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Dag allemaal  
 

Beste leden, ouders en leiding, 

Na een spetterend groepsweekend komen we weer stillaan aan het einde van het 

scoutsjaar. Maar niet betreurd er komen nog tal van vergaderingen aan, leuke 

activiteiten en natuurlijk jullie eigen kamp! Dit allemaal gezegd zijnde gaan we er 

samen nog eens stevig tegen aan! 

Op 31 maart vindt onze jaarlijkse jinkwis plaats, daar kunnen jullie je eigen 

kennis gaan testen. 

Tijdens het weekend van 26-27 april trekken onze jonggidvers door de straten 

van Lint om jullie van heerlijke vlaaien te voorzien. 

Op 11 mei slaan Veros en Scouts de handen in elkaar en vindt de 35ste  editie 

van het festival van het betere Vlaamse bier plaats. 

Op 18 mei trekken we onze stapschoenen aan want het is tijd voor onze 

scherpenheuvelvoettocht. 

Zaterdag 15 juni gaan we met zen allen groepszwemmen! 

29 & 30 juni staan onze gidvers klaar om jullie wagens te laten blinken tijdens 

de gidvercarwash. 

 

Dan is het eindelijk zover we vertrekken op kamp! 

Kapoenen  1-5 juli 

Welpen  1-7 juli 

Jojo’s   1-11 juli 

Jonggidvers  1-13 juli 

Gidvers  15-27 juli 

Jins   16-31 juli 

Akabe  1-7 augustus 

 

Veel lees- en kijkplezier! 

 

Stevige linker, 

Zachtmoedige Patrijs, Hulpvaardige Sikahert, Oprechte Orang Oetean, 

Betrouwbare Steenarend 
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Kapoenen 
 

 

Het laatste kompas van dit scoutsjaar begint meteen met slecht nieuws: op 

zondag 7 april is er geen vergadering, aangezien dit de eerste zondag van de 

maand is. 

 

 

Zondag 14 april gaan we nogmaals op zoek naar de 

sportiefste kapoen. Smeer je spieren maar al in en doe je 

sportschoenen maar aan want van twee tot vijf gaan we er 

vol overtuiging tegen aan! 

 

 

 

 

 

 

21 april is het Pasen! We spreken zondagvoormiddag af op de 

scouts om op zoek te gaan naar de lekkere paaseitjes die de 

paasklokken hebben meegebracht! De zoektocht gaat door van 10 

tot 12. 

 

 

 

 

 

Oh, wat voor geritsel hoor ik daar? Is dat een hert of een konijn daar achter die 

struik? En wat een hoge bomen hier om me heen! Op zondag 28 april trekken we 

erop uit en gaan we naar het bos. Van twee tot vijf verkennen we de Lintse 

bossen en spelen we er een heus bosspel! 

 

Helaas! Zondag 5 mei geen vergadering, we zien je graag volgende week terug! 

 

 

 

 

Op 12 mei halen we allemaal de kok in ons boven en gaan we 

gezellig samen kokkerellen. We gaan op zoek naar de juiste 

ingrediënten en maken van twee tot vijf een overheerlijke 

maaltijd klaar. 
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Wat we op 19 mei gaan doen blijft een grote verrassing. Spannend! Ben je 

benieuwd? Kom dan zeker van twee tot vijf naar de scouts. 

 

Heb je altijd al eens je favoriete spel willen spelen op de scouts? Op 26 mei kan 

dat, want we spelen de hele middag typische scoutsspelletjes. Plezier verzekerd! 

We spreken af van twee tot vijf op de scouts.  

 

Aiai, 2 juni gaan we er even tussen uit. Geen scouts op de eerste zondag van de 

maand.  

 

 

Op zaterdag 8 juni organiseren we een avondvergadering 

boordevol met spelletjes. ‘Niets speciaal?’, hoor ik je denken. 

Natuurlijk doen we iets speciaal! We spelen alle spelletjes in 

onze slaapzak. De vergadering gaat door van zes tot acht, 

vergeet zeker je slaapzak niet mee te nemen. 

 

 

 

Zaterdag 15 juni gaan we met de hele groep zwemmen. Meer info over het 

groepszwemmen vind je verder op in het kompas.  

