNEND!!! 
Jullie zijn welkom van 19u tot 21 om het jaar feestelijk af te sluiten en al een 
voorproefje te krijgen van het kamp!  
See you there! 
 

Veeeeeel lieve groetjes van jullie favoriete leiding: 
Bokke, Stijn, Jos, Cinta, Simon, Lisa 
 

PS: Het kamp gaat door van 1-11 juli, meer info volgt snel! 
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Jonggidvers  
 
Dag allerliefste jonggidvers, omdat wij zo graag zingen en liedjes schrijven mogen 

jullie dit kompas weeeral al zingend lezen.  

 

Ik voel me net in de hemel. De zon schijnt het wemelt van jogi’s die af en toe 

bengeltjes zijn. En wie brengt me rust, ja de leiding want op 01/04 geen 

vergadering.  

 

 

Wie helpt me, wie 

helpt me vergadering 

op 08/04 

vergadering van 14u 

tot 17u op de 

scouts. Wie helpt 

me, wie helpt me 

met een supermegacoolleuk jogiweekend van 13-15 april (meer info volgt). 

 

Wie helpt me, wie helpt me met taarten te verkopen op 21-22april (meer info 

volgt)? Wie helpt me wie helpt waar zijn die bengeltjes?  

 

 

Halé halé halé le halé halé ha lélé  

Halé halé halé le halé halé ha lélé, waar 

zijn die bengeltjes? 

Halé halé halé le halé halé ha lélé 
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Wie neemt me onder zijn vleugels, ja de leiding op de vergadering op 29/04 van 

14u tot 17u op de scouts. En ik ben 

in de wolken, scouts is zoo leeeuk. 

En daarom even rust op 06/05 en 

geen vergadering.  

 

(13 mei doen we een mega coole 

vergadering. We verwachten jullie van 14u tot 17u aan het lokaal.) 

 

Wie helpt me, wie helpt me onze zondag op te vullen op 20/05 van 14u tot 17u 

op de scouts. Wie helpt me, wie helpt me ons te amuseren op 27/05 van 14u tot 

17u op de scouts. 

 

Wie helpt me, wie helpt me waar zijn die 

bengeltjes? 

Halé halé halé le halé halé ha lélé  

Halé halé halé le halé halé ha lélé, waar zijn 

die bengeltjes? 

Halé halé halé le halé halé ha lélé  

Wie helpt me, wie helpt me met een momentje 

rust op 03/06 geen vergadering.  

 

Wie helpt me, wie helpt me met het studeren op 09/06 vergadering van 20u tot 

22u op de scouts. Wie helpt me, wie helpt me met een leuk zwemmetje op 16 

juni (meer info verder in het kompas).  

Wie helpt me, wie helpt me op de laatste super leuke vergadering van het jaar op 

24/06 van 14u tot 17u.  

Wie helpt me, wie helpt me waar zijn die bengeltjes? 

Halé halé halé le halé halé ha lélé  

Halé halé halé le halé halé ha lélé, waar zijn die bengeltjes? 

Halé halé halé le halé halé ha lélé  

En daarna is het kamp van 2 tot 13juli! (meer info volgt). 
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Gidvers  
 
 
 
HAHAHAHAHAHAHAHA! Goei mop… Kom op zondag 
1 april om 14u00 met de fiets naar de scouts. Er 
zullen afstanden worden overbrugd!  
 
Zondag 8 april geen vergadering want het is paasvakantie!!! 
 
Zondag 15 april doen we een heus massaspel met het hele district! Meer info 
volgt nog.  
 
Ayy captn! Fire! Kom zondag 22 april met jullie zeebenen naar de lokalen. De 
vloot vertrekt om 14u00. Be  there or drown. 

 
 Bim bam beieren, de koster lust geen eieren. Wat lust de 
koster dan? Spek in de pan! Zijn jullie braaf genoeg 
geweest opdat de klokken zijn langs gekomen? Of was dat 
Sinterklaas?  
Kom het in ieder geval uitzoeken op zondag 29 april om 
14u00 aan de lokalen. Wie weet ligt er iets? Of niet? 

 
 
Taarten en citroenen hangen niet in evenwicht. Kom even nietsen! 
Ik hoor jullie al denken: “wat is dit nou voor een zin? Gekke leiding!” gaan we een 
citroentaart maken? Wie weet! Kom het in ieder geval ontdekken op zondag 6 
mei. Om 14u00 aan de lokalen. 
 
