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Dag beste leden, ouders en sympathisanten!  

Eindelijk begint ons scoutsjaar terug, een jaar vol plezier en toffe namiddagen! Dit jaar zijn er wel een paar veranderingen, 
want jammergenoeg stoppen dit jaar twee groepsleiders: Janne en Sander. Loïc helpt ook dit jaar nog en Janne blijft gelukkig 
wel nog leidster. Wij in naam van de hele scouts willen hen hiervoor ook duizendmaal bedanken! Ze hebben twee jaar lang 
het sterkste van hunzelf gegeven en zich helemaal gesmeten voor de scouts. Het zijn drie topmensen!  

Dit jaar nemen Mira en Pierre, samen met Loïc de verantwoordelijkheid op zich.  Ook hebben wij twee nieuwe leiding, 
Berend en Tristan die wij bekronen als adjunct-groepsleiding, zodat zij al eens de kat uit de boom kunnen kijken… 

Onze leidingsbende telt dit jaar wel 18 koppen, waaronder 8 nieuwe frisse leiding! Zij zullen samen met ons er alles aan 
doen om onze leden een fantastisch scoutsjaar te geven! 

We hebben er heel veel zin in en willen de buitenwereld eens laten tonen wat scouts Lauwe allemaal in zijn mars heeft! Want 
ook dit jaar staat er weer veel op de planning. In dit boekje staat alles tot en met nieuwjaar nauwkeurig en netjes beschreven. 
Hieronder kan je de jaarplanning ook al een checken zodat je al een gaatje in je agenda kan vrijhouden :)  

Belangrijke nieuwe info volgt steeds via mail en op onze site.  Een volledig jaaroverzicht is daar ook te vinden.  Jullie kunnen 

ons alles vragen via groepsleiding.scoutslauwe@gmail.com. Jullie kunnen ons ook altijd volgen via Facebook en Instagram, 

daar wordt regelmatig eens een foto gepost!  
De leiding staat voor jullie klaar! Hopelijk hebben jullie er ook evenveel zin in! 

Ps: Op 21 september geven wij een eerste vergadering voor onze nieuwe leden! Verspreidt het woord en kom met al je 
vriendjes en vriendinnetjes! 

Pss: Geen nood, jullie mogen al op 7 september komen hihi 

Een stevige linker 

Mira, Pierre, Loïc en de andere leiding 



Jaarplanning  

SEPTEMBER 

- 7 sept: Overgang 
- 21 september to 12 oktober: Inschrijvingen van 14u tot 15u, voor oude en nieuwe leden. 

Inschrijven is verplicht voor elk lid, inschrijvingsgeld bedraagt 35 euro en kan je 
overschrijven (BE30 9731 2410 9211) of cash betalen op deze twee dagen. Formulieren 
van mutualiteit geven we dan ook een stempel, zo krijg je een deel van het lidgeld terug 
(vraag na bij je mutualiteit).  

OKTOBER  

- 18 oktober: Dag van de Jeugdbeweging (ga in uniform naar school!) 
- 19 oktober: Diacaroni-avond, met foto's van het vorige kamp, macaroni en nieuwe 

uniformen/tekentjes verkrijgbaar! Inschrijven zie site/brief/mail.  

NOVEMBER 

 - 1,2 en 3 november: Herfstkamp, niet te missen voor echte scouties ! We trekken er weer op  
  uit met de hele groep, info en inschrijvingen volgen via site/brief/mail. 
 -16 november: Kaas en wijnavond, dat georganiseerd wordt door de verkenners en Jins! Sfeer  
 en gezelligheid gegarandeerd en steun is altijd welkom. 
 -23 november: Marsepeinverkoop, meer info en bestellingen kunnen later doorgegeven  
 worden. 

DECEMBER  
- 7 december: Kerstmarkt, bezoek zeker ons standje! Er wordt weer lekkers verkocht ten 

voordele van de Jins! 

LATER DIT SCOUTSJAAR  

- Dropping: 21 maart   
- BBQ:  1 mei  
- BRAINSTORM: 18 april  
- Paaskamp: 4,5,6 april 
- Groot kamp : 11-21 jul  2



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).  
De kentekens kan je verkrijgen bij de inschrijvingen of later bij de groepsleiding. 

 

!!! IEDEREEN IS VERPLICHT OM STEEDS  
IN UNIFORM NAAR DE SCOUTS TE 

KOMEN !!!



KAPOENEN 

Dag kapoentjes! Eindelijk een nieuw scoutsjaar… een maand en een half heb je zonder ons moeten leven! Je 
hebt ons zeker al gemist! Ohja jullie weten nog niet wie wij zijn hihihi…. 

Aan onze nieuwe leden: WELKOM EN ZET JE VOET BINNEN IN HET GROOTSTE AVONTUUR VAN 
JE LEVEN!  

7 september: Overgang (14u-18u)  
 Ieuw wat ruik ik hier??? Ketchup of zijn dat rotte eieren??  
 Jaja ouders, laat het bad maar al lopen en haal de tuinslang maar al 
 boven, want vandaag is het  overgang! Jouw snotneus zal zicht   
 vandaag officieel kapoen kunnen noemen :)  

14 september: Animatie op schippersweekend  
 Vandaag is er geen scouts in onze lokalen, maar geven wij animatie op het Schippersweekend!   
 Geen nood! Deze animatie is ook voor jullie woehoeeee! Neem dus je vriendjes en vriendinnetjes  
 mee  en kom spelletjes spelen met jullie leiding! Misschien kunnen jullie ook wel goeie reclame   
 maken voor onze topscouts ;)  

21 september: Startdag 
 Heb je de posters nog niet zien hangen in Lauwe? Want blijkbaar is het vandaag een heel speciale   
 dag! Vandaag komen sommige nieuwe kindjes al eens proberen bij onze scouts! Daarom spelen we  
 vandaag een super super tof spel en zorgen we ervoor dat deze kindjes het naar hun zin zullen   
 hebben en misschien wel blijven komen! Help jij mee hen de tofste dag van hun leven te geven? 

28 september: Laddercompetitie  
 Wie is de sterkste, slimste, handigste of grappigste kapoen? Dat kom je vandaag allemaal te weten,  
 want je zal moeten strijden tegen je vriendjes en proberen zo hoog mogelijk de ladder op te geraken!  
  

5 oktober: Planweekend  
 Jammer, geen scouts vandaag! Ohnee wat zullen jullie nu moeten doen met jullie    
 zaterdagnamiddag? Misschien eens langsgaan bij de bomma of het gras maaien ;) Wij als leiding   
 hebben wel iets beters te doen, wij gaan dit weekend vergaderen, vergaderen en nog eens    
 vergaderen. Tot volgende week! 

12 oktober:  Sterrenspel  
 Oohnee heb jij deze nacht ook zo veel vallende sterren gezien? De sterrenwacht is helemaal aan het  
 panikeren, want dat wil zeggen dat er vannacht bijna geen sterren meer aan de hemel gaan zijn. Wil  
 jij samen met ons er voor zorgen dat de sterren weer op hun plaats terechