Verschijnt 4 keer per jaar
44ste jaargang

Werkjaar 2017-2018
nummer 1

Eerst & vooral...
Eerst & Vooral…
Als je dit aan het lezen bent betekent dat dat je de eerste K&K van het nieuwe scoutsjaar hebt ontvangen! Maar wat is dat nu eigenlijk, die Kribbels en Krabbels? In deze editie zal u alles vinden om
het jaar goed te starten. Zo zal u in deze K&K de belangrijke data, kampverslagen, de planning en
nog veel meer informatie vinden.
Wat houdt zo’n nieuwe jaar nu allemaal in? Een nieuw jaar betekent verandering, zo hebben we
weer een nieuw jaarthema (waar u een beetje verder wat meer over kan lezen), er zijn ook weer heel
wat nieuwe leden bijgekomen, welkom! Maar ook onze leiding ploeg is veranderd, we hebben met
spijt in het hart afscheid moeten nemen van Yentl, Sander en Toon (Tetté). Gelukkig verwelkomen
we ook 2 nieuwe leiding; Merel en Thomas. Ook de nieuwe groepsleiding: Merel, Senne en Laure
beginnen met volle goesting aan een nieuw scoutsjaar, en tevens hun eerste jaar groepsleiding!
De 2e editie van de Kribels & Krabbels krijgen jullie in december. Deze zijn ook altijd te vinden
op onze website (www.scoutssintlucas.be), daar kan je de K&K downloaden en is ook de planning
per tak te vinden.
Wij hebben er super veel zin in en hopelijk jullie ook!
Scoutse groet
Assertieve Hermelijn, Nonchalante Buizer en Hechte Pitta
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Mededelingen
Belangrijke data
20 oktober: Dag- en nacht van de jeugdbeweging
11 november: Spaghetti- avond
18 november: Belofte en opname
25 november: ZOOM!
2 december: De goedheilig man komt de scouts bezoeken!
KAMP
Kapoenen: 8 - 14 juli 2018
Welpen, jonggivers, givers en jins: 4 - 14 juli 2018

Sociale media
Op onze Facebookpagina vind je steeds de laatste nieuwtjes, foto’s en informatie over
aankomende scoutsevenementen. Ook onze site is zeker de moeite om regelmatig te
bezoeken! Hier vindt U de planning, foto’s en nuttige informatie.
www.scoutssintlucas.be
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http://facebook.scoutssintlucas.be

Kapoenen
Hoe leuk was kapoenenkamp!?
Het lijkt alsof het nog maar gisteren was dat de kapoenen aankwamen op kamp.
Sommige voor de allereerste keer, andere al voor de tweede. Al is kamp altijd opnieuw een beetje spannend! Meteen die veldbedjes en slaapzakken installeren om dan
de speeltuin (die heel professioneel gesjord was door de leiding) te gaan uittesten.
Nadat we afscheid namen van de mama’s en de papa’s vlogen we er meteen in! We
begonnen aan ons wereldreiskamp met het groepsspel en een spullentocht.
Na het avondeten gingen we gezellig aan het kampvuur zitten en lazen voor uit het
Kapoenenboek, die Nowan toch! Op dag 2 hebben we ook niet stil gezeten, we
speelden het blaad-steen-schaar spel, aten rupsen (geen echte natuurlijk) en waagden
ons aan wat improvisatie. Kortom, de dagen vlogen voorbij!
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Kapoenen
Opeens was het al de voorlaatste dag, na het favoriete spel van de kapoenen (Stratego!) maakten we ons eens goed vuil tijdens de commandotocht. Maar we moesten
ons nadien wel goed wassen, want onze dates zaten al te wachten in de shelter. Na
een romantisch dinertje begon de fuif en die kapoenen kunnen nogal dansen en
zingen! Het was weer vele te snel tijd om te gaan slapen.
Onze laatste dag begon met een stop in Afrika, we knutselde coole regenpijpen (die
we later die dag in ons toneeltje hebben gebruikt). Na het middageten gingen we met
zijn alle houtsprokkelen, want voor zo’n groot kampvuur is er véél hout nodig! Maar
het was het allemaal waard, want met heel de scouts gezellig rond het kampvuur zitten en lachen, zingen, spelen… is toch waar we het allemaal voor doen!
En ineens stonden we daar, terug op de lokalen, het kamp voorbij. Alle mama’s en
papa’s waren al plat geknuffeld, maar we moest nog een laatste keer groeten. De
traantjes vloeiden bij de leiding die stopte, ook van onzen ‘Tetté’ hebben we afscheid
moeten nemen.
Allerliefste kapoenen, bedankt voor het geweldige jaar met een super mega formidabel kamp als afsluiter. Jullie nieuwe leiding gaat dat kei goed doen en jullie zien ons
zeker allemaal nog terug!
Dikke kussen en knuffels
Laure, Sarah, Anne-Catherine, Leo en Toon
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Kapoenen
Nieuwe leiding stelt zich voor:
Hey! Ik ben: Thomas Janssens
Ik ben geboren op: 1/11/2000
Mijn lievelingskleur is: blauw
Mijn lievelingseten is: Lasagne
Mijn favoriete sport: tennis
Mijn grootste hobby: SCOUTS!!
Het leukste TV programma vind ik: avatar
Later als ik groot ben word ik: tof
Mijn allergrootste wens is: veeeeeel scouts
Heb je broertjes en of zusjes: Ja, sebastiaan
Wat smeer je het liefst op je boterham: Choco
Waar ga je liefst op vakantie: Naar warme landen
Wat bestel je het liefs bij een frituur: een berenpoot
Ben je op iemand verliefd ?: Misschien
Ben je ergens bang voor ?: wespen ( samen met bertje )
Hoe laat moet jij naar bed: Om 22.30 ga ik meestal slapen
Op welk dier lijk je het meest: een Speelse boomklever
Waar kijk je op dit moment het meest naar uit: Spelletjes spelen met de kapoenen!
Als je een tovenaar was, wat zou je dan doen: een groot huis toveren

