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Dag allemaal  
 

Dag lieve leden, ouders en leiding 

 

Na een vakantie vol geslaagde kampen, zit de leiding weer te popelen om er 

een nieuw top scoutsjaar van te maken. Oude leidingsploegen werden 

ontbonden en nieuwe werden opgericht. We mochten enkele nieuwe leiding 

in onze ploeg ontvangen, maar we moesten helaas ook afscheid nemen van 

een paar anderen.  

 

Het beloven al meteen enkele zeer prettige maanden te worden. Na de 

overgang op 1 september beginnen we er echt aan op zondag 9 september. 

We verwachten iedereen paraat voor de eerste vergadering van het jaar. Op 

15 september is het Suikeren Zondag. Hier kunnen jullie ons ook weer aan 

het werk zien. Op vrijdag 19 oktober verwachten wij feestend Vlaanderen op 

onze scouts voor onze jaarlijkse fuif Hotspot. 

Vergeet ook de Italiaanse avond van de gidvers (24 november) niet en laat 18 

november de ideale moment zijn om jullie leiding in de bloemetjes te zetten.  

 

 

Tot heel snel! 

 

Stevige Linker 

 

Zachtmoedige Patrijs, Betrouwbare Steenarend, Hulpvaardig Sikahert, 

Oprechte Orang-Oetan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapoenen 
Hey liefste kapoentje! 

Hier is het eerste kompas van het spetterend nieuwe scoutsjaar! Spannend! 

 

We slaan er meteen boenk op met een fantastische eerste indruk. Elke tak 

organiseert op 9 september zijn eerste vergadering. DE KAPOENEN NIET. 

Door omstandigheden kunnen vijf van de zes leiding niet aanwezig zijn en 

omdat wij allemaal samen kennis willen maken met de kersverse kapoentjes, 

lassen wij deze zondag vergadering af. Waarvoor onze excuses. 

 

Per uitzondering organiseren wij daarom op zaterdag 15 september de 

eerste vergadering. We spreken af van twee tot vijf om met zijn allen kennis 

te maken en een aantal kleine spelletjes te spelen. De vergadering gaat 

hoogstwaarschijnlijk door op de terreinen van het Veros (scoutslokalen in de 

Bouwenstraat tegenover het kerkhof) , moest dat veranderen communiceren 

we dit zeker nog via mail. 

 

De dag nadien op zondag 16 september is het geen vergadering, maar kan je 

altijd een kijkje komen nemen op suikeren zondag! 

 

 

 

 

Op zondag 30 september leren we de vreemdste 

volkeren en de speciaalste culturen kennen. We 

vliegen met het vliegtuig en varen per boot de 

hele wereld rond. Van twee tot vijf op de 

scoutslokalen doorkruisen we alle landen. 

BELANGRIJK: aan het einde van deze 

vergadering organiseren we een info-avond voor 

de ouders 

 

 

 

 

Zondag 7 oktober gaan we er even tussenuit en is het geen vergadering! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zo’n 230 miljoen jaar geleden liepen de dinosauriërs rond op aarde. 5000 

jaar geleden leefden de farao’s uit het oude Egypte. Duizend jaar geleden 

waren er de ridders in hun kastelen. Op 14 oktober maken we van twee tot 

vijf een reis doorheen de tijd. Afspraak aan de scoutslokalen! 

 

Deze zomer werden de Rode Duivels derde op het 

Wereldkampioenschap voetbal, terwijl andere 

belgische sporters gouden medailles behaalden op 

het Europees Kampioenschap. Zondag 21 

oktober gaan we op zoek naar de sportiefste 

kapoen tijdens een heuse sportvergadering. We 

zien je graag in je mooiste sportoutfit verschijnen 

van 2 tot 5 aan de scoutslokalen. 

 

 

 

Zaterdag 27 oktober gaan we Lint bang maken! 

Trek je engste Halloween-kostuum aan, we 

spreken af om 18u aan de kerk van Lint. Om 20u 

mogen je ouders je weer komen ophalen en 

hebben we hopelijk een mooie voorraad snoep 

verzameld! 

 

 

Oeps! Zondag 4 november is het geen vergadering, want het is de eerste van 

de maand! 

 

 

11 november: wapenstilstand. Ter ere van de 

soldaten organiseren we voor de kapoenen een 

legervergadering. We toveren onszelf om tot de 

stoerste soldaten: we verstoppen ons met 

camouflage en we overwinnen een 

hindernissenparcour. Verkleed je in een leger-

outfit en kom naar de scoutslokalen van twee tot 

vijf! 

 

 

Superman, Batman, Captain America of Mega Mindy? Elke superheld is 

welkom op 18 november. We zijn op zoek naar de superheld, die in elke 

kapoen schuil gaat. Afspraak van twee tot vijf aan de scoutslokalen, in je 

mooiste superhelden outfit uiteraard! 

Berichtje van de redactie: 18 november is het leidertjesdag, dus vergeet zeker 

niet jullie leiding in de bloemetjes te zetten.  

 

 



Op  25 november staat de zondagse scoutsvergadering in teken van prinsen 

en prinsessen. We spreken af van twee tot vijf aan de scoutslokalen. Tot dan! 

 

2 december is het de eerste van de maand en is het dus geen vergadering. 

 

Jaarlijks organiseren we voor de kapoenen een kapoenen-24-uur, een 

scoutsweekend in het klein. 24 uur lang, in onze eigen scoutslokalen, 

beginnend op zaterdagmiddag, eindigend op zondagmiddag. Dit jaar van 8 

tot 9 december  Plezier verzekerd! Meer informatie volgt nog. 

 

Het lekkerste eten op aarde? Snoepjes, als je het mij vraagt! 16 december 

draait onze bijeenkomst om snoep! Wat dat juist wil zeggen en wat we juist 

gaan doen, is nog een verrassing! Ben jij ook zo benieuwd? Dan zien wij je 

graag komen van twee tot vijf aan de scoutslokalen! 

 

Op zaterdag 22 december staat kerstmis en de 

kerstman voor de deur. Daarom organiseren we 

een gezellig kerstfeestje, van 18u tot 20u in de 

scoutslokalen. Iedereen mag ook een cadeautje 

meenemen ter waarde van 3 euro, waarmee we een 

andere kapoen kunnen verrassen! 

 

Het kalenderjaar sluiten we af met een rustige, 

maar fijne vergadering. Een slaapzakken 

vergadering op zaterdag 29 december. Elke kapoen mag zijn slaapzak 

meenemen en om 18u naar het scoutslokaal komen.Om 20u zal de 

vergadering afgelopen zijn! 

 

 

Groetjes jullie kapoenenleiding!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Welpen  
  

Zondag 9 september  

 

Joepie! De eerste vergadering van het jaar, jullie 

kennen elkaar al een beetje maar wij jullie nog niet 

dus wordt het een super toffe 

kennismakingsvergadering. De vergadering is van 

14u tot 17u. Tot dan welpjes! 

 

Zondag 16 september  

 

Vandaag is het Suikeren Zondag jammer genoeg dus geen vergadering. Maar 

niet getreurd er is heel veel te doen in het park van Lint! Dus kom gerust een 

kijkje nemen en dan zien we jullie daar! 

 

Zondag 23 september  

 

Dit weekend is al de leiding van Scouts Lint op 

weekend om het hele jaar te plannen. Dus is er geen 

vergadering helaas! Maar volgende week zijn we weer 

terug!  

 

Zondag 30 september  

 

Eindelijk weer vergadering, deze vergadering spelen we een groot spel! De 

jongens tegen de meisjes, wie zal er winnen? De jongens met hun sterke 

spieren? Of de meisjes met slimme kopje? We zullen 

het zien van 14u tot 17u op de scouts! 

 

Zondag 14 oktober  

 

Zin om kampen te bouwen en te spelen in het bos? 

Dan is deze vergadering echt iets voor jou, want we 

gaan een leuk bosspel spelen! We spreken of om 14u 

op de scouts en jullie mogen opgehaald worden om 

17u. Wij hebben er al zin in! 

 

Zondag 21 oktober  

 

Jammer genoeg vandaag geen vergadering! Zaterdag 20 oktober organiseert 

de leiding hun jaarlijkse fuif ‘Hotspot’. Aangezien het een lange nacht zal 

worden en de dag erna nog veel opgeruimd moet worden, zullen we jullie 

deze zondag helaas moeten missen. Geen zorgen, over een week staan we 

weer helemaal paraat voor onze welpen! 



 

Zondag 28 oktober  

 

Na afgelopen zondag lekker te kunnen uitrusten is het tijd 

om terug in actie te schieten! Tijd om die armen en benen is 

goed los te schudden op onze sportvergadering! We geven 

ons startschot om 14u en zoals gewoonlijk eindigen we om 

17u. Tot dan sportievelingen!  

 

 

Zondag 11 november  

Zondag 11 november, Wapenstilstand? Nee hoor, 

daar doen we niet aan mee! Wij leggen onze wapens 

niet neer en verwachten jullie om 14u op de scouts 

om oorlog te voeren. Ben jij een echte soldaat en 

kan jij deze strijd overleven?  Tot dan soldaatjes! 

Om 17u is het tijd om naar jullie vaderland terug te 

keren. 

 

Zondag 18 november  

 

Vandaag is het tijd om eens goed gek te doen, we gaan er een knettergekke 

BOL-vergadering van maken. Huh een wat? Al nieuwsgierig naar wat we 

gaan doen? Daar kom je maar op één manier achter en wij verklappen nog 

niets… We verwachten jullie om 14u op de scouts en kunnen terug naar 

huis keren om 17u. 

Berichtje van de redactie: 18 november is het leidertjesdag, dus vergeet zeker 

niet jullie leiding in de bloemetjes te zetten.  

 

Zondag 25 november  

 

Zie dat je vandaag zeker je beste scouts-maatje 

meeneemt want het is duo-vergadering. Verkleed je als 

het beste duo en wie weet wacht er wel een verrassing 

op jullie! We verwachten jullie van 2 tot 5 op de scouts. 

 

Zaterdag 8 december  

 

 

Zoals jullie weten, komt Sinterklaas op 6 december naar ons 

land. Wie weet staat er op onze  Sinterklaas vergadering wel 

een leuke verrassing op de brave kindjes te wachten. De 

vergadering zal doorgaan van 19u-21u. 

 

 

 

 



 

 

Zaterdag 15 december  

 

Vanavond gaan we niet stilzitten, maar sluipen. 

Spannend!! Hebben jullie er ook al zin in? We 

verwachten jullie van 19u tot 21u aan de 

scoutslokalen. 

 

Vrijdag 21 december  

 

Joepie! Het is bijna Kerstmis, dat moet gevierd 

worden met een Kerstfeestje. Doe allemaal jullie 

feestkledij aan want wij verwachten jullie van 19u-

21u in de scoutslokalen. Tot dan! 

 

Kusjes jullie leiding! 

 

 
 

 

 

 

 

 



Jojo’s  
 

 

Party party party, het nieuwe scoutsjaar staat voor de deur!!!  

 

Doordat we op 1 september de overgang hebben, is het op 2 september nog 

geen vergadering! Even rusten dus! 

 

Eindelijk is het zover. De eerste vergadering van het nieuwe scoutsjaar. Na 

de overgang vorige week weten jullie wie wij zijn en nu is het aan ons om 

jullie te leren kennen. Jullie zijn allemaal welkom op zondag 9 september 

tussen 2 en 5 voor de eerste vergadering.  

 

Op 16 september is het geen vergadering. Maar niet getreurd, je kan nog 

wel iets scouteske doen op deze dag! Het is namelijk Suikeren Zondag! See 

you guys @ het park van Lint! 

 

Zo’n jaar vol leuke activiteiten plannen, dat vergt tijd! Van 21-23 september 

gaat de leiding op planningsweekend om het jaar te plannen! Dit weekend is 

er dus geen vergadering! 

 

Ik wil leven ik wil vrij zijn  
Ik wil op mijn eigen benen staan 

Ja mijn leven moet van mij zijn 

Ik wil kiezen waar ik heen moet gaan 

en ik spring spring spring  
de wereld in. 
Kom zondag allemaal 30 september 

naar de scouts voor een leuke 

vergadering in het thema spring. Wie 
speelt er in mee, wat zijn de bekendste 

liedjes? Kom het allemaal weten tussen 

14u-17u. Na de vergadering zijn de ouders welkom om 17.30 voor de 
ouderavond. Jullie zijn allemaal welkom voor vragen te stellen over ons en 

over het jaar.  

 

Na vorige week een vergadering vol nostalgie en herinneringen ophalen, is 
het zondag 7 oktober spijtig genoeg geen vergadering. 

 

11 oktober, een dag in de geschiedenis die zeker niet vergeten mag worden. 

Meer specifiek, 11 oktober 1997. De dag waar de enige echte Lisa Antoine 
geboren is. Deze dag kan niet voorbijgaan zonder gevierd te worden. Omdat 

Lisa op 11 oktober zelf festiviteiten heeft, gaan we het samen op 14 oktober 

vieren van 14u-17u in het lokaal! 
PS: Een cadeautje meebrengen mag altijd ;) 



 

19 oktober, dag van de jeugdbeweging. Ik zie jullie al denken, huh een 
vergadering op vrijdag? Nee hoor! Maar vandaag is wel de dag om trots te 

tonen dat je in de scouts zit. Want eventjes tussen ons gezegd en gezwegen, 

de scouts is de allerbeste jeugdbeweging! Ga dus in je uniform naar school 

en laat iedereen zien dat je van de scouts bent!

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2s13X66BFd8 

Bekijk deze link goed, dit gaat van pas komen tijdens de vergadering op 21 
oktober van 14u - 17u in het lokaal. 

 

28 oktober is de mega vette minecraft vergadering waarin jullie je inner 

survivalist naar boven kunnen laten komen. Niet getreurd als je dit niet 
kent, het wordt zoals altijd een super leuke vergadering! 

Wij verwachten jullie dus massaal om 14u tot 17u aan de lokalen  

 

Vandaag 4 november de eerste zondag van de maand, dus geen vergadering 
vandaag! Bezoek allemaal je oma/opa, doe een leuke uitstap, ga naar 

vrienden, …! 

 

Op 11 november is het zoals jullie waarschijnlijk wel weten wapenstilstand 

en de verjaardag van Boas (onze groepsleiding). We gaan die dag de soldaten 

die gestreden hebben herdenken dus kom allemaal verkleed in een dappere 

soldaat naar de vergadering! Deze zal doorgaan van 14-17u in het lokaal.  

 

 

Het weekend van 18 november dus 16-18 november gaan 

we op weekend, jeeej! Daar gaan we elkaar nog beter leren 
kennen en hopelijk als dikke vriendjes terug naar huis 

komen! Meer info volgt nog.  
Berichtje van de redactie: 18 november is het leidertjesdag, dus vergeet 

zeker niet jullie leiding in de bloemetjes te zetten. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2s13X66BFd8


 

Wist je dat net zoals de vingerafdruk ook de tongafdruk bij ieder mens uniek 
is? Wist je dat dolfijnen en walvissen met één oog open slapen? Wist je dat 

een worm maar liefst 10 harten heeft? Wil je meer weetjes te weten komen, 

kom dan zeker op 25 november van 14-17u (in het lokaal) naar de 

vergadering!  

 

2 december is het de eerste zondag van de maand. Vandaag zal het dus 

geen vergadering zijn, maar wij weten natuurlijk dat jullie ons gaan  

missen ;) 

 

Is iedereen braaf geweest? Wordt er iemand in de zak gestoken? Kom het 

allemaal te weten 8 december tussen 19-21u. Als jullie braaf krijgen jullie 
misschien iets.  

  

  

  

  

  

  

 

 

De grote casino vergadering. Tijdens 

deze vergadering zal je verschillende 

games spelen! Je kan andere spelers 
uitdagen en hun geld afpakken! Je zal 

ook niet gelimiteerd zijn tot 1 spel, zo zal 

jouw favoriete spel er zeker tussen 
zitten. Wie heeft er op het einde het 

meeste geld? 

Waag je kans op 14 december van 19 tot 21u aan de lokalen! 

 

 

 

 

 

 

http://www.knups.nl/wist_je_dat/264/dat_net_zoals_de_vingerafdruk_ook_de_tongafdruk_bij_ieder_mens__uniek_is.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/264/dat_net_zoals_de_vingerafdruk_ook_de_tongafdruk_bij_ieder_mens__uniek_is.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/260/dolfijnen_en_walvissen_met_%C3%A9%C3%A9n_oog_open_slapen.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/307/een_worm_maar_liefst_10_harten_heeft.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/307/een_worm_maar_liefst_10_harten_heeft.html


22 december, Kerstfeestje 

Hoohooohoo!!  De kerstman is van zijn 
smeltende ijskap vertrokken om de brave 

kindjes pakjes te brengen. Kom 21 december 

van 19u30-21u30 (een feestje mag al eens tot 
wat later duren hé ;)) om te zien wat de dikke 

man in het rode pak onder de kerstboom 

heeft gelegd. Iedereen mag een cadeautje 
meenemen voor iemand anders meenemen 

van maximum 5 euro. Hapjes en drankjes zullen er ook zijn! 

 

Het einde van het jaar is weer aangebroken. Nadat jullie al jullie pakjes 
hebben gekregen staat jullie weer een nieuwe verrassing te wachten op 29 

december van 19 tot 21u op de scoutslokalen!  

 

Zo, dit was het dan weer voor dit kompas! 

 

Zijn er nog vragen of kan je zoon/dochter niet aanwezig zijn, dan mag je dat 

zeker mailen naar jojos@scoutslint.be. 

 

Dikke zoenen van je splinternieuwe leiding!  
Laura, Lisa, Margaux, Matthias, Rob & Tiemen 

mailto:jojos@scoutslint.be


Jonggidvers  
 

 
Halloo iedereen!  

 

De vakantie is gepasseerd en het schooljaar is weer 

gestart. Dat wil zeggen dat er weer een nieuw scoutsjaar 

kan beginnen! Jullie leiding heeft al heel veel zin om er 

een spetterend jaar van te maken.  

Hopelijk jullie ook! :)  

 

 

Zondag 9 september starten we weer zoals elk jaar met een 

kennismakingsvergadering. Deze gaat door van 14u tot 17u aan de 

scoutslokalen.  

 

Zondag 16 september is het Suikerenzondag. Daarom is het geen 

vergadering. Als jullie ons al niet meer kunnen missen zijn jullie zeker 

welkom in het park. De scouts staat ook dit jaar weer daar om kinderen te 

amuseren.  

 

Zondag 23 september is het weer geen vergadering (jammer hé). De leiding 

is dan op weekend om het hele jaar te plannen. Maar geen getreur …  

 

 

 

 



Want zondag 30 september is het weer wel vergadering van 14u tot 17u. 

See you @de scouts. Vergeet deze keer zeker geen kleren die vuil mogen 

worden, want we maken er iets vettigs van! Tot dan.  

 

Het is zomer geweest, de kampen zijn voorbij en de 

vakanties ook… Iedereen kent wel dat gevoel dat je 

die (nooit gekregen) summerbody weer 

omgewisseld hebt voor een vetbuik. Daar gaan we 

iets aan doen! Daarom zijn jullie zondag 7 oktober van 14u tot 17u welkom 

op de scoutslokalen.  

PS: Sportoutfit = pluspunten.  

 

 

Zondag 14 oktober, de dag waarop je niemand kan 

vertrouwen. Want er is iemand in onze groep die het jaar wel 

eens goed zou kunnen verpesten. Kom van 14u tot 17u naar 

de scouts en zorg ervoor dat de mol ontmaskerd wordt.  

 

Zondag 21 oktober gaan we kijken welke jogi het sterkste, slimste, snelste, 

knapste … is. Maak je kans en kom van 14u tot 17u naar onze lokalen. Wie 

weet wordt jij wel de opper-jogi!  

 

 

Surprise, surprise, surprise…. Wat zal het zijn vandaag, 

een filmvergadering, een fotozoektocht of misschien 

gewoon eens liggen op dat mooie gras… Kom het zondag 

28 oktober te weten. Iedereen is welkom van 14u tot 

17u.  

 

EUJJ, het was weer vakantie. Ja de herfstvakantie zit er weer op. Daarom 

mogen jullie zondag 4 november lekker thuisblijven. Tot volgende week!  

 



11 november 1918 was de dag waarop de eerste wereldoorlog op pauze werd 

gezet. Sinds 1919 herdenken we elk jaar deze dag, aka Wapenstilstandsdag. 

Misschien herdenken we deze dag dit jaar op een andere manier. Kom 

zondag 11 november van 14u tot 17u naar de 

scouts.  

 

Zondag 14 november is het exact 49 jaar geleden dat 

NASA Apollo 12 lanceerde. Apollo 12 was de tweede 

missie van het Apolloprogramma waarbij op de maan 

werd geland. De bemanning die bestond uit drie mannen kwam aan op de 

maan op 18 november 1969. Dit moet gevierd worden, iedereen is welkom 

op de scouts van 14u tot 17u. 

Berichtje van de redactie: 18 november is het leidertjesdag, dus vergeet zeker niet jullie 

leiding in de bloemetjes te zetten.   

 

Stallen, chillen, hangen … jaja dat doen we in het park! Dat deden wij 

vroeger als jongeren toen we nog niet vastgecluisterd waren aan die 

schermen van tegenwoordig. Kom zondag 25 november om 14u naar de 

scouts en ontdek samen met ons hoe het park van Lint er uit ziet. Om 17u 

zijn we weer terug van onze park-uitstap.   

PS: NEEM JE FIETS MEE 

 

De examenstress begint bij de meeste al op te borrelen. Kamille-thee 

verdwijnt uit de winkels, cursussen worden bij elkaar gesprokkeld … We 

geven jullie hier rustig de tijd voor op zondag 2 december.   

 

Pokeren, monopolie, wiezen, kolonisten… dat is 

pas ontspanning! Vrijdag 7 december toveren 

we de scouts om tot een echt casino. Kom in een 

casual outfit en neem een spel mee. De deuren 

gaan open om 20u en jullie mamies en papies mogen jullie weer komen 

halen om 22u. 



  

De examens lopen de kop op, stress zit op het hoogste level … kom daarom 

op vrijdag 14 december van 20u tot 22u naar de scouts. Want je krijgt de 

kans om je eens goed af te reageren!!  

 

OMG HET IS KERSTMIS! PARTYYY!! Lekker eten, toffe pakjes 

jajajajaajajajaja!!! Kom vrijdag 21 december naar ons jogi-kerstfeestje van 

20u tot 22u.  

Neem allemaal een kadootje mee van max 5 euro, iets zelf gemaakt mag ook!  

Kom alvast in de stemming: 

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

 

Zondag 6 januari herdenken we de drie 

wijzen uit het oosten die een opgaande 

ster zagen en daarop de koning van de 

Joden gingen bezoeken. Jullie kennen 

waarschijnlijk allemaal het verhaal, zo 

niet, geen probleem. Want eigenlijk gaat 

het op deze dag maar over twee dingen: taart eten waar een boon in zit en 

geld/snoep gaan schooien bij de mensen. Ook dit jaar gaan we weer deur 

naar deur. We spreken af aan de scouts om 14u, om 17u zijn we weer terug.  

PS: Verkleed je als koning, de origineelste krijgt misschien wel iets van ons.  

 

Zo dit was weer het eerste kompas!  

 

Jullie leiding is op het moment erg hard bezig met het plannen van een 

weekend. Houdt jullie mail goed in het oog, want we laten jullie dit weten via 

mail.  

 

Vele plakkerds van jullie lievelingsleiding!  

 

Marionne, Quinten, Maarten, Bokke en Marie 

 

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


Gidvers  
 

Zondag 9 september: Kennismakingsvergadering 

Hoi, allerliefste Gidveirs, 

Eindelijk is het zo ver! Het jaar van jullie leven breekt aan, 9 september 

kunnen jullie eindelijk kennis maken met de nieuwe helden in jullie leven: 

WIJ! Doe allemaal jullie beste scoutsuniform aan, trek jullie sokken al maar 

hoog, doe jullie riem aan en hoedje op want de klasfoto van het jaar wordt 

getrokken. De bel gaat om 14u en om 17u mag de mama en papa jullie 

komen halen.  

 

 

Zondag 16 september: Suikeren Zondag 

Vandaag is het tijd om jullie gezichtjes in het park te 

tonen waar jullie vervolgens kunnen hangen zoals 

hangjongeren altijd doen. 

ALLEN DAARHEEN! 

 

 

 

 

Zondag 23 september: Planningsweekend 

Op 23 september kunnen jullie bekomen van onze 

geweldige verschijning door een hele dag in jullie zetel te 

liggen, terwijl wij jullie AWESOME jaar tot in de puntjes 

plannen op plaaaaningsweekend.  

 

 

 

 

Zondag 30 september: Fortnite-vergadering 

Welkom in de eeuw van de technologie wij 

kunnen niet achterblijven dus spelen we 

vandaag de Fortnite-vergadering. maak 

jullie geen illusies jullie gaan vuil worden. 

Vergeet je Skills niet om 14u beginnen we 

eraan tot 17u op het scoutsterrein.  



 

 

Zondag 7 oktober: Vuile-vergadering 

Als je dacht dat de overgang het ergste van de wereld 

was. Dan zal je vandaag verschieten. Doe je slechtste 

kleren aan zet je allergieën even opzij, vergeet zeker je 

badmuts en duikbril niet want vandaag doen we het 

VUIL vanaf 14u - 17u aan de scoutslokalen natuurlijk. 

 

 

 

Domingo 14 octubre: Pablo Escobar-vergadering 

Hola huérfanos, hoy vamos a la Colombia blanca! Me 

presentaré brevemente, me llamo Pablo, Pablo Escobar. 

Hoy trabajarás para mí, ten cuidado con la policía. Se 

espera de 14h a 17h en las salas de scouts. Demasiado 

tarde es igual a la muerte. Hasta entonces!  

 

 

 

Vrijdag 19 oktober: Dag van de 

jeugdbeweging  

Zet jullie wekker extra vroeg want vandaag is 

het de hoogdag der scoute. Trek jullie uniform 

vandaag aan om naar school te gaan. Voor jullie 

naar school gaan kunnen jullie lekker met ons 

gaan ontbijten in t’stad. In de avond sluiten we 

deze super geweldige dag af met de dikste party 

ooit HOOOOTSPOT. Details volgen. Kusje 

 

 

Zondag 21 oktober: The Hangover-

vergadering   OMG we zitten met een kater. 

Na de ultra super duper beste knalfuif van Lint 

en omstreken hebben jullie even een rustige 

zondag nodig. De vergadering zal doorgaan in 

de scoutslokalen vanaf 14u - 17u.   

 

 

Vrijdag 26 - zondag 28 oktober: Gidveirweekend   

We vliegen er terug stevig in met het gigantische 

gidveirweekend. Meer info krijgen jullie nog van ons. 

Amen!  

 

 

 

 



 

 

Zondag 4 november: Stadsspel  

We goan oep stap noart stad. Pakt elle 

velo en oem 13u zien welle ulle aan de 

stase.  

 

 

 

Zondag 11 november: Risk-

vergadering  

Vandaag is het een feestdag daarom 

gaan we strijden om de landen van de 

hele wereld. De strijd start om 14u en 

zal pas klaar zijn als heel de wereld 

veroverd is! Locatie: scoutslokalen. Be 

there and be prepared!  

 

 

 

Zondag 18 november: Sportvergadering 

Het was al een zware periode en we zijn goed wat bijgekomen dus 

tijd om al die kilo’s eraf te zweten. Doe je ultra graaf sportpak aan 

en kom om 14u - 17u naar scouts Lint. 

Berichtje van de redactie: 18 november is het leidertjesdag, dus 

vergeet zeker niet jullie leiding in de bloemetjes te zetten. 

 

 

Zaterdag 24 november: Italiaanse avond  

Op 24 november doen we onze eerste 

geldactiviteit,  Italiaanse avond! Iedereen 

heeft graag een topkamp dus ga vrijdag extra 

vroeg slapen zodat je deze avond zoooo hard 

werkt dat we nooit meer moeten werken. 

Details volgen later.  

 

 

 

 

Zondag 2 december: Sinterklaasvergadering 

HIJ KOMT, HIJ KOMT DIE LIEVE GOEDE SINT. MIJN 

BESTE VRIEND JOUW BESTE VRIEND. DE VRIEND 

VAN IEDER KIND! Vanaf 14u tot 17u aan het lokaal, 

gedraag jullie!  

 



 

 

Zaterdag 8 december: Sluipspel 

Jullie zijn allemaal druk aan het studeren daarom komen we 

samen om 20u-22u aan ons lokaal. Zorg voor goede camouflage! 

 

 

 

Zaterdag 15 december: Kookvergadering  

Vandaag gaan wij jullie leren koken als de beste. We 

genieten van onze geweldige maaltijd van 18u30-21u30 in 

ons wel vertrouwde stulpje, Scouts Lint.  

 

Zaterdag 22 december: Kerstfeestje 

HO HO HOOOOOW, het is tijd voor ons 

kerstfeest! Hapjes en drankjes worden 

voorzien. Neem allemaal een kei leuk 

cadeautje mee voor een onbekend lid. Jullie 

lieve leiding staat ook open voor ultra grave 

cadeaus en hippe nieuwjaarsbrieven. Verras 

ons van 20u30 - 23u! Vrolijk Kerstmis!  

 

 

Groetjes, kusjes, knuffels en veel liefs van jullie allerliefste leiding!  

Ellen GGG, Aniceeee, Jeffrie en DE Symons.  

 

 

 

 

 

 

 



