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VAN DE REDACTIE 
 

Hallo allemaal,  

 

Een nieuw seizoen, een nieuwe uitstraling?  

Nee, deze keer ontvangen jullie een soort nood-uitgave die is gemaakt met een algemeen 

tekstprogramma (Word). Zodra zich weer een redactielid meldt die alles netjes kan omzetten 

in templates die zijn gemaakt in Adobe Indesign, dat is een programma voor lay-out en 

grafische tekstverwerking, dan kan de oude vertrouwde uitstraling opgepakt worden. 

 

Deze Lucaskompas is gevuld met nieuwe informatie en ook met wat gedateerde verhalen, 

omdat er al bijna een jaar geen nieuwe Lucaskompas is verschenen en wij jullie toch ook een 

paar dingen willen laten zien van langer 

geleden. Geniet van de inhoud en lever 

gerust, naast op- en aanmerkingen op de 

huidige uitstraling, heeeeel veeeel nieuwe 

kopij aan voor ons volgende exemplaar van 

de vertrouwde LUCASKOMPAS. 

Sluitdatum kopij: 1 maart (dus na carnaval) 

 

Stuur alles naar: 

lucaskompas@scoutinglucas.nl  

 

 

 

Inhoudsopgave 
Blz. 1: Nieuwe voorzijde 

Blz. 2: Van de redactie / inhoudsopgave 

Blz. 3: Bestuurlijke zaken 

Blz. 4: Bevers 

Blz .6: Welpen 

Blz.10:Scouts 

Blz.12: Explorers 

Blz.14: Pivo’s 

Blz.17: Stampij 

Blz.20: Groepsactiviteiten 

Blz.26: Prikbord  

Blz.27: Comité BLIJ 

Blz.28: kleurplaat  

 

      

                                                                                                                         

             

 

 

 

mailto:lucaskompas@scoutinglucas.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim_oee-rjXAhXSJewKHTy7AY4QjRwIBw&url=https://www.tjeerdsma-sfeerhaarden.nl/nieuw/&psig=AOvVaw3mBrwnOn3BEA6obMO8TM_o&ust=1510573307822404
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1vJKJ_bjXAhWFCuwKHWl5AvYQjRwIBw&url=https://www.animaatjes.nl/beroepen-plaatjes/schrijver&psig=AOvVaw26XweBbdxgeJeQongFo-rT&ust=1510574067457452


3 
 

 

 
 

BESTUURLIJKE ZAKEN 
   

 

Beste leden, ouders, verzorgers en staf,  

 

Ik vind het weer ontzettend leuk dat jullie dit kunnen lezen. Dat betekent namelijk dat er weer 

een nieuwe Lucas Kompas is. Hét leukste blad van onze vereniging.  

 

En het gaat ook goed. Alle groepen zijn weer 

begonnen. De overvliegers hebben hun plek in 

hun nest of patrouille gevonden. En zelfs de 

eerste kampen zijn al weer achter de rug.  

Ook met het bestuur gaat het goed. We hebben 

weer een voltallig bestuur met 5 mensen. Ik wil 

vanaf hier Hans en Marieke heel hartelijk 

welkom heten!  

Al dat goede nieuws klinkt mooi (en dat is het ook). Maar er valt nog veel te doen. Het 

komende seizoen gaan we kijken hoe we de ouders het beste kunnen betrekken bij scouting 

Lucas. Dat kan eenvoudig: met een trekhaak aan de auto help je ons al enorm. Maar ook de 

verkleedkleren moeten vervangen worden, de blokhut moet regelmatig schoon worden 

gemaakt,  er moet nog een kast getimmerd worden op zolder, enz. Kortom: we komen bij je 

terug.  

 

Tot die tijd wens ik iedereen heel veel scouting-plezier 

 

Lenard 
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Bevers     

 

 

 

Van de beverleiding 
Na de zomervakantie zijn we het 

seizoen met veel nieuwe bevers 

begonnen. Zoveel zelfs dat we nu 

een wachtlijst hebben en sjors 

sportief niet kunnen laten doorgaan. 

Na de eerste weken vooral bezig 

geweest te zijn met elkaar te leren 

kennen via enkele rustige 

programma’s hebben we nu 

terugkijkend toch al veel leuke 

dingen gedaan. 