Hey! Ik ben Chloë Thienpont
Ik ben geboren op 10 september 1999
Mijn lievelingskleur is alle kleuren van de regenboog
Mijn lievelingsdier is een pinguïn
Mijn lievelingseten is pannenkoeken!!!!!
Coolste speelgoed: playmobil
Mijn favoriete sport is zeilen
Mijn grootste hobby is scouts!!!
Het leukste TV programma vind ik W817
Later als ik groot ben word ik een wetenschapper
Kribbels & Krabbels
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Kapoenen
Mijn allergrootste wens is dat iedereen vriendjes met elkaar is
Heb je broertjes of zusjes: Ja! 3 zelfs, Anouck, Maxime en Cédric
Wat smeer je het liefst op je boterham: speculoospasta
Wat bestel je het liefst bij de frituur: frietjes! Nee mopje, een bicky burger
Ben je op iemand verliefd: Nee
Met wie zou je wel eens een dagje willen ruilen: met Harry Potter dan kan ik
zoveel toveren als ik wil en alles wat ik wil!
Ben je ergens bang voor: ja, voor honden…
Op welk dier lijk je het meest: op een aapje, een goedlachse orang-oetan
Waar kijk je op dit moment het meest naar uit: naar scoutskamp met de kapoenen!!
Wat hoop je ooit een keer mee te maken: dat ik naar het heelal mag reizen
Als je een tovenaar was, wat zou je dan toveren: dat ik bepaalde momenten
langer kan laten duren dan anderen
Weet jij iets wat (bijna) niemand weet: ja, maar dat zijn mijn geheimpjes natuurlijk

Hey! Ik ben Laure Jacobs
Ik ben geboren op 22 maart 1999
Mijn lievelingskleur is appelblauwzeegroen
Mijn lievelingsdier is een koe
Mijn lievelingseten is pasta pesto met mozzarella en pijnboompotjes
Coolste speelgoed: een boek (oké dat is niet zo
heel cool, maar wel heel leuk!)
Mijn favoriete sport is zwemmen
Mijn grootste hobby is Scouts natuurlijk!
Het leukste TV programma is Spring
Later als ik groot ben word ik psychologe
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Kapoenen
Mijn allergrootste wens is wereldvrede (en een huis gemaakt van chocolade)
Heb je broertjes of zusjes: Ja! Tuur en Mil, die zitten ook in de scouts
Met wie zou je wel eens een dagje willen ruilen: met één van mijn broers (dan
weet ik hoe het is om zo’n toffe zus te hebben!)
Ben je ergens bang voor: Ik ben nooit bang! (stiekem wel een beetje van duiven… maar ssst tegen niemand zeggen)
Wat vind je (op school) het minst leuk om te doen: heel snel naar de WC lopen tijdens de pauze om op tijd terug in de les te zijn (dan moet ik echt héél snel
lopen)
Op welk dier lijk je het meest: op een Assertieve Hermelijn
Waar kijk je op dit moment het meest naar uit: de volgende activiteit met de
tofste kapoenen van hele de wereld
Wat hoop je ooit een keer mee te maken: op een plaats komen waar nog nooit
iemand geweest is
Als je een tovenaar was, wat zou je dan toveren: eten voor iedereen!
Weet jij iets wat (bijna) niemand weet: een krokodil kan zijn tong niet uitsteken

Hey! Ik ben: Anton ‘Twanie’ Willekens
Ik ben geboren op: 18 januari 1996
Mijn lievelingskleur is: groen
Mijn lievelingsdier is: alle vogels
Mijn lievelingseten is: frietjes
Coolste speelgoed: zakmes
Mijn favoriete sport is: wielrennen
Mijn grootste hobby is: SCOUTS
Het leukste TV programma vind ik:
Ultimate Survival
Later als ik groot ben word ik: Bruggenbouwer
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Kapoenen
Mijn allergrootste wens is: Weer een kei leuk scoutsjaar hebben
Heb je broertjes en of zusjes: Marieke en Sarah
Waar ga je het liefst op vakantie: de bergen
Ben je op iemand verliefd: ja
Met wie zou je wel eens een dagje willen ruilen: Bear Grylls
Ben je ergens bang voor: durf ik niet zeggen
Hoe laat moet jij naar bed: als het donker wordt
Op welk dier lijk je het meest: een bongo (antilope)
Waar kijk je op dit moment het meest naar uit: volgend kamp

Hey! Ik ben Liezel Daenen
Ik ben geboren op 24 december 1999
Mijn lievelingskleur is GEEL
Mijn lievelingsdier is een vogelbekdier
Mijn lievelingseten is sushiii
Coolste speelgoed: fidget spinner
Mijn favoriete sport is de jaardans doen!
Mijn grootste hobby is scouts, duh?
Het leukste TV programma vind ik Lazy Town
Heb je broertjes of zusjes: Ja, Sarah, die is welpenleiding en jonas zit in de givers
Wat smeer je het liefst op je boterham: 4552155874 lagen nutella
Waar ga je het liefst op vakantie: Afrika
Wat bestel je het liefst bij de frituur: mmminiloempia’s
Ben je op iemand verliefd: misschien wel, misschien niet, wie zal het weten?
Met wie zou je wel eens een dagje willen ruilen: met een van de kapoenen! Dan
zou ik ook eens een dagje kunnen doorbrengen met zo’n toffe leiding hihi.
Ben je ergens bang voor: stiekem heb ik een doodsangst voor slangen
Hoe laat moet jij naar bed: dat kies ik lekker zelf!
Op welk dier lijk je het meest: op een stralende oeakarie (maar niet van uiterlijk!
want het is niet zo’n mooie aap...)
Waar kijk je op dit moment het meest naar uit: scoutskaaaamp
Wat hoop je ooit een keer mee te maken: naar de dierentuin gaan met de scouts
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Kapoenen
Kapoenenagenda:
7 oktober | 14u00 - 17u00 | De Steen van Nowan Spel
Vandaag leren we Nowan kennen, het superstoere hoofdpersonage uit het kapoenenboek. We spelen een spel en lezen voor de eerste keer voor over Nowan en zijn
vrienden. Jullie worden van 2 tot 5 aan de lokalen verwacht.
14 oktober | 14u30 - 17u30 | Knikkerbanenspel
Vandaag trekken we met de kapoenen naar de konijnenberg om knikkerbanen te maken! We spreken om 14u30 af aan de Konijnenberg en om 17u30 mogen de kapoenen daar weer opgehaald worden.
21 oktober | 14u00 - 17u00 | Smokkelspel
Het is tijd om eens wat boevenstreken te leren. Als de kapoenen de leiding te slim af
kunnen zijn staat er hen misschien wel een verassing te wachten... We spreken van 2
tot 5 af aan de lokalen.
28 oktober | 14u00 - 17u00 | Halloween
Haal die enge kostuums maar boven, want vandaag spelen we het grote Halloweenspel! Wie de leiding het hardste kan laten schrikken met zijn outfit krijgt een extra
punt! Jullie worden van 2 tot 5 op de lokalen verwacht.
4 november | 14u00 - 17u00 | Alles op wieltjes
Vandaag doen we alles op wieltjes, dus neem die fietsen, skateboards, winkelkarretjes,
steppen, rolschaatsen ... maar mee! (Denk er wel aan, we zijn op de scouts, dus laat
die spiksplinternieuwe fietsen maar thuis) We rollen de activiteit in om 2 uur en weer
uit om 5 uur, zoals gewoonlijk op de lokalen.
11 november | 14u00 - 17u00 | Spaghettispel
Vanavond is het de jaarlijkse spaghettiavond van de scouts (hopelijk zijn jullie allemaal al ingeschreven)! Om die mooie avond in te zetten gaan we met de kapoenen
het spaghettispel spelen!We beginnen er aan om 2 uur op de lokalen en om 5 uur
mogen de kapoentjes daar weer opgehaald worden.
Kribbels & Krabbels
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Kapoenen
18 november | 14u00 - 17u00 | Belofte en Opname
Tijd voor een iets serieuzere activiteit. Scouts is heel veel spelen en plezier maken,
maar ook leren over jezelf en anderen. Vandaag doen onze kapoenen hun belofte
aan de scouts. We bereiden die belofte met zijn alle voor vanaf 2 uur en om 16 uur
mogen de mama’s en papa’s komen luisteren naar de beloftes van de kapoenen en
hun leiding.
25 tot 26 november | WEEKEND
Het is tijd voor eerste echte weekend van de kapoenen! Meer informatie volgt.
2 december | 14u00 - 17u00 | Sinterklaas
Hopelijk zijn jullie het afgelopen jaar heel erg flink geweest, want de Sint komt naar
de scouts! We knutselen er op los voor hem en dan komt hij langs. Wie weet heeft hij
voor jullie allemaal wel een verassing bij!
9 december | 14u00 - 17u00 | Boefquiz
Eet vanmiddag niet te veel, want we spelen onze befaamde boefquiz! Jullie worden
van 2 tot 5 aan de lokalen verwacht!
16 december | 17u30 - 20u00 | Filmavond
We maken het gezellig en kijken met zijn alle een film. We spreken om half 6 af en
om 8 uur mogen de kapoenen weer opgehaald worden aan de lokalen.

14

Kribbels & Krabbels

Welpen
Een kamp om nooit te vergeten...
Hoi allemaal,
De welpen sloten het jaar af met het wereldreiskamp. In het kort: het was SUPER
leuk! Al van de eerste minuut zat de sfeer helemaal goed en op de trein werd er al
hard gespeeld en daardoor waren we in no-time op het kampterrein. Het was een
heel groot kampterrein met een helling. Dat was kei cool om naar beneden te lopen,
naar boven was net iets minder leuk soms ;-)
We zijn direct beginnen spelen en de dagen vlogen voorbij. Apolline was kei goed in
honkbal, Charlotte maakte super mooie armbandjes van macramé, Mil en Niels waren grappig, sommige jongens konden niet genoeg krijgen van voetballen en anderen
zochten dan weer graag sprinkhanen om in de leiding-tent te verstoppen.
Ik denk dat ik wel mag zeggen dat iedereen zich geamusseerd heeft, inclusief de
leiding! Het was een superleuk kamp!
Scoutse groet,
de welpenleiding
Chloë, Maartje, Marnix, Liezel, Katja, Lien
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Welpen
Leidingsvoorstelling

Hey! Ik ben: Sarah
Ik ben geboren op: 20/06/1997
Mijn lievelingskleur is: bordeaux
Mijn lievelingsdier is: beer
Mijn lievelingseten is: spaghetti bolognese
Coolste speelgoed: springtouw
Mijn favoriete sport: skiën
Mijn grootste hobby is: scouts duuuhhh
Het leukste TV programma vind ik: winx club
Later als ik groot ben word ik: dokter
Heb je broertjes en of zusjes: ja Liezel (kapoenenleiding) en Jonas (givers)
Wat smeer je het liefst op je boterham: pindakaas
Waar ga je het liefst op vakantie: zo ver mogelijk
Wat bestel je het liefst bij de frituur: een klein frietje met tartaar
Ben je op iemand verliefd: geheimpje ;)
Met wie zou je een dagje willen ruilen: met de welpen op een zaterdag
Op welk dier lijk je het meest: een eekhoorn
Waar kijk je op dit moment het meest naar uit: het eerste weekend
Wat hoop je ooit een keer mee te maken: flinke welpen
Als je een tovenaar was, wat zou je dan toveren? wereldvrede ooohhhh
Weet jij iets wat (bijna) niemand weet: misschien
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Welpen