 
 
Water, aarde, vuur, lucht. Deze 4 basiselementen 
kunnen wij als mens allemaal trotseren. Natuurlijk   
hebben wij als leiding al meer levenservaring dan 
jullie en zien wij het als onze taak om deze kennis 
over te brengen. Neem extra kleren mee, want de 
combinatie van water en lucht kan soms nare 
gevolgen geven. Kom op zondag 13 mei om 14u00 
naar …, want daar trotseren we het water! 
 
 
Kom op zondag 20 mei om 14u00 naar de lokalen in jullie meest sportieve outfit. 
Want WE gaan sporten. Verzamel al die zweetbanden, loopschoenen en veel te 
korte shortjes, want er zal gezweet worden! Hup hup. 
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Wist je dat: we geen zwart dragen op begrafenissen 
omdat het de kleur van het verdriet is? Dit is een 
traditie van vroeger toen ze nog geloofden dat de ziel van 
de dode nog het lichaam van iemand anders kon over 
nemen. Daardoor kleedden de mensen zich zo 
onopvallend mogelijk. Ik stel voor om dit ook te doen op 
zaterdag 26 mei van 20u00 tot 22u00. 

Geen zorgen, we gaan niemand begraven.  
 
 
Trek jullie wandelschoenen aan want we gaan genieten van de warme 
lentestralen. Kom op zaterdag 2 juni naar de kerk van Lint om 20u!  
 
Squad Alfa, engage. Squad Beta stand by.  Deze 
woorden zullen door de communicatiemiddelen klinken 
wanneer de oorlog uitbreekt. Een zonnebril of iets 
waarmee de ogen kunnen worden beschermd zijn 
aangeraden. Er mag een eigen klakkenbuis 
meegenomen worden. Zondag 10 juni, Afspraak op ons 
hoofdkwartier om 14u00. Wees op tijd of je zal worden 
aanzien als een terrorist! Vergeet je fiets niet! 
 
 
 
Zaterdag 16 juni is het groepszwemmen. Meer info verder in het kompas. 
 
 
 
Het weekend van zaterdag 23 en zondag 24 juni is het GIDVER CARWASH! En 
ook meteen de laatste vergadering van het jaar ☹ Hou zaterdagmiddag tot 
zondagavond zeker vrij want we hebben nog iets leuks in petto! Jullie krijgen hier 
nog specifieke info over. 
 
REMINDER GIDVERKAMP: 17 tot 31 juli!  
 
Dan zijn we nu aan het einde van ons laatste kompas gekomen… traan traan 
traan.. 
Tulpjes verwelken en scheepjes vergaan maar jullie crazy kids, blijven bestaan! 
Bedankt voor het leuke jaar Gidvers!  
 
 
Peace and love jullie leiding 
Ellen, criple, jeroen en Joris 
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Jins  
 

Op 1 april moet je de onderstaande info goed onthouden want die zal je 
misschien wel eens nodig kunnen hebben. En een extra tip: zoek ook zeker een 
(leuk) weetje van Macedonië op. De leerrijke vergadering zal doorgaan van 14u 
tot 17u.  

De Republiek Macedonië ligt in het centrale deel van de Balkan in het zuidoosten 
van Europa. Macedonië heeft landsgrenzen met Kosovo, Servië, Bulgarije, 
Griekenland en Albanië. Macedonië is een vrij jong land dat zich pas in 1991 
onafhankelijk verklaarde van Joegoslavië.  
Voordat Macedonië onderdeel werd van Joegoslavië is het land bijna duizend jaar 
onderdeel geweest van het Ottomaanse Rijk.  
 
Op 8 april is het jinstage, Ovde možete da dobiete povek ́e informacii. 
 
Macedonië is een steeds populairder wordende vakantiebestemming in de Balkan 
en dit is ook niet zo gek als je ziet wat het land allemaal te bieden heeft. 
Daarnaast heeft Macedonië het voordeel dat het een goedkoop vakantieland is. Je 
gaat hier bijvoorbeeld nog lekker uit eten voor ongeveer tien euro en een kopje 
koffie kost op de meeste plaatsen niet meer dan een euro.  

Over deze leuke info van Macedonië gaan we het op 15 april van 14u tot 17u 
nog in detail over hebben!  

PS: rond die dag zullen we ook te weten komen of we naar Macedonië zullen 
gaan, we weten dan namelijk of ons aanvraagformulier is goedgekeurd! Duimen 
dus!  

 

22 april is het jinstage, Ovde možete da dobiete povek ́e informacii. Het is dat 
weekend ook vlaaienslag van de jonggidvers, vergeet dus zeker geen vlaaien te 
bestellen/ kopen!  
 
 
Van 23 – 29 april zullen lekker veel tijd samen spenderen want dan is het onze 
leefweek yes!  

Tijdens deze week kunnen we ons misschien eens verdiepen in de Macedonische 
keuken, wie weet...:  
De voorgerechten bestaan in de meeste gevallen uit een salade van komkommer, 
tomaat, geitenkaas, ui en olijven. In het binnenland zal het hoofdgerecht meestal 
bestaan uit een vleesgerecht, maar aan het Meer van Ohrid kom je ook veel vis 
tegen op de kaart.  
Een typische drank die hier veel geserveerd wordt is raki.  
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Op 5 mei is het bierfestival, wij verwachten dat iedereen komt helpen maar Ovde 
možete da dobiete poveḱe informacii. 

10 mei is het de tocht naar scherpenheuvel, als je wilt meedoen kan je meer info 
vinden achteraan in dit kompas.  

Deze vergadering zal alles in het teken staan van moedertjes dag! Wanneer jullie 
na deze vergadering naar huis gaan, kunnen jullie jullie mama eens goed in de 
watten leggen thuis! Kom dus op 13 mei van 14u tot 17u, jullie mama zal zeer 
blij zijn!  

Op 20 mei van 14u tot 17u zal leren: Wie denkt dat hij in Macedonië uitgebreid 
kan gaan winkelen zal bedrogen uitkomen. In de grotere plaatsen is vaak wel een 
klein winkelcentrum te vinden, maar de kwaliteit van de winkels en de goederen 
die er verkocht worden blijft vaak ver achter bij wat wij gewend zijn. Dus lady’s 
i’m sorry. #notsorry  

Ohrid staat bekend om zijn Ohrid “parels”. Deze parels zijn gemaakt van een 
plastic of glazen kraal die op een speciale manier behandeld is met visolie en de 
schubben van een visje dat in het meer voorkomt. De vergadering zal in het teken 
staan van de oesters in de zee, als je meer te weten wilt komen hierover kom dan 
op 27 mei van 14u tot 17u naar de scouts!  

Op 2 juni van 20u tot 22u30 gaan we het hebben over de belangrijkste 
bezienswaardigheden in Macedonië, namelijk De St. Spas Kerk, St. Naum 
Klooster, Nationaal Park Galicica, Baai der Botten, Ohrid en Skopje niet te 
vergeten!  

8 juni van 20u tot 22u30 zal de vergadering draaien rond het woord: 
“levensonderhoud”.  

Op 16 juni is het met #examensenzo dus dan is het lekker gezellig 
groepszwemmen! Meer info staat ook vanachter in het kompas.  

22 juni van 20u tot 22u30  mag iedereen een thema naar keuze naar ons 
doorsturen en misschien maken wij wel een vergadering rond jou doorgestuurde 
thema! Veel succes  

Rond de periode van 29/ 30 juni zullen we nog een leuke BBQ doen om het 
fantastische jaar af te sluiten! Maar nogmaals Ovde možete da dobiete povek ́e 
informacii. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 



  
  

Akabe 
  
Dag lieve akabeetjes!! De laatste maanden van het scoutsjaar zijn gestart! Maar 
niet getreurd, we hebben nog een mega leuke agenda voor jullie! 
 
Begin al maar te zoeken naar verkleedkleren van jullie lievelings sprookjesfiguur. 
Want: van vrijdag 6 april tot en met zondag 8 a
sprookjesweekend! Dit weekend gaat door in de scoutslokalen van Lint! Meer 

info krijgen jullie nog via mail! 
 
 
Er was eens een klein lief heksje … Ja, er bestaan ook lieve heksen. 
Wil jij ze graag leren kennen? Kom dan zeke
naar de vergadering
Deze gaat door van 
scoutslokalen! 

