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Eerst & vooral...

Wij hebben echt de allerbeste leden, leiding, ouders, sympathisanten, oud-leiding…
van alle scoutsen van heel de wereld!
Elke week opnieuw staat onze leiding, helemaal vrijwillig, met alweer een super
toffe activiteit klaar voor een hele hoop leden! Dankjewel leiding voor jullie inzet en
dankjewel leden om elke week met zo veel naar de scouts te komen.
Die mama‘s, papa’s, opa’s, oma’s, oud-leiding, vrienden van … kunnen er ook nogal
wat van hoor! Met zoveel dat jullie waren op de winterwandeling en ook op Bicky
Cola waren jullie talrijk aanwezig. Dus ook aan jullie, een hele dikke merci om jullie
steentje bij te dragen door jullie aanwezigheid of het drinken van een colatje (al
was dat bij sommige ook al wel eens een pintje of een jeneverke).
Ook het oudercomité verdiend nog een extra dankjewel voor het organiseren van
de winterwandeling!
Aan jullie allemaal een abnormaal dikke merci!
Maar ik ben eigenlijk veel te vroeg met mijn bedankjes, want er staat nog veel
meer leuks op de planning de komende weken! Zoals gewoonlijk staan alle activiteiten in deze Kribbels en Krabbels en kunnen jullie die ook nog een terugvinden op
onze website.
We maken er nog een geweldig, formidabel, abnormaal jaar van!
Scoutse groeten,
Groepsleiding scouts Sint-Lucas
Assertieve Hermelijn (Laure), Nonchalante Buizerd (Senne) en Hechte Pitta (Merel)
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Mededelingen
Belangrijke data
30 april: Zware Bierenavond
Jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd om op maandag 30 april (geen zorgen,
dinsdag 1 mei heeft iedereen een vrije dag) iets te komen genieten van een (zwaarder) biertje met versnapering in de Sint-Pietershoek, te Turnhout. Onze fantastische stam zal de organisatie hiervan voor zijn rekening nemen en U de avond van
uw leven bezorgen! Voor de jongsten zal er ook lekkers aanwezig zijn! Bezoek ook
zeker eens ons Facebook-evenement.
26 mei: Slotactiviteit
oooooooooh :( 26 mei is het alweer tijd voor de laatste activiteit van dit scoutsjaar.
Zoals gewoonlijk gaan we op daguitstap. Concrete informatie volgt nog!
4-14 juli: Kamp
Op de volgende pagina vindt u alle informatie ivm het kamp.

