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Dag allemaal 
Een nieuw kompas dus een nieuwe intro! Omdat we nog maar een maandje van de 

kerstvakantie af zijn, spelen we een spelletje in dit kompas.  

Verspreid over deze 14 pagina’s puur plezier kan je de vijf legendes vinden!  

Omdat het nog lang geen Pasen is en meneer de paashaas dus ook veel te vroeg is krijg je 

hem alvast cadeau!! 

 

Heb je ze allemaal, stuur dan een mailtje naar redactie@scoutslint.be waarin je de locaties 

goed beschrijft en wie weet brengt de kerstman of de sint wel extra veel dit jaar! 

Vind je ze niet direct? Geen paniek, ze zijn echt niet allemaal even makkelijk. 

 

 

mailto:redactie@scoutslint.be


Kapoenen 
4/12  

Zijn er stoute kindjes dit jaar? Daar komen we vandaag achter van 2 tot 5 aan de 

scoutslokalen.  

 

10/12  

Breng vanavond jullie favoriete spelletjes mee en jullie goed humeur voor onze exclusieve 

game night! 

We zien elkaar op de scouts van 18u tot 20u.  

 

17/12 

Wie blijft er het langste vanonder de ogen van de leiding? Dat zien we vanavond en trek 

daarom jullie donkerste en warmste kledij aan! Jullie worden verwacht op de scouts van 18u 

tot 20u. 

 

27/12 Trek jullie foutste kersttruien aan voor ons super leuke kerstfeestje van 18u tot 20u op 

de scoutslokalen. 

 

7/1  

Gelukkig Nieuwjaar!     

We gaan het nieuwe jaar van start met een leuke driekoningentocht! Kom om ter beste 

verkleed als koning/koningin. We spreken af aan de scoutslokalen van 18u tot 20u.  

 

14/1 

Kom in jullie meest glinsterende outfit voor onze spetterende disco avond! Dit gaat door in de 

scoutslokalen van 18u tot 20u. 

 

21/1  

Vanavond kruipen we gezellig bij elkaar voor de geweldige groepsfilm van 18u tot 20u30 aan 

de scoutslokalen. Neem zeker kussens en dekentjes mee! 

 

28/1  

Trek lekkere warme kleren aan en neem lantaarns en pillampen mee voor onze lichtjestocht! 

Kom naar de scoutslokalen van 18u tot 20u 

(Ps: eet niet te veel ;) ) 

 

12/2 

Trek jullie beste legeroutfits aan voor onze grote legervergadering! Kom naar de scouts van 

14u tot 17u. 

 

18/2-19/2 

Dit weekend is het onze leuke 24u’se op de scoutslokalen van 13u tot 13u! Meer info volgt.  

 



26/2 

Vandaag zullen jullie geen leiding krijgen van jullie favoriete leiding, maar jullie krijgen wel 

leiding van oude bekenden :). Komt dat maar goed?… Jullie worden verwacht van 2 tot 5 

aan de scoutslokalen. 

 

Veel warme kusjes van jullie liefste leiding xxx 

Veva, Apodemus, Gigi, Zazou, Toto, Kora, Kerri, Nala en Rikki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Welpen 
 

DECEMBER 

 

Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint … Zondag 4/12 komt de 

Sint naar onze scouts!  Het is dan uitzonderlijk wél vergadering. 

Tussen 14u en 17u maken we er weer een leuke zondag van! 

Verkleed je als Sinterklaas of roetpiet en wie weet brengen ze 

wel iets lekkers voor jullie mee :))  

 

 

Wie van jullie is sterk, sluw en laat zich niet zomaar doen? 

Zaterdag 10/12 van 18u tot 20u zoeken we uit of jij tot de beste en rijkste bende kan horen 

tijdens onze maffia vergadering. Vertel het niet aan je vijanden maar verkleed komen kan je 

een voordeel opleveren      

 

 

 

De gezelligste tijd van het jaar komt eraan: binnen één week is het 

kerstavond! Daarom doen we het beste kerstfeestje ooit               . Kom zaterdag 

17/12 om 18u in je favoriete kerst outfit naar de scouts. Neem ook een 

cadeautje mee van maximum €5. Om 20u mogen jullie terug opgehaald 

worden.  

 

 

 

 

JANUARI 

Gelukkig nieuwjaar!!!  