 
 
Hoeveel beesten kennen jullie? Op 
jullie er ongetwijfeld meer leren kennen op de 
vergadering. We maken van onze scoutslokalen een 
boerderij van 11u tot 17u

 
 
 
Nog maar twee maanden en we vertrekken op kamp! 
Dit jaar hebben jullie een leidingsploeg vol vrouwen, zal 
dat kampvuur wel goed aflopen? Het leek ons een goed 
idee om op zaterdag 2 juni
‘kampvuur’ maken! Jullie zijn welkom 
20u30 aan de scoutslokalen! 
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!! De laatste maanden van het scoutsjaar zijn gestart! Maar 
niet getreurd, we hebben nog een mega leuke agenda voor jullie! 

Begin al maar te zoeken naar verkleedkleren van jullie lievelings sprookjesfiguur. 
vrijdag 6 april tot en met zondag 8 april gaan we met zijn allen op 

! Dit weekend gaat door in de scoutslokalen van Lint! Meer 
info krijgen jullie nog via mail!  

Er was eens een klein lief heksje … Ja, er bestaan ook lieve heksen. 
Wil jij ze graag leren kennen? Kom dan zeker 

vergadering op zondag 22 april. 
Deze gaat door van 11u tot 17u in de 
scoutslokalen!  

Hoeveel beesten kennen jullie? Op zondag 6 mei gaan 
jullie er ongetwijfeld meer leren kennen op de boerderij-

. We maken van onze scoutslokalen een 
11u tot 17u. Tot dan!  

 
 
Zondag 20 mei is het de ‘Waar is Wally’
vergadering. Wally is een jongen die altijd een 
rood-wit gestreepte T-shirt aan heeft en ook zijn 
vriendjes hebben steeds dit gestreepte patroontje 
aan! Kom je graag meer te weten over wie Wally 
is? Kom dan zeker van 11u tot 17u 
scoutslokalen!  
PS: Je mag zeker een gestreept T

Nog maar twee maanden en we vertrekken op kamp! 
Dit jaar hebben jullie een leidingsploeg vol vrouwen, zal 

ed aflopen? Het leek ons een goed 
zaterdag 2 juni even te oefenen op het 

‘kampvuur’ maken! Jullie zijn welkom van 18u30 tot 
aan de scoutslokalen!  

PS: Doe slechte kleren aan, want 
vuur kan gaatjes maken in je kleren! 
 

!! De laatste maanden van het scoutsjaar zijn gestart! Maar 
niet getreurd, we hebben nog een mega leuke agenda voor jullie!  

Begin al maar te zoeken naar verkleedkleren van jullie lievelings sprookjesfiguur. 
gaan we met zijn allen op 

! Dit weekend gaat door in de scoutslokalen van Lint! Meer 

Er was eens een klein lief heksje … Ja, er bestaan ook lieve heksen. 

‘Waar is Wally’-
. Wally is een jongen die altijd een 

shirt aan heeft en ook zijn 
vriendjes hebben steeds dit gestreepte patroontje 

ten over wie Wally 
11u tot 17u naar de 

PS: Je mag zeker een gestreept T-shirt aandoen! 

vuur kan gaatjes maken in je kleren!  



  
  

 
 
Op zaterdag 16 juni is het onze jaarlijkse activiteit: 
informatie over het vertrekuur, het zwembad waar we gaan zwemmen… vinden 
jullie verder in het kompas! 
Leuk weetje over 16 juni: Marie is dan jarig en wordt dit jaar al 20! 
 
 
 
 
 
MET DE TREIN NAAR OOSTENDE … Jaja, jullie lezen het goed! Om 
het jaar mooi af te sluiten en al een beetje in de zomerstemming te 
komen gaan we naar zee

zaterdag 30 juni
 
 
 
Ook dit scoutsjaar sluiten we af met een 
kamp
zaterdag 11 augustus
nog via mail, maar wij kunnen nu al verklappen dat het 
een super tof kamp wordt! 
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is het onze jaarlijkse activiteit: groepszwemmen
informatie over het vertrekuur, het zwembad waar we gaan zwemmen… vinden 
jullie verder in het kompas!  
Leuk weetje over 16 juni: Marie is dan jarig en wordt dit jaar al 20! 

