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Eerst & vooral...
Het zit er weeral bijna op…
We zijn alweer bij de laatste K&K van dit jaar beland, dat wil zeggen dat het scoutsjaar er bijna op zit. De weken en activiteiten zijn
voorbij gevlogen. Wij hopen natuurlijk dat iedereen al volop heeft
kunnen genieten van het jaar. En ook even op rust heeft kunnen
komen tijdens de paasvakantie na al die paaseieren gegeten te
hebben.. Zo kunnen we deze komende weken er nog eens helemaal voor gaan. Onze zware bieren avond was een succes en we
willen graag iedereen bedanken die er deel van uit maakte! De
jins en hun leiding hebben samen met oud-leiding ervoor gezorgd
dat deze avond tot in de puntjes geregeld was. En al dat zware
werken heeft geloond want het was een top avond. We nodigen
jullie volgend jaar graag uit op dezelfde dag, 30 april, om weer samen te genieten van enkele (of meerdere) biertjes. Niet getreurd
als u geen alcoholliefhebber bent want er zullen ook weer alcoholvrije dingen op de kaart!
We sluiten dit jaar ook graag het jaar met alle leden samen af
met een slotactiviteit. Deze is 25 mei van 10 tot 17 uur in de Lilse
Bergen dus hou dat zeker vrij in jullie agenda! Als het net iets te
ver is om te fietsen, is carpoolen ook altijd een optie want het
jaarthema luidt nog altijd: Minder is meer! We hopen jullie daar
allemaal te zien om het scoutsjaar zo mooi af te sluiten.
De groepsleiding
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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.
Al staan de laatste weken van het scoutsjaar voor de deur, we
kijken met een glimlach terug op het afgelopen jaar en kunnen
bij deze ook beginnen aftellen naar ons bangelijk kamp van 3
tot 13 juli (of 7 tot 13 juli voor de kapoenen).We hopen dat jullie allemaal meegaan en met ons mee komen genieten van het
slapen in tenten, het lekkere eten van de fourage en natuurlijk
de dikste vrienden waarmee je dag en nacht doorbrengt! Meer
info kan je vinden in de brief over kamp. Mocht je nog vragen,
twijfels, extra overtuiging of gewoon een fijne babbel nodig
hebben, dan weet je ons zeker te vinden! Wij gaan nog genieten van de laatste weken en daarna is het aftellen naar kamp..
Spanneeeennnnddd!
Om jullie ook even een kort overzicht te bieden. Vinden jullie
hieronder de planning.
25 mei: Slotactiviteit in de Lilse Bergen 					
10u tot 17u
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28 juni: Bagage voor kamp afzetten op de scouts 			
Tussen 10u en 14u
(We beseffen dat dit voor sommige omslachtig kan zijn omdat
dit de laatste schooldag is, dus daarom voorzien we dat dit ook
donderdagavond 27 juni gaat tussen 15u en 18u. Als dit nodig is
gelieve dan wel een mailtje te sturen naar laure.jacobs99@gmail.
com en dan zorgen wij dat er iemand voor jullie klaar staat!)
3 juli – 13 juli: kamp welpen jonggivers, givers, jins
De welpen en jonggivers spreken om 8u af aan het station in Turnhout.
De givers en jins fietsen zoals altijd naar het kampterrein, zij krijgen hierover meer informatie van hun leiding.
7 juli – 13 juli: kamp kapoenen

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 http://facebook.scoutssintlucas.be
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Kapoenen
De afgelopen weken..
Beste kapoenen, wat hebben we het weer leuk gehad dit jaar.
Eind maart gingen we afval rapen in de buurt van onze lokalen.
Tijdens de tocht leerde we hoe je juist moest sorteren. Plastic
flesjes en blikjes bij PMD, papier bij Papier en Karton, enzovoort.
Na deze tocht hebben de kapoenen hun handen nog goed
gewassen.
