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Eerst & vooral...
2019 is al even bezig maar toch nog onze beste wensen voor dit
nieuwe jaar! Laten we er een bangelijk (scouts)jaar van maken waarin al jullie wensen, dromen,… in vervulling mogen gaan. Nu is dit
scoutsjaar jammer genoeg al halverwege… Maar niet getreurd, er
staan nog zotte activiteiten én bovendien een bangelijk kamp te
wachten. Of het nu de kleinste kapoen of de grootste jin is, er is
al heel veel plezier gemaakt aan die lachende gezichten te zien. In
januari bleven de activiteiten niet beperkt tot binnen de eigen tak
maar werd er veel met de volledige scouts gedaan. Zo werd er onder
andere heel wat afgewandeld tijdens de winterwandeling die het
oudercomité had georganiseerd, waarvoor nog eens een hele dikke
DANKUWEL! En natuurlijk ook aan allen die daar aanwezig waren.
Voor zij die het dit jaar hebben moeten missen, geen nood, begin
je al maar op te warmen voor volgend jaar. Wij hebben er in ieder
geval heel veel zin in en kunnen al niet wachten tot al die te gekke
activiteiten waarmee deze K&K gevuld zijn, voor de deur staan!
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Mededelingen
Belangrijke data
Kapoenenkamp: 7 juli tot 13 juli
Welpenkamp, jogikamp, giverkamp: 3 juli tot 13 juli
Jinkamp: 29 juni tot 13 juli
Voor meer informatie, zie website.

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

6

Kribbels & Krabbels

http://facebook.scoutssintlucas.be

Bedankt!

Bedankt voor de talrijke aanwezigheid op
Bicky Cola en Bicky
Bier!!
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Kapoenen
De afgelopen weken..
De afgelopen weken hebben de kapoenen zich weer rot geamuseerd.
Hier vertellen we u hoe ze dit gedaan hebben. Daar is een zeer kort
en bondig antwoord op: heel goed! We zullen even meer uitleg geven
bij die twee woorden. Het scoutsjaar is nu stillaan halverwege en wij,
als leiding, hebben ons in elk geval al geweldig hard geamuseerd! Het
is heel fijn die lachende kapoentjes elke zaterdag voor onze neus te
zien en weer eens verbaasd te zijn van hoe hard ze kunnen spelen en
er keer op keer volledig voor gaan! Of het nu zingen is bij 3 koningen,
wandelen tijdens de winterwandeling, speuren tijdens de grote winterzoektocht (winteractiviteit) of een zelfgemaakt knikkerbaan bouwen,…
ze kunnen er wat van! Wij hopen dat jullie, kapoenen of kapoenenfans zich ook amuseren. Laten we er nog een spetterend halfjaar van
maken met spetterende activiteiten want die staan zeker nog op de
agenda! Neem daarvoor een kijkje op de pagina’s die volgen. Wil je
meer weten over onze avonturen? Aarzel dan niet om ons aan te
spreken of één van de welpen, we zullen het je in geuren en kleuren
vertellen! Of gebruik onze site. Daar zullen ook steeds al onze activiteiten vermeld staan.
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Kapoenen
Kapoenenagenda:
Geen scouts: 16 Maart
Spijtig! De leiding moet er even tussen uit. Deze zaterdag is het dus
geen scouts.
Milieuspel: 23 Maart 14:00 17:00
Joepie!!! Eindelijk terug scouts! Vandaag leren we met zijn allen hoe we
goed voor onze aarde moeten zorgen, want ja dat is echt super belangrijk! Natuurlijk gaan we ook spelletjes spelen hé!, maar wel milieu-vriendelijke spelletjes ;) Jullie worden van 2 tot 5 aan de lokalen verwacht!
Kapoenenweekend: 29 Maart
Nog een kapoenenweekend?! Jazeker! En het gaat dubbel zo leuk worden dan het vorige want nu blijven we 2 nachtjes slapen! Meer informatie
komt nog.
Fotozoektocht 06 April 14:00 17:00
Hebben jullie dat al ooit eens gedaan, een fotozoektocht? Zo ja, jullie
weten hoe tof dat is! Zo nee, kom samen met ons van 2 tot 5 ontdekken
hoe tof dat is!
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Welpen
Afgelopen weken...
Welpen:
Als u dit aan het lezen bent, wil dat zeggen dat u benieuwd bent
naar hoe de afgelopen weken waren bij de meest fantastische tak
die er bestaat. Daar is een zeer kort en bondig antwoord op: heel
goed! We zullen even meer uitleg geven bij die twee woorden.
Het scoutsjaar is nu stillaan halverwege en wij, als leiding, hebben
ons in elk geval al bangelijk hard geamuseerd! Het is heel fijn die
lachende gezichtjes elke zaterdag voor onze neus te zien en weer
eens verbaasd te zijn van hoe hard die welpen kunnen spelen en
er keer op keer volledig voor gaan! Of het nu hun longen uit hun
lijf zingen is bij 3 koningen, wandelen tijdens de winterwandeling,
speuren tijdens de grote winterzoektocht (winteractiviteit) of de
jins testen bij hun jinstage,… ze kunnen er wat van! Wij hopen dat
jullie, welpen of welpen-fans (jaja, die zijn er zeker weten!!!) zich
ook amuseren. Laten we er nog een knallend halfjaar van maken
met knallende activiteiten want die staan zeker nog op de planning! Neem daarvoor een kijkje op de pagina’s die volgen. Wil je
meer weten over onze avonturen? Aarzel dan niet om ons aan te
spreken of één van de welpen, we zullen het je in geuren en kleuren vertellen!
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Welpen
Welpenagenda:
Geen scouts 16 Maart
Traantjes, heeeeel veel traantjes want vandaag is het geen scouts.
Maar niet (te hard) getreurd, we zijn er volgende week terug!
Incredibles 23 Maart 14:00 17:00
Alles draait vandaag om sport. Trek je favoriete sport outfit aan en we
gaan er voor de volle 200% voor!
Ratatouille 30 Maart 10:00 17:00
Een extra lange activiteit want vandaag gaan we lekker (primitief) koken. Waar zijn die masterchefs?
Wreck it Ralph 06 April 14:00 17:00
Ralph moet heel de wereld alleen trotseren, wij gaan hem daar vandaag een handje bij helpen!
Geen scouts 13 April
Wij wensen iedereen een vrolijk pasen, geniet ervan!
Geen scouts 20 April
Vandaag geen scouts, geniet van jullie vakantie!!!
Gouwweekend 27 April
Wij gaan op gouwweekend van zaterdag 27 op zondag 28 april! Meer
info volgt.

14

Kribbels & Krabbels

Welpen
Monsters & co 04 Mei 14:00 17:00
Vandaag schudden we heel de leidingsploeg eens door elkaar, benieuwd wie vandaag jullie leiding is?
Vaiana 11 Mei 14:00 17:00
Water, overal water. Laten we die wereld vandaag verder verkennen.
Ps: het kan vandaag wel eens nat worden!
Slotactiviteit 18 Mei 10:00 17:00
meer info volgt.
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Jonggivers
Afgelopen weken...
De jonggiverleiding heeft beslist om voor iedereen een
individueel tekstje te schrijven:
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Jonggivers
Jonggiveragenda:
Geen scouts 16 Maart 14:00 17:00
De leiding gaat een weekendje ontspannen. Volgende week zijn we
weer terug! :D
Jongens-meisjes activiteit 23 Maart 14:00 17:00
Gezichtsmaskertjes, nagels lakken, vlechtjes maken, geheimpjes vertellen, de leukste liedjes meezingen en gewoon kei hard genieten en
lachen! Ahja en wat de jongens gaan doen... bah dat wil ik niet weten
hoor ;)
Pleinspelen 30 Maart 14:00 17:00
Jippieee! Vandaag gaan we ons kei hard amuseren met de leukste
pleinspelen diee er zijn!! :)
Kooktocht 06 April 14:00 17:00
Haal de avonturier en de kok in jezelf maar naar boven want vandaag
gaan we op kooktocht!!
Vetzakkendag 13 April 14:00 17:00
Doe vandaag zeker niet je beste kleren aan want het is vetzakkendag!
Joepieeee!! :D
Geen scouts 20 April 14:00 17:00
Paasvakantie!
JONGGIVERWEEKEND !! 26 April
Wooooeehooeee! Meer uitleg via mail.
Kribbels & Krabbels
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Givers
Wat hebben we zoal gedaan?
Na al de leuke activiteiten (met de leukste leden ooit) is het tijd voor
nog meer leuke activiteiten!! Om toch nog even na te genieten van
de voorbije activiteiten, halen we even een paar herinneringen naar
boven!
Tijdens de driekoningenactiviteit hebben we een speciaal spel
gespeeld waarbij de driekoningen de kerststal moesten nabouwen.
Materialen werden verkregen door het voltooien van bepaalde opdrachtjes.
De winteractiviteit was dit jaar een grote stadszoektocht waar we op
de verschillende locaties opdrachten moesten uitvoeren om een tip van
de volgende locatie te verwerven. Wanneer de givers in de opdrachten
slaagden kregen ze op het einde ook een chocomelk!
Tijdens technieken hebben al de givers een poging gedaan om verschillende vuurtechnieken onder de knie te krijgen. Dit is niet volledig
volgens plan gegaan omdat alles een beetje letterlijk in het water was
gelopen waardoor vuur maken op zich al een grote uitdaging was.
Uiteraard was er dan ook nog onze lang verwachte leefweek. Al de
leuke dingen die we daar gedaan hebben, kunnen we onmogelijk op
slechts enkele pagina’s vatten. Om even een klein voorsmaakje te
geven: speelden zonder onze slaapzak uit te komen; kookten onze eigen kost; werden BAAS in Mario Kart; luisterden zotte verhalen; kregen
donuts op school; pieuwde erop los en studeerde naar hartenlust.
We waren al een zalig team, maar nu zijn we echt wel het beste team
ooit. GIVERSSSSS!!!!
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Givers
Giveragenda:
Geen scouts 16 Maart
GEEN SCOUTS!! De leiding gaat er even tussen uit om een weekendje
te ontspannen!
Bosspel 23 Maart 14:00 17:00
We trekken vandaag in de wildernis...
Trick shots 30 Maart 14:00 17:00
No explanation needed
Stadsspel 06 April 14:00 17:00
Spel in de stad, maar welke stad?
Kooktocht 13 April 10:00 17:00
Zeeeeeer toffe klassieker!
GEEN scouts 20 April
Scoutsweekend 26 April
Meer info volgt nog!!
