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Dag allemaal 
Dag allemaal! 

 

En zo zijn we weer aan ons laatste kompas van dit schooljaar aangekomen. Er 

wachten nog enkele leuke activiteiten op ons, zoals een gezellige jinbar, de gidver 

carwash, heerlijke vlaaien van de jogi’s en we gaan nog samen zwemmen! 

Op onze site waren de kampdata al te vinden. Hier geven we ze graag nog een 

keertje mee: 

 

Kapoenen 1-5 juli 2022 

Welpen 1-7 juli 2022 

Jojo’s 1-11 juli 2022 

Jogi’s 2-12 juli 2022 

Gidvers 16-30 juli 2022 

Jins 16-31 juli 2022 

Akabe 1-6 augustus 2022  

 

 

Daarnaast zullen jullie in het kompas ook een nieuwigheidje terug vinden: sinds 

kort hebben wij als scouts een meldpunt, lees er alles over op de volgende pagina. 

 

Stevige linker, 

De groepsleiding, 

Brent, Jona, Oscar & Sébastien 
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Meldpunt 
Hoi allen! 

 

 

Met trots mogen wij vertellen dat Eveline, Luna en Saar ons meldpunt zijn, wat 

houdt dat in? 

 

Bij het meldpunt kan je als lid, ouder of leiding terecht als er je iets dwars zit 

waarbij je niet bij je eigen leiding terecht kan.  

 

Het gebeurt helaas nog steeds dat iemand zijn grens wordt overschreven, of dat 

er wordt gehandeld vanuit een gewoonte. Door het meldpunt op te richten hopen 

we van onze scouts een nog fijnere en veilige omgeving maken voor onze leden en 

leiding! Als er dingen zijn die met de hele leidingsgroep besproken moeten 

worden, neemt het meldpunt de verhalen anoniem mee naar de groepsraad, de 

vergadering met alle leiding.  

 

Hoe kan je ons meldpunt bereiken? 

Je kan hen alle drie bereiken via meldpunt@scoutslint.be  

Als je hen liever persoonlijk benaderd, kan dat ook: 

- Eveline  

eveline.jaeken@scoutslint.be 
+32 493 77 80 55 

- Luna  

luna.daffnay@scoutslint.be 
+32 468 25 04 05 

- Saar  

saar.verstraelen@scoutslint.be 

+32 476 23 10 93  

mailto:meldpunt@scoutslint.be
mailto:eveline.jaeken@scoutslint.be
mailto:luna.daffnay@scoutslint.be
mailto:saar.verstraelen@scoutslint.be
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Kapoenen 
Dag lieve kapoentjes, 

Zondag 4 april is de eerste van de maand, vandaag mogen jullie thuis blijven! 

Op zondag 10 april zijn jullie welkom op de scouts van 14u 

tot 17u voor Gigi zijn niet verjaardagsfeest!! Dit is namelijk 

de dag na zijn verjaardag. Doe zeker jullie mooiste feestkleren 

aan!  

Op zondag 17 april mogen jullie nog een keertje thuis blijven. Tijd om 

met de familie Pasen te vieren! Vrolijke pasen!  

24 april verwelkomen we nieuwe leiding! De jins zullen dan leuke spelletjes met 

ons komen spelen, van 14u tot 17u op de scouts. 

1 mei is weer de eerste zondag van de maand. Jullie mogen thuis 

genieten van het goeie weer!  

Op zondag 8 mei vieren we de nationale humus dag! Dit 

lekkere gerechtje komt uit het Midden-Oosten. Tijd om wat bij 

te leren over deze cultuur van 14u tot 17u op de scouts.  

Zondag 15 mei vindt er een spel rondt ecologie en afval  plaats. Dit zal doorgaan 

op de normale uren namelijk 14u en 17u. De locatie wordt nog gecommuniceerd.  

Op zondag 22 mei vieren we leidertjesdag. Tijd om jullie leiding in de bloemetjes te 

zetten! Van 14u tot 17u welkom op de scouts. 

Zondag 29 mei is het poezen en katervergadering! We zien 

jullie graag van 14u tot 17u op de scouts. 
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5 juni is weer de eerste zondag van de maand, jullie mogen weer thuis blijven! 

Op zaterdag 11 juni is het tijd voor groepszwemmen! Meer 

nieuws volgt hier later over. Vergeet zeker geen bandjes en 

dergelijke indien je zoon/dochter dit nodig heeft. Gelieve ook 

te laten weten of je zoon/dochter kan zwemmen! 

Op vrijdag 17 juni vieren we Mongools nieuwjaar om het scoutsjaar af te sluiten! 

De laatste vergadering wordt een heus feest. Van 18u tot 20u welkom op de scouts! 

Kusjes en knuffels 

Gigi, Toto, Zazou, Rikki, Apodemus, Nala, Kora en Veva  
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Welpen 
April 

3de: geen vergadering 

10de: Wees maar goed uitgerust deze zondag want het is sport vergadering van 14u 

tot 17u. Doe je sportiefste outfit aan. 

17de: geen vergadering. Vrolijk Pasen iedereen! 

24ste: Deze vergadering gaan jullie geen vergadering krijgen van ons maar komen 

de jins jullie leiding geven van 14u tot 17u. 

Mei 

1ste: geen vergadering 

8ste: Deze week krijgen jullie een dagje nieuwe leiding van de Jins van 14u tot 17u. 

15de: Deze week vindt er een spel rondt ecologie en afval plaats. De locatie wordt 

nog gecommuniceerd. 

22ste: Haal allemaal jullie stoerste piraten looks naar boven want deze vergadering 

gaan we voor een dagje echte piraten worden van 14u tot 17u. 

29ste: Deze week worden jullie van 18u tot 20u verwacht voor de grote welpen quiz. 

Juni 

5de:  geen vergadering 

11de: Deze week is het groepszwemmen. 

19de: Jullie worden verwacht van 18u tot 20u voor een kei toffe party dus neem 

allemaal maar jullie dansbenen mee want we gaan feestenn! 

26ste: geen vergadering   
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Jojo`s 
3 april is het jammer genoeg geen vergadering                           . We zien jullie graag 

volgende week. Tot dan!        

 

Kijk daar een giraf       ! Kijk een zebra 🦓 ! Komen jullie Zondag 10 april mee dieren 

                             spotten? We trekken van 14u tot 17u op de Scouts op Safari🏜!  

 

Zondag 17 april vieren we Pasen         ! Jullie kunnen zich wel inbeelden dat de 

paashaas dan mega veel werk heeft. 🐇🐰 Gelukkig zijn wij er om een handje te 

helpen door op zoektocht te trekken! Op de Scouts van 14u tot 17u!  

 

Zondag 24 april gaan de mega enthousiaste en getalenteerde jins jullie leiding 

geven. Verwacht maar een spetterend spel!! Op de Scouts van 14u tot 17u!  

 

*wenen              *1 mei is de eerste van de maand, dus jammer genoeg geen 

vergadering             . Tot volgende week!!              

 

Zondag 8 mei zullen jullie de leiding weer moeten missen, want de jins komen 

jullie leiding geven!!                 Zijn jullie ook zo benieuwd naar het spel dat zij in petto 

hebben?? Het wordt sowieso top! Van 14u tot 17u op de Scouts!  

 

Zondag 15 mei wordt er een algemeen spel georganiseerd rond het thema 

ecologie ♻️ en afval 🗑️. Dit zal doorgaan tussen 14u en 17u. De locatie wordt 

nog gecommuniceerd. 
 

Het zonnetje            begint weer te schijnen en dat betekent: waterspelletjes      !! 

Kom zondag 22 mei naar de Scouts met kleren die nat, maar ook vuil mogen 

worden      ! Van 14u tot 17u!  
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Omdat de leiding weeral bijna examens          heeft, schakelen we over naar 

avondvergaderingen. Zaterdag 28 mei doen we een casino avond                         ! Durf jij 

alles in te zetten op schoppen ♠️ ? Of ben jij een kei in 21? Kom het ontdekken op 

de Scouts van 19u tot 21u!  

 

4 juni is het geen scoutsvergadering omdat het de eerste van de maand is, maar 

nu kunnen jullie dubbel zo hard uitkijken naar het groepszwemmen           !  

 

Zaterdag 11 juni gaan we een mega leuke uitstap maken! Na twee jaar gaan we 

terug: groepszwemmen                                       !!!! Meer info krijgen jullie hier later over!  

 

Zaterdag 18 juni trekken we samen de wereld rond! Wil je weten hoe de inuits 

leven 🌨❄️? Of bezoek je liever hawaii         ? Het kan allemaal op de reisje-rond-de-

wereld-vergadering             ! Op de Scouts van 19u tot 21u!  

 

Om de vergaderingen af te sluiten gaan we een feestje                                         organiseren voor 

jullie! Dit zal doorgaan in het weekend van 26 juni. Meer info hierover volgt nog!  

 

1 tot 11 juli staat natuurlijk al vrij in jullie agenda, want dat gaan we op 

jojokamp🏕! Op deze spetterende                manier zullen we het scoutsjaar afsluiten!! 

Meer info over kamp volgt nog!  

 

                                     - jes van jullie leiding!  

Walter, Niels, Lancelot, Pommeline, Owen, Jelte, Kaat en Luna   
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Jonggidvers 
Van 1 april tot 3 april gaan we op een legendarisch weekend. De locatie voor dit 

weekend zullen jullie zelf nog moeten uitvinden, veel succes!! 

 

Zondag 10 april is het vergadering op de scouts van 14u tot 17u. 

 

tulaga ese e leai se fonotaga ia Aperila 17 

 

Vlaaienslag 23-24 april 

 

Domingo, 1º de maio, é a reunião dos escuteiros das 14h às 17h. 

 

Dominica VIII mensis Maii conventus exploratores ab hora 2 post meridiem 

usque ad 5 pm fit. 

 

Zondag 15 mei is het een algemeen spel. Dit zal doorgaan tijdens de normale 

uren, dus van 14u tot 17u. De locatie waar het spel zal doorgaan, wordt nog 

gecommuniceerd. 

 

E diela e 22 majit është takimi në skautët nga ora 14:00 deri në 17:00. 

 

Sunnudaginn 29. maí er samkoma hjá skátunum frá 14-17. 

 

Sobota 4 czerwca to spotkanie harcerskie od 19 do 21. 

 

11 juni Groepszwemmen 

 

Lørdag 18. juni er det møte hos speiderne kl 19-21. 

 

NgoMgqibelo zingama-25 kuNhlangulana umhlangano ozoba se-scouts kusukela 

ngo-19h kuya ku-21h.  
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Gidvers 
 
Hola amigos, 

 

Op zondag 3 april is het techniekenvergadering. Dringend tijd 

om vuur maken, tenten opzetten en sjorren nog eens op te frissen 

voor ons kamp. Be prepared van 14 uur tot 17 uur op de scouts. 

 

Xin chào, op zondag 10 april gaan we koken! Wat we gaan maken, blijft nog een 

verrassing. Maar we kunnen alvast verklappen dat het wellicht een Michelinster waardig 

zal zijn! Eten doet iedereen graag, dus kom maar af van 14 uur tot 17 uur. 

 

Bonjour mes chéris, de paashaas is ook op de scouts langs geweest! 

Kom op zondag 17 april naar de scouts als je je verzameling 

paaseieren nog wat wil uitbreiden. Nooit genoeg chocolade, toch?   

 

Yassou, op zondag 24 april mag één van onze patrouilles zich weer 

bewijzen als nieuwe leiding. Wij zijn alvast benieuwd welk spel ze 

zullen bedenken! Kom af naar de scouts van 14 uur tot 17 uur om 

het te ontdekken.  

 

Guten Tag, omdat het vorige week zo leuk was, doen we er nog een gidverstage bovenop, 

joepie! Hopelijk zijn jullie even goed voorbereid als jullie nieuwe leiding en komen jullie 

van 14 uur tot 17 uur naar de scouts. Of wie weet is het wel ergens anders? Jullie 

nieuwe leiding kiest! 

 

Hallå, het is tijd voor een van de leukste vergaderingen van 

het jaar; de vuile vergadering! Klaar om onherkenbaar te 

worden? Kom dan op zondag 8 mei van 14 uur tot 17 uur 

naar onze scoutslokalen. Zie wel dat ze u achteraf thuis nog 

binnenlaten ;).   

 

Aloha, op zondag 15 mei wordt er een groot spel rond ecologie georganiseerd voor de 

hele scouts. Kom jullie tak vertegenwoordigen van 14 uur tot 17 uur. De locatie wordt 

later gecommuniceerd. 