 

Vrijdag 21 juni  is het helaas alweer de laatste vergadering van het jaar. We 

zorgen samen voor een knaller van formaat! We spreken af van zes tot acht op de 

scouts.  

 

Niet getreurd, niet veel later vertrekken we op een onvergetelijk kamp. Alle 

informatie bezorgen we u tijdig via mail en via facebook. Ontvangt u onze mail 

niet? Aarzel dan zeker niet om een mailtje te sturen naar kapoenen@scoutslint.be 

 

Groetjes, 

Petro, Xebo, Gigi, Zazoe, Veva en Nala  

 

 

  

mailto:kapoenen@scoutslint.be
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Welpen  
  

Zondag 14/04    

De paashaas is gepasseerd, maar is wat slordig geweest en 

heeft wat eitjes achtergelaten. Aan jullie om deze te zoeken! 

We starten deze zoektocht om 2u op de scouts, tot dan!  

 

 

Zondag 21/04   

Zijn jullie wel eens de kok in huis? Wij zijn 

wel benieuwd naar jullie kookkunsten! Om 

je beste kooktrucs te laten zien, zouden wij 

willen vragen om 2 euro mee te brengen 

zodat we de lekkerste ingrediënten kunnen 

kopen. We starten om 2u op de scouts! 

 

 

 

Zondag 28/04 

Eens zien wie het sterkste geslacht is! Van 2 tot 5u is het de ultieme battle 

tussen de jongens en meisjes. Zorg dat je fit bent want er zal een beloning 

klaarstaan voor de winnaars! 

 

Zondag 12/05 

Tijd voor een quiz en niet zomaar een quiz … Er is maar één 

manier om er achter te komen wat deze zo speciaal maakt, 

zie dat je om 2u op de scouts bent! We maken er zeker en 

vast een toffe dag van! 

 

Zondag 19/05  

Hopelijk schijnt het zonnetje, want wij hebben zin in 

waterspelletjes! Tip: neem niet je allerbeste kleren mee. We 

hebben er enorm veel zin in en verwachten jullie om 2u op 

de scouts. Zoals gewoonlijk mogen jullie om 5u terug 

huiswaarts keren. 

 

Zaterdag 25/05  

Vandaag hebben we een avondvergadering gepland, we 

verwachten jullie van 7u-9u op de scouts om er een 

bangelijke avond van te maken! We gaan namelijk een 

escape room maken. Kunnen jullie ontsnappen? En dat 

nog is binnen de tijd? 
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Zaterdag 08/06 

Ook vandaag staat er een avondvergadering op het schema. We spelen vanavond 

het grote chips-spel! We verwachten jullie van 7u-9u op de 

scouts, tot dan! 

 

Zaterdag 15/06   

Groepszwemmen, jippieee!! Meer info volgt, maar wij hebben 

er alvast heel veel zin in!  

 

Zaterdag 22/06  

Nieuwsgierig naar het thema van ons kamp? Geen zorgen, zie 

dat je om 7u op de scouts bent want dan krijg je de kans om 

dit te weten te komen. Het is de laatste vergadering van het 

jaar en zullen dit mooi afsluiten. Om 9u mogen jullie weer terug naar huis. Tot 

dan! 

 

Datum van ons kamp: 1 tot 7 juli, kampboekje volgt! 
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Jojo’ s  
 

Hey lieve jojo’s, hier zijn we weer met een kompas voor 9 leuke dagen samen! 

Stilaan kunnen we al aftellen naar ons superformidabel kamp, waar jullie snel 

wat meer info over krijgen!  

 

 
Op zondag 14 april is het zover, pak je koffers maar vast in, want we gaan op 

Citytrip! We spreken om 13u 00 af aan het station van Kontich (aan de kant 

van Lint). Vandaar vertrekken we op avontuur naar de stad. Waar we heen gaan 
of wat we er gaan doen kunnen we helaas nog niet prijsgeven, dit is nog top 

secret, maar we kunnen al wel verklappen dat wanneer we terugkomen tegen 

17u00. De inwoners van deze stad ons niet snel zullen vergeten! 
 

Op zondag 21 april gaan we van 14u-17u een reis door de ruimte maken! Van 

Venus, naar de maan en terug.  
Een interessant weetje over Venus:  

Gek op taart? Dan moet je op Venus zijn! 
Op Venus ben je namelijk om de dag jarig. En dan is het ook nog eens heel lang 
feest, want een dag op Venus duurt 243 aardse dagen! De aarde heeft 365 dagen 
nodig om een rondje rond de zon te maken. En ongeveer 24 uur om een rondje rond 
de eigen as te draaien. Venus staat wat dichter bij de zon en heeft maar 225 
dagen nodig om een rondje rond onze ster te voltooien. Maar: de planeet draait heel 
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langzaam rond de eigen as: zo’n rondje duurt 243 dagen. Dus na iets minder dan 
twee lange dagen op Venus ben je alweer jarig! 
 
Op zondag 28 april van 14u tot 17u staat alles in het teken van een safari in 

Afrika! Maar welke dieren zijn er allemaal te zien in Afrika, we gaan het allemaal 

ontdekken tijdens de vergadering! Kom zeker verkleed als het dier dat je het 
liefste zou willen zien tijdens een safari.   

 

De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Maar wie heeft het aan het juiste eind? 
Zondag 12 mei zullen we eens en voor altijd beslissen wie de superieure groep is 

uit de potten en de ketels. Het is te doen van 14u tot 17u aan de lokalen, tot 

dan! 

 
Op zondag 19 mei gaan we met z'n allen naar Ibiza van 14u tot 17u voor het 

beste feest te geven dat dit eiland ooit heeft gezien! We hopen natuurlijk dat jullie 

massaal aanwezig zullen zijn voor hier een fenomenale namiddag van te maken! 
 

Vandaag gaan we op zoek naar jouw ultieme match! Ben jij benieuwd wie dat is? 

Dat zal je zondag 26 mei tussen 14u en 17u te weten komen. Zie maar dat je 
haren goed liggen!  

 

Wie kan het beste een bootje vouwen? Kom op zaterdag 8 juni tussen 19u en 
21u te weten hoe het allemaal werkt met wat water en bootjes.  

 

Zaterdag 15 juni, dan is het waterpret! Samen met heel scouts Lint gaan we 
zwemmen. Meer info hierover vind je achteraan het kompas. Haal alvast je 

mooiste zwemkledij en je coolste duik-moves boven! 

 

Dit is de laatste vergadering voor we op kamp vertrekken dus we gaan er een echt 
feestje van maken zodat we helemaal klaar zijn om op kamp te vertrekken! Dit 

feestje zal doorgaan 23 juni van 14u tot 17u! Het belangrijkste van een feestje is 

muziek en versiering, dus neem alvast jullie dansbenen mee dan maken we er 
een heus festijn van!   

 

Van 1 tot 11 juli gaan wij op kamp, hierover ontvangt u kortdags verdere 
informatie! 

 

Lieve zoentjes & veel liefs van jullie leiding! 
Laura, Lisa, Margaux, Matthias, Rob en Tiemen 
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Jonggidvers  
 

 

Liefste jonggidvers  

Het is bijna zover nog enkele maanden en we gaan op kamp. Voor we vertrekken naar dit 
super leuke, coole, vette kamp plannen we eerst nog wat leuke, coole en vette 
vergaderingen. Wat denken jullie daarvan?  

Even herhaling uit het vorige kompas:  
 We beginnen zondag 7 april: smeer jullie benen maar in want van 14u tot 17u 

gaan we voor de overwinning.  
 14 april mogen jullie verkleed komen. JEEEEJ!!! Wees origineel, het thema is 

maffia. Wij zien jullie van 14u tot 17u aan de scoutslokalen.  
 Zondag 21 april is het GEEN SCOUTS, want het is paaszondag. Tijd dus om 

paaseieren te gaan rapen in jullie tuin of die van de bomma en bompa!  

Het weekend van 27 - 28 april is het vlaaienslag! Om 
ons kamp te sponsoren moeten we veel vlaaien verkopen. 
Hierover krijgen jullie in de week van 1 april meer 
informatie! Wij verwachten dat IEDEREEN tijd maakt om 
mee te gaan verkopen, het is namelijk voor iedereen 
belangrijk dat we veel centjes bij elkaar krijgen. Vraag 
alvast eens aan jullie tantes, nonkels, nichtjes, neefjes, 
vriendjes en vriendinnetjes of zij geen zin hebben in een 
lekkere vlaai!  

Zondag 5 mei is het geen vergadering, tijd om wat te bekomen van de vlaaienslag! 
Geniet van een zondagje rust!  

Zondag 12 mei: de dag waarop wij jullie aanraden om eens 
goed uit te slapen. Het beloofd een vermoeiende maar fijne 
dag te worden. Wij verwachten jullie van 14u tot 17u op 
de scouts! 

Zondag 19 mei: EEUUUJJJ het is waarschijnlijk al veel 
mooier weer: tijd voor een vettige vergadering! Trek kleren 
en schoenen aan die vuil mogen worden. Om 14u komen 
jullie proper naar de scouts, waar jullie om 17u stinkend 
en vuil weer mogen vertrekken.  

Vrijdag 24 mei … de examens komen er weer aan … Daarom organiseren we 
avondvergaderingen! We starten met een kookvergadering van 18u tot 20u. Hou de 

whatsapp groep in het oog, hier krijgen jullie mogelijks nog extra informatie over centjes 
ofzowwww. xd 
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Zaterdag 1 juni is het de eerste vergadering van de maand dus GEEN SCOUTS. Zo 
kunnen jullie extra goed werken voor jullie examens. Veel succes! We zien jullie graag 
volgende week.  

Zaterdag 8 juni … PAM PAM PAAAAMMMMM de examenstress is nu niet alleen meer bij 
de leiding aanwezig, maar ook jullie voelen al wat stress. Daarom gaan we van 20u tot 
22u eens lekker ontspannen. (je voelt het al: hou whattsappp in het oog) 

Zaterdag 15 juni. Nog een nachtje slapen en jullie leidster Marie wordt 21 jaar! Tijd voor 
een feestje zit er jammer genoeg niet in want een groepsactiviteit steekt daar een stokje 
voor. Benieuwd? Kijk verder in het kompas of klik op het pakje om een tip te krijgen 
hehehehe.  

 

Vrijdag 22 juni! Tijd voor een weetje: Marie verjaard altijd tijdens de examens, ze was 
dat zo beu dat ze ooit haar verjaardag heeft veranderd op facebook. Dit leidde tot een 
conclusie: je voelt je niet jarig door een datum, maar door je omgeving. Als niemand je 
‘speciaal’ behandeld voel je je niet jarig. BON boeiee denken jullie … tja dit is een 
#marieverhaal. Terug ter zake: we zien jullie graag van 20u tot 22u op de scouts.  

29 juni: OMG NOG TWEE NACHTJES SLAPEN EN WIJ VERTREKKEN OP KAMPPPPPP. 
Omdat we elkaar niet beu mogen zijn voor we op kamp vertrekken en omdat de leiding 
zich mentaal wil klaar maken voor 13 dagen pubersitten is het geen vergadering.  

Als jullie niet naar de vergadering kunnen komen, gelieve dan af te melden. Dit kan via 
mail, naar jonggidvers@scoutslint.be of via een berichtje.  

 Marie: 04 71 39 06 15  
 Marionne: 04 84 10  61 72 
 Quinten: 04 88 16 36 19 
 Maarten: 04 91 91 24 35 

 Matthias (Bokke): 04 95 31 65 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jonggidvers@scoutslint.be
https://www.youtube.com/watch?v=KBdqPPO6eK8
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Gidvers  
 

Ewa dreiries,  

 

Hier zijn we weer met het laatste kompas van het jaar, oooooooooooh!!! Maar het 
wordt heel leuk jeeeeeej!!  

 

We beginnen met jullie spiertjes los te maken op 7 april, want dan is het 
sportvergadering. Trek jullie beste joggingpak en sportschoenen aan. De 

vergadering gaat door op de scouts van 14u tot 17u.  

 
Op 14 april is het de evolutievergadering, dit klinkt misschien heel vaag want dat 

is het ook. Jullie beginnen als kleine kapoentjes en als jullie jullie best doen 

worden jullie leiding. Maar ga daar maar niet van uit. Rarara waar en wanneer.  

