Om te beginnen …
Na een jaartje ertussenuit te zijn geweest, is onze K&K volledig terug ! ! ! Maar wat is
dat nu eigenlijk die ‘Kribbels & Krabbels’? Hierin zullen jullie vier keer per jaar dingen
vinden zoals leuke tekstjes over de afgelopen activiteiten, de leiding die zich
voorstelt, belangrijke data en nog veel andere toffe en interessante informatie. Nu we
al een paar toffe weken achter de rug hebben is het tijd voor de eerste editie van het
jaar.
Een nieuw scoutsjaar brengt ook altijd een heel aantal
veranderingen met zich mee. Zo is er dit jaar weer een
nieuw jaarthema. Dit keer is er gekozen voor ‘t Zal wel

zijn.
Wat dit precies betekent hebben jullie al
ondervonden tijdens Belofte & Opname. Ook hebben we
deze eerste weken enorm veel nieuwe gezichtjes gezien,
wat we uiteraard suuuper tof vinden. De leidingsploeg is
ook heel wat veranderd. Zo hebben we jammer genoeg
afscheid moeten nemen van Anne-Catherine, Bob,
Chloë, Katja, Liezel, Merel en Marlies. Maar gelukkig
staat er terug een nieuwe generatie te springen om zich
bij de leidingsploeg aan te sluiten: Dennis, Ignace, Kato,
Louis, Marie-Lynn en Ward ! ! ! JOEPIE
Vanaf dit jaar zal de K&K enkel online verdeeld worden
om het papier -en inktverbruik wat te verminderen en zo
ons steentje bij te dragen aan het milieu. Je kan ze wel
steeds terugvinden op onze website onder documenten.
Hebben wij zin in het fantastische nieuwe scoutsjaar? ‘t
Zal wel zijn ! ! !
Veel leesplezier en tot zaterdag : )
Scoutsgroet
Ondersteunende Markoeb & Coloradogroene Avontuurlijke Saki

Belangrijke data 2020 - 2021
Dag van de jeugdbeweging
Spaghettiavond

23 oktober
14 november

Sinterklaas

5 dember

Geen scouts : (

26 december

Winterwandeling

2 januari

3 koningen

9 januari

Winteractiviteit

16 januari

Bicky Cola, Bicky Bier

6 februari

Ontspanningsweekend

5 – 7 maart

Zware bierenavond

30 april

Slotactiviteit

29 mei

Scoutskamp (kapoenen)

9 – 15 juli

Scoutskamp (welpen, jogi’s en givers)

5 – 15 juli

Scoutskamp (jins)

1 – 15 juli

Sociale media
Onze website: www.scoutssintlucas.be
Onze facebook: http://facebook.scoutssintlucas.be
Onze instagram: @scoutssintlucas
Volg hierop ook alle coronaupdates …

Het jaarthema: ’t Zal wel zijn !
Welzijn bespreekbaar maken? ’ t Zal wel zijn!
Met dit jaarthema willen we een hechte sfeer creëren, waarin iedereen zich
thuis voelt en vertrouwen centraal staat. Zo bieden we aandacht aan
gedachten of gevoelens die anders niet in de kijker staan. Niet goed in je vel
zitten? We gaan het onderwerp niet uit de weg, en zorgen voor het welzijn
van elke scouts of gids. Van kapoen tot jin, van de knuffelhoek tot het
onbekende bos, elke bluts of buil is welkom. Zelfs als praten moeilijk gaat,
biedt onze zwijgende schouder steun. Leiding laten we niet in de kou staan
en wordt ondersteund om hiermee aan de slag te gaan. We leven ons met
volle overtuiging uit tijdens een spel en praten net zo goed de sterren van de
hemel bij het kampvuur.

Je even niet oké voelen? ’ t Zal wel zijn!
Dat het leven niet altijd van een leien dakje loopt, is volkomen normaal. Als
scouts en gidsen liggen we wel eens in de knoop met onszelf, of ploeteren
we over hobbelwegen. Samen delen we de mooie momenten, maar bieden
we ook troost wanneer het even wat minder gaat. Scouting vormt een veilige
haven, waar elke boot kan aanmeren, ook als hij wat geschaafd is. Leden
en leiding timmeren samen aanlegsteigers en gooien op tijd een
reddingsboei naar elkaar. De scouts is een plaats waar we durven vertellen
dat het niet goed gaat en kunnen aangeven wat onze persoonlijke grenzen
zijn. We durven onze rugzak even afgeven wanneer hij te zwaar wordt. Want
scouting, da’s durven!

Jezelf kunnen zijn? ’ t Zal wel zijn!
We maken duidelijk dat het meer dan oké is om jezelf te zijn en je voluit te
tonen, voor alles wat je bent en voelt. Iedereen heeft zijn eigen handleiding

voor de bergen en dalen die we allemaal door trekken. De welp die ‘s
ochtends vrolijk door het veld huppelt en tegen de middag geen blijf weet
met zijn heimwee. Die ene jongverkenner die enthousiast meedoet met het
themaspel, terwijl de anderen zich schamen. Of de stoere leidster die twijfelt
aan haar eerste groepsspel. Met respect voor elkaar gaan we op
verkenning en aarzelen we niet om ons binnenste grondplan in kaart te
brengen en aan anderen te tonen. Onze scoutsgroep wordt een tweede
thuis waar iedereen erbij kan en zichzelf kan zijn.