Jins  
 

Geachte jins. Met grote blijdschap heten wij u welkom op het nieuwe scouts 

kalenderjaar van 2018 - 2019 na onze heer jesus Christus van Nazareth. Het 

is met veel trots dat wij, uw monitoren: de heer Hanssens Jozef pieter, de 

juffrouw Jeurissen kristel Cassandra, de heer Maricaux Koenraad Sebastien 

en de heer Demol Julien Wannes jullie dit jaar zullen ondersteunen in jullie 

Jin festiviteiten. Mogen het een jaar worden dat in jullie toekomstige 

levensjaren op een toegenegen manier zal bijblijven. Wij openen dit kompas 

traditiegetrouw met de eerste vergadering die dit jaar toegang zal hebben op 

zondag 9 september van 2018. Wij zijn echter niet van plan de platgetreden 

paden ook dit kalender jaar wederom te betreden. Daarom willen wij het jaar 

inzetten met de grote afscheidsvergadering. Deze zal plaatsvinden op 

Luitserheide 5 te 2547 Lint oftewel de vertrouwde lokalen van Scouts, 

Gidsen en Akabe Lint Onze Lieve Vrouwe Ridders - Ten Bosch. Wij 

verwachten u daar, van hoofd tot teen, in uw uniform van 14 uur tot en met 

17 uur. En toen waren de schrijvers het beu en besloten ze het over een 

andere boeg te gooien. Maar welke boeg en waarom moet dat toch altijd 

gegooid worden? Dit en vele andere vragen zullen niet beantwoord worden in 

dit kompas. Wat komen jullie dan wel te weten? Dat het op 16 september 

Suikerenzondag is en wij jullie daar allemaal verwachten. Wie niet komt mag 

niet mee op kamp! Op 23 september is het helaas geen vergadering 

(Ooooooh). Want de leiding gaat langdurige discussies houden op het 

planningsweekend. Maar niet getreurd! De leiding denkt aan jullie en we 

weten jullie ook aan ons. (Vooral aan mij). Op 30 september mogen jullie 

allemaal als jullie favoriete dictator komen want ja, u raadt het al, we doen 

de grote dictator vergadering! Verkleden = verplicht, anders niet mee op 

kamp. En dan, lieve jinnetjes van ons, volgt het eerste hoogtepunt van het 

jaar: het jinweekend! Op dit weekend zullen we de rest van het jaar in 

kruiken en kannen gieten! En dat uiteraard met de nodige dosis pret en 

vertier. Verder info volgt nog maar we kunnen jullie al wel zeggen dat het van 

5 tot 7 oktober zal doorgaan. Op 14 oktober zullen jullie lieve leiders hun 



belgisch staatsplicht uitvoeren door een stem uit te brengen. Wij dragen 

democratie in een hoog vaandel dus daarom zal deze vergadering volledig in 

het teken staan van politiek. Kom gerust verkleed als jullie favoriete, deze 

maal democratische, politicus. Op 21 oktober zien we jullie weer na 6 lange 

triestige dagen terug. De naam van deze vergadering is als volgt “wat is toch 

die gekke geur in de grote zaal?” vergadering. Kom het antwoord op deze en 

nog veel andere interessante levensvragen te weten van 2 tot 5 op onze 

scouts. Vrijdag 26 oktober is het Halloween vergadering. We verwachten 

jullie van half 8 tot 10 ‘s avonds aan de oversteekplaats bij de spoorweg 

vlakbij ons lokaal. Wetewel, zo met dat bankske waar soms coolio’s zitten. 

Alhoewel er volgens sommigen van de leiding helemaal geen bankske is. 

Maar ik denk van wel. Dus kent ge het? Daar dus he! Dus niet aan het 

lokaal. Als het nu nog niet duidelijk is moet ge ons maar een berichtje op 

Facebook sturen ofzo. Of mailen. Maar niet bellen. Behalve Pieter, om 3 uur 

‘s nachts. Zijn nummer is 0485 02 41 57. Ah ja, kom ook verkleed hè, 

anders niet mee op kamp. Op 4 november gaan we sporten. Ik hoor jullie al 

denken voetbal, baseball, volleybal eeuuuh saai! Nee nee lieverds, fout 

gedacht! Want deze vergadering zal heten “ de onbekende sport vergadering”. 

Kom dus allemaal verkleed als je favoriete onbekende sport. De kans dat je 

mee op kamp mag als je niet verkleed bent is nog vrij hoog. Op 11/11 is het 

wapenstilstand. Wat fantastisch is want in tegenstelling tot alle andere 

dagen van het jaar mogen de wapens gewoon rustig een dagje zwijgen. En als 

dat genoeg is het die dag ook nog is scouts ook! Eureka! Kom dus allemaal 

zonder wapens (Maricaux gij dus ook) naar de scouts van 2 tot 5. Al wie wel 

een wapen mee heeft zal geen kampboekje ontvangen. Op 18 november is het 

leidertjesdag. Neem dus zeker wat leuks mee. Want ons het hardst soigneert 

mag mee op kamp. Wie dat niet doet moet op gidverkamp. De vergadering 

zelf zal in het teken staan van muziek. Kom dus verkleed als je favoriete 

muzikant. Op 25 november doen we doen de “waar is Demol?”-

vergadering.  Bekend van het tv programma “waar is De Mol?” Kom zeker 

niet verkleed want dat is echt super Chiro. En dat brengt ons naadloos over 

naar het thema van de vergadering van vrijdag 30/11 want dat zal de grote 

ziektevergadering zijn. Deze zal doorgaan in onze favoriete scoutslokalen van 



20 uur tot 22u30. Op vrijdag 7 december gaan we wederom niet de 

platgetreden paden betreden. Jullie denken Jeuj sinterklaas! NEEN. Wat we 

wel doen komen jullie te weten van 20 tot 22u30. Be there of be a gelijkzijdig 

en gelijkhoekig vlak figuur. Op vrijdag 14 december gaan we eindelijk te 

weten komen wie een Bar mitswa krijgt. “Maar leiding wat is een Bar 

mitswa?” Wel dat en nog vele andere interessante wetenswaardigheden 

kunnen jullie ontdekken als jullie aanwezig zijn op deze vergadering die 

wederom van 20 uur tot 22u30 zal duren. Jeuj! Op 23 december doen we het 

Jinsthanksgivings-feestje. Of zoals het vroeger bekend was: “het 

kerstfeestje”. Maar zoals jullie al uit dit kompas konden opmaken, deze ploeg 

doet het graag net dat tikkeltje anders. Dus daarom thanksgiving! Meer info 

volgt dra! En dan nu de laatste vergadering van het jaar. En als de wereld 

vergaat na 2018, ook van je leven. Of we doen verder op mars, dat kan ook 

natuurlijk. Elon Musk zal daar wel raad mee weten. Tenminste, als hij niet 

over ons begint te tweeten. Want daar hebben we even geen zin in. Anyway 

op 30 december doen we onze Barmitswa waar we het eerst over hadden. 

Deze ook uiteraard weer op onze vertrouwde 2 tot 5 op de scouts. Tot dan! 

 

Zo dat was het voor dit kompas. Lees het goed anders mag je niet mee op 

kamp! 

 

Dikke knuffels en bescheiden zoentjes van jullie leiding  

Jassandra Ceurissen, Hieter Panssens, Mébastien Saricaux, Dannes Wemol!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Akabe 
  

Hoi liefste schattekes, hebben jullie een leuke 

vakantie gehad? Zijn jullie klaar voor een jaar 

vol akabe plezier? 

Wij zijn er al helemaal klaar voor! 

Kijk snel verder om te weten te komen welke leuke dingen we in petto 

hebben voor jullie! 

 

Kennen jullie Wally? Wij ook niet want 

we vinden hem niet… Komen jullie hem 

mee zoeken? Kom dan zeker zondag 9 

september van 11u tot 17u naar de 

scoutslokalen. Vergeet jullie rood-wit 

gestreepte t-shirt niet aan te trekken! 

 

 

Op zondag 16 september is het geen 

vergadering, maar kom gerust eens een 

kijkje nemen op Suikeren zondag in het 

park van Lint vanaf 14 uur. Wij zijn al 

zeker te vinden bij de scoutsstand. 

 

 

Heb jij ooit al eens gedroomd van een tocht door de jungle? Wij wel en we 

willen jullie graag meenemen. Komen jullie mee de jungle ontdekken op 

zondag 7 oktober van 11u tot 17u? We zien jullie aan de scoutslokalen. 

 

 

 

Het is bijna Halloween!!! Daarom gaan zondag 

21 oktober griezelen op onze 



heksenvergadering. Trek jullie engste 

Halloweenoutfit aan en kom naar de 

scoutslokalen van 11u tot 17u. 

 

Op 4 november komen er oude bekenden langs. Als 

jullie willen weten wie dit zijn, kom dan van 11u tot 

17u naar de scoutslokalen. Ze wachten op jullie! 

 

De leiding heeft wel eens zin in een lekker stukje taart, maar we 

bakken er niet zoveel van. We weten dat jullie echte chef koks zijn. 

Daarom willen wij jullie hulp, kom op zondag 18 november van 11u 

tot 17u naar de scoutslokalen. 

Berichtje van de redactie: 18 november is het leidertjesdag, dus vergeet 

zeker niet jullie leiding in de bloemetjes te zetten. 

 

 

Wij zijn bij de brandweer, wij zijn wij de 

brandweer! Als het brandt dan blussen wij het 

vuur! Zondag 2 december van 11u tot 17u 

brandweer vergadering. Be there! 

 

Zondag 16 december is onze jaarlijkse soepslag. We verkopen soep 

doorheen doorheen heel Lint. Wij kunnen al deze soep niet dragen en 

hebben jullie hulp dus nodig! Jullie 

worden verwacht om 11u op de scouts. Om 17u mogen jullie ouders 

jullie hier terug komen halen. Vergeet ook zeker jullie eigen soep niet te 

bestellen! 

 



De leukste tijd van het jaar is er weer! Kerstmis! Dat moeten we 

vieren. Op zondag 30 december van 17u tot 20u verwachten we 

jullie op de scouts voor het leukste kerstfeest van het jaar. 
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Alles op een rijtje: 

- Zondag 9 september: Waar is Wally vergadering? (11u-17u in de 

scoutslokalen) 
- Zondag 16 september: Suiker zondag (in het park van Lint) 

- Zondag 23 september: geen vergadering 
- Zondag 30 september: geen vergadering 
- Zondag 7 oktober: Jungle vergadering (11u-17u in de scoutslokalen) 

- Zondag 14 oktober: geen vergadering 
- Zondag 21 oktober: Heksenvergadering (11u-17u in de scoutslokalen) 

- Zondag 28 oktober: geen vergadering 

- Zondag 4 november: Oud-leidingvergadering (11u-17u in de 

scoutslokalen) 

- Zondag 11 november: geen vergadering 
- Zondag 18 november: Bakkervergadering (11u-17u in de scoutslokalen) 

- Zondag 25 november: geen vergadering 

- Zondag 2 december: Brandweervergadering (11u-17u in de 

scoutslokalen) 

- Zondag 9 december: geen vergadering 
- Zondag 16 december: Soepslag (11u-17u in de scoutslokalen) 

- Zondag 23 december: geen vergadering 

- Zondag 30 december: Kerstfeestje (17u-20u in de scoutslokalen) 

 

Noteer deze data ook al in jullie agenda: 

- 16 en 17 maart: 24 uren van de Akabe (meer info volgt) 

- van 1 tot 8 augustus: kamp (meer info volgt) 

 

Tot volgend jaar!!! 

 

Heel veel zoentje van jullie liefste 

leiding, Anneline, Eline, Sophie en 

Noa 
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Woordzoeker 
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Veros 
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Hopper Shopper 
 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  
  

  
  
  
  

  
  
  
 

 

 

  

  