Hey! Ik ben: Marlies
Ik ben geboren op: 8 maart 1999
Mijn lievelingskleur is: groen
Mijn lievelingsdier is: zeehond
Mijn lievelingseten is: pizza
Coolste speelgoed: Kubb
Mijn favoriete sport: basketbal
Mijn grootste hobby is: SCOUTS!!!
Het leukste TV programma vind ik: Ghost Rockers
Later als ik groot ben word ik: professionele tovenaar
Mijn allergrootste wens is: mijn Zweinstein brief krijgen
Heb je broertjes en of zusjes: Ja, 2 broers en 1 zus
Wat smeer je het liefst op je boterham: nutella
Waar ga je het liefst op vakantie: Kroatië
Wat bestel je het liefst bij de frituur: bicky burger
Ben je op iemand verliefd: Jonas van Ghost Rockers
Met wie zou je wel eens een dagje willen ruilen: mijn hond
Ben je ergens bang voor: haaien
Wat vind je (op school) het leukst om te doen: de speeltijden
Hoe laat moet jij naar bed: als het donker is
Wil je zelf kinderen als je later groot bent: ja allemaal kleine scout
Op welk dier lijk je het meest: sneeuwpetrel
Waar kijk je op dit moment het meest naar uit: het mega awesome scoutsjaar
Wat hoop je ooit een keer mee te maken: dat alle welpen goed luisteren
Als je een tovenaar was, wat zou je dan toveren? een wereld gemaakt van
snoepjes
Weet jij iets wat (bijna) niemand weet: geheimpjes
Kribbels & Krabbels
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Welpen
Hey! Ik ben: Bert
Ik ben geboren op: 5 september 1999
Mijn lievelingskleur is: groen
Mijn lievelingsdier is: een welpje
Mijn lievelingseten is: alles wat zoet is
Coolste speelgoed: een voetbal
Mijn grootste hobby is: scouts!!!
Het leukste TV programma vind ik: Mega Mindy
Later als ik groot ben word ik: heel heel heeeeeel rijk
Mijn allergrootste wens is: om nog 1000 jaar in de scouts te blijven
Heb je broertjes en of zusjes: ja, twee broers die al bijna opa zijn
Wat smeer je het liefst op je boterham: boter en ham
Waar ga je het liefst op vakantie: Oudebeerse baan 32, Turnhout
Ben je op iemand verliefd: ik ben verliefd, zo verliefd. Ik kijk heel diep in
haarogen,En zie duizend regenbogen. En ik voel me zo Jodelee Jodelee Jodeloo
Met wie zou je wel eens een dagje willen ruilen: Met Mega Mindy, heel de
dag snoep eten en overal naartoe kunnen flitsen, zaaaaaalig
Ben je ergens bang voor: Ja, voor mijn mama als ze merkt dat ik mijn korstjes
niet heb opgegeten
Wat vind je (op school) het leukst om te doen: een vliegertje vouwen
Wat vind je (op school) het minst leuk om te doen: met het vliegertje naar de
directeur gaan
Wil je zelf kinderen als je later groot bent: Ja, zoveel mogelijk en dan stuur ik
die allemaal naar de scouts
Op welk dier lijk je het meest: een beer, schattig als een teddybeer en sterk als
een bruine beer
Waar kijk je op dit moment het meest naar uit: naar volgende zaterdag om
me weer super hard te amuseren
Wat hoop je ooit een keer mee te maken: dat ik zo groot word als mijn papa
Als je een tovenaar was, wat zou je dan toveren? Een snoepjesmachine die
iedereen zoveel snoepjes geeft als ze maar opkunnen en een tandenborstel die
ervoor zorgt dat je nooit gaatjes krijgt
Weet jij iets wat (bijna) niemand weet: Als je je rechteroog sluit, kan je nooit
over je rechterschouder kijken
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Welpen
Hey! Ik ben: Merel Wulteputte
Ik ben geboren op: 14 augustus 2000
Mijn lievelingskleur is: Groen
Mijn lievelingsdieren zijn: LAMA’S en ALPACA’S
Mijn lievelingseten is: fishsticks, chili con carne, noedels,
avocado’s, macarons, nacho’s, ijsjes,…
maar wel niet allemaal samen natuurlijk
Coolste speelgoed: fidget spinner #spinning#is#winning
Mijn favoriete sport: dabben (en dansen en surfen)
Mijn grootste hobby is: dabben en dansen
en af en toe een beetje heel veel scouts <3
Het leukste liedje: het fidget spinner lied!!! (al dabbend dansend natuurlijk)
Later als ik groot ben word ik: mega ultra super gelukkig (hopelijk)
Mijn allergrootste wens is: super veel eten zonder dik te worden
Heb je broertjes en of zusjes: ja Wulteputte’s represent!!!! Leonard en Yentl
Wat smeer je het liefst op je boterham: eigenlijk alles, ik ben wel een makkelijke (eter)
Waar ga je het liefst op vakantie: ergens met golven, heel veel avontuur en
nieuwe dingen om te ontdekken!!!
Wat bestel je het liefst bij de frituur: FRIETEEEEEEN en altijd iets anders
Ben je op iemand verliefd: ja super verliefd (op m’n spiegelbeeld XD )
Met wie zou je wel eens een dagje willen ruilen: met mijn mama, dan heb
ik de leukste kid op de wereld (en dan ben ik voor een dag een schatje van een
mens ‘oooooh’)
Ben je ergens bang voor: ja voor boze, gevaarlijke, enge monsters van welpen
Op welk dier lijk je het meest: een tijger RRRRRRRRR, op een (hechte)
Lijster
Wat hoop je ooit een keer mee te maken: Welpen die van de eerste keer
luisteren hehe mopje, jullie zijn schatjes <3
Als je een tovenaar was, wat zou je dan toveren? OVERAL ALPACA’S
Weet jij iets wat (bijna) niemand weet: Dat als je een hart wil breken, je het
beste die van een octopus breekt want die heeft er 3 ooooeeeeeeh #3dubbelzoromantisc
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Welpen
Welpenagenda
7 oktober | 14u00 - 17u00 | Nestenspel
Vandaag gaan we een spel spelen om de welpen in te delen in groepjes per leiding.
14 oktober | 14u00 - 17u00 | Drugsspel
Trek je stoutste schoenen aan en probeer niet gepakt te worden door de politie.
21 oktober | 14u00 - 17u00 | Stratego
Zoals de grote napoleon ooit zei: blad steen schaar
28 oktober | 14u00 - 17u00 | Ladder-spel
Welke welp zal vandaag alle andere welpen overtreffen? Spanneeuunddd
4 november | 14u00 - 17u00 | Halloween
Trek je engste verkleedkleren aan en bereidt je voor op een namiddag vol ‘aangename’ verrassingen.
11 november | 14u00 - 17u00 | Spaghettispel
Om ons voor te bereiden op spaghetti-avond spelen we een mega, awesome, cool
spel.
17 tot 19 november | Weekend
Pak al maar snel in, verdere info volgt.
25 november | 14u00 - 17u00 | ZOOM
Vandaag zullen we bewijzen dat we de coolste scouts zijn van Turnhout en omstreken. Wie zijn de beste? Sint-Lucas zijn de beste
2 december | 14u00 - 17u00 | Sint
Ik zou maar flink zijn voor je naar de scouts komt!!!!
9 december | 14u00 - 17u00 | Lekkere activiteit
Jammiieeeee (eet je niet te vol voor 2u)!!
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Welpen
Tijd voor een....... SPELLETJE!! Vind jij alle woorden die
bij een spetterende vakantie horen?
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Jonggivers
Liefste dagboek...

We vonden het zo fijn op het kamp in Dailly.
Het leek wel allemaal fantasie.
Met twee nieuwe totems: Berner sennenhond en stokstaartje,
het was de bekroning van een top jaartje.
We konden altijd met een gerust hart gaan slapen,
want de spinnen waren ons verdedigingswapen.
De driedaagse liet iedereen eens goed zweten.
Maar niets kon ons stoppen, gewoon rechtdoor de natuur
Zelfs een wei met koeien hebben we doorspleten
Hmm wat waren ze toch lekker, de frietjes van de frituur
Ze deden al gouw onze pijnlijke voeten vergeten,
op het veld van een boer mag je niet lopen, ook niet als een avontuur.
Dat hadden ze na hun vlucht door de rivier wel snel geweten.
De commandotocht toch was weer super plezant.
Twister spelen met verf of worstelen in een put van water en zand.
De volgende avond was het groot kampvuur al daar.
Het was even groot als de Eiffeltoren, echt waar!
Wat was het allemaal weer snel voorbij gegaan
Voor je het wist stond je weer in Turnhout
In de armen van je ouders, zo fier op hun scout
Hier en daar vloeide wel eens een traan, want het jaar was nu echt gedaan.
88 000 kusjes en knuffels van de allerbeste leiding: Bezielde Sneeuwpetrel, Bedachtzame Slaapmuis, Nonchalante Buizerd, Blijmoedige Specht & Avontuurlijke Saki
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Leidingsvoorstelling
Hey! Ik ben: Stijn Potters
Ik ben geboren op: 19/05/1998
Mijn lievelingseten is: Kebab
Coolste speelgoed: 3D-printer
Mijn grootste hobby is: Scouts
Later als ik groot ben, word ik: Professionele DJ
Mijn allergrootste wens is: Een superleuk jaar te hebben
Heb je broertjes en/of zusjes: Ja, een zus Katrien
Wat smeer je het liefst op je boterham: Speculoospasta
Waar ga je het liefst op vakantie: Turkije
Wat bestel je het liefst bij de frituur: Een boulet
Met wie zou je wel eens een dagje willen ruilen: Met Kaat (om
alles eens van wat lager te bekijken)
Wat vind je (op school) het leukst om te doen: Met vanalles prutsen
Hoe laat moet jij naar bed: Als mijn mama het zegt
Op welk dier lijk je het meest: Giraf
Waar kijk je op dit moment het meest naar uit: Naar scoutskamp
Wat hoop je ooit een keer mee te maken: Het Noorderlicht
Als je een tovenaar was, wat zou je dan toveren: Vleugels
Weet jij iets wat (bijna) niemand weet: Nee, ik heb geen geheimen
Hey! Ik ben: Kaat Bridts
Ik ben geboren op: 31/08/1998
Mijn lievelingskleur is: Roos
Mijn lievelingsdier is: Olifant
Mijn lievelingseten is: Sushi
Coolste speelgoed: Lien
Mijn grootste hobby is: Scouts
Het leukste TV-programma vind ik:
My little pony
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Later als ik groot ben, word ik: Diëtiste
Mijn allergrootste wens is: Een superleuk jaar met de jonggivers
Heb je broertjes en/of zusjes: Sander en Lien
Wat smeer je het liefst op je boterham: Krabsalade
Waar ga je het liefst op vakantie: Thailand
Wat bestel je het liefst bij de frituur: Curryworst special met tomatenketchup
Met wie zou je wel eens een dagje willen ruilen: Met Stijn (om alles eens
van wat hoger te bekijken)
Ben je ergens bang voor: Nee, echte leiding is nergens bang voor
Wat vind je (op school) het leukst om te doen: Spelen met mijn vriendjes
Hoe laat moet jij naar bed: Als ik moe ben
Op welk dier lijk je het meest: een Blijmoedige Specht
Waar kijk je op dit moment het meest naar uit: JonggiverweekendWat
hoop je ooit een keer mee te maken: Een zonsverduistering
Als je een tovenaar was, wat zou je dan toveren: Een eenhoorn
Weet jij iets wat (bijna) niemand weet: Anne-Catherine is een geheim
agente

Hey! Ik ben: Anne-Catherine Van der Wee
Ik ben geboren op: 25/03/1999
Mijn lievelingskleur is: Appelbauw-zeegroen
Mijn lievelingsdier is: Kleine aapjes
Mijn lievelingseten is: Lasagne
Coolste speelgoed: Gezelschapsspelletjes
Mijn favorie sport is: Hockey
Mijn grootste hobby is: Scouts
Het leukste TV-programma vind ik: Ghost
Rockers
Mijn allergrootste wens is: Dat alle jonggivers
mee op kamp gaan
Heb je broertjes en/of zusjes: Laurane, Amélie,
Ignace en Apolline
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Waar ga je het liefst op vakantie: Italië
Wat bestel je het liefst bij de frituur: Bitterballen
Ben je op iemand verliefd: Ja
Ben je ergens bang voor: Spinnen
Hoe laat moet jij naar bed: Wanneer ik moe ben
Op welk dier lijk je het meest: een Knusse Franse bulldog
Waar kijk je op dit moment het meest naar uit: Jonggiverweekend
Wat hoop je ooit een keer mee te maken: Op safari gaan
Als je een tovenaar was, wat zou je dan toveren: Een wonderpilletje
waardoor ik nooit meer moe ben
Weet jij iets wat (bijna) niemand weet: Nee, ik ben een open boek

Kun jij raden hoe groot Stijn echt is?
Hoeveel zouden de drie jogi-leiding samen wegen?
		
Hoe groot zijn deze drie toppers samen?
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Jonggivers
Jonggiver agenda:
7 oktober | 14u00 - 17u00 | Jogi battle
Vandaag gaan we zien wie van onze beste jogi’s de aller beste is. Dit doen we door
de jogi’s het tegen elkaar te laten opnemen.
14 oktober | 14u00 - 17u00 | Pizza! Pizza!
Vandaag gaan we pizza’s bereiden in onze zelf gemaakte oven.
21 oktober | 14u00 - 17u00 | Financiele activiteit
Om leuke activiteiten doorheen het jaar te kunnen doen hebben we wat centjes
nodig. Deze gaan we vandaag hopelijk genoeg verdienen. Smilie
28 oktober | 14u00 - 17u00 | Boefkwis
Vandaag zullen goede kwissers beloond worden met met lekker eten en de minder
goede kwissers met iets minder lekker eten.
4 november | 14u00 - 17u00 | Stadspel
Vandaag trekken we de stad in voor te spelen. We spreken om 14u aan de inkom
van de warande in Turnhout af.
11 november | 14u00 - 17u00 | Desserten maken
Wat is nu een spaghetti avond zonder desserten. De Jogi’s gaan vandaag de desserten maken. Hiervoor spreken we af aan de gilden in Turnhout.
17 tot 19 november | Weekend
Het is al weer zo ver het weekend staat voor de deur en dat kunnen we niet zomaar
laten gaan met jongiverleiding dus gaan we een spetterend weekend organiseren.
Meer info hierover volgt later nog
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25 november | 14u00 - 17u00 | belofte en opname
Vandaag doen de jonggivers hun belofte en nemen we de 1ste jaars volledig op in
onze groep
2 december | 19u00 - 21u30 | Sinterklaas
Deze avond spelen we het grote sinterklaas spel. Hopelijk is de sint met zijn zwarte
pieten er dan ook bij.
9 december | 19u30 - 21u30 | Filmavond
Vandaag gaan we samen naar een film kijken iedereen wordt hiervoor van 19:30 21:30u aan de lokalen verwacht.
16 december | 19u00 - 21u30 | Kerstfeestje
Vandaag doen we kerstfeestje. Voorzie allemaal een cadeau’tje deze avond het budget
hiervoor bedraagt maximum 3euro. Zo kunnen we het onder de kerstboom vol met
pakjes leggen.

