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EDITORIAALTJE
2020-2021

Beste ouders, sympathisanten, leden...

We missen jullie vandaag de dag meer dan ooit. Ook wij als leiding willen

niets liever dan terug naar het normale gaan: danske placeren in de

lokalen, zot doen met onze leden, activiteiten organiseren, klapke doen

tegen de ouders en iedereen eens een dikke pieper geven! 

We kunnen er niet omheen maar 2020 was een écht ******* jaar (jullie

mogen het zelf invullen ), we zijn wel suuuuuper dankbaar dat we een

fantastisch coronavrij-kamp hadden, dat we pasta's bij jullie mochten

rondbrengen, duizenden briefjes voor het woonzorgcentrum konden

schrijven, SUPER veel kleren konden verzamelen voor de vluchtelingen en

duizenden virtuele spelletjes konden spelen! We hebben toch geprobeerd

er het beste van te maken en dat zou nooit gelukt zijn zonder jullie!

We hopen uit de grond van ons hart dat 2021 een jaar vol 'vleeshopen',

'dikke bertha's' en 'suikerpotten' zullen zijn!  We zijn echt al super

dankbaar dat we toch leiding mogen geven voor onze kapoentjes en

welpjes! 

But for now, be safe and vergeet onze schone Lauwse scouts niet!

 

Een stevige linker

Mira, Berend, Tristan en de andere leiding

ps: kijk zeker nog eens naar onze corona-maatregelen!!! (laatste pagina

boekje) 



JAARPLANNING 
2020-2021

Dropping: 20 maart 

BBQ:  1 mei

Paaskamp: 9,10 en 11 april

Groot kamp kapoenen en welpen: 14-21 juli

Groot kamp jongverkenners en verkenners: 11-21 juli 

LATER DIT SCOUTSJAAR: (Normaal gezien, we weten niet wat de

toekomst brengt...) 

 



CONTACT 
SOCIAL MEDIA/ WEBSITE/ E-MAIL

Je kan ons via verschillende kanalen contacteren:

Social media: Facebook & Instagram (hier wordt last-minut

informatie gegeven én er worden veel foto's op gepost) 

E-mail: groepsleiding.scoutslauwe@gmail.com 

Website : scoutslauwe.com (hier staat het boekje ook online

en kan je al de brieven downloaden + contactgegevens van al

de leiding)

 

 



UNIFORM 

 Je komt ze tegen langs straten en pleinen, in bos en hei: een jolige

bende jongeren onderweg van nergens naar overal. Aan het uniform

merk je het eerst dat het om een groepje scouts en gidsen gaat. 

Met het dragen van het uniform toon je dat je lid bent van scouts en

gidsen Vlaanderen en verwijs je naar de waarde van de beweging. Een

uniform geeft aan leden en leiding de mogelijkheid om iets

gemeenschappelijks te veruiterlijken. Het uniform bestaat uit een

aantal eenvoudige stukken. Het is speelkledij met plaats voor fantasie.

"bewegingskledij" is misschien een beter woord dan "uniform": meer

uitnodigend, creatiever, vriendelijker. 

       

Kapoenen: sjaal          

Welpen: sjaal + hemd            

Jongverkenners: sjaal + hemd + groene of bruine broek              

Verkenners: sjaal + hemd + groene of bruine broek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het uniform is te koop in de HOPPER (scoutsshop) te Harelbeke

(Zandbergstraat 80) of op onze diashow! De kentekens kan je

verkrijgen bij de inschrijvingen of later bij de groepsleiding.)

 



Hey hallo daag,
hoe waren de feestdagen? Veel gekregen? Veel gegeten? Veel geravot?  Kom massaal
terug naar de scouts, nog eens weg van je kot! Vertel het ons allemaal tijdens een
vieruurtje, want volgend semester wordt geen klein avontuurtje. Ontlaat bij ons terug
jullie eindeloze batterij, want voor jullie oudjes was dit een hele karwei. Ziehier onze
activiteiten voor het komende jaar. Iedere zaterdag 15u staan we er klaar! 

Veel corona vrije zoenen xxx jullie grote kapoenen
Heike, Vital, Yanis, Lukas en Tristan
 
09/01: FILM (15u-18u)
Vandaag Netflix
and chill JOEPIE! Want jullie leiding zit in de examens (minder joepie). Kom af
en vertel ons hoe jullie je feestdagen hebben gevierd met een hapje en drankje
tijdens de film. Heb jij thuis mooie films? Neem ze gerust mee!

16/01: PLEINSPELEN (15u-18u)
Haal het beste van jezelf naar boven in deze goeie, oude pleinspelen om met jou ploeg
aan de top te geraken.

23/01: KNUTSELNAMIDDAG (15u-18u)
Vandaag mogen jullie allemaal jullie beste knutsel skills bovenhalen. Jullie worden
voor 1 dag allemaal echte kunstenaars en beeldhouwers.