Leidingsswitch 04 Mei 14:00 17:00
De leidingsploeg wordt eens door elkaar gehaald en jullie krijgen dus een
dagje andere (bijna even leuke) leiding!
Vlottentocht 11 Mei 10:00 17:00
Vlotjes op de vlotjes
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Givers
Bubbelbad 18 Mei 14:00 17:00
bubbelbad bubbel bubbel bubbelbad
Slotactiviteit 25 Mei 10:00 17:00
Het scoutsjaar zit er al weer bijna op, laatste activiteit wordt weer een
knaller! Meer info volgt nog.
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Jins
Afgelopen weken...
Allerliefste jins van de hele wereld!
Wat een jinjaar is het al geweest en we zitten nog maar halfweg! We gingen
op ons eerste weekend, een mega gezellig kerstweekend in Antwerpen en
Leuven. Daar hebben we 2 kerstmarkten gedaan, de kerstman gezien (of was
het nu sinterklaas?), heel lekker gegeten en tot een kot in de nacht gebabbeld en gelachen (maar we hebben uitgeslapen, dus mama’s en papa’s maak
je maar geen zorgen!).
De jins hebben ook voor de eerste keer van het leiding zijn mogen proeven.
Eerst bij de jonggivers, dan bij de welpen en een aantal weken later bij de kapoenen. Ze zijn meteen heel wat ervaringen rijker. Van een kleine groep jonggivers, naar een grote groep drukke welpen en super schattige kapoentjes.
Wij als jullie leiding zijn in ieder geval super trots op jullie, maar echt, jullie
hebben dat héééééééééél goed gedaan!
Voor ik het belangrijkste vergeet, we zijn natuurlijk op onze langverwachte
leefweek geweest! Met vrije dagen hier en daar, grote toetsen en dikke
boeken om te lezen hebben we ons best gedaan om een goede balans tussen
school en plezier te zoeken. Het thema ‘Muur’ was eerst wat vaag, maar na
onze legendarische vleesjesmuur en het grote Lego-blokjesspel kon iedereen
er wel mee leven. Natuurlijk hebben we ook onze innerlijke ninja losgelaten
tijdens onze real-life fruit ninja, hebben we op exen gevist, eeuwen gedaan
over te ontdekken welke lekkernij van welk land was, Pokémons gevangen
en natuurlijk onze Casa de pappèl vrienden uit de gevangenis bevrijd (maar
eigenlijk gewoon ons kapot geamuseerd met Nerf-geweertjes). Naast al dat
spelen, lachen, eten, studeren… hebben we gemerkt dat onze jins een hele
hechte groep zijn die elkaar door en door kennen.
Kortom jullie zijn 5869 % schatjes, 4875% flink, 25476953% enthousiast,
5% kiekes (want jezus die Mastermind duurde écht lang)… Maar vooral
25487702% de jins van 2002. (Ja die rekensom klopt… denk ik)
Xoxo
Bert en Laure
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Jins
Jinagenda:
Geen scouts 16 Maart 14:00 17:00
Dit weekend gaat de leiding op ontspanningsweekend, ver weg van al
onze leden! Joepiiiee!!! P.S. Stiekem gaan we jullie wel missen
Bakken klimmen 23 Maart 14:00 17:00
Wie geraakt er het hoogst??? We zijn al heel benieuwd!
Kooktocht 30 Maart 10:00 17:00
Vandaag halen we de sterrenchefs in ons naar boven!!! Hmmmm ik heb
nu al honger!
Verassingsactiviteit 06 April 14:00 17:00
We gaan ****** spelen, daarvoor is het heel belangrijk dat je ***********
meebrengt en vergeet ook zeker geen ****
Kabelbanen 13 April 10:00 17:00
Je klikt je vast, je voelt de adrenaline door je lijf gieren, je kijkt nog een
keer achterom en maakt je hoofd leeg! En 3, 2, 1, spring!! Wooohoooo, I
believe I can fly!
Geen scouts 20 April 14:00 17:00
Vandaag is het geen scouts. Maar volgende week zijn weer terug.
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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

Anne-Catherine van der
Wee

0470/47.11.73

anne-catherine@scoutssintlucas.be

Thomas Van Goethem

0489/24.88.86

thomas.vg@scoutssintlucas.be

Thomas Janssens

0499/61.12.69

thomas@scoutssintlucas.be

Marlies Van Gils

0479/64.22.14

marlies@scoutssintlucas.be

Senne Willems

0476/02.52.35

senne@scoutssintlucas.be

Marnix Vos

0475/76.37.33

marnix@scoutssintlucas.be

Bob Cremers

0494/24.22.76

bob@scoutssintlucas.be

Alexander De Bruyn

0473/94.69.08

alexander@scoutssintlucas.be

Floris Kersten

0488/42.70.36

floris@scoutssintlucas.be

Kapoenenleiding

Welpenleiding
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Bel me, mail me
Jonggiverleiding
Liezel Daenen

0478/11.54.78

liezel@scoutssintlucas.be

Tuur Jacobs

0478/54.03.67

tuur@scoutssintlucas.be

Kaat Bridts

0489/71.97.20

kaat@scoutssintlucas.be

Gijs De Neve

0485/44.29.39

gijs@scoutssintlucas.be

Katja Steynen

0495/66.19.25

katja@scoutssintlucas.be

Chloë Thienpont

0476/05.72.13

chloe@scoutssintlucas.be

Leonard Wulteputte

0489/42.10.51

leonard@scoutssintlucas.be

Stijn Potters

0491/14.94.04

stijn@scoutssintlucas.be

Giverleiding

Jinleiding
Bert Caethoven
Laure Jacobs

0483/58.62.33

bert@scoutssintlucas.be

0473/61.38.08

laure@scoutssintlucas.be

Bert Caethoven

0483/58.62.33

bert@scoutssintlucas.be

Stijn Potters

0491/14.94.04

stijn@scoutssintlucas.be

Materiaalmeesters
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