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

Kamp 2018
Wanneer?
Kapoenen: 7 juli tot 14 juli 2018
Welpen, jongivers, givers en jins : 4 juli tot 14 juli 2018
De kapoenen worden op zondag 8 juli om 14u op het kampterrein verwacht.
De welpen en jonggivers vertrekken woensdagochtend 4 juli aan het station van
Turnhout met de trein naar het kampterrein.
De givers en jins gaan met de fiets naar het kamp. Zij worden hierover nog verder
geïnformeerd door hun leiding
Waar?
Het adres van het kampterrein is Etang des Tremlais, 5555 Bièvre.
Inschrijven?
Inschrijven is noodzakelijk, kwestie van geen overbodige kosten te doen qua aankopen. Maar ook om spelletjes op maat te voorzien! Inschrijven doe je door de
inschrijvingssom over te schrijven op onze rekening, ook vragen we om dit te doen
vóór maandag 19 juni! De inschrijvingssom bedraagt 75 euro voor de kapoenen en
110 euro voor de andere takken.
Ons rekeningnummer is BE64 9731 4312 5352. Vermeld bij de betaling het volgende: “Kamp 2018 - Tak - Naam Voornaam” Bv. Kamp 2018 - Leiding – Jacobs Laure
Scouting is voor iedereen, ook als het om een of andere reden moeilijk of onmogelijk zou zijn het kampgeld te betalen, mag je altijd contact opnemen met de
groepsleiding (de contactgegevens staan achteraan ) dan kan hier discreet een
mouw aan worden gepast.
Vragen?
Met vragen kan je altijd terecht bij de (tak)leiding of groepsleiding. Voor de kapoenen zullen er huisbezoeken plaatsvinden (meer info volgt via takleider). Ook
bij andere takken kan dit, maar dan vragen we dit expliciet te vragen aan de takleiding, deze zullen dan met plezier klaarstaan om al uw vragen te beantwoorden.
Kribbels & Krabbels
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Wat is Trooper?
Is een nieuw concept. Een extraatje voor je favoriete jeugdbeweging, maar geen
extra werk!!
Nog niet helemaal duidelijk?
Het is een website die ervoor kan zorgen dat bij elke online aankoop die jullie
doen een klein bedrag naar Scouts Sint-Lucas gaat. Natuurlijk moeten jullie hier
niet voor bijbetalen of dergelijke.
Wat moeten jullie dan wel doen?
Telkens als je iets online wil aankopen, ga je eerst naar www.trooper.be dan klik
je op de knop ‘Zoek jouw vereniging’. Daar typ je in de zoekbalk Scouts SintLucas Turnhout. Onze pagina verschijnt dan als enige op je scherm, als je dan
op ons logo of onze naam eronder doorklikt, wordt je doorverwezen naar een
pagina met alle online webshops. Daar zoek je dan de webshop waarop je iets
wil bestellen. Klik dan op het logo van de webshop en je wordt naar hun website
doorverwezen. Vanaf nu zijn alle stappen hetzelfde die je anders ook zou doen.
Ook bij de betaling wordt er niets over Trooper of Scouts Sint-Lucas vermeld.
En klaar is kees, met slechts een paar extra stappen, kan je onze Scouts een aardig handje helpen.
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Kapoenen
De afgelopen weken..
Lieve kapoenen,
Wij hebben toch nogal zotte dingen gedaan hé, de afgelopen weken?
Weten jullie nog wat we allemaal gedaan hebben? Het zijn er zooooo veel dat ik er
een beetje moeite mee heb.
Ik kan me nog wel heel goed herinneren dat jullie heel mooi ‘3 Koningen’ kunnen
zingen! Maar echt, allemaal nachtegaaltjes hoor! En dan hebben de mensen aan
de deur ook gehoord, want met heel de scouts hebben we wel 160 euro ingezameld. Daar gaat het goede doel (Tine Boes Fonds) super blij mee zijn!

En dat de kou en de regen ons als echte scouten en gidsen niet tegenhoud hebben
we bewezen op de winterwandeling en winteractiviteit. Maar we moeten toch
toegeven dat een lekkere warme chocomelk en een koekje toch deugd deden na
zo’n lange wandeling.
Er schiet mij ineens nog iets te binnen; jullie kunnen niet alleen goed zingen, jullie
kunnen ook super goed dansen! Jullie dansten de vloer van de Futur bijna stuk,
ik was echt onder de indruk! Tegen volgend jaar moeten jullie wel nog eens wat
dansmoves met jullie mama’s en papa’s oefenen, want die kunnen nog veel van
jullie leren!
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De kapoenen hebben niet alleen bewezen dat ze kunnen zingen en dansen! Ze zijn
ook nog eens heel erg creatief en zijn echte keukenprinsen en prinsessen! Hebben
jullie je masker nog? Ik dat van mij wel hoor! En mmmmmm ik ga nog watertanden
als ik aan onze lekkere soep, soepstengels en koekjestaart denk!
Jullie hebben ons ook wel 2 keer moeten missen de afgelopen weken, want ineens
hadden jullie andere leiding! Één keer zijn de jins eens komen proeven van het leiding zijn, zij vonden het super leuk toen, ik hoop jullie ook! En de andere keer deed
de leiding ineens zot en was iedereen eens leiding van een andere tak. Ik vond het
leuk bij de welpen, maar ik vind het toch véééééééél leuker bij de kapoenen hoor!
Na het terugdenken aan al die leuke dingen die we al gedaan hebben heb ik nog
meer zin in de activiteiten die nog gaan komen!
We maken er nog een top scoutsjaar van!
Dikke kussen
Laure, Liezel, Chloë, Anton en Thomas
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Kapoenen
Kapoenenagenda:
23 tot 25 maart | Groepsweekend
Dit jaar is het weer eens tijd voor ons tweejaarlijks (of hoe zit die regelmaat ookal
weer in elkaar?) groepsweekend in het Zweepesven in Oud-Turnhout. We gaan
met heel de scouts op weekend en amuseren ons te pletter. Meer informatie
volgt nog!
31 maart | 14u00 - 17u00 | Geen scouts
Jammer jammer jammer! Vandaag is het geen scouts :(
Maar het is wel paasvakantie en morgen is het zelfs Pasen dus eet maar allemaal
jullie buikjes rond met chocolade en doe de paashaas de groetjes!
7 april | 14u00 - 17u00 | Geen scouts
Ma seeeeeeg is het nu weeral geen scouts? Sorry lieve kapoentjes, we missen
jullie ook heel erg! Maar volgende week staan we weer voor jullie klaar hoor!
Geniet nog van de paasvakantie!
14 april | 14u00 - 17u00 | Milieuspel
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 14 u tot 17u aan de lokalen verwacht!
21 april | 14u00 - 17u00 | Olympische spelen
Hoe sportief zijn de kapoenen? En wie is de sportiefste van ons allemaal? Doe
allemaal jullie sportkleren aan en zorg dat je om 14u opgewarmd aan de lokalen
staat. Om 17u mogen jullie helemaal uitgeput weer naar huis gaan!
28 april | 14u00 - 17u00 | Het knuffelspel
Een knuffelspel?!?! Wat moet ik daar nu van verwachten? Kom het met ons van
14u tot 17u aan de lokalen ontdekken!
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Kapoenen
5 mei | 14u00 - 17u00 | Vetzakkendag
Het is hoog tijd voor een échte scoutsactiviteit, eentje waar je suuuuuuuper vies
van wordt. Dus doe allemaal jullie slechtste kleren en schoenen aan en laat jullie
mooiste oorbellen en stoerste armbanden maar thuis!
We spreken zoals gewoonlijk van 2 tot 5 af aan de lokalen! Neem ook best wat
propere kleren en een handdoekje mee!
12 mei | 14u00 - 17u00 | Kooktocht
Vandaag gaan we wandelen en maken we ons eigen eten klaar! Meer info volgt.
19 mei | 14u00 - 17u00 | Fotozoektocht
Hebben jullie dat al ooit eens gedaan, een fotozoektocht? Zo ja, jullie weten hoe
tof dat is! Zo nee, kom samen met ons van 14 u tot 17u ontdekken hoe tof dat is!
26 mei | 10u00 - 17u00 | Slotactiviteit
Oh nee! Het is al tijd voor de laatste activiteit van het scoutsjaar ;’( We gaan op
een super toffe uitstap om een nog toffer jaar af te sluiten! Meer informatie volgt
nog.
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Welpen
De afgelopen weken..
Dag liefste welpen en welpenfans die dit lezen!
Naast al die familiefeesten, eten en pakjes in de kerstvakantie was er natuurlijk
één iets dat ontbrak namelijk DE SCOUTS. We waren er twee weekjes tussenuit
en zo konden we er met extra veel energie invliegen bij de volgende activiteiten.
Door onze betoverende engelen gezang hebben we bij 3 koningen naast heel wat
lekkers ook het meeste geld opgehaald van alle takken (WOEHOEEEEW)!!! Daar
zijn we jullie heel dankbaar voor want we schenken die centjes aan het goede
doel: het Tinne Boes fonds.
Dan hebben we met heel de scouts onze longen nog eens goed gevuld met frisse
(letterlijk te nemen) lucht tijdens de winterwandeling. Moe maar voldaan konden
we door de hulp van het liefste oudercomité tot slot genieten van een stuk cake en
warme chocomelk. Wat heeft dat gesmaakt!

We hebben de jins ook eens laten proberen hoe het was om welpenleiding te zijn
tijdens het grote ‘3 biggetjes spel’. Dat lukte aardig, eigenlijk zelfs super goed!
Tijdens de spelen was er tijd te winnen die ze daarna konden besteden aan het
bouwen van kampen. Hoe steviger het kamp was, hoe minder kans dat de boze
jins het zouden kunnen kapot maken. Alle tijd was dus heel welkom en er zijn
nogal bunkers gebouwd! Als jullie eens lief lachen welpen, willen de jins misschien
volgens jaar wel écht leiding zijn van jullie. ;)
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En toen was het eens tijd voor een frisse duik. Hoe hard hebben wij in het zwembad gespeeld? Je zou bijna denken dat door al het gespetter er haast geen water
meer in het zwembad kon overblijven. We waren bijna niet uit het zwembad te
krijgen, echte waterratten!
Tijdens de boefquiz lieten de welpen al hun grijze hersencellen werken. En dat
was nodig want als je de ronde won, werd je beloond en als je verloor, was er geen
ontkomen aan vieze dingen. Mmmm!
We hebben onze dansbenen nog eens goed losgegooid tijdens bicky cola en natuurlijk ook kei hard genoten van al die bicky’s!! We kunnen al niet meer wachten
tot volgend jaar.
Dan was er nog die één tegen allen, daarna een weekje rust voor de leiding die
op ontspanningsweekend was en de leidingsswitch. Kortom, wij hebben ons KEI
HARD geamuseerd!
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Welpen
Welpenagenda:

23 tot 25 maart | Groepsweekend
Dit weekend gaan we met de hele scouts op weekend naar het Zweepes Ven in
Oud-Turnhout. Voor meer info zie mail.
Adres op de brief is fout. Het juiste adres is Oude Arendonksebaan 73 in OudTurnhout
31 maart | 14u00 - 17u00 | geen scouts
7 april | 14u00 - 17u00 | geen scouts
14 april | 14u00 - 17u00 | verrassingsspel
Wat zouden we doen vandaag???? Zeggen we lekker toch niet hehe!!
21 april | 10u00 - 17u00 | kooktocht
Vandaag gaan we wandelen en koken op ons eigen vuur! Vergeet zeker geen
gamel en drinkbus. Meer info krijgen jullie nog per mail.
28 april | 14u00 - 17u00 | Stadsspel
Vandaag laten we Turnhout zien dat wij echt de coolste scouts zijn!
5 mei | 14u00 - 17u00 | Waterspelletjes
Laten we allemaal bidden tot de zonnegoden want deze activiteit blijft niemand
droog!!!
12 mei | 14u00 - 17u00 | Vetzakkendag
Wie is de vieste welp van allemaal? Vandaag zullen we het weten! Doe allemaal
kleren die in de vuilbak mogen!
19 mei | 19u00 - 21u00 | openluchtcinema
Wat zou deze activiteit toch inhouden? Kom ‘s avonds naar de scouts om het te
weten te komen!
26 mei | 10u00 - 17u00 | Slotactiviteit
Het is al de laatste activiteit van het jaar :((( Meer info volgt!!
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Jonggivers
Afgelopen weken...

De jogi’s hebben weer straf uitgehaald deze periode!! We zijn er al achter gekomen dat kwaliteit boven kwantiteit een feit is bij de jogi’s, want het zijn allemaal
toppers.
Gedurende deze periode zijn we 3 koningen gaan zingen waarbij we letterlijk met
3 koningen waren. Maar deze koningen hebben goed hun best gedaan want we
hebben een mooi bedrag bijeen gezameld voor het goede doel.
Verder hebben we ook nog doet ie het of doet ie het niet gedaan. Hierbij hebben
de jogi’s hun grenzen moeten verleggen en dat hebben ze ook gedaan. Zo zijn
wij door sommige van onze jogi’s echt verschoten dat ze dit allemaal durfde. Het
grote ballenspel was er ook eentje dat onvergetelijk was zo hebben we die dag
alleen maar spelletjes gespeeld waarin een bal voorkwam. Zo moesten de jogi’s
in 2 teams een bal om ter snelste beneden krijgen zonder deze aan te raken of
de vloer te laten raken. Hierin zijn ze verbluffend snel geslaagd zo hebben ze met
hun creatieve mindset een mooie glijbaan van papier en karton gemaakt gevolgd
door een kruiwagen een stoel en zo gek als je maar kan opnoemen.
Buiten al dat creatieve zijn we ook nog een beetje sportief geweest. Zo zijn we
een aantal weken geleden met de jogi’s in het zwembad van Turnhout gaan
zwemmen. Hier hebben de jogi’s al hun energie kunnen opdoen en nog is helemaal kind kunnen zijn. Daarbuiten hebben we ook nog een loopspel gedaan want
de jogi’s moesten in dat spel drugs verdienen en vervolgens deze kunnen door
deelen aan de centrale post. Maar op deze toch was er ook politie die natuurlijk
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Jonggivers
deze drugs niet zo maar tolereerde en deze dus wou afpakken samen met je geld
dat je verdiend had. Eens op de centrale post aangekomen was het de bedoeling
dat de jogi’s of criminelen beter gezegd hun eigen dorp oprichtte. Dit konden ze
doen door geld in te wisselen en hiermee een plein of gevaarlijke achter buurt of
een gemeentehuis mee te kopen.
Last but not least hebben we vorige week technieken gedaan hier hebben we
geprobeerd om op een Zweeds vuur te koken, een kamp te sjorren en een apenvuist knoop te maken. Hier hebben de jogi’s kunnen laten zien dat ze helemaal
klaar waren om mee op kamp te gaan.
We kijken al graag uit naar de volgende super toffe activiteiten en hopen dat jullie dit ook doen!!
Over en uit de jogi leiding.
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Jonggivers
Jonggiveragenda:
23 tot 25 maart | Groepsweekend
We gaan weer op weekend maar nu niet enkel met de jonggivers maar met onze
hele scouts. (vrijdag 19:30 - zondag 11:30) (meer informatie volgt hierover nog)
31 maart | 14u00 - 17u00 | Geen scouts
Oooooh maar gelukkig is het paasvakantie.
7 april | 14u00 - 17u00 | Geen scouts
Nog altijd niet? Ooooooh maar gelukkig is het paasvakantie.
14 april | 14u00 - 17u00 | Financiële activiteit
Vandaag gaan we op een leuke manier centjes verdienen. Met deze centjes kunnen we een andere coole activiteit doen.
21 april | 10u00 - 17u00 | Kooktocht
Joepie! We gaan op tocht! Niet zomaar een tocht, kooktocht! Haal die kok in jullie
al maar naar boven.
27 april | 14u00 - 17u00 | Waterspelletjes
Hopelijk schijnt het zonnetje want we gaan nat worden!!!
5 mei | 14u00 - 17u00 | Vlottentocht
We bouwen een eigen vlot en natuurlijk gaan we daar ook mee varen! Yes! Wie
weet komen we wel een onbewoond eiland tegen.
12 mei | 14u00 - 17u00 | Jinstage
Vandaag krijgen jullie extra leiding, de jins! Zijn jullie ook zo benieuwd naar het
spel dat ze in elkaar gaan steken?
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19 mei | 14u00 - 17u00 | Stijn-is-jarig-spel!
Lang zal hij leven, lang zal hij leven, lang zal hij leven in de gloria! Vandaag vieren wij Stijn zijn verjaardag op een heel speciale manier, spannend!
6 mei | 10u00 - 17u00 | Slotactiviteit
Nu al? Dat is snel gegaan! Hopelijk zien we jullie na deze dag allemaal terug op
kamp!
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Givers
Afgelopen weken..
giVERS VAN DE PERS UPDATE
Op driekoningen, winterwandeling en winteractiviteit moest Bob als enige leiding
zijn krachten bewijzen als echte giverleiding. Op driekoningen kreeg hij hulp van
andere leiding, die eerder telden als extra leden (volgens onze leden, haha) en op
de andere activiteiten waren alle takken samen en was er zo dus ook zonder volledige giverleiding telkens veel plezier!! Efkes: shout out to Bob om er altijd te zijn
in tijden van leiding-schaarsten! <3 xoxo
Op het temptation-Island-Spel waren Marnix en Lien als verrassing aanwezig en
werd het weer een memorabele activiteit: massages tussen Jasmin en Dennis,
vlammende openingszinnen met Louis, veel sterren spotten met Jonas, Ward en
Fien, handjes geven met Kato en ga zo maar door!! Tijdens het Game-of ThronesSpel glunderden Katja en Bob om de kou te doorstaan en de tijd te laten vliegen
in dit zalige spel!!