 

Ciao amici, op zondag 22 mei doen we een collab met de 

akabe! Het thema van deze vergadering zal K3 zijn. En dan 

bedoelen we de originals: Karen, Kristel & Kathleen. De 

opvolgsters tellen niet. Kom af naar de scouts van 14 uur 

tot 17 uur.  

 



13  

  

  

Dobri Den, zet je wekker maar al heel vroeg op zondag 29 mei want we gaan een 

dauwtocht doen! Waar en wanneer juist wordt later nog gedeeld met jullie maar wees er 

zeker bij want deze tocht is echt altijd de moeite!   

 

Fa Wakka, Onder het motto ‘if you can’t beat them, bluff them’ organiseren we een 

casinoavond. Er zal gegokt, gespeeld, ingezet, verloren en gewonnen worden op 

zaterdagavond 4 juni. Trek een chique outfit aan en kom van 20 uur tot 22 uur naar de 

scouts. Ready to lose everything? 

 

Kon’nichiwa, op zaterdag 11 juni vindt onze jaarlijkse 

afspraak in het zwembad plaats. Tijd voor groepszwemmen 

dus! Meer info vinden jullie terug op het einde van ‘t 

Kompas. 

PS Vergeet je badeendje niet! 

 

S ̄wạs̄dī, om de zomer goed in te zetten, houden we op 

zaterdag 18 juni een barbecue op de scouts. Lekker 

smullen! Jullie zijn welkom om 18 uur op de scouts om 

onze laatste échte vergadering met een knaller af te sluiten!  

 

Merhaba, onze laatste geldactiviteit voor het kamp; de 

gidvercarwash op zaterdag 25 juni en zondag 26 

juni! Traditiegetrouw vindt onze carwash plaats op het 

Oudstrijdersplein in Lint (naast de Carrefour). Maak al 

maar wat reclame bij familie en vrienden om zo nog wat 

extra centjes voor kamp bijeen te sprokkelen! Wij geven 

later nog uren mee.  

 

Jullie kapoenen, 

Jasmine, Ruben, Sofie, Tom & Wout 

 

1 april 2022, Lint  
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Jins 
3 april, 2 dagen na 1 april en 5 dagen voor 8 april is het natuurlijk vergadering. We gaan 
een gekke duo vergadering doen, neem dus allemaal een pot duo choco mee!!! Tot dan! Tis 
gewoon van 2 tot 5 hoor  
 
Zondag 10 april, 2 dagen na 8 april en 9 dagen na 1 april, is het ouder vergadering. We 
zullen eens zien wie een echte scouts familie is. Kom samen verkleed als jullie favoriete 
familiefilm. Tis gewoon van 2 tot 5 hoor  
 
Zondag 17 april, 16 dagen na 1 april, 1 dag voor 18 april, gaan we de japanse keuken 
ontdekken. Neem allemaal een ingrediënt mee dat je graag tussen je sushi hebt. Tis 
gewoon van 2 tot 5 hoor  
 
Zondag 24 april = jinstage  
 
1 mei hopen we op goed weer want we gaan sowieso met waterballonen gooien. De 
persoon die als een boom verkleed komt, mag niet komen, Tis gewoon van 2 tot 5 hoor  
 
6 mei is het geldactiviteit, we gaan een gekke jinbar organiseren woehoe feest super leuk, 
veel geld verzamelen om eens decadent te gaan eten op kamp ofzo? Denk dat het wel een 
goed plan kan zijn……. 2 tot 5 
 
 8meiishetjinstage,  
 
15 mei, of 15 mij? is het van 2 tot 5 vergadering 
22 mei of 22 mij? is het van 2 tot 5 vergadering 
 
Vanaf hier zijn het avondvergaderingen: 
 
Zaterdag den 21ste is het zover, de grootste roddel vergadering van het jaar, meer 
daarover, de dag zelf. We starten om 20u in de akabe wc.  
 
28 mei is het van 20u tot 22u, wie een jojo heeft, niet die stomme leden, maar zo een 
ding aan een koortje, mag die meenemen als cadeau voor de leiding. Eentje met lichtjes 
is leuk  
 
4 juni, van 20u01 tot 22u03, doen we iets met minuten. Hopelijk weten jullie hoe lang 
een minuut is, zo niet, gewoon echt oprotten.  
 
11 juni is het groepszwemmen, handig, dan moeten wij, de leiding, weer eens geen *** 
doen, meer info volgt  
 
18 juni is er een probleem. ER is iemand vermoord en ja, we weten niet wie, wat & waar. 
Waarom willen we dit weten? Omdat wij niks beters hebben te doen tijdens de examens, 
buizen doen we toch (niet). (van 20u00 – 22u00) 
 



15  

  

  

25 juni is het de laatste vergadering ooit voor de tweedejaars, we gaan ze daarom ook 
echt in de bloemetjes zetten. Woehoeeeeeeeee kompas is f*****ing af, yes yes yes yes (van 
20u00 – 22u00 
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Akabe 
10 april is het tijd voor de grote draken vergadering! We gaan op zoek naar 
de coolste, gekste en grappigste draken van 11u tot 17u. 
 
De volgende twee vergaderingen: op 24 april en 8 mei krijgen we extra leiding op bezoek. 

Wat zij voor in petto hebben is nog een groot geheim , kom het mee ontdekken van 
11u tot 17u!  
 

En dan is het eindelijk 22 mei: dit wordt de favoriete vergadering van leidster Frauke , 

het is namelijk de grote K3 vergadering! Wie verkleed komt als zijn favoriete 
K3tje krijgt extra punten tijdens het spel dat we voor een keertje samen met de gidvers 
zullen spelen van 11u tot 17u. 
 
En dan komen we al aan de voorlaatste vergadering van dit jaar: op vrijdagavond 10 juni 

maken we er van 18u-20u een gezellige avond van op de scouts . 
 
Op zaterdagavond 25 juni hebben we onze allerlaatste vergadering van dit schooljaar! We 

bouwen hier natuurlijk een leuk feestje van. Iedereen mag een chipje/ snackje of 

drankje  meenemen om te delen met de anderen, zo maken we er een leuke laatste 
vergadering van alvorens we op kamp vertrekken! We houden ons feestje van 18u tot 
20u.  
 
Binnenkort ontvangen jullie het kampboekje met alle informatie over ons knotsgekke, en 
vooral heel leuk kamp! Dat zal doorgaan van 1 tot 6 augustus. 
 
Veel groetjes, 
Frauke, Jona, Kobe, Rick & Tiemen  
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Veros 
 

Wist je dat… 

• Veros de afkorting is voor Vereniging voor Oud-Scouts, Oud-Gidsen, Ouders 

en Sympathisanten van Scouts Lint is? 

• Veros een vzw is? 

• Veros officieel werd opgericht in 1969? 

• Veros haar vijftigste verjaardag vierde met een feestdag in oktober 2019? 

• Veros meer dan 70 leden heeft? 

• Veros leden van twintig, dertig, veertig, vijftig, zestig, zeventig, tachtig en 

negentig heeft? 

• Veros elk jaar op weekend gaat en dit al meer dan 30 jaar? 

• Veros de Lintse scoutsgroep steunde in het plaatsen en financieren van 

lokalen in de Torfstraat, Zevenhuizenstraat, Bouwenstraat en Luitersheide? 

• Veros nog steeds mee in staat voor het beheer van 't Luytershof? 

• Veros al vanouds de barbecue op de Overgang mee verzorgt? 

• Veros jaarlijks het Festival van het betere Vlaamse Bier organiseert in 

samenwerking met de jins? 

• Veros reeds enkele jaren de grote brunch organiseert tezamen met de 

kapoenen? 

• Veros in de toekomst hun lokaal zal zetten op domein 't Luytershof? 

• Veros nu hun lokaal heeft in de Bouwenstraat? 

• Veros alle weken dat lokaal openstelt voor leden, stam, leiding en ouders van 

leden en/of leiding en dat je elke zondag vanaf 16.30 uur welkom bent? 

• Veros reeds verschillende jaren één of meerdere goede doelen steunt? 

• Veros dit jaar maar liefst drie goede doelen steunt: Sklero'ken, Prinses Harte 

en Argos Assistance Dogs? 

• Veros ook een Veros Loopteam heeft? 

• Veros bijna alle maanden een activiteit probeert te voorzien? 

• Veros de moeite waard is om lid van te worden? 

• Veros met plezier antwoord geeft op je eventuele verdere vragen? 

• Veros onder meer te bereiken is via info@veros.be? 

 

mailto:info@veros.be