 
Zondagavond 21 april na het avondeten vanaf 19u zijn jullie welkom op de scouts 

voor de langverwachte leefweek! Meer info volgt nog.  

 
Op 5 mei halen we het kleine kindje in ons nog is naar boven wan we gaan reisje 

rond de wereld spelen. The Floor is lavaaaaaa!!!!! Dit gaat door in het lindenhof 

van 14u tot 17u. 
 

Kom op 12 mei allemaal met de fiets, want dan gaan we croeseeeeeeen met onze 

tweewielers. Van 14u tot 17u @scouts Lint 
 

Op 19 mei gaan we lekker kokkerellen. Neem allemaal een lekker en bruikbaar 

ingrediënt mee. En dan zorgen wij dat we daar iets lekkers van kunnen maken. 

Dit gaat door op de scouts van 14u tot 17u. 
 

Op 26 mei moeten jullie allemaal met de fiets komen.  

 
Omdat de examens weer gaan beginnen, is het vanaf 1 juni avondvergadering! Dit 

gaat door van 20u tot 22u en we gaan lekker sluipen op de scouts.  

 
Op 8 juni worden jullie ontvoerd. Voor de duidelijkheid jullie gaan op dropping, 

neem allemaal een zaklamp mee en snacks voor onderweg. Meer info volgt!  

 
We hopen dat jullie allemaal kunnen drijven want op 15 juni is het 

groepszwemmen, de flyer vinden jullie in het kompas.  

 

Op 22 juni volgt een emotioneel momentje, want het is spijtig genoeg de laatste 
vergadering van het jaar. We gaan lekker barbecuen. Meer info volgt!  

 

29 en 30 juni is het de gidver carwash, jullie moeten hier allemaal op aanwezig 



14  

  

  

zijn om centjes te verdienen voor ons kei cool leuk awesome kamp! Meer info 

volgt! 

Jins  
 

Hoera, Je bent jarig! Op 7/04 vieren we van 2 tot 5 iedereen die ooit verjaard is 

geweest. Neem allemaal een verjaardagscadeautje mee, anders gaan we niet op 

kamp.  

~ Wist je dat verjaardagen tot 2005 verboden waren in luxemburg? Enkel 

door ingreep van revolutionair Nicolás Maduro werden verjaardagen 

gedecriminaliseerd. 

 

Op 14/04 gaan we vergadering doen met de buren, namelijk de aspiranten van 

Chiro Lint. En dan gaan we echt maffe dingen doen en laten zien dat wij echt 

zotte mannen (en vrouwen) zijn en beter dan de chiro zijn. 

 

 ~ Aspiranten waren de eerste jins die van Antartica waren afgescheiden, als 

gevolg van het Oosters schisma. 

 

Het weekend 20/04 van gaan we geld verdienen of misschien niet, meer info 

volgt. 

 ~ Geld is uitgevonden. 

 

Omdat de leiding incompetent is gaan jullie 28/04 laten zien hoe het echt moet. 

Bereid voor de kindjes een leuke vergadering voor zodat ze hun eigen leiding niet 

leuk meer zullen vinden. 

 ~ Jinstage is een Tsjechisch woord dat oorspronkelijk kletskapper betekent. 

 

Vandaag gaan we het volledige schaar-steen-papierspectrum af. Alle 

motherfokkers die blad-steen-schaar zeggen moeten thuisblijven. Na 5/05 zal 

iedereen met een schaar-steen-papierbrevet naar huis gaan, en kunnen bewijzen 

dat ze bij de echte pro’s horen.  

 ~ Schaar-steen-papier is een oud egyptisch gebruik om uit te maken wie de 

grootste piramide kreeg. Opvallend is dat in deze oorspronkelijke versie effectief 

scharen, stenen en papier werden gebruikt om elkaars handen te verminken. 

 

Allemaal deze week vrij proberen houden zodat het bierfestival van een leien 

dakje zal verlopen. Als we niet genoeg verdienen gaan we niet op kamp. 

 ~ Bier is lekker 

 

Drugsdealers, prostitutie, zakkenrollers, daklozen, duiven, ratten, chinezen, 

immigranten, winkels, openbaar vervoer, openbaar dronkenschap. Dat kan alleen 

maar betekenen dat we in een stad zijn. Meer info volgt. 

 ~ Antwerpen is volgens de VN de eerste en enige echte stad in de wereld. 
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Deze dag vieren we de maand 26 mei. Kom op 26 mei allemaal als je favoriete 26 

mei verkleed en neem je favoriete 26 mei gadget mee.  

 

Dit weekend gaan we vroeg opstaan zodat we een leuke dauwtrip kunnen doen. 

We gaan jullie hersenen goed op gang werken met een stevige wandeling, zodat 

jullie dan goed kunnen studeren. Meer info volgt. 

 ~ Tijdens de dauwtocht kan men de wilde Sébastien op zijn piekuur zien.  

 

De avond van 8/06 gaan we rustig wat leuke spelletjes spelen om te bekomen 

van de examens. Neem allemaal je favoriete spelletje mee, zoals monopoly, 

ganzenbord en russian roulette. En niemand neemt jungle speed mee, anders 

gaan we niet op kamp. 

 ~ Het eerste spelletje: snake 2, werd uitgevonden zodat de mensen zouden leren 

oppassen voor slangen. Sindsdien is het aantal slangenbeten gedaald met 200%. 

 

Trek allemaal jullie kleren uit want we gaan ons zwembrevet behalen. Meer info 

volgt, ergens in dit kompas. 

 ~ De eerste mensen konden beter zwemmen dan lopen. 

 

Barbecue! Neem eigen vlees mee. Om aan het milieu te denken koop je best 

milieuvriendelijk elektrisch vlees.  

 ~ B.A.R.B.E.C.U.E. staat voor: Barbecue 

            bArbecue  

                     baRbecue  

             barBecue  

          barbEcue  

            barbeCue  

                 BarbecUe  

               BarbecuE 

 

Dit weekend gaan we een dagje doorbrengen aan de zee. Zo kunnen we het jaar 

mooi afsluiten. Meer info volgt. Vergeet het kamp wel niet dat komt ook nog. 

 ~ Feit: 50% van alle zeeën zijn meren. 
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Akabe 
  
Dag liefste akabeestjes! De laatste vergaderingen zijn in vooruitzicht en dan kunnen we aftellen naar 

het akabekamp dat doorgaat van 3 tot 8 augustus. 

 

 
Op 14 april is het de paasvergadering! Eerst gaan we een grote 

paasbrunch doen dus jullie mogen allemaal iets lekkers 
meenemen van thuis. We verwachten jullie van 11u tot 17u aan 

de scoutslokalen.  

 

 

 

 
Op 28 april gaan voor een dag in de schoenen staan van de buurtpolitie. Wie heeft 

het geld gestolen van de bank? Dat zullen we allemaal moeten uitzoeken als echte 
politieagenten! We verwachten jullie van 11u tot 17u aan de scoutslokalen. 

 

 

 

 

Op 12 mei is het de vuile vergadering. Jullie mogen daarom slechte kledij 

aantrekken en ook een vuilzak meebrengen. We verwachten jullie van 11u tot 

17u aan de scoutslokalen.  

 
 

 

 

 
Op 25 mei gaan we een groot kampvuur maken en wat lekkers maken voor te 

eten aan het kampvuur! We verwachten jullie van 19u tot 21u aan de 

scoutslokalen. 

 

 

 

 

Op 23 juni is het Sophie haar verjaardagfeest! We gaan een 

groot tuinfeest maken, jullie mogen 2 euro meenemen voor 
een ijsje. We verwachten jullie van 11u tot 17u aan de 

scoutslokalen. 

 

 
Alles op een rijtje: 

 14 april van 11u tot 17u = paasvergadering 

 28 april van 11u tot 17u = buurtpolitievergadering 

 12 mei van 11u tot 17u = vuile vergadering 

 9 juni = geen vergadering 

 25 mei van 19u tot 21u = avondvergadering 

 23 juni van 11u tot 17u = Sophie haar verjaardagsfeest 

 3 tot 8 augustus = akabekamp 
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Vlaaienslag 
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Festival van het 
betere vlaamse bier  
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Veros 
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Hopper Shopper 
 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  
  

  
  
  
  

  
  
  
 

 

 

  

  