2023 wordt een jaar vol plezier en vriendschap. Vanaf volgende week vliegen we er weer in! 

Nu kunnen jullie nog even genieten van de vakantie. 

 

 

Zaterdag 14/01 

Welkom in de jungle! Tussen de bomen groeien de 

welpen op. Ze worden opgeleid door de oudste 

dieren. Vandaag leren jullie de route naar het 

wolvenhol, de taal van de jungle en de geheimen 

die het verbergt. We verwachten jullie tussen 18u 

en 20u op de scouts. 

 

 

Zaterdag 21/01 is het tijd voor de groepsfilm.  



Van 18u tot 20u30 kijken we samen met de jongste takken naar een mega kei vet coole film. 

Vergeet zeker geen kussen en eventueel een dekentje om gezellig te kunnen zitten.  

 

Vandaag trekken we de wereld rond. Door de woestijn en de sneeuw, over de oceaan en de 

bergen. Wees voorbereid op alle situaties want het beloofd een helse tocht te worden. Kom 

Zaterdag 28/01 als ontdekkingsreiziger naar de scouts om 18u. Hopelijk verloopt onze reis 

goed en kunnen we om 20u huiswaarts keren. 

 

FEBRUARI 

Zondag 5 februari is het eerste zondag van de maand dus geen vergadering.  

 

 

HET IS ZOVER! We gaan op weekend!!!  

Duid 10 tot 12 februari in het rood aan in jullie agenda. 

Hoe meer welpen, hoe meer vreugd. Het is bijna valentijn 

dus ons weekend zal helemaal in teken van de liefde 

staan   

Meer info volgt later…  

 

Zondag 19/02 zien we elkaar weer om 14u. 

Omdat we een beetje heimwee hebben naar ons weekend blijven we nog even in thema. 

Vandaag mogen jullie allemaal in het rood verkleed komen. Om 17u ronden we onze rode 

vergadering af en mogen jullie naar huis rollen. 

 

Jullie leiding heeft veel lieve woordjes over jullie verspreid. De Jins willen daarom super graag 

aan jullie leiding geven. Kom zondag 26/02 naar de scouts van 14u tot 17u. Het thema laten 

we nog weten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jojo`s 
 

Hey allemaal  

4 December komt sinterklaas speciaal voor ons langs dus houden we een groot sinterklaasfeest op 

de scouts van 14u-17.  

Omdat we 10 december zo hard hebben gefeest zal het deze week een mega toffe avondvergadering 

van 18u-20u op de scouts. Kleed jullie warm aan voor deze koude avond vergadering. Er zal ook een 

tweedehands standje zijn.  

17 December zonder natuur is de mensheid niks waard. Dus we gaan het grote ecologie spel spelen 

kom zeker van 14:00 tot 17:00.  

23 December vieren we kerstavond! Neem allemaal een cadeautje van 3 euro mee dit moet niks 

nieuw zijn! We gaan er een leuke avond van maken. Van 18:00 tot 20:00  

30 December: ik moet slecht nieuws melden er is dit weekend geen vergadering. Maar namens de 

leiding wensen we jullie een fantastisch goed nieuwjaar.  

14 januari We gaan niet op de computer spelen maar we gaan gezelschapsspellen spelen. Kom 

allemaal van 18u tot 20u plezier maken. En ga je weten hoe jullie ouders vroeger plezier maakte.  

21 januari is het filmavond van 18u tot 20u30 kom allemaal gezellig meekijken naar een film die 

geheim blijft spannend.  

28 januari: Kom allemaal als james bond we gaan een paar bandieten oppakken en de wereld reden 

van het kwaad  

12 februari Het is de belangrijkste dag van het scoutsjaar het is onze jaarlijkse pannenkoeken slag. 

Kom zeker allemaal helpen. Zonder hulp word het een heel saai kamp.  

19 februari Joppe is jarig we spelen een spel rond Joppe wie vind de meeste info rond deze super 

leuke leiding.  

26 februari Op deze dag gaan de Jins het 1 dagje voor ons overnemen ze gaan een super leuk groot 

spel maken. gedraag jullie allemaal netjes. 

 

 

 

 

 

 



Jonggidvers 
3 december: Eujjj, Sinterklaas is in het land. Oei, maar alle Pieten zijn hun pakjes onderweg 

kwijt gespeeld. Zoek jij mee om alle pakjes terug te vinden? De vergadering zal plaats vinden 

van 20 tot 22 uur. 