Tijdens het wafelspel was de leiding compleet en waren we met de volle twee leden: Jasmin en Louis (applausje voor onze harde kern!!) Het spel met twee spelen
was moeilijk dus besloten we te chillen in de zon en bakte we tussen het praten
door heerlijke wafels!!
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Het bicky spel lokte meer leden. Hier speelden jongens en meisjes tegen elkaar
om zo snel mogelijk een hele bicky te hebben. De fotoshoot-opdracht en de gratis olijven en nootjes gaan we nooit meer vergeten. Ook Jasmin haar heldhaftige
poging om te winnen in de winkelstraat (lees: het haar van een fietsend meisje
vasthouden al rennend) gaan ons eeuwig bij blijven.
Het jaar vliegt voorbij en zo ook daalt het geld in onze portomonnee. Met de 4
euro die we nog hadden kochten we WC-papier die we gingen verkopen. Met de
winst kochten we nog WC-papier en uiteindelijk hebben we ongeveer 150 euro
winst, joepie!!!
De leiding is op ontspanningsweekend geweest en we waren dan ook helemaal
klaar om de week erna er terug in te vliegen! MAAR wel in een andere tak deze
keer want het was leidingswitch!! Bob speelde met kapoentjes, Katja en Lien
speelden met welpjes, de givers kregen Anne-Catherine, Chloë en Leo als leiding!!
Kribbels & Krabbels
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Givers
Giveragenda:
23 tot 25 maart | groepsweekend
info zie mail!!
31 maart | 14u00 - 17u00 | highland games
haal jullie krachten maar boven, want we zijn allemaal patsers vandaag!
7 april | 14u00 - 17u00 | vellassing
Vandaag koken we samen het lekkelste gelecht ooit gemaakt dool de scouts!!!
miesschien zelfs met desselt!!
14 april | 14u00 - 17u00 | technieken
Om helemaal klaar te zijn voor kamp, oefenen we vandaag allerlei technieken!!
20 tot 22 april | KEMPEKUREN
Juiste uren en meer concrete informatie volgt nog!
28 april | 14u00 - 17u00 | pimp je hemd
Vandaag pimpen we hemden/tshirts/... wat je maar kan bedenken!! Zeker komen
en neem al je stofjes, knopen, boordjes, veters, ritsen, scharen, naalden... maar
mee!!
5 mei | 14u00 - 17u00 | vlottentocht
Indien mooi weer! Neem zeker extra droge kleren mee en doe je bikini/zwembroek al maar aan!!
12 mei | 14u00 - 17u00 | vetzakkerikkerij
Jamjam, doe je slechtste kleren maar aan en neem ook vandaag maar reservekleren en een handdoek mee!!
19 mei | 14u00 - 17u00 | snapchatspel
Vandaag zijn gsm’s toegestaan en doen we mee met (a)social media!!
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26 mei | 10u00 - 17u00 | slotactiviteit
Snif snif snif!! t’is al weer de laatste van het jaar! Deze dag is altijd superleuk en zo
stomen we jullie helemaal klaar voor een zalig kamp!!
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Jins
Afgelopen weken..

De jins, het is allom bekend, zijn nu eenmaal de beste scouts-tak die er te vinden
is. Zo goed zijn we zelfs, dat we voor onze avonturen en heldendaden een introfilmpje nodig hadden. Na wat brilliant acteerwerk en awesome bewerkskills, bleek
dat uiteraard kinderspel. De vonken spatten er vanaf, en voor de nieuwsgierige
lezers: het de link naar het filmpje is te verkrijgen bij al onze jins. Vraag gerust!
Ook zeggen we niet nee tegen een spectaculair feestje zoals Bicky Bier, dat zonder
ons ongetwijfeld toch wat minder awesome was geweest. Een cola’ke hier, een
pintje daar, en om af te sluiten natuurlijk een dikke vette sappige Bickyburger. En
zo vloog de avond voorbij en keerde elke feestganger huiswaards met een glimlach
op het gelaat. Hard werken kunnen we wel. Maar niet alleen dat! Ook super toffe
activiteiten organiseren voor de minder leuke takken is ons niet onbekend! Met
veel flair en bravado stonden de jins onverschrokken voor een klein legertje kapoenen, en stuurden hen met stevige hand naar het plezier de een geweldige activiteit te weeg kan brengen. Ook de welpen vielen slachtoffer aan onze ‘activiteiten
der plezierigheid’. Al doende leerden we zo over hoe je een groep stil moest krijgen; een duidelijke speluitleg moet geven; ongemotiveerde leden omtoveren in
kleine overenthousiaste woestelingetjes en zoveel meer. Met andere woorden: alvast een stevige voorbereiding op wat het leidingsschap volgend jaar zoal inhoud.
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Met een donderende vaard vliegen we nu af op het einde van alweer een zalig scoutsjaar, maar voor het zover is, staan er nog wat spectaculaire evenementen gepland.
Zo gaan we bijvoorbeeld een zot groepsweekend tegemoet, waarop het weer overduidelijk zal zijn wie er nu eigenlijk dan wel niet de beste groepsdynamiek heeft: de
jins natuurlijk! Ook staat er een zware Bierenavond voor de boeg, die we écht niet
kunnen missen (u als lezer bent het hier vast en zeker mee eens!). Met trots mogen
we tevens aankondigen dat er een super mega fantastische avond vol vertier en gezelligheid te wachten staat voor allen die na het donker nog buiten mogen zijn: een
mega fantastisch jincafé! Kom dus allemaal maar een hapje en een drankje genieten op de meest fantastische café ervaring die je ooit gehad zult hebben. Tot dan!
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Jinagenda:
23 tot 25 maart | Groepsweekend!
We gaan met heel de scouts op weekend! Vergeet vooral je goede humeur niet ;)
31 maart | 14u00 - 17u00 | GEEN SCOUTS
Door de vakantie enzovoort enzoverder is het vandaag geen scouts. Geniet maar
eens van je vrije zaterdag!
7 april | 14u00 - 17u00 | KUB KUBB KUBBB
Vandaag gaan we ons uitleven op het Kubbtornooi van STM en ze eens laten zien
dat STL toch wel een pakkie beter is.
14 april | 14u00 - 17u00 | Grappen en grollen
Vandaag gaan we met de bewoners van Turnhout vele leuke fratsen uithalen!
20 tot 22 april | Kempekuren!
We gaan op weekend met heeeel Gouw Kempen! Hopelijk heb je je beste beentjes
bij, zodat we die kunnen voorzetten ;)
28 april | 10u00 - 17u00 | Vlottentocht
Vandaag gaan vlotjes het kanaal onveilig maken. Vergeet dus niet je zwembroek,
reservekleding en lunch mee te nemen!
5 mei | 10u00 - 17u00 | Kooktocht
Vandaag gaan we een lekker potje koken. Vergeet hiervoor dus niet je ingrediënten mee te nemen! Genoeg drinken voorzien is ook altijd handig.
12 mei | 14u00 - 17u00 | Jinstage Jogi’s
geen idee, wat denken jullie?
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19 mei | 14u00 - 22u00 | Slotdag jins
Vandaag nemen we in alle stijl afscheid van ons zalige jin jaar! Hopelijk kunnen
jullie er allemaal bij zijn!
26 mei | 10u00 - 17u00 | Slotactiviteit
De laatste activiteit van het jaar! Dit vieren/betreuren we samen met al de anderen op een zalige slotdag.
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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

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

Giverleiding

Jinleiding
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

Materiaalmeesters
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