MET DE TREIN NAAR OOSTENDE … Jaja, jullie lezen het goed! Om 
het jaar mooi af te sluiten en al een beetje in de zomerstemming te 

zee met de akabe! Deze uitstap gaat door op 
zaterdag 30 juni!  
 
 
 
Ook dit scoutsjaar sluiten we af met een 
kamp! Dit gaat door van zaterdag 4 augustus tot 
zaterdag 11 augustus! Meer info hierover krijgen jullie 
nog via mail, maar wij kunnen nu al verklappen dat het 
een super tof kamp wordt!  
 

groepszwemmen! Meer 
informatie over het vertrekuur, het zwembad waar we gaan zwemmen… vinden 

Leuk weetje over 16 juni: Marie is dan jarig en wordt dit jaar al 20!  

MET DE TREIN NAAR OOSTENDE … Jaja, jullie lezen het goed! Om 
het jaar mooi af te sluiten en al een beetje in de zomerstemming te 

met de akabe! Deze uitstap gaat door op 

Ook dit scoutsjaar sluiten we af met een heus akabe-
zaterdag 4 augustus tot 

! Meer info hierover krijgen jullie 
nog via mail, maar wij kunnen nu al verklappen dat het 



  
  

Alles op een rijtje:  
zondag 1 april: geen vergadering 
vrijdag 6 t.e.m. zondag 8 april: Akabeweekend 
zondag 15 april: geen vergadering 
zondag 22 april (11u tot 17u): Heksenvergadering
zondag 29 april: geen vergadering
zondag 6 mei (11u tot 17u):  Boerderij
zondag 13 mei: geen vergadering 
zondag 20 mei (11u tot 17u): Waar is wally vergadering
zondag 27 mei: geen vergadering
zaterdag 2 juni: Kampvuur
zondag 10 juni: geen vergadering 
zaterdag 16 juni: groepszwemmen (zie verder in kompas) 
zondag 24 juni: geen vergadering
Zaterdag 30 juni (heel de dag): Akabe naar zee
 

>>>  Zaterdag 4 t.e.m. zaterdag 11 augustus: AKABEKAMP  <<<

 
Dikke knuffels en kussen van jullie leiding. 
Sophie, Anneline, Eline, Noa, (Dokter) Christophe en Marie! 
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zondag 1 april: geen vergadering  
vrijdag 6 t.e.m. zondag 8 april: Akabeweekend - thema sprookjes
zondag 15 april: geen vergadering  
zondag 22 april (11u tot 17u): Heksenvergadering 
zondag 29 april: geen vergadering 
zondag 6 mei (11u tot 17u):  Boerderij-vergadering 
zondag 13 mei: geen vergadering  
zondag 20 mei (11u tot 17u): Waar is wally vergadering 
zondag 27 mei: geen vergadering 
zaterdag 2 juni: Kampvuur 
zondag 10 juni: geen vergadering  
zaterdag 16 juni: groepszwemmen (zie verder in kompas) 

juni: geen vergadering 
Zaterdag 30 juni (heel de dag): Akabe naar zee 

>>>  Zaterdag 4 t.e.m. zaterdag 11 augustus: AKABEKAMP  <<<
 

Dikke knuffels en kussen van jullie leiding.  
Sophie, Anneline, Eline, Noa, (Dokter) Christophe en Marie!  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

thema sprookjes 

zaterdag 16 juni: groepszwemmen (zie verder in kompas)  

>>>  Zaterdag 4 t.e.m. zaterdag 11 augustus: AKABEKAMP  <<< 
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Vlaaienslag 
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Festival van het 
betere vlaamse bier  
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Groepszwemmen 
 

 
 

Wanneer? 
16 juni 

 
Hoe laat? 

Afspraak om 17 uur – 19u30 
 

Waar? 
We spreken af aan de KMO-zone 

 
Hoe? 

-Kapoenen, welpen, jojo’s en akabe: met de auto 
(we maken ter plaatse een autoverdeling) 

-Jogi’s, gidvers en jins: met de fiets 
 
 

Wat neem je mee? 
Zwemgerief en €3 
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Gidvercarwash 
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Veros 
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Hopper Shopper 
 

 
  
  
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  

  
  
  
  

  
  
  
 
 
 

  
  