30/01: PARTY PARTY! (15u-18u)
Jippie, de leiders hebben eindelijk gedaan met hun examens. Daarom gaan we een tof
feestje bouwen. Doe jullie dansschoenen maar al aan, want wij gaan feesten!!

06/01: EXPEDITIE ROBINSON  (15u-18u)
Vandaag gaan we naar een onbewoond eiland. Dit wordt een zware beproeving vol
spannende en uitdagende opdrachten, wie overleeft het onbewoond eiland en komt als
de beste Robinson uit het eiland? 

KAPOENEN



13/02: VALENTIJNSSPEL (15-18u)
Gaat Arthur echt bij Bent gaan spelen om Jade te zien? Hopelijk houdt ons Leon

zijn Marietjes nog uit elkaar. Wordt het iets tussen Alix en Lou, want tja stille

waters…Morgen is het Valentijn, maar je weet nog niet wie je wil verrassen? Geen

probleem, want Cupido komt langs voor tips and tricks.

20/02: WIE IS DE CORONAHELD? (15u-18u)
Bewijs samen met je team, wie van jullie zich de Coronaheld van het jaar mag

noemen. Door de proeven te overwinnen kan je punten verzamelen en zo je

heldhaftigheid laten zien.

27/02: OLYMPISCHE SPELEN (15u-18u)
Vandaag worden jullie allemaal echte atleten. Wie is de sportiefste kapoen van

scouts Lauwe en gaat lopen met de gouden medaille?

06/03: KAPOENENDAG
Vandaag is het kapoenendag, jullie feestdag! We spelen spelletjes met alle andere

scoutsen van West-Vlaanderen. Dus train maar goed, dat scouts lauwe alle

spelletjes wint! Brief volgt.

13/03:   BARBIE EN KEN SPEL (15u-18u)
Vandaag zullen we zien wie de beste stylisten zijn van de kapoenen. Wat kennen

jullie van hedendaagse mode, en hoeveel geld durven jullie spenderen aan dure

merkkledij? Dit zullen we deze namiddag te weten komen. 

20/03: DROPPING (15u-18u)
Vandaag eens geen spelletje met jullie leiding, maar een mooie wandeling met het

hele gezin. Dus doe je bergschoenen aan en kom naar onze jaarlijkse dropping! En

smot je kitn goed!!



27/03: REIS ROND DE WERELD (15u-18u)
Maak kennis met verschillende landen en hun typische spelen. Wie van jullie is een echte

ontdekkingsreiziger?

03/04: ZOEKTOCHT NAAR DE PAASHAAS (15u-18u)
We zitten met een groot probleem, de paashaas is ontvoerd! Helpen jullie ons om de

paashaas terug te vinden en Pasen te redden? Zo kunnen jullie toch nog genieten van de

lekkere chocola!

9-10-11 /04: PAASKAMP
Door het coronavirus kon herfstkamp vorig jaar, niet doorgaan. Daarom zullen we dit

paaskamp 2 keer zo tof maken :-)! Verdere info volgt nog in de brief!



Dag lieve welpen en welpinnen, hopelijk zijn jullie al bekomen van het toffe

eerste semester want wij staan al te popelen om te beginnen aan het tweede :))

9 januari –18u – 21u De Mol
Kan jij goed liegen? Kan jij een spel goed saboteren? Kan jij het vertrouwen van

de mede scouties winnen en misbruiken? Wel, dan ben jij misschien DE gepaste

mol… Indien je de mol niet bent, dan hou je beter je ogen en oren wagenwijd open

zodat je de mol kan ontmaskeren… Tot vanavond…

16 januari – 18u – 21u gezelschapsspelletjes
Monopoly, uno, Rumikub, wie is het?, … dit zin al de spelletjes nu rekenen we nog

op jullie voor het gezelschap :)) tot straks

23 januari – 18u - 21u Filmavond
Crunch Crunch... ruikt je de popcorn al? Bereid je voor op een leuke, gezellige en

warme avond met je vrienden. Vanavond hebben we een kleine filmsessie om te

ontspannen en samen plezier te hebben. Wat ga je vanavond kiezen? Actie?

Fantasie? Komedie? Er zal voor elk wat wils zijn!

30 januari – 18u – 21u Het eilandspel
Vandaag gaan we op reis naar een ver eiland, want we moeten vandaag een

belangrijke opdracht volbrengen. Enkel door uitstekende samenwerking zal het ons

lukken! Kom maar snel naar de scouts in jullie samenwerkingstenue!

6 februari – 15u – 18u stratego
Beste welpen, bereid jullie voor op de epische strijd, want vandaag spelen we het

grote stratego spel. Haal jullie strategisch inzicht al maar boven, want vandaag

zullen jullie dit zeker nodig hebben om deze strijd tegen elkaar te winnen.

WELPEN 



13 februari – 15u – 18u - Valentijnsspel
Lieve welpen, morgen is het 14 februari en dat is de dag van de Heilige Valentijn. Het is een

dag waar geliefden elkaar extra aandacht geven en dat is iets wat wij met de welpen ook

kunnen: tonen dat we elkaar graag zien! Vandaag spelen we een valentijnsspel!

20 februari – 15u – 18u - Stadspel
Vandaag trekken we met zen allen door Lauwe. Eens kijken hoe goed jullie al thuis zijn in L-

town.

27 februari – 15u – 18u - luciferspel
In februari is het soms koud, daarom zullen we vandaag het grote luciferspel spelen zodat

we ons wat kunnen verwarmen… neeeee dat laatste doen we niet, want dat is te

gevaarlijk! Ha Ha mopje flauw mopje! En trouwens we zijn toch scouties dus we zijn geen

mietjes, wekunnen wel tegen de koude zeker?

6 maart – Welpendag
Ben je klaar om samen te komen en te spelen tegen mede-scouts van jouw leeftijd van

zuidwest Vlaanderen? Vergeet je competitieve geest, uw moed en motivatie niet. Zorg voor

een goede nachtrust om in vorm te blijven en win zo veel mogelijk spelletjes.

Het is aan jou om te laten zien dat de welpen van scouts Lauwe de beste zijn!!

13 maart – 15u – 18u - fotozoektocht
Het begint stilaan weer wat warmer te worden dus gaan we vandaag buiten op pad.

Hopelijk kennen jullie samen heel wat van Lauwe en omstreken, want er zijn de laatste tijd

overal foto’s gevonden die jullie zullen helpen om het grote mysterie van Lauwe en

omstreken op te lossen. We doen namelijk een fotozoektocht!

20 maart – DROPPING
Helaaaaasss… vandaag is er geen scouts. Maar niet getreurd want jullie kunnen samen met

jullie ouders meedoen aan onze dropping! Spot jullie leiding en vrienden onderweg en

geniet vooral van de tocht!

27 maart – 15u – 18u - Kamp ‘De Vlaschaard’
Sommigen van jullie hebben misschien gekeken naar kamp Waes, maar zet dar maar rap

uit jullie hoofd want kamp waes heeft geen lap aan kamp De Vlaschaard. Vandaag laten we

de echte scoutie in ons naar boven komen.



3 april – 15u – 18u Reis rond de wereld
Door de pandemie kunnen we jammer genoeg niet op reis gaan, MAAR vandaag gaan
we toch eens op reis gaan met de welpen! Wil je weten naar waar we zullen gaan? Kom
dan maar zeker naar de scouts!
Vergeet je zonnebril niet xox

9 – 11 april Paaskamp
Beste welpen, we zijn weer aangekomen aan de leukste tijd van het jaar, want we gaan
met ons allen terug op Paaskamp. Een volledig weekend vol plezier en spelletjes,
hopelijk zijn jullie uitgeslapen want het wordt een lastig weekend vol spelletjes. Stop
jullie rugzakken dus maar al vol en neem afscheid van jullie ouders, want het wordt een
super weekend!



COVID-19 MAATREGELEN

We spelen nog steeds in twee bubbels: kapoenen één bubbel en

welpen in één bubbel.

De bedoeling is dat je je kind mét mondmasker aan onze poort

komt afzetten. We vragen u om afstand te houden met andere

ouders. 

De twee bubbels mogen zich niet mengen: er zijn verschillende

toiletten voorzien, verschillende speelvelden... 

Kampen gaan normaal gezien nog door, maar daar is dus ook heel

veel onzekerheid over. 

We zullen zo veel mogelijk in de buitenlucht spelen en na elke

werking worden de contactoppervlakten gedesinfecteerd. DOE

DUS ZEKER DIKKE KLEREN AAN!!!

Alle leden en leid(st)ers kunnen deelnemen, behalve: Wie ziek is of

wie ziektesymptomen heeft voor  de activiteit. Dit geldt zowel voor

leden als voor leiding. Symptomen zijn hoesten, keelpijn, verstopte

neus, koorts, diarree, moeilijk ademen.

Mensen uit de risicogroep of met een ziekte. Die mogen deelnemen

als ze een doktersattest kunnen voorleggen of hun ziekte onder

controle is door medicatie, bv. bij astma. Kinderen en jongeren met

een (chronische) ziekte of met een risicoprofiel kunnen deelnemen

aan de activiteit als ze daarvoor een huisarts hebben

geraadpleegd. Ouders of meerderjarige leden zijn verantwoordelijk

om alle juiste informatie door te geven aan de leiding. Zij zijn ook

verantwoordelijk om te bepalen of het lid al dan niet mag

deelnemen aan de activiteit. Als leiding hoef je dus zelf geen

controles te doen.

Het vuile beestje is nog steeds niet weg en dus moeten ook wij  onze

verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat het coronamonster

onze scouts niet komt overvallen. 

Daarom enkele maatregelen:

 

 