Er zijn voor elkaar? ’ t Zal wel zijn!
Ook in het rumoer van de groep luisteren we naar elkaar en naar onszelf.
We verleggen samen grenzen en weten dat het ook uitdagend kan zijn om
even halt te houden. We bouwen samen aan scouting, een plaats waar we
zorgen voor elkaar en waar we respect hebben voor elke unieke ik, met een
regenboog aan gevoelens. Zo vormt de groep een warm nest, waarin ruimte
is voor zowel schouderklopjes als high fives, voor knipogen en knuffels. We
blussen brandjes en gaan onvoorwaardelijk voor elkaar door het vuur gaan.

Neen zeggen? ’ t Zal wel zijn!
Je eigen kronkels, sluipwegen en grenzen kunnen aangeven is een troef,
niet het minst omdat ze voor iedereen anders zijn. Net daarom willen we dit
jaar onze kleurrijke gevoelens in de verf zetten. Leiding staat klaar met dat
gezond duwtje in de rug maar de keuze om nee te zeggen blijft voor handen.
Nee zeggen is een tweerichtingsstraat, waarin iedereen zonder aandringen
zijn bestemming bepaalt. Leiding en leden dragen samen bij aan het
bewaren en respecteren van emotionele grenzen.

‘t Zal wel zijn! Een jaarthema dat even uitdagend als relevant is. We gaan
ermee aan de slag, zoals steeds op en top scoutesk: met onbevangen
speelsheid en onverslijtbare vriendschappen. Alle oplossingen gaan we
onderweg niet vinden, misschien lopen we zelfs af en toe wat verloren.

Samen bouwen we aan sterke fundamenten en verliezen we nooit de
draagkracht van de leidingsploeg uit het oog. Oplappen, aansterken, of
bijschaven: het belang van de groep, en iedereen die er deel van uitmaakt,
staat voorop. Leiding biedt een luisterend oor, zorgt voor geborgenheid en af
en toe wijze raad. Ook geven ze zelf aan wanneer het hun petje overstijgt.
We staan nooit alleen en zijn elkaars vangnet waar nodig. Zo werken we
vlijtig verder aan een wereld die beter is dan we haar gevonden hebben.

DE KAPOENENLEIDING STELT ZICH VOOR …
Heyla, ik ben Kaat Bridts
Ik ben geboren op 31 augustus 1998
Mijn lievelingseten is sushi ! ! !
Mijn lievelingskleur is roos
Het leukste TV-programma vind ik Love Island
Mijn grootste wens is om een prinses te zijn
Ik heb een zus, Lien en een broer, Sander (oud-leiding)
Ik ga het liefst op vakantie naar scoutskamp ! ! !
Ik bestel het liefst een curryworst special met tomatenketchup bij
de frituur
Ik ben heel verliefd of iemand anders van de scouts hihi
Ik ben heel bang voor krokodillen
Ik lijk heel hard op een sylfidegele blijmoedige specht en daarom
is het mijn totem
Op dit moment kijk ik het hardste uit naar de volgende
scoutsactiviteit
Ik zou graag eens een dagje willen ruilen met Mega Mindy
e

Ik ben 5 jaar leiding
Ik studeer Voedings- en Dieetkunde

Hallo, ik ben Kato Heirweg
Ik ben geboren op 9 augustus 2003
Mijn lievelingseten is lasagne
Mijn lievelingskleur is groen
Het leukste TV-programma vind ik Love Island
Mijn grootste wens is een ZALIG kapoenenjaar
Alexander en Marie-Lynn zijn familie en zitten ook allebei in de
scouts
Ik ga het liefst op vakantie naar SCOUTSKAMP ! ! !
Ik bestel liefst een bicky burger in de frituur
Ik ben hee-e-eel verliefd op Leonardo Di Caprio
Ik ben bang voor spinnen
Ik lijk heel hard op een innemende koi en daarom is het mijn
totem
Op dit moment kijk ik het hardst uit naar een coronaloos
scoutsjaar : ))
Ik zou graag eens een dagje willen ruilen met een kapoentje
e

Ik ben 1 jaar leiding
Ik studeer Wiskunde-Wetenschappen
Mijn laatste zoekopdracht op Google is “Netflix”
Mijn guilty pleasure is chocoladeF

Ik ben Louis Pante
Ik ben geboren op mijn verjaardag
Mijn lievelingseten is stoofvlees met frietjes
Mijn lievelingskleur is blauw
Het leukste TV-programma vind ik de slimste mens ter
wereld
Mijn grootste wens is een heel leuk scoutsjaar
Ik heb 1 zus, Elisabeth
Ik ga het liefst op vakantie naar een warm land
Ik bestel het liefst chicken wings bij de frituur
Ik ben heel verliefd op de scouts
Ik ben voor helemaal niks bang
Ik lijk heel hard op een ludiek stokstaartje (MIJN TOTEM)
Op dit moment kijk ik het hardste uit naar een scoutskamp
Ik zou graag eens een dagje ruilen met Elon Musk
e

Ik ben 1 jaar leiding
Ik studeer Wiskunde-Wetenschappen
Mijn laatste zoekopdracht op Google is “Hoe knoop ik mijn veters?”
Mijn guilty pleasure is veel chocolade eten
Heyla, ik ben Flor Willems
Ik ben geboren op 8 januari 2001
Ik eet heel graag alle producten van Everyday en Boni
Mijn lievelingskleur is paars
Ik kijk heel graag naar de Winterbeelden op TV
Mijn grootste wens is dat Sinterklaas nog eens langskomt
bij mij
Ik heb een broer, Senne
Ik ga het liefst op vakantie naar Tenerife
Ik bestel het liefst nen bakpao in de frituur
Ik ben heel verliefd op alle meisjesleiding van de scouts
Ik ben bang voor Fientje Stevens
Ik lijk het hardst op een LEEUW
Op dit moment kijk ik het hardste ui naar de komst van de
Sint
Ik zou graag eens een dagje willen ruilen met een kapoen
e

Ik ben 2 jaar leiding
Ik studeer Leraar Lager Onderwijs
Mijn laatste zoekopdracht is https://www.colruyt.be/nl/producten/4-7-vol-5001
Mijn guilty pleasure is een heel groooooooot geheim

Hallokes, ik ben Fien Stevens
Ik ben geboren op 2 november 2002
Ik eet heel graag lasagne, pannenkoeken, moelleux, pasta, poke bowl EN NOG VEEL MEER
Mijn lievelingskleur is geel
Ik kijk heel graag naar Wtfock
Mijn grootste wens is om dit jaar nog te
gaan skiën
Ik heb een zus, Marie en een broer, Mil
Ik ga het liefst op vakantie naar overal,
want alles is leuk en mooi en tof hihi
Mijn lievelings-frituur-snackje is een
bicky burger 4sure : )
Ik ben heel verliefd: /// E R R O R ///
Ik ben bang voor alle mensen die
vrijwillig gaan lopen in de ochtend
Ik lijk heel hard op een fonkelend winterkoninkje, mijn totem
Ik zou graag eens een dagje willen ruilen met Kylie Jenner
e

Ik ben 2 jaar leiding
Ik studeer Toegepaste Economische Wetenschappen in Leuven
Mijn laatste zoekopdracht is https///hoewordikgroterdan1meter55?/.
Mijn guilty pleasure is dessertjes eten voor het hoofdgerecht en DANCING LIKE NO ONE’S WATCHING

Een woordje van de kapoenenleiding
We hebben dit jaar alweer een schitterende start genomen bij het nieuwe scoutsjaar!
De vele nieuwe gezichten bij de kapoenen zorgen voor een actieve en zalige sfeer
binnen de groep. We zijn het jaar gestart met een kennismakingsactiviteit. Eindstand:
TOPKAPOENEN ! Daarna speelden we stratego en amai, zo fanatiek en goed
meegespeeld allemaal. Ook hebben we al een fotozoektocht gedaan, waarbij de
kapoenen zich moesten omtoveren tot echte speurneuzen om geen aanwijzingen te
missen! De kapoenen hebben niet enkel laten zien hoe een goede speurneuzen ze
zijn, maar ook dat ze echte legermannen en -vrouwen zijn. Ze legden veel
opdrachten af om te bewijzen dat ze het waard zijn om tot het leger te behoren. Ze
zijn hier allemaal prima in geslaagd en ontvingen dan ook een echt legerdiploma.
Natuurlijk moeten er soms ook eens wat serieuzere momentjes zijn, zoals bij ‘Belofte
en Opname’, waarbij alle kapoenen een belofte gemaakt hebben. Veel kapoenen
hebben beloofd dat ze veel naar de scouts gaan komen en daar zijn wij heeeel blij
mee : )
Hoewel we door de corona-maatregelen niet op weekend kunnen, hebben wij 7
november toch een speciale activiteit gepland. Dit zal een grote piratenactiviteit van
10u-17u zijn, zodat we toch een beetje de sfeer van een scoutsweekend kunnen
creëren. Uitstel is zeker geen afstel! Wij zijn al volop bezig met het plannen van een
volgend weekend in de hoop dat het dan wel kan doorgaan.
We hebben al super veel zin in de volgende activiteiten!!! Tot snel, kapoenen
Groetjes van Kato, Fien, Kaat, Flor en Louis

DE WELPENLEIDING STELT ZICH VOOR …
	
  