Pief, poef, paf ineens was het cowboys -en indianenweekend
daar. De eerste avond maakt we een tocht in het donker
(“diediediedietie”). Onderweg hadden ze wel een zaklamp bij
om te zien waar ze loopten. In de bossen van Retie leerde we
hoe je danst zoals de indianen en duelleren als de cowboys (en
cowgirls natuurlijk). “Kom pak je lasso maar zo dansen cowboys
en kapoenen”. Na al dat dansen, spelen, amuseren, lopen,
wandelen, sjotten en ravotten was het al weer zondag en zat dit
geweldige weekend erop.
Flits flits flits, jaja je raadt het goed we deden een fotozoektocht.
Onze kapoentjes kregen een foto te zien waarvan ze de locatie
ervan probeerden te achterhalen. Wisten jullie al dat de
kapoenen echte speurneuzen zijn. In een mum van tijd was de
zoektocht succesvol afgerond.
Het jaar zit er misschien bijna op maar er staan nog een heleboel
leuke activiteiten op de planning. Waaronder de leidingsswitch,
vetzakkendag, waterspelletjes en de eindactiviteit. Wie weet gaan
ze allemaal ook mee op kamp. Wij hopen van wel.
Kusjes van de kapoenenleiding xxx
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Kapoenen
Kapoenenagenda:
Waterspelletjes: 18 Mei 14:00 17:00 Lokalen
Zijn jullie klaar om lekker nat te worden? Omdat het zo’n mooi weer
gaat worden gaan wij ons een goed amuseren met water voor wat
verfrissing!
Eindactiviteit 25 Mei 10:00 17:00
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 op de website.
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Welpen
Afgelopen weken...
Het was weer feest bij de welpen de afgelopen weken! Na uit te
rusten van al die paaseieren te zoeken in de paasvakantie zijn we
er weer ingevlogen. Zo hebben we ons helemaal uitgeleefd in onze
sport activiteit, de lekkerste gerechten gekookt op een kampvuurtje
en bijna alle opdrachten opgelost tijdens een 1 tegen allen. We
hebben eens extra genoten van elkaars gezelschap op gouwweekend en gebatteled tegen andere scoutsen om te laten zien wat voor
kanjers wij in huis hebben! Ondanks de regen en de koude hebben
we ons goed geamuseerd en waren er veel blije gezichtjes te zien!
De laatste weken van het jaar komen er aan die beloven er fan-tastisch uit te zien. Wij, de welpenleiding, kijken al uit naar het geweldige kamp dat voor de deur staat!
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Welpen
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Welpen
Welpenagenda:
Vaiana 18 Mei 14:00 17:00
Water, overal water. Laten we die wereld vandaag verder
verkennen. Ps: het kan vandaag wel eens nat worden!
Slotactiviteit 25 Mei 10:00 17:00
De laatste activiteit van het jaar staat voor de deur. Extra hard
genieten van de scouts zodat we er tegen aan kunnen tot het
kamp begint!
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Jonggivers
Afgelopen weken...
Wij hebben er weer wat leuke weekjes op zitten met de jogi’s!!
Eerst deden we een jongens-meisjes activiteit om te zien welke
jogi de stoerste jongen is en welke jogi het knapste meisje. Jammer genoeg overwon Tuur toch alle jogi’s en was hij zowel de
stoerste jongen als het knapste meisje. Daarna lieten de jogi’s
hun avonturierskills zien. Tijdens de technieken activiteit sjorden
we een gezellig plekje in het bos. Daarna gingen we op kooktocht en leerden we vuur maken en ons eigen potje daarop koken. Hierdoor zijn jullile dus al een beetje klaargestoomd voor
het KAAAMPPP! Wij hebben alvast super veel zin in de komende
weekjes en hopen & weten dat ons tweede jogiweekend weer zo
leuk als het vorige weekend wordt! We love you, jogi’s
Xxxx de leiding
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Jonggivers
Jonggiveragenda:
Vlottentocht 18 Mei 12:00 17:00
Deze zaterdag is het al onze laatste activiteit met de jogigroep
alleen :( daarom willen we er een geweldig jogiafscheid van
maken en gaan we op vlottentocht. Meer info volgt via mail!