10 december: Wat is er gezelliger dan lekker samen kokkerellen? Neem allemaal een 

willekeurig product mee om er met z’n allen een topgerecht van te maken. De vergadering 

zal plaats vinden van 18 tot 20 uur. 

17 december: Brrr, het begint behoorlijk koud te worden. Neem allemaal jullie slaapzak mee 

en dan maken we er samen een keicozy vergadering van. De vergadering zal plaats vinden 

van 20 tot 22 uur. 

26 december: ‘t Is weer tijd voor veel kerstlichtjes, toffe kerstmuziek en leuke pakjes. Neem 

allemaal een pakje mee van maximaal 5 euro voor het legendarische kerstfeestje. De 

vergadering zal plaats vinden van 20 tot 22 uur. 

7 januari: "Driekoningen, Driekoningen, geef mij een nieuwe hoed!" Kom allemaal zo goed 

mogelijk verkleed als koning en dan gaan we huis aan huis ons zangtalent laten horen. De 

vergadering zal plaats vinden van 18 tot 20 uur. Locatie volgt later! 

14 januari: Camoufleer je maar goed want het is sluipspel. De vergadering zal plaats vinden 

van 20 tot 22 uur. 

21 januari: Groepsfilm! De vergadering zal plaats vinden van 19 tot 21.30 uur. Vergeet geen 

dekentje of kussentje… 

28 januari: We spelen het grote-Harry Potterspel. Bereid je maar voor op magische 

toestanden. De vergadering zal plaats vinden van 20 tot 22 uur. 

12 februari: Wat we vandaag gaan doen is nog een verassing, spanneeeuuund. De 

vergadering zal plaats vinden van 14 tot 17 uur. (Neem ook allemaal 7 euro mee voor een 

lekkere pannenkoek van de jojo's te kunnen eten.) 

19 februari: Vandaag is het techniekenvergadering. We gaan eens zien of jullie allemaal 

kunnen sjorren, tenten opzetten en vuur maken. De vergadering zal plaats vinden van 14 tot 

17 uur. 

26 februari: Hebben jullie al gehoord van vergeten groenten? Neen? Daar maken we 

vandaag verandering in. De vergadering zal plaats vinden van 14 tot 17 uur. 

3-5 maart: Groepsweekend! Info hierover volgt nog. 

 

 

 

 

 

 



Gidvers 
 

Op zaterdag 3 december draait het allemaal rond de goeIe, oude man. We eren hem 
van 19u tot 21u!  
 
Opgepast deze week doen we vergadering van 18u tot 20u. We gaan namelijk 
gezellig samen kokerellen! Dus haal allemaal jullie beste kookkunsten maar boven… 
Verdere info volgt nog! 
 
We bereiden ons al voor op de vele skitrips en wanen ons in de bergen voor een 
goeie vettige après-skivergadering. Kom het ontdekken van 19u tot 21u in de 
scoutslokalen.  
 
Nu de jaarlijkse kerstfeesten achter de rug zijn, is het tijd voor ons kerstfeestje. Dit 
zal doorgaan op dinsdag 27 november. We maken het lekker gezellig, een niet te 
missen avond! Van 19u tot 21u in de lokalen, verdere info volgt nog. 
 
Driekoningen, driekoningen geef mij een nieuwe hoed… Jaja, warm allemaal jullie 
engelenstemmen al maar op want op zaterdag 7 januari gaan we zingen voor 
driekoningen. Dit doen we van 19u tot 21u.  
 
Trek allemaal jullie smokings en cocktaildresses aan want het is tijd voor het casino. 
Dit doen we van 19u tot 21u.  
 
Zaterdag 21 januari kunnen jullie allemaal even komen relaxen, want dan is het 
groepsfilm. Dit zal doorgaan van 19u tot 21u30 op de scouts! 
 
Kom vandaag allemaal donker gekleed, want dit zou wel eens van pas kunnen 
komen bij de vergadering van vandaag. Wat we gaan doen ontdek je zaterdag 28 
januari van 19u tot 21u.  
 
Op 4 februari gaan we een mega vet leuk spel doen. Wat juist ontdek je dan van 19u 
tot 21u.  
 
Er hangt liefde in de lucht op 12 februari. We vieren Valentijn en de liefde. Spread 
the love tussen 14u en 17u! 
 
Trek allemaal jullie slechtste outfitje aan want op 19 februari wordt het lekker vuil! We 
doen een vettig, vuile vergadering die je niet wilt missen…Be there van 14u tot 17u.  
 
Op 26 februari willen we jullie graag verrassen. Dat doen we met de grote 
verrassingsvergadering! Zijn jullie benieuwd? Kom dan allemaal van 14u tot 17u naar 
de scouts, niet te missen dus!  
 
 
 



Jins 

 
 

 



 

 

 

 

 

 



Akabe 
Heyhoi, 

Een nieuw kompas vol nieuwe activiteiten, wij kijken er al heel hard naar uit!      

 

Op 4 december is het geen vergadering. Zo kunnen we ons helemaal klaarmaken want de 

Sint komt bijna langs.       

 

Op 11 december gaan geld verdienen voor ons kamp. De leiding zal 

dit weekend druk aan het werk zijn, daarom doen we deze keer geen 

vergadering!     Vergeet niet om allemaal heel veel reclame te 

maken voor onze akazeevruchten!  

 

 

Op 17 december gaan we een leuke avondvergadering doen! We 

vieren vandaag de verschillende feestdagen. We gaan nog nagenieten van de Sint maar 

tegelijkertijd gaan we ook in de Kerstsfeer komen.       Omdat dit toch wel een feestje is, zijn 

alle ouders ook welkom om mee te vieren. We zien jullie tussen 17u en 20u op de scouts! 

       

 

Op 25 december en 1 januari gaan we geen scouts houden want het is Kerstmis en 

nieuwjaar!                Vrolijk Kerstfeest en gelukkig nieuwjaar van jullie favoriete leiding.       

 

Driekoningen, driekoningen, geef mij een nieuwe 

hoed.      Jaja u hoort het goed! Het is 

Driekoningen, jeeeeej! Vandaag gaan we ons mooi 

gezang aan Lint laten horen. Kom allemaal verkleed 

als een koning. We spreken af om 17u tot 20u op de 

scouts. 

 

 

 



Ohnee, het weekend van 15 januari is er jammer genoeg geen scouts! Algoed zien we jullie 

volgende week.        

 

21 januari is het filmavond. Dan gaan we gezellig met heel de scouts samen kijken naar een 

film. Meer informatie volgt!  

 

Het weekend van 28 januari is er geen scouts!     

Jammer genoeg is het de week erna door omstandigheden ook geen scouts. WAT??? Hoe 

moeten jullie nu kunnen overleven zonder jullie geweldige leiding zo lang niet te zien.       

 

Eindelijk, terug scouts.       Op 12 februari gaan we heel leuke dingen. Zoals bijvoorbeeld een 

pannenkoek te gaan eten, mmmm.      Verder gaan we ook heel leuke activiteiten doen die 

nog top secret zijn. We zien jullie tussen 11u en 16u45 op de scouts!  

 

Op 18 februari is het akabe-24u!!! Wij gaan mega gekke lollige lacherige activiteiten doen. 

       Meer informatie volgt nog. 1 ding weten we wel, het wordt een TOPweekend.        

 

De week (26 februari) erna moeten we allemaal even uitrusten van dat leuke weekend. 

Geniet van jullie weekendje vrijaf!  

 

Het weekend van 5 maart is het uitzonderlijk geen vergadering! Huhhhh hoezo??? Jullie 

lieve leiding is dan op groepsweekend. :(((  

 

Op 12 maart zijn we helemaal terug van de partij! Vandaag gaan 

we een kookvergadering doen. Het thema kan Italiaans, spaans of 

chinees zijn. Haal jullie innerlijke kok maar boven en toon ons je 

kooktalent.  

 

Op zondag 19 maart is het geen vergadering. We zien jullie 

volgende week terug op de scouts!  

 

26 maart gaan we iets heel belangrijks vieren. Wat dan? Op 26 maart wordt de tijd terug 

veranderd naar zomertijd. We kunnen eindelijk terug beginnen aftellen naar de zomer! 

Daarom gaan we vandaag het grote seizoenenspel spelen!           

 

Zo dit was het dan voor deze periode!  

Kusjes van de leiding.   

Stan-PJ-Hanne-Wout-Dries-Kaat       