Heyla, ik ben Ignace Van der Wee
Ik ben geboren op 28 januari 2003
Mijn lievelingseten is chili con carne met een laagje doritos
Mijn lievelingskleur is blauw
Het leukste TV-programma vind ik Samson en Gert
Mijn grootste wens is een SUPERTOF JAAR ! ! !
Ik heb 3 zussen: Anne-Catherine, Amélie en Apolline
Ik ga het liefst op vakantie naar Italië
Mijn lieveling-frituur-snackje is ne bickey burger
Ik ben heel verliefd op Donald
Ik ben bang voor mijn mama
Mijn totem is een guitige labrador
Ik kijk momenteel heel hard uit naar het volgende kamp ! ! !
Ik zu graag eens een dagje willen ruilen met Spiderman
e

Ik ben 1 jaar leiding
Ik studeer Wetenschappen-wiskunde
Mijn laatste zoekopdracht op Google is “cadeau-ideeën”
Mijn guilty pleasure is aiki noodles

Hallokes, ik ben Tuur Jacobs
Ik ben geboren op 12 maart 2001
Mijn lievelingseten is pasta carbonara
Mijn lievelingskleur is rood
Het leukste TV-programma vind ik Brooklyn 99
Mijn grootste wens is de gelukkigste mens ter
wereld zijn
Ik heb een zus, Laure en een broer, Mil
Ik ga het liefst op vakantie naar Australië
Ik bestel liefst een bickyyyyyyyyyyy
Ik ben heel verliefd op mijn vriendin Marthe
MAAR, … ik ben hee-eel bang voor mijn vriendin
Mijn totem is een ontspannen steenbok
Op dit moment kijk ik het hardste uit naar de
moment dat Corona gedaan is
Ik zou graag eens een dagje willen ruilen met de
Paus
e

Ik ben 3 jaar leiding
Ik studeer Sociaal Werk in Antwerpen
Mijn laatste zoekopdracht is de Buienradar van Turnhout
Mijn guilty pleasure is een boterham met boter en Nutella

Mijn naam is Thomas Janssens
Ik ben geboren op 1 november 2000
Ik eet heel graag heel veel dingen, en ik vind meerdere
kleuren heel mooi
Ik kijk super graag naar de pretroulette
Mijn grootste wens is dat ik voor altijd in de scouts mag
blijven
Ik heb 1 broertje, Sebastiaan
Ik ga het liefst op vakantie naar Griekenland
Als ik naar de frituur ga, dan bestel ik een berenpoot MET
saté kruiden
Ik ben verliefd op: Goh, goei vraag …
Ik ben bang voor geesten
Ik lijk heel hard op een hillier rode speelse boomklever en
daarom is het ook mijn totem
Op dit moment kijk ik het hardste uit naar K A M P
Ik zou graag eens een dagje willen ruilen met Anwar Hadid
hehe
e

Ik ben 4 jaar leiding
Ik studeer architectuur aan Sint-Lucas Brussel
Mijn laatste zoekopdracht op Google is “L’immeuble de clarté van le corbusier”
Mijn guilty pleasure is in mijn bedje liggen
Heyla, ik ben Gijs De Neve
Ik ben geboren op 11 januari 2001
Mijn lievelingseten is spaghettiiiiiiiiiiiiiiii
Mijn lievelingskleur is donkergroen
Het leukste TV-programma vind ik de ideale
wereld
Mijn grootste wens is om een wereldreis te
kunnen maken
Ik heb 2 broers, Ward en Thomas
Ergens waar je kan snowboarden is mijn ideale
vakantiebestemming
Ik bestel graag mini-loempia’s in de frituur
Ik ben bang voor de examens
Ik lijk heel hard op een ondersteunende
markoeb, mijn totem
Ik kijk al zoo-oo hard uit naar scoutskamp ! ! !
Ik zou graag eens een dagje willen ruilen met
Bear Grylls
e

Ik ben 3 jaar leiding
Ik studeer Burgerlijk Ingenieur in Leuven
“Goedkope en lekkere recepten voor op kot” is mijn recentste zoekopdracht
Mijn guilty pleasure is veel te veel kleuren kopen

Hey, mijn naam is Dennis Hens
Ik ben geboren in een ziekenhuisbed
Mijn lievelingseten is fritteeuh
Mijn lievelingskleur is Vantablack
Het leukste TV-programma vind ik Aspe
Mijn grootste wens is dat de scouts dit jaar mag blijven
doorgaan
Ik heb 1 zus, Yasmine
Ik blijf het allerliefst in mijne zetel tijdens de vakantie
Een curryworstje is mijn lievelings-frituur-snackje
Ik ben bang voor mensen die Pepsi drinken
Ik ben een capricieuze sperwer als totem
Ik kijk nu al heel hard uit naar scoutskamp
Ik zou graag eens een dagje willen ruilen met Elon Musk
e

Ik ben 1 jaar leiding
Ik studeer Burgerlijk Ingenieur in Leuven
Mijn laatste zoekopdracht is “Hoe ben ik een goede leiding?”

Hoihoi, ik Thomas Van Goethem (Goethie)
Ik ben geboren op 8 augustus 2001
Mijn lievelingseten is croque monsieur
Mijn lievelingskleur is rood
Mijn leukste TV programma is FRIENDS
Mijn grootste wens is om een wereldreis
te maken
Ik ga het liefst op vakantie naar
Tenerife
Bij de frituur eet ik graag een bicky
burger
Ik ben misschien verliefd hihi
Ik ben heel bang van spinnen
Ik lijk heel hard op een secretarisvogel
Ik kijk het hardste uit naar KAAAMP ! ! !
Ik zou graag eens een dag willen ruilen
met kabouter plop
Ik ben 3de jaar leiding
Ik studeer sport en beweging

Een woordje van de welpenleiding
Hoi allemaal,
Het scoutsjaar is weer begonnen, wij hebben er in ieder geval al heel veel zin in.
Afgelopen activiteiten hebben jullie al laten zien dat jullie EXTREME olympiërs zijn,
klaar voor de olympische spelen van volgende zomer. Jullie hebben de meest beste
sluiproutes genomen bij het smokkelspel, jullie waren ons vaak te slim af.
Bij ZOOM hebben we ons best gedaan om het op te nemen tegen de rest van de
noorderkempen om de beker dit jaar naar onze scouts te halen. We hebben het
alfabet gemaakt met allemaal spullen op de scouts, plekken raden op foto’s, een stuk
zeep helemaal oplossen en zoveel meer, met bloed zweet en tranen konden we
jammer genoeg niet de beker bemachtigen. Maar dat geeft niks want voor ons zijn
jullie al kampioenen !
Bij de welpen doen we ook onze belofte en opname hier hebben we belofte gemaakt
aan de groep over wat kan ik al goed, waarin zou ik moeten groeien, …
Spijtig genoeg zal ons weekend niet kunnen doorgaan door een vies beestje, maar
niet getreurd de leiding heeft nog veel super awesome activiteiten voor jullie
voorbereid.
We gaan er samen een super scoutsjaar van maken !
Scoutse groeten,
Thomas, Gijs, Dennis, Ignace en Thomas

DE JONG–GIVERLEIDING STELT ZICH VOOR …
Heyla, ik ben Senne Willems
Ik ben geboren op 5 maart 1998
Mijn lievelingseten is een pizza Hawaii
Mijn lievelingskleuren zijn blauw en rood
Het leukste TV-programma vind ik de slimste mens
ter wereld
Mijn grootste wens is een chickenwingrekske
Ik heb 1 klein broertje, Flor
Ik ga het liefst op vakantie naar een warm land
Ik bestel het liefst een bicky burger bij de frituur
Ik ben heel verliefd op: /
Ik ben bang voor bruine boterhammen
Ik lijk heel hard op een tijgeroogpaarse
nonchalante buizerd
Op dit moment kijk ik het hardste uit naar scoutskamp
Ik zou graag eens een dagje willen ruilen met Sinterklaas
e

Ik ben 6 jaar leiding
Ik studeer Elektronica-ICT
Mijn laatste zoekopdracht is scoutssintlucas.be
Hallokes, ik ben Marie-Lynn De Bruyn
Ik ben geboren op 17 juli 2003
Mijn lievelingseten is brocolli met worst en patatjes
Mijn lievelingskleur is blauw
Het leukste TV-programma vind ik Niveau 4
Mijn grootste wens is bij de politie werken

Ik heb twee broers, Alexander en Frederik
Ik ga het liefst op vakantie naar een warm land
Ik bestel het liefst een kipcorn bij de frituur
Ik ben heel verliefd op onze scouts

Ik ben bang voor spinnen #cliché
De eigenschappen van de totem, elementaire drongo,
passen het best bij mij
Op dit moment kijk ik het hardst uit naar kamp !
Ik zou graag eens een dagje willen ruilen met Sheldon
Cooper
e

Ik ben 1 jaar leiding
Ik studeer Bedrijfswetenschappen
Mijn laatste zoekopdracht is “?”

Mijn guilty pleasure is Chateau Meiland kijken

Mijn naam is Ward De Neve
Ik ben geboren op 7 augustus 2003
Mijn lievelingseten is vol-au-vent
Mijn lievelingskleur is blauw
De ideale wereld is mijn lievelings-TV-programma
Mijn grootste wens is dat de Eurodeal terug 1 euro
wordt
Ik heb twee broers, Gijs en Thomas
Ik ga het liefst op vakantie naar een land met mooie
natuur
Ik bestel het liefst een BICKY bij de frituur
Ik ben verliefd op voorlopig nog niemand : )
Ik ben bang voor grote hoogtes
Ik lijk heel hard op een modeste tapir, mijn totem
Ik kijk nu al uit naar het scoutskamp
Ik zou graag eens een dag willen ruilen met de Sint
e

Ik ben 1 jaar leiding
Ik studeer Latijn-Wiskunde
Ik heb echt geen idee wat mijn laatste zoekopdracht is haha
Heyla, ik ben Jonas Daenen
Ik ben geboren op 2 april 2002
Ik eet super graag frietjes
Mijn lievelingskleur is groen
Ik kijk het liefst naar Hopla
Mijn grootste wens is het tofste scoutsjaar
allertijden : )
Ik heb twee zussen, Liezel en Sarah
Ik ga graag op vakantie naar de Walen (aka
scoutskamp)
Ik bestel liefst een bicky bij de frituur
Ik ben heel verliefd op avontuur
Ik ben bang voor Corona
Ik lijk heel hard op een goedhartige stekelstaarteekhoorn, mijn totem
Ik kijk uit naar een normaal kamp in de grote vakantie
Ik zou graag eens een jogi zijn op zaterdag, om een activiteit met zalige leiding te beleven
e

Ik ben 2 jaar leiding
Ik studeer Biomedische wetenschappen in Leuven
Mijn laatste zoekopdracht is www.scoutssintlucas.be
Mijn guilty pleasure is gamen

Heyla, ik ben Jasmin Mareels
Ik ben geboren op 4 mei 2002
Mijn lievelingseten is lasagne
Mijn lievelingskleur is bordeaux
Ik vind De Mol het allerleukste TVprogramma
Mijn grootste wens is dat corona de tijd
uit het oog verloren was en ineens heel
dringend vertrekt
Ik heb 1 broer, Jonas
Ik ga het liefst naar het zonnetje en de
ongerepte natuur op vakantie
Ik bestel liefst vegetarische loempia’s bij
de frituur
Ik ben heel verliefd op mijn scoutshemd
Ik ben bang voor geweld
Mijn totem is een dynamische zwaan
Ik kijk super hard uit naar de dag van de jeugdbeweging
Ik zou graag eens een dagje willen ruilen met een professionele actrice
e

Ik ben 2 jaar leiding
Ik studeer psychologie aan de KU Leuven
“Koffiekoek pecannoten” is mijn recentste zoekopdracht
Mijn guilty pleasure is alleen dansen in de badkamer

Een woordje van de jong-giver-leiding
Lieve jogi’s
Het scoutsjaar is (ineens) al twee maanden
ver en wat hebben we toch al weer voor zotte
avonturen meegemaakt… En dat telkens in
volle natuur en zeer gezellig gezelschap.
Duik mee met ons in de sprookjesachtige
herinneringendoos

van

de

voorbije

scoutsactiviteiten!
Weten jullie het nog, de eerste activiteit? Als
welp of misschien als ervaren jonggiver,
allemaal aan het popelen om jullie nieuwe
leiding te weten komen. Jullie speelden een
spel,

vol

overgave,

enthousiasme

en

nieuwsgierigheid! En toen… kwamen wij
tevoorschijn!
Zo, de leiding was onthuld, maar hoe ziet zo’n schitterend, blinkend jonggiverlokaal
er eigenlijk uit? De volle drie uur hebben jullie je koppen samen gestoken, breinen
hevig laten werken en allerlei raadsels opgelost om de toegang naar het lokaal te
verdienen! Taken werden verdeeld, talenten ten volle benut. De één ging op zoek
naar verborgen boodschappen en tips, de ander waagde zich aan sudoku’s,
kruiswoordraadsels en droedels. Zonder teamwerk was er niks van gelukt, maar
jawel, wederom slaagden jullie erin ons te verbazen.
De week erop lieten we jullie misschien wel een nog grotere uitdaging aangaan. Nu
was de groep geen geheel meer, maar moest iedereen zijn eigen rolletje zo
overtuigend mogelijk spelen. Een deel haalde zijn beste pokerface en grootste
binnenzakken boven en smokkelde tot hij steenrijk was. Een ander deel probeerde
de smokkelaars te ontmaskeren. Zo leerde ieder van ons de anderen op een andere
manier kennen. En wat zitten er overtuigende acteurs en actrices in onze groep!
Tijdens een andere wonderlijke namiddag in het sprookjesrijk der jonggivers
bespraken we thema’s die een deel van jullie nog vrij onbekend waren. Racisme en

discriminatie, zijn ze aanwezig in onze samenleving, vormt dit een probleem en wat
vinden jullie hiervan? Weeral leerden we bij over onszelf, elkaar en zoveel meer.
Toen werd het tijd om onze grote groep vriendjes en vriendinnetjes op te delen! Want
wie wil nu geen ideaal excuus om zijn competitieve kant naar boven te laten komen?
Vanaf nu hebben jullie dat excuus: de naam van jullie patrouille moet verdedigd
worden! Een deel van jullie kreeg de eer om patrouilleleider te zijn, en het andere
deel kreeg de eer om de patrouilleleider zijn of haar team dubbel zo leuk te maken!
We babbelden, speelden en lachten, elk in onze eigen patrouille. Plots was het weer
17uur en de banden zijn weer versterkt!
En in diezelfde hechte, gezellige patrouilles dachten we afgelopen week na over
welke beloften we konden maken om de groepssfeer nog beter te maken! Jullie
onderhandelden tactisch op de beloftebeurs en smeten jullie in de opdrachten.
Ik denk dat ik geen voorbeelden meer moet geven om te zeggen dat jullie
buitengewoon goed bezig zijn! Wij hadden met plezier nog elke week er gestaan om
jullie enthousiast te ontvangen maar miss Rona steekt er een stokje voor!
Zorg goed voor jullie zelf en je familie!
En tot heel snel lieve jogi’s :)

Lieve groeten en een elleboogje
Jullie leiding
Senne, Ward, Marie-Lynn, Jonas en Jasmin

DE GIVERLEIDING STELT ZICH VOOR …
Heyla, mijn naam is Laure Jacobs
Ik ben geboren op 22 maart 1999
Mijn lievelingseten is kasbroodje van de Panos & pasta ! ! !
Mijn lievelingskleur is zwart (of blauw)
Het leukste TV-programma vind ik New Girl
Mijn grootste wens is wereldvrede
Ik heb twee broers, Mil en Tuur
Ik wil heel graag eens op vakantie naar Canada of Columbia
Ik bestel graag iets veggie, een kaaskroketje ofzo, in de frituur
Ik ben heel verliefd op anoniempje, voor mij ook nog
Ik ben bang voor: duiven, kippen en voor hoogtes en voor kleine
ruimtes, MAAR ik ben heel stoer ze
Mijn totem is een nutanroze assertieve hermelijn
Ik kijk op dit moment het hardste uit naar Giverweekend
Ik zou graag eens een dagje willen ruilen met Queen Elizabeth II
e

Ik ben 5 jaar leiding
Ik studeer psychologie
GSM: EHBO cursus jeugdvereniging, LAPTOP: Hart of Dixie
seizoen 1: dit zijn mijn recentste zoekopdrachten
Mijn guilty pleasure is Tiktok kijken hihi
Hallo! Ik ben Amélie Van der Wee
Ik ben geboren op 26 april 2002
Mijn lievelingseten is sushi ! ! en ook lasagne, Griekse sla, kaaskroketten, rijstpap, ijsjes, chocholade,
… (ik eet graag hihi)
Mijn lievelingskleur zijn de kleuren van de
zonsondergang : )
Friends is mijn lievelingsTVprogramma
Mijn grootste wens is dat alle givers leiding worden
Ik heb 1 broer, Ignace en 2 zussen, Amélie en AnneCatherine
Ik droom ervan om ooit eens naar Australië te gaan
Frietjes met ketchup is my match made in heaven in
de frituur
Ik ga lekker niet vertellen op wie ik verliefd ben hihi
In de scouts zitten alleen maar stoere mensen, dus ik
ben helemaal nergens bang voor, duh
Mijn totem is een zachtaardige impala
Ik kijk uit naar het moment waarop corona uit de wereld is
Ik zou graag eens een jongen zijn, om eindelijk eens rechtstaand te plassen
e

Ik ben 2 jaar leiding
Ik studeer psychologie in Leuven
“Hoe kan ik al slapend studeren?” is mijn laatste zoekopdracht

Heyla : ) Ik ben Alexander De Bruyn
Ik ben geboren op 11 juli 2001
Mijn lievelingseten is pasta
Mijn lievelingskleur is rood
Het leukste TV-programma vind ik FRIENDS ! ! !
Ik wil heel graag alle werelddelen gezien hebben !
Zowel Kato als Marie-Lynn zitten ook in de scouts
Ik ga het liefst op vakantie naar Argentinië
Ik bestel graag een Bicky Burger in de
frituur
Ik ben heel verliefd op de scouts
Ik ben bang voor mieren
Ik lijk heel hard op een joviale fret en
daarom is het ook mijn totem
Op dit moment kijk ik het hardst uit naar
scoutskamp !
Ik zou graag eens een dagje Spider-Man
zijn, zo webben schieten zou toch zalig
zijn? Slingeren door de stad enzo. Wauw ! ! !
Ik ben 3e jaar leiding
Ik studeer psychologie in Leuven
“Netflix” is mijn laatste zoekopdracht op Google
Mijn guilty pleasure is kaarsen en wierook branden

Een woordje van de giver-leiding
Allerliefste givers,
Zoals jullie hopelijk al gemerkt hebben, willen wij er samen met jullie een zalig jaar
van maken ! ! ! We hebben er kei veel zin in en hebben nog allemaal leuke spelletjes
in petto die we hopelijk snel met jullie kunnen spelen. Geen zorgen, we hebben een
paar leuke ideeën die ook online mogelijk zijn : )
Het jaar werd alvast goed ingezet met een overgangsweekend waarbij jullie de
fotozoektocht en escaperoom (na een paar tips weliswaar hihi ) tot een goed einde
hebben gebracht ! Het lokaal is mooi geschilderd en ons hemd werd helemaal
gepimpt voor het nieuwe jaar. Kortom is bijna alles in orde voor een memorabel
scoutsjaar! Om het nog net iets toffer te maken, mogen jullie nog altijd jullie liefste
vrienden en vriendinnen meenemen. Want we zouden graag met een gezellige, maar
iets grotere groep op kamp vertrekken en we zijn er zeker van dat er in jullie
omgeving nog super toffe mensen zitten die perfect in onze scoutsfamilie zouden
passen !
En zoals het mooie gezegde ons ook vertelt: ‘Hoe meer zielen, hoe meer vreugd :)’
Dikke kussen en knuffels,
De giverleiding,
Laure, Alexander en Amélie

DE JINLEIDING STELT ZICH VOOR …
Hallo, ik ben Bert Caethoven. De allerknapste, sterkste en beste leiding
Ik ben geboren op een ziekenhuisbed op 5 september 1999
Mijn lievelingseten is steak met steppegras
Mijn lievelingskleur is rood en blauw natuurlijk !
Samson & Gert of ja, Marie nu vind ik het leukste TVprogramma
Mijn grootste wens is om net zo groot en sterk als mijn
papa te zijn
Ik heb twee broers, Tom en Filip
Ik ga dit jaar het liefst op vakantie naar Villers-surLesse, dat is waar we dit jaar op kamp gaan : ) )
Bicky Burger is mijn lievelingssnackje en iedereen die
iets anders vindt, heeft ongelijk !
Ik ben verliefd op een kapoenenleiding wiens naam
begint met een K en eindigt op aat
Ik ben bang voor stinkende welpen en jonggivers
Mijn totem is een coloradogroene avontuurlijke saki
Ik kijk het hardste uit naar volgende zaterdag
Ik zou graag eens een dagje willen ruilen met Rudy
Verboven
e
Ik ben 5 jaar leiding
“Waarom zijn banen krom?” is mijn laatste zoekopdracht
Ik studeer industireel ingenieur, elektromechanica
Mijn guilty pleasure is een zak cheeseflips opendoen en die helemaal leegeten voor iemand die zak
nog maar gezien heeft
Heyla : ) ik ben Stijn Potters
Ik ben geboren op 19 mei 1998
Mijn lievelingseten is wok
Mijn lievelingskleur is blauw
Top Gear is mijn lievelingsTVprogramma
Mijn grootste wens is dat we iets meer jins
zouden hebben
Ik heb 1 zus, Katrien
Ik ga het liefst op vakantie naar Spanje
Ik bestel het liefst een bicky burger in de
frituur
Ik ben heel verliefd op onze scouts
Ik ben bang voor honden
Mijn totem is een honingraatblauwe
bedachtzame slaapmuis
Ik kijk uit naar de apres corona tijd
Ik zou graag eens een dagje willen ruilen met
Bruce Willis
Ik ben 6 jaar leiding
e

Ik studeer Industrieel ingenieur Electronica-ICT
“Hoe herstel je van een hersenschudding?” is
mijn recentste zoekopdracht
Mijjn guilty pleasure zijn winegums

Een woordje van de jinleiding
Bewonderaars van de militaire Sint-Lucas elite,
In een land hier ver, ver vandaan woonden twee ijzersterke soldaten. Deze soldaten
waren al jaaaaren aan het opklimmen binnen de rangen van het Sint-Lucas leger.
Het machtigste leger dat Turnhoutia ooit gezien had. Aan het hoofd van het leger
stonden twee stoere binken. Zelfs Arnold Schwarzenegger zou het in zijn broek
doen. Deze generaals luisterden naar de namen Potters en Caethoven. Gevreesd
door iedere levende ziel.
In de lagere rangen groeiden de twee soldaten uit tot ware leiders, heuselijk jin
waardig. Maar hun droom om te behoren tot het selecte groepje van leiders en
leidsters van het almachtige leger der Scouts Sint-Lucas moest nog in vervulling
gaan. Daarvoor moesten ze nog waardig worden geacht door de twee topgeneraals.
Een volledig jaar lang, gaan de soldaten getest worden door de generaals. Dat
begon al op 4 september. Ofschoon er maar één soldaat present tekende, werd deze
tot het uiterste gedreven in een levensechte reddingsmissie. Uiteraard bracht de
soldaat in samenwerking met een cadet ad interim deze tot een glansrijk einde.
Daarop volgde wat tussentijdse tests om zich daarop op 3 oktober voor het eerst te
meten aan de huidige selecte leidingsgroep. Deze bleken alsnog een paar maatjes te
sterk. Waarnaar ze terug werden doorverwezen naar tussentijdse testen. Deze
testen zijn nu voorbij. De volgende zeer zware beproeving is immers op til. Dat is de
beproeving van het isolement. Een illusie gecreëerd door de grootste strategen van
het leger. Uiteraard spreek ik over Potters en Caethoven. Deze illusie bestaat erin
dat ze schijnbaar geen testen meer krijgen. Sterker nog dat ze zich zelfs niet meer
moeten melden op de wekelijkse zaterdagbijeenkomst. Maar wisten de soldaten
maar hoe fout deze illusie was. Ook al zien ze ons niet, wij gaan door. Oooo ja,
wacht maar!!!
Hoogachtend,
Generaals Potters en Caethoven
Onderscheiden door o.a. 6 silver stars, 2 medal of honors, 8 navy crosses and
numerous purple hearts
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