Zo zijn we met Bart Bos naar het 

Sterrenbos geweest, waar we 

leerden wat wel en niet in het bos thuis hoort. We gingen op zoek naar paddenstoelen en 

deden spelletjes met een bal. Zelfs de regen die af en toe viel kon de pret niet drukken. En 

tijdens al het spelen, verzamelden we nog allerlei rotzooi, dat er zeker niet thuis hoorde. 

Ook hebben we bananen met chocolade gevuld, ingepakt in aluminiumfolie en toen in het 

kampvuur gelegd. Dat was best spannend, zo dicht bij het vuur, wel lekker warm en we 

genoten van de bananen, het werd een gezellige knoeiboel. 

De foto speurtocht die we van de welpen hadden gekregen was een hele uitdaging. Niet alleen 

het vinden van de plek waar elke foto was gemaakt, maar ook het 

verder lopen na elke leuke speeltuin waar we langs kwamen. Want 

lopen is best vermoeiend, maar klimmen, schommelen, wippen en 

glijden niet.    

 

Nieuw dit seizoen was het winter uitstapje. Daarvoor hadden we 

kinderboerderij de Oosterhoeve uitgekozen. Iedereen was mooi op 

tijd en na het openen splitsten we ons in twee groepen. Een groep 

mocht vrij gaan spelen, terwijl de andere groep een rondleiding 

kreeg. Daarbij kwamen de konijnen, cavia, kippen en vogels 

uitgebreid aan bod. Jammer genoeg hadden de herten geen trek en 

konden we die niet van dichtbij bekijken, maar gelukkig konden er  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgl-is_bjXAhUL3KQKHUAcAxsQjRwIBw&url=http://www.scoutingmf.nl/groepsafspraken-bevers/&psig=AOvVaw1C3vQmmmbdnDLuz5aMq3Iw&ust=1510574141888811
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in de knuffelwei schapen en geiten geaaid worden. Halverwege 

kregen we binnen limonade en een koekje en daarna werd er 

gewisseld. Het was een erg leuke ochtend, die van de meeste 

bevers wel langer had mogen duren. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 4 november was het eindelijk zover, de installatie van 10 nieuwe bevers. Eerst gingen alle 

bevers een eigen vlaggetje maken. Deze kan elke week opgehangen worden, als teken van 

aanwezigheid en om al een beetje bekend te raken met het hijsen van de vlag. Daarna gingen 

de oude bevers meehelpen met alles klaarzetten, terwijl de anderen buiten een spel gingen 

doen. Er waren veel ouders, opa’s en oma’s, en anderen bekenden aanwezig tijdens de 

installatie. Dit gebeurde steeds met twee tegelijk en na het herhalen van de eed en het 

ontvangen van de das en de insignes, hoorde iedereen er helemaal bij en kon het feest 

beginnen!                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurlijk was de apenkooi ook een geweldig programma. Er was 

zoveel gebouwd dat we buiten moesten openen. Wij waren even 

bang dat het niet helemaal voor de bevers geschikt was, maar zij bewezen al snel ons ongelijk. 

Alle lagen konden worden bereikt en echt overal werd op, over en door geklommen. Dank 

dus aan de bouwers, de bevers hebben er van genoten. 

 

 

 

 

De beverleiding. 
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Welpen   
 

         

 

 
 

Dierenweekend met de dinsdagwelpen  

Op 11 en 12 november gingen de dinsdagwelpen op weekend!  Om 1 uur werden de welpen 

verwacht bij de blokhut in Moergestel.  

Bij het eerste programma moesten de welpen ieder hun eigen dierennaam proberen te raden, 

die de leiding voor ze had bedacht. Ze moesten door middel van opdrachten geld verdienen en       

                                                                                 
met dat geld konden ze dan een letter raden en kopen voor hun dierennaam. Als ze hun naam 

hadden geraden mochten ze binnen een masker gaan maken van hun dier. Terwijl de welpen 

bezig waren met knutselen, was de kookstaf, Janneke en Martijn, bezig met het bereiden van 

een heerlijke lasagne.  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.scoutingewijk.nl/documents/afbeelding_esta.png&imgrefurl=http://www.scoutingewijk.nl/documents/esta_s.html&docid=-jGu6-EXu_IPPM&tbnid=FrK1tzxTW5HFxM:&vet=1&w=312&h=318&bih=650&biw=1280&ved=0ahUKEwioyLLJ_bjXAhUOzaQKHXPQAAUQxiAIHCgE&iact=c&ictx=1
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Tot het avondeten was er lekker vrije tijd die leuk te besteden was in de gymzaal of met een 

spelletje (met de leiding) of met Joep, de hond van Janneke en Martijn.  

Na het avond eten was er kampvuur buiten en gingen we met z’n allen Weerwolven spelen, 

met een beker warme chocomelk en een marshmallow tussen twee koekjes.   

De volgende dag werden de welpen om half 9 wakker gemaakt om met Chil te gaan ochtend 

gymmen. Ondertussen had de kookstaf eieren gebakken voor het ontbijt.   

Na het ontbijt gingen de welpen verder met het volgende toffe programma. Er werden twee 

teams gemaakt. Met de dobbelsteen werd dan gegooid hoeveel personen er steeds mee 

mochten doen aan het spel, bijvoorbeeld voetbal, trefbal en frisbeeën.  

Hierna hadden we tosti’s voor lunch en gingen we meteen door naar het volgende 

programma. De welpen waren verdeeld in vier groepjes. Ieder groepje had z’n eigen soort 

dier, bijvoorbeeld insecten. Ze moesten dieren gaan kopen voor hun dierentuin. Ze kregen een 

ei mee die heel moest blijven, anders zouden ze het dier niet mee krijgen voor hun dierentuin.  

Om 3 uur kwamen de papa’s en de mama’s al. En moest alles worden opgeruimd.  

Wij, de welpenstaf, vonden het een heel geslaagd en leuk weekend!   

Rama  
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Niet alleen de scouts waren begin november op pad, ook de Welpen van de Estahorde waren 

op weekend! Hun super weekend begon op zaterdag met een levend weerwolven spel.  

   

 

                                       
 

    
 
Op het menu 's avonds stond overheerlijke spaghetti met gehaktballetjes  en werd er na het 

eten een lekker potje bingo gedaan. Op zondag zijn de welpen lekker creatief bezig geweest 

en hebben ze een natuurlijk spijker schilderij gemaakt. Het was genieten! 

 

Groetjes van de estahorde. 
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Scouts    
 

 

 

         
 

  

Herfsthike 2017 

   

Het regende zo nu en dan, maar daar heeft de leiding iets op gevonden. 

  

Tijdens de avond werd er gedanst en geweerwolfd.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5l4Dn_bjXAhXHIOwKHWBYAAAQjRwIBw&url=http://www.scoutingewijk.nl/documents/scouts_meisjes.html&psig=AOvVaw1aN1LnpbLaaX73pmeGqtjX&ust=1510574263183889
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Met dank aan Christien die de pasta had voorbereid.  De bordenlikker deed het prima. 

 

De scouts zijn begin november een weekend op herfsthike. Ze zijn aan de hand van een stripboek vol 

superhelden een route aan het lopen. De staf wacht op de post op ze. Ook Superman was aanwezig op dit 

stripheldenweekend. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  En nu allemaal lekker warm in bad thuis! De scouts hebben een 

geweldige herfsthike achter de rug. Met een leuke tocht, avond en spelprogramma. 
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Explorers    

             
Zomerkamp 2017 

 

Tijdens het kamp is Koen jarig! Reden voor een explo feestje 😊 Dus slingers, feesthoedjes 

en een uitje naar het zwembad. Heeeeeeerlijk! 

 

Op de rustdag van de Explo's is er fijn tijd om culinair bezig te zijn. Dus maken de Explo's 

Italiaanse specialiteiten; focaccia, frittata, pesto, crostini met olijventapenade, bruschetta, 

gemarineerde kip, gnocchi, polenta, panzanella en gevulde tomaten uit de oven. Het resultaat 

was om je vingers bij op te likken en het was zoveel dat we het toetje een dagje uit hebben 

gesteld. 

 
                            

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKvcW1_rjXAhWBDewKHVaPAAcQjRwIBw&url=http://www.scoutingewijk.nl/documents/explorers.html&psig=AOvVaw0RBKmtVWWVSGzWU06ZpgYW&ust=1510574431021227
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Ook aan leuke dingen komt een eind en zo sluiten de Explo's hun kamp af met pizza's 😊 En ze nemen na 

13 jaar begeleiding te zijn geweest afscheid van de geweldige Marieke. 13 jaar in 1600 foto's kreeg ze als 

afscheid. (Tekst door Explo's) 

 

 

          

 

 

De Explorers zoeken overigens per direct NIEUWE BEGELEIDING! Dus 

lijkt zulke avondjes jou wel gezellig, mail dan naar: 

explorers@scoutinglucas.nl 
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PIVO’S            

           

 
  

 

Zaterdagavond was het weer zo ver. De pivobeestjes waren weer bij elkaar gekomen om 
allerlei leuke dingen samen te doen. Lucas vond dat het weer eens tijd was voor een echt 
ouderwets pionier programma, maar met een twist. We gingen een sjoeltafel maken op 
hoogte. Hier werden alle pivo’s uiteraard bijzonder enthousiast van, en met veel plezier 
werden alle handen uit de mouwen gestoken. Binnen no-time stonden er twee erg stevige 5-
meter-4-poten en was er een superhandige ladder gepionierd. Na wat stevig vastgemaakte 
tussenbalkjes (voornamelijk door Joost), werd op 3 meter hoog met veel plezier de tafel op 
een paar 5 meterpalen tussen de 4-poten vast gemaakt door Janneke en Geerte. Na de zit- 
en voetenbalken was de sjoeltafel klaar voor gebruik, maar niet voordat er het kratje b… eh 
melk was gezekerd aan de constructie. Er werd volop gesjoeld en ook nog ge-weerwolft (wat 
enigszins uitdagend is op 3 meter hoogte), en dat alles onder het genot van wat heerlijke 
cakes en mergpijpjes die door de stampij waren gemaakt. Helaas kon het bouwwerk niet 
buiten blijven staan, dus werd op het eind van de avond alles in vlot tempo afgebroken. 
Hierna werd er nog gespeeld met een stuiterbal en nog een klein dansje gedaan in de 
blokhut om wederom een leuke en succesvolle pivo-avond af te sluiten. 
  
Al met al een topavond, dankjewel Lucas! :) 
 
- de Pivo’s 
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HERINNERINGEN AAN HET ZOMERKAMP,  

lieve medescouts, 

We wilden dit jaar een keer niet naar België of Duitsland, dusss het werd Frankrijk! Ons terreintje 
was in het kleine dorpje Soultzmatt, officieel in de Vogezen maar het voelde meer als de Elzas door 
de wijnvelden om de hoek. Tussen die wijnvelden hebben we ook een hele mooie tocht gelopen 
(foto 1).  

   

Ons terreintje was van de Scouts et Guides de 
France, een ietwat religieuze scoutingorganisatie in 
Frankrijk. Op het terrein stond een kerk die ook 
gebruikt werd als bedevaartsoord, waarom dat zo 
was weet ik niet meer (maar bestook Laura met 
vragen als je het wil weten). Ik kreeg een beetje de 
kriebels van het kaarslicht dat ’s nachts uit de ramen 
scheen, ons terreintje was slechts door een heg van 
de kerk gescheiden (foto 2). 

We waren enorm fan van onze eigen koelkast op het 
terrein, maar een nadeel was het gebrek aan een douche. Dus dat betekende ouderwets haren onder 
de kraan (foto 3) en uiteraard zwemmen. Helaas waren we even vergeten dat in Frankrijk de regels 
omtrent zwemkledij van mannen wat strikter zijn, dus de mannen moesten voor het zwemmen nog 
even een ommetje doen langs megagrote Franse supermarkten om van die prachtige zwembroekjes 
te vinden.  
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Het is al een tijdje geleden, maar één programma 
herinner ik me nog heel goed. De dierentuin! En we 
hebben niet allemaal maar een beetje rondgestrompeld, 
we moesten in groepjes een waslijst met opdrachten 
afwerken om punten te scoren. Bijvoorbeeld op de foto 
gaan met het dier dat het meest op je lijkt (foto 4) en op 
de foto gaan als de dieren van je groepsnaam (foto 5 en 
6).  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben ook andere avonturen beleefd, zoals kanoën, een heuze wijnproeverij (uiteraard zonder 
de wijn uit te spugen) (foto 7) en het bezoeken van een aantal pittoreske Franse stadjes. Op naar 
meer avonturen volgend jaar! 

Met hartelijke scoutinggroeten van de pivo’s, 

Aafke 
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Stampij    
 

 

Hallo ouders van onze jeugdleden! 

We krijgen geregeld vragen van ouders van jeugdleden over wie of wat nou eigenlijk 

STAMPIJ is. Op de site van Scouting Lucas staat het volgende: 
STAMPIJ 

Als je denkt dat je alles hebt gedaan bij de Scouting, dan ben je nog geen lid van Stampij! 

Wij zijn ‘ervaren’ scouts en maken nog steeds vol enthousiasme programma’s. Maar dan niet elke 

week, dat wordt ons te veel. Ongeveer elke drie weken komen we bij elkaar voor een serieus spel, 

speurtocht, luxe diner of iets creatiefs. Door onze ruime ervaring zijn het vaak erg leuke programma’s 

om te doen.           

        
We eindigen de zaterdagavond meestal met een kampvuur en een versnapering. Bijpraten en uitrusten 

zijn ook belangrijk! 

In principe is iedereen welkom om een keer mee te draaien met Stampij. Meld je vooraf aan en betaal 

op de avond zelf een kleine bijdrage in de kosten. Vast lid zijn en elke draaiavond komen is natuurlijk 

ook mogelijk! 

En wij doen dus inderdaad veel! 

We zijn allemaal 

leidinggevenden of ex-

leidinggevenden of ouders van 

jeugdleden. Iedere keer 

organiseren twee van onze 

stampijleden een spel of 

activiteit. Ook wij gaan jaarlijks 

zelf op kamp, In 2017 was het 

een weekend wadlopen.  

 

 

 

 

Een tijdje geleden kregen alle Stampijers een mailbericht: Jij bent een koning, verkleed je als 

koning en kom naar de blokhut. Een ander lid kreeg bericht: Jij bent kok. Kleed je als zodanig 

en kom naar de blokhut. Weer een ander moest zich als reiziger aankleden. Na een inleidend 

kopje thee of koffie in de leiderskamer werden we uitgenodigd in de zaal en moest er een 

puzzel worden opgelost en een toneelstukje gedaan worden. Zie de foto's.  
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Je moest het woord tandenborstel 

verwerken….   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een andere groep moest 

iets met een grasmaaier 

uitbeelden. 

Voor ons een koud 

kunstje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mochten er onder u/jullie ouders zijn die denken dat zij ook wel geregeld een kampvuurtje 

willen hebben naast de blokhut op zaterdagavond of samen een spel spelen in de Bossche 

binnenstad of in het Bossche Broek op zaterdagavond, laat het ons weten. Bij iedere speltak 

zit wel een lid van Stampij waar je eens kunt vragen wanneer wij een opkomst hebben en wat 

we dan van plan zijn die avond te gaan doen. We hebben ook vaak een binnenprogramma en 

altijd op een zaterdag tussen 20 en 23.00 uur. Eens in de drie weken komen we naar de 

blokhut voor een avondje gezelligheid! 

 

Tot ziens? 
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Stampij op zoek naar de 

Esculaap   

Esculaap? Ja, dat is dat ding in het logo 

van Scouting Lucas, die staf met de slang 

eromheen. Die esculaap was een poosje 

kwijt, zo wil het verhaal. De leden van 

Stampij trokken er op 14 oktober op uit om 

hem te zoeken.  

In de week voorafgaand aan deze Stampij-

avond ontvingen we al verschillende 

mysterieuze mails en apps. Daarin lazen 

we mee in dagboekfragmenten van Plok de 

blokhutmuis. We konden daaruit – met 

moeite J - opmaken wat het beginpunt van 

onze tocht zou zijn: de parkeerplaats van 

Prins Hendrik in Vught.  Gewapend met 

een routeboek vol opdrachten en raadsels, 

gecombineerd met stevige schoenen en 

zaklampen, gingen we op weg. En het 

werd een klassieke hike: we liepen oost-

om terwijl er west-om stond. En sommige 

streepjes op de stripkaart hadden we toch 

écht even over het hoofd gezien, zodat we 

haast een brug te ver waren gelopen (en die 

liggen langs het Drongelens kanaal nog 

een fors eind uit elkaar, kan ik je 

vertellen).  

Gelukkig was er een fijne, gezellige post 

onderweg bij de kampeerbus van Noëlle 

waar wat te drinken en te snacken was. 

Van de esculaap overigens nog geen 

spoor… Het vervolg van de route had iets 

te maken met paarse stippen op de kaart en 

goed opletten. De heerlijke 

avondwandeling waarbij we weer eens 

goed met elkaar bij-kletsten, leidde ons 

terug naar het beginpunt. Daar vulden we 

nog alle gevonden codes en  cijfers in op 

een raster, waarna er een prachtige 

esculaap verscheen! Die bleek trouwens 

ook op de parkeerplaats te hangen. 

Goddank, gevonden!  

Terug naar de hut voor een vuurtje. En veel 

dank aan Noëlle en Martijn voor de leuke 

avond, en voorpret.  

Groet, namens Stampij, Aukje. 
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Groepsactiviteiten 

 

 
Scouting Lucas deed weer mee met “NL DOET” 

 

In maart 2017 was er weer op 

zaterdagmiddag een poging om met 

mensen van onze eigen scoutinggroep iets 

te doen in het kader van NL Doet. Deze 

keer hebben enkele jeugdleden en ouders 

de vloer van de blokhut schoongemaakt en 

verder zijn alle verkleedkleren 

gerubriceerd en netjes opgehangen plus 

opgevouwen. Dank ouders en kinderen! 

 
 

 

Geslaagd verwenweekend 
 
Op 1 april 2017 zouden alle leidinggevenden, bestuursleden en de leden van de pivo's en 

stampij verwend gaan worden, zo was de boodschap enkele weken daarvoor. 

Leuke 1 aprilgrap? Nee, het leek echt zo te zijn. En we zouden naar een mooie ruime blokhut 

gaan in Diessen. Op 31 maart kwam er in de loop van de middag een vreemd bericht. We 

gingen toch niet naar Diessen maar naar Schijndel! Echt waar? Of was dit een grapje? 

 

Uiteindelijk bleek dat we wel degelijk naar Diessen zouden gaan en ook dat het weekend daar 

helaas niet door kon gaan wegens sanitaire problemen in die hut. Enfin, om een lang verhaal 

kort te maken, Christien heeft half Brabant afgebeld voor een vervangende locatie en 

Scouting Schijndel bleek bereid om vanaf 13 uur hun kiet ter beschikking te stellen. We zijn 

met ruim 30 volwassenen gaan bivakkeren en kamperen (bivakkeren doe je door te slapen in 

een gebouw en kamperen is slapen in een tent). 
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Het begon met een lekkere lunch van knakworst met wittebroodjes. Daarna mochten we zelf 

een voetbalveld pionieren en vervolgens als marionetten aan een touw gaan “tafel”voetballen. 

Ook een leuk spel voor de jeugdgroepen, als je tegen een stootje kunt ten minste. 

 

De avondmaaltijd bestond uit BBQ-vlees en veel salades en koude schotel. Alleen jammer dat 

het toen inmiddels aan één stuk regende en goot en lekte en zo. Iedereen deed iets aan het 

bouwen van een afdekzeil, de snij- en bakvoorbereidingen, het opeten en de afwas en zo hoort 

het ook.   

De avond werd gevuld met een spel a la “alles mag op zaterdag”, zelfs inclusief koptelefoons 

met keiharde muziek op je oren en dan maar woorden schreeuwen. De drank en chips zorgden 

voor voldoende energie om dit goed vol te kunnen houden. 
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Na een korte nacht (de avond kwam langzaam op gang 

ja maar dan ja maar dan) stond iedereen des morgens 

vrolijk klaar in het ochtendzonnetje voor een ontbijtje 

met gebakken eieren en een korte afwas met daarna 

een spel waarbij kracht, intelligentie en souplesse 

nodig was. Niemand klaagde over vermoeidheid of 

hoofdpijn dus het werd weer een dolkomisch geheel. 

 

Na een lunch in de open lucht werd alles grondig 

opgeruimd en gekuist en kon eenieder tevreden 

huiswaarts. 

 

 

 

 

 

 

Dank je bestuur voor dit geweldige weekend, maar 

natuurlijk ook alle aanwezigen! 
 

 

 

Bossche Scouting dag 
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Op 14 mei werd de eerste Bossche Scouting dag gehouden. Scouting Lucas was daar ook 

actief bij betrokken en het is een grandioos succes geworden. Scouting leeft in Den Bosch! 

Boven zie je onze bijdrage in het Zuiderpark. 
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Afsluiten seizoen 2016-2017 

Er komt een einde aan ieder seizoen en dan moet er weer gepoetst worden in de blokhut 

terwijl de diverse speltakken op zomerkamp zijn. We maken ieder jaar de vloer goed schoon 

en smeren er weer een beschermend laagje op.  

 

 

Opening van het seizoen 2017-2018 

Zoals bij de start van ieder seizoen Scouting Lucas was er ook dit jaar weer een 

spelletjesmiddag en daarna gingen diverse jeugdleden en stafleden in- of overvliegen.  

Invliegen houdt in dat je nieuw lid bent en ontvangen wordt door de groep (zoals dit jaar 

enkele jeugdleden die voortaan (ook) staflid zijn geworden en bestuursleden).  

Overvliegen houdt in dat je door je oude speltak wordt uitgezwaaid aan het begin van de 

zeephelling, waterbaan of touwbrug en dat je vervolgens wordt ontvangen/opgevangen door 

je nieuwe speltak. 
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Er komt vaak water aan te pas en bij de oudste speltakken ook zo nu en dan een beetje meel 

en/of ketchup die over is van een zomerkamp.  

Van harte welkom dus bij je huidige speltakken allemaal. 
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prikbord 

     

  

 

 

 

 

Kopij graag vóór 1 maart insturen! 

 

 

Wist je dat je geregeld op onze eigen facebookpagina de verrichtingen kunt 

volgen van onze scoutingleden? Nog niet? Dan weet je het nu wel.  
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BLIJ (Bijzondere leiding + initiatieven = Joepie!) 
  
Iedere vrijdagavond in de afgelopen der tien jaar was Marieke in of rond de blokhut 
te vinden, met haar Explorers. Afgelopen zomer was ze voor het laatst met hen op 
kamp, want ze stopt ermee. Gek, want eigenlijk hoort Marieke bij de Explo’s, zoals de 
zwart-gele luiken bij de blokhut. Lieve Marieke, we kunnen je niet genoeg bedanken 
voor alles wat je de afgelopen jaren deed voor de Explorers. Je bent een kanjer! En 
dat is toch echt wel een JOEPIE waard! 

Gelukkig gaat Marieke niet weg bij Scouting Lucas. Samen met secretaris Hans Crijns 
gaat ze het bestuur van de groep versterken. Dat maakt ons héél BLIJ want uitbreiding 
bij het bestuur was zeer gewenst! Dus ook voor Hans een JOEPIE! 
 
Wie wel echt de groep heeft verlaten is Ardi… Na 44 jaren als Welpenstaflid, Raksha, 
kookstaf en bestuurslid heeft ze afgelopen oktober afscheid genomen van de groep. 
Natuurlijk met een mooi feestje want dat heeft ze dubbel en dwars verdiend! Ardi we 
gaan jou missen, net als je heerlijke gerechten, scherpe notulen en jouw fantastische 
inzet bij alles wat er in de blokhut gebeurde. Een gouden JOEPIE tot slot om je 
nogmaals te bedanken! 
 
Wie we natuurlijk ook willen bedanken zijn alle apenkooibouwers. Want wat stond er 
weer een geweldig bouwwerk. Daar worden we BLIJ van! Maar nog BLIJer waren we 
met de twee voornaamste afbrekers van het hele gebeuren. Daardoor konden de 
Bevers op zaterdagochtend gewoon weer lekker hun ding doen. Dus naast alle 
bouwers een speciaal bedankje aan Hans en Wouter voor zowel de opbouw als 
afbraak. Jullie zijn toppers. JOEPIE! 
 
Comité BLIJ kan niet overal bij zijn. Mocht je dus een tip hebben voor het uitdelen van 
een JOEPIE, laat het ons dan weten! joepie@scoutinglucas.nl 
 
Met vriendelijke groet, 

Comité BLIJ 

 

           

mailto:joepie@scoutinglucas.nl


28 
 

 