Krijg jij de sudoku binnen het halfuur opgelost? Ga de uitdaging aan!
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Onze kampmomenten...
Er waren eens 3 giverleiding dat met hun givers op buitenlands kamp naar Tsjechië gingen. Heel vroeg in de ochtend stond de leiding hun leden al op te wachten.
Eenmaal iedereen op de bus zat, zwaaiden ze nog hun ouders uit om dan op hun
beste scoutskamp ooit te gaan. Een lange, saaie busrit gaat voorbij. Maar uiteindelijk
komen ze aan bij het huisje (dat eigenlijk een school was). Na het installeren van
hun slaapkamers, gingen onze givers op verkenning in het dorpje “Revnicé”. Na hun
wandeling nog even wat scouteske spelletjes, avondeten en het avondlied zingen.
Iedereen was klaar om de volgende morgen het kamp in te zetten.
De volgende morgen had de leiding een drugsspel voorzien met een andere scouts
dat mee op de bus zat. Onze givers waren niet verlegen om direct met deze andere
scoutsgroep te praten.
Op dag 3 was het tijd om te raften in Praag. Na wat oefenen op rustig water, gingen
we een kunstmatige rivier af met stroomversnellingen. Enkele afdalingen en omkantelingen (door de jongensboten, de vrouwen bleven sterk overeind!!) later keerden we
terug richting Revnicé.
De volgende dag gingen we Praag bezoeken! Hier bezochten enkele bekende gebouwen en plaatsen, zoals de Powder Tower en de derde oudste astronomische klok
van de wereld. In de namiddag verenigden we ons met de jins die van hun 2 daagse
kwamen. ’s Avonds trakteerden we op Italiaans en maakten de givers er gebruik van
een heerlijke mojito te proeven! (wel zonder alcohol uiteraard)
De volgende dag was het tijd om te Paintballen. Als snel stond iedereen vol met
blauwe plekken, maar dat maakte niemand iets uit.
De tweeedaagse bestond uit een prachtige wandeling in de Tsjechse natuur. Het
hoogtepunt van de eerste dag was een historisch kasteel in Karlstejn. ‘s avonds
volgde al het volgende toppunt! De totemisatie! De scouts is nu een paar (al zeggen
we het zelf) prachtige voortotems en totem rijker!
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Na eens goed uit te slapen, na zo’n intense tweedaagse besloten we om een rustige dag te houden waarbij we vooral aan de rivier dicht bij ons huisje uitrustte.
Natuurlijk was dit niet het enige da we deden want ’s avonds was het tijd voor een
swingpaleis. Jongens tegen meisjes. Wat gorgellen, liedjes raden, stop de band, en
veel andere rondes later, was het tijd om de dag te eindigen.
Zo zijn we aangekomen op de laatste volledige dag in Tsjechië, dus we moesten nog wel echt een gekke activiteit doen. We pakte de bus samen met de jins
richting Fort Boyard. Een soort escape room. In de namiddag bezochten we een
prachtig meer! Wanneer we terug keerden, was het tijd voor de laatste avond, dit
ging gepaard met Yentl en Alexander hun verjaardag. Maar aan alle mooie verhalen komt een eind, en was het tijd om te gaan slapen.
Het einde van het kamp kwam al snel in zicht op de dag van de opruim. Uiteindelijk was het echt tijd om te vertrekken, en met tranen in de ogen namen we
de bus terug naar Turnhout. Zo kwamen we op donderdag 13 juli terug aan, en
namen we afscheid van elkaar., maar ook van Sander en Yentl, die er net allebei
hun laatste kamp als leiding hadden opzitten, ooooohhhhhhhh....
Gegroet! Anton, Bob & Yentl
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Leidingsvoorstelling:

Hey! Ik ben: Bob Cremers
Ik ben geboren op: 25/09/1996
Mijn lievelingskleur is: Sakura goud
Mijn lievelingseten is: Smoskes me chips ertussen
Coolste speelgoed: Mijn computer
Mijn favoriete hobby is: scouts
Mijn favoriete sport is: wandelen met m’n beste vriend en de hondjes
Het leukste TV programma: Game of thrones
Mijn allergrootste wens is: Dat ik nog lang in de scouts mag blijven
Heb je broertjes en/of zusjes?: Ja, mijn zusje Nathalie
Wat smeer je het liefst op je boterham?: Krabsalade
Waar ga je het liefst op vakantie?: Zeeland
Wat bestel je het liefst bij de frituur?: Bicky burger, een kaaskroketen
een klein frietje met saté kruiden.
Ben je ergens bang voor?: Nee, ik ben een stoere jongen
Hoe laat moet jij naar bed?: Dat mag ik zelf beslissen van mijn mammie en pappie Op welk dier lijk je het meest?: qua uiterlijk een beer,
qua innerlijk een ezel
Waar kijk je op dit moment het meest naar uit?: Naar de volgende
zaterdag
Wat hoop je ooit mee te maken?: Naar Japan gaan
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Hey! Ik ben: Marnix Vos
Ik ben geboren op: 14/06/1999
Mijn lievelingskleur is: groen
Mijn lievelingsdier is: hond
Mijn lievelingseten is: balletjes in tomatensaus met puree
Coolste speelgoed: jojo
Het leukste TV programma is: spitsbroers
Later als ik groot ben, word ik: papa
Mijn allergrootste wens is: dat de givers een beetje gaan luisteren dit jaar
Heb je broertjes en/of zusjes? 1 broertje
Wat smeer je het liefst op een boterham: vleessla en krabsla
Wat bestel je het liefst bij de frituur? Een patatje oorlog met een curryworst
Ben je op iemand verliefd? Da’s een geheimpje
Met wie zou je een dagje willen ruilen? Bill Gates
Ben je ergens bang voor? Mijn medeleiding Lien
Hoe laat moet je naar bed? Ik heb geen uur meer, hihi
Wil je zelf kinderen als je later groot bent? Ja, heel veel zodat ze allemaal in de
scouts kunnen gaan
Op welk dier lijk je het meest? Steppelemming
Wat hoop je ooit mee te maken? Een wereldreis met mijn beste vrienden
Als je een tovenaar bent, wat zou je dan toveren? Veel eten
Weet jij iets wat bijna niemand weet? Een olifant kan sterven aan een gebroken
hart

Hey! Ik ben: Lien Bridts
Ik ben geboren op: 18/11/1996
Mijn lievelingskleur is: zuiderlichtgroen
Mijn lievelingsdier is: giraf
Mijn lievelingseten is: pizza
Coolste speelgoed: fretskelet
Het leukste TV programma is: say yes to the dress en zo man zo
vrouw
Later als ik groot ben, word ik: Dokter Bridts jr.
Kribbels & Krabbels
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Mijn allergrootste wens is: dat het gehaktballen kon regenen
Heb je broertjes en/of zusjes? Een zus Sander en een broer Kaat
Wat smeer je het liefst op een boterham: Pindakaas
Waar ga je het liefst op vakantie? Thailand en Zeeland
Wat bestel je het liefst bij de frituur? Kaassouffle en pindasaaaaaawwwws
Ben je op iemand verliefd? Ja
Met wie zou je een dagje willen ruilen? Dori, want dan kan ik vrienden worden met
nemo
Ben je ergens bang voor? Kaat haar voeten
Hoe laat moet je naar bed? Om 22u
Op welk dier lijk je het meest? Salangaan
Waar kijk je op dit moment het meest naar uit? Vlottentocht
Wat hoop je ooit mee te maken? Afstuderen
Als je een tovenaar bent, wat zou je dan toveren? Pizza plant
Weet jij iets wat bijna niemand weet? Kaat heeft 6 tenen aan haar linkervoet

Hey! Ik ben: Katja Steynen
Ik ben geboren op: 4 augustus 1999
Mijn lievelingskleur is: bordeauxrood
Mijn lievelingsdier is: een giraffe
Mijn lievelingseten is: rijst
Coolste speelgoed: fietsbel
Het leukste TV programma: hopla
Later als ik groot ben word ik: net zo sterk als mijn papa
Mijn allergrootste wens is: afstuderen voor Lien
Heb je broertjes en/of zusjes?: 2 zussen
Wat smeer je het liefst op je boterham?: vleessalade
Waar ga je het liefst op vakantie?: Californië en Zeeland
Wat bestel je het liefst bij de frituur?: frietje met stoofvleessaus
Wil je zelf kinderen als je later groot bent: Niet als ze zo vervelend zijn als
onze givertjes x
Op welk dier lijk je het meest: een argali
Wat hoop je ooit mee te maken?: een kabouter die mijn kamer opruimt
Als je een tovenaar bent wat zou je dan toveren?: Als ik kon toveren, kon
toveren, kon toveren, kon toveren, dan hielden alle mensen van elkaar.
Weet jij iets wat (bijna) niemand weet?: de naam van Repelsteeltje
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Giveragenda:
7 oktober | 14u00 - 17u00 | Katja-Bob Spel
Dit spel wordt zowizo mega awesome. Verwacht je aan een zalige namiddag!
14 oktober | 14u00 - 17u00 | Komen eten
Kijk nog maar vlug zo veel mogelijk afleveringen van komen eten en dagelijkse kost,
want dit wordt een culinair hoogstaande activiteit!!
21 oktober | 14u00 - 17u00 | Een goude oude activiteit
Deze klassieker wil je niet missen!
28 oktober | 14u00 - 17u00 | Financiële activiteit
Om dit jaar extra leuk te maken, gaan we vandaag veel geld proberen verdienen.
Allemaal komen is de boodschap. Hoe meer geld, hoe zotter de activiteiten kunnen
worden!!
4 november | 14u00 - 17u00 | Lokalen schilderen
Tip doe je slechtste kleren aan en neem zeker oude verf, borstels, kaders, posters...
mee!!!
11 november | 10u00 - 17u00 | Spaghettiavond
Vandaag spreken we om 10.OOu af aan de Gilden om gezellig samen spaghettiavond voor te bereiden. Concrete info volgt.
18 november | 14u00 - 17u00 | B&O
Vandaag doen we met de givers belofte en opname. En Lien is ook jarig hihi!!
24 tot 26 november | WEEKEND
Er zijn nog geen concrete plannen, maar normaal gaan we dit weekend op scoutsweekend! Wie weet gaan we wel naar de zee??? Zeker allemaal meegaaan!!
2 december | 14u00 - 17u00 | Sinterklaas
Alle brave kindjes mogen komen! De stoute kindjes mogen ook komen maar die
moeten wel oppassen voor de zak van sinterklaas!
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9 december | 19u00 - 21u00 | Meisjes-Jongens
Dit wordt de leukste activiteit van het jaar! Dit wordt misschien een avond activiteit,
kwestie van examens... :)
16 december | 19u00 - 21u00 | kerstfeestje
Jippie kerstfeestje!! Details volgen later.
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Buitenlands kamp was megafunkytoppiestapelgek!!

Een unieke, leerrijke en megaplezante ervaring voor zowel de leden als de leiding.
Het begon allemaal met een ontzettend lange, maar plezierige busrit. Iedereen was
goed gehumeurd en vol enthousiasme over het aankomend kamp in Tsjechie. Na
13 uur kwamen we aan op onze verblijfplaats. Een school die tijdens de zomer omgebouwd is tot zomerverblijf voor groepen. Aangezien er daar plek was voor meer
dan vijftig man en wij maar met 20 waren hadden we een overvloed aan ruimte.
Om in detail alles te beschrijven wat we gedaan hebben zou heel de kribbels en
krabbels volstaan met verhalen van de Jins, dus hieronder vertel ik de leukste dingen die we gedaan hebben.
We zijn samen met de givers gaan paintballen. Na een korte treinrit en een wandelingetje kwamen we aan bij een bos. Daar stonden ze klaar met paintballgeweren en
aangepast schoeisel. Nog even de teams verdelen en de regels uitleggen en we waren klaar om oorlog te voeren. Megavermoeiend en spannend maar ook megacool.
We zijn ook op tweedaagse naar Praag geweest. Sarah die mee op kamp was als
fourage ging ook mee. Dus waren we met 4 op pad. We hebben eerst een deel gewandeld en daarna zijn we met de trein verder gegaan naar Praag. Onze herberg lag
5 minuten met de tram uit het centrum. Nadat we onze boterhammen met zicht op
de moldau hadden opgegeten zijn we het centrum ingetrokken. Als echte toeristen
zijn we de bezienswaardigheden gaan bezoeken. ’s Avonds hebben we afgesloten
met uitgebreid op restaurant te gaan eten. Dat hadden we wel verdiend na al de
financiele activiteiten dei we door het jaar gedaan hebben.
We hebben ook een filmpje gemaakt van onze ervaringen. Jammer genoeg kan je
dat niet in dit boekje zien. Maar als je op onze facebookpagina gaat kijken kan je
het zeker terugvinden. Bert sorry dat we een emmer water over uw hoofd gegooid
hebben.
Wil je graag meer weten over het buitenlands kamp? Spreek dan zeker Merel of
Thomas een keer aan.
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Uiteindelijk komen er aan alle goede liedjes een einde. Na een emotioneel
afscheid was het gedaan. En waren het geen jins meer maar nu zijn ze leiding. Ondertussen zijn we al enkele maanden verder. En als hun jinleiding
kan ik wel zeggen dat ik megatrots ben op hun ben en dat we er samen een
awesome jaar van gemaakt hebben.
Sander out.
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Wie is de nieuwe jinleiding?

Mijn naam is Leonard, ofwel Leo. Als mensen
me zien, dan roepen ze ‘EJO’. Ik ben leiding
nu, al wel een jaar of drie; en ’t is m’n laatste
jaar, nog zeker nie! Ben 19 jaar oud, en 13 jaar
scout. Ik ben ook best wel muzikaal, ma ik zen
dan ook, nen nachtegaal. Soms voel ik me wel
als een prins, want dan ben’k leiding van m’n
Jins. Maar ik duld niet altijd hun gezeur.
PS. Ik studeer burgerlijk ingenieur.

Mijn beurt om me voor te stellen, ik zal jullie
eens wat vertellen. Voor zij die mij niet kenne,
ik ben de Senne. Ik ben ook leiding, van de
groep; iedereen moet komen, als ik roep. Ik ben
DJ, ik maak muziek; iedereen zegt: da’s best wel
chique! Jinleiding, wou ik wel eens doen; ik zat
al in de scouts, vanaf kapoen! Ik doe eens graag
gek, maak graag kabaal; allemaal zijn we (d)
abnormaal! Nog even een leuke anekdotem, de
buizerd is mijn nonchalante totem.
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Agenda van de jiiiiinnnnsss:
7 oktober | 14u00 - 17u00 | Lokaal schilderen
Een nieuw jaar betekent een nieuw lokaal. We geven vandaag een mooi nieuw laagje
verf aan het lokaal. Neem verf, borstels en kleren die weg mogen mee.
14 oktober | 10u00 - 17u00 | Pimp my lokaal
Nu het lokaal geschildert is moet het nog wat gepimpt worden. We gaan het hele
lokaal re-stylen met: Posters, boxen, lichtjes, discobal, tegels,…
21 oktober | 14u00 - 17u00 | Financiële activiteit
Na al die schilderpret wordt het onderhand tijd om de kas wat te spijzen. En we gaan
de week erna ook op weekend.
27 tot 29 oktober | WEEKEND!!!
Olé, olé, olé, olé we gaan op weekend, we gaan op weekend. Info is nog niet bekend.
Deze komt nog present. #rijmen
4 november | 14u00 - 17u00 | Legerspel
Tijd voor een beetje discipline en kordaatheid. We leren jullie vandaag hoe je een
tactisch kamp bouwt en strategische aanvallen uitvoert.
11 november | 10u00 - 20u00 | Spaghetti dag/avond
Naar jaarlijkse traditie doen we ook dit jaar weer een spaghetti-avond. Jullie worden
om 10 uur stipt verwacht. Met een mesje en snijplank. Mom’s spaghetti
18 november | 14u00 - 17u00 | Belofte en Opname
Serieuse dingen doen is een van onze specialiteiten. Of ja dat zullen we dan wel zien.
25 november | 14u00 - 17u00 | ZOOM
Sint-Lucas is de beste scouts van heel Noorderkempen. Dat gaan we vandaag nog
maar is bewijzen.
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2 december | 19u00 - 21u00 | Sinterklaas
Jaja lieve jindertjes, ook jullie zijn dit jaar braaf geweest. Wie weet komt deze goed
heilig man nog langs?
9 december | 14u00 - 17u00 | Movienight
We gaan kijken naar een scherm met bewegende afbeeldingen. Spannend
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Kleurplaattijd, jippie!
Kleur deze tekening, naar hoe jij de scouts het liefste hebt!
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Bel me, mail me
Hieronder vind je de contactgegevens van de leiding. De namen in het vet zijn de
takleid(st)ers. Meer gegevens van de leiding kan je terugvinden via onderstaande link:
http://www.scoutssintlucas.be/leiding/

Groepsleiding
Senne Willems

0476/02.52.35

senne@scoutssintlucas.be

Laure Jacobs

0473/61.38.08

laure@scoutssintlucas.be

Merel Wulteputte

0491/87.17.33

merel@scoutssintlucas.be

Anton Willekens

0472/57.56.34

anton@scoutssintlucas.be

Liezel Daenen

0478/11.54.78

liezel@scoutssintlucas.be

Thomas Janssens

0499/61.12.69

thomas@scoutssintlucas.be

Chloë Thienpont

0476/05.72.13

chloë@scoutssintlucas.be

Laure Jacobs

0473/61.38.08

laure@scoutssintlucas.be

Bert Caethoven

0483/58.62.33

bert@scoutssintlucas.be

Sarah Daenen

0475/25.46.55

sarah@scoutssintlucas.be

Marlies van Gils

0479/64.22.14

marlies@scoutssintlucas.be

Merel Wulteputte

0491/87.17.33

merel@scoutssintlucas.be

Kapoenenleiding

Welpenleiding
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Bel me, mail me
Jonggiverleiding
Anne- Catherine van
der Wee

0470/47.11.73

anne-catherine@scoutssintlucas.be

Stijn Potters

0491/14.94.04

stijn@scoutssintlucas.be

Kaat Bridts

0489/71.97.20

kaat@scoutssintlucas.be

Lien Bridts

0497/71.50.53

lien@scoutssintlucas.be

Bob Cremers

0494/24.22.76

bob@scoutssintlucas.be

Katja Steynen

0495/66.19.25

katja@scoutssintlucas.be

Marnix Vos

0475/76.37.33

marnix@scoutssintlucas.be

Leonard Wulteputte

0489/42.10.51

leonard@scoutssintlucas.be

Senne Willems

0476/02.52.35

senne@scoutssintlucas.be

David Willems

0474/70.45.62

david@scoutssintlucas.be

Bert Caethoven

0483/58.62.33

bert@scoutssintlucas.be

Stijn Potters

0491/14.94.04

stijn@scoutssintlucas.be

Giverleiding

Jinleiding

Materiaalmeesters
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Groepsleiding: Laure Jacobs, Merel Wulteputte en
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