Slotactiviteit 25 Mei 10:00 17:00
Deze zaterdag is het dan onze aller aller laatste activiteit voor
kamp :( Daarom gaan we naar de Lilse Bergen om helemaal te
ontspannen en lekker in te zon te liggen.
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Givers
Wat hebben we zoal gedaan?
Het giverlied:
O giversss, de K&K is weer gekomen,
Het plezier klonk, de activiteiten de bom.
Op kooktocht tussen de bomen
en een vlam die in Ward z’n gamel klom...
Wij vormden een team om ‘t kubbtoernooi te wingen
Op duikersfeesten ons overwinningslied.
Wij danken u voor het drankje dat we toen ontvingen,
en ook battle tegen de jogi’s verloren we niet!
Knielen, pompen, squatten wij neder,
door niet te schelden houden we de leiding tevree
Luist’ren en fluist’ren doen we niet aan mee
Het scoutsjaar kan niet nog beter!
Geef ons scouts, vreugde en eten en vree
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Givers
Giveragenda:
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...

Terwijl we nog steeds het zand van achter onze oren aan het halen
zijn, staan de volgende activiteiten al op de deur te bonken. Maar
voor we gaan wegdromen bij al die geweldige activiteiten die nog
op het programma staan, zullen we eerst nog even nagenieten van
de voorbije activiteiten!
Eerst was er het bakkenklimmen, daar heeft iedereen zichzelf
overtroffen door de lat voor zichtzelf hoog te leggen (haha snapt
ge: hoog, want iedereen heeft echt heel hoog geklommen ;) ). De
week erop werden we verrast door de kookkunsten van de jins. Of
dit al dan niet aangenaam verrast was, laten we in het midden.
Een weekje later ging de paasvakantie van start. Dat is voor ons
typisch een drukke periode waardoor we creatief moesten zijn
met onze activiteiten. We vonden het dan ook echt suuuuper
jammer dat we jullie daardoor twee en drie weken niet hebben
kunnen zien. Maar die weken hebben we daarna wel dubbel en dik
goedgemaakt op weekend.
Het was werkelijk een DOL-FIJN weekend (die had ge kunnen
zien aankomen hè) in Westende-Baaaaaad. Heel het weekend
hebben we kunnen genieten van Haute cuisine. Van de frietjes
en de kebab in Oostende tot de partysnacks en kaaskrokketten
op het appartement. En oh ja, daartussen zat ook nog ergens dat
overheerlijk avondeten van Laure!! Maar natuurlijk is eten niet het
enige wat we hebben gedaan. In de voormiddag maakten we wat
ritjes op de riksja en staarden we ons gek op alle balfoto’s. In de
namiddag zijn we ons gaan amuseren op het strand totdat we zelf
een deel werden van het strand (*kuch* Jasmin).
Kribbels & Krabbels
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Jins
Het was echt een zalig weekend en we konden ons geen betere jins
bedenken met wie we dit liever hadden gedaan!! We kijken al uit
naar ons volgende extreeeeem lange weekend! (das kamp dus hé).
Maar eerst komen er nog een paar zalige activiteiten aan, die vind
je een beetje verderop!
25487702 kusjes en knuffels (das da getal van de vorige keer ;) )
Laure & Bert
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Jins
Jinagenda:
Kabelbanen 18 Mei 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!!
Slotactiviteit 25 Mei 10:00 17:00
Alle uitleg volgt nog via mail! 1 ding kunnen we al wel met
zekerheid zeggen: het wordt echt een super zalige activiteit die je
niet wil missen!!!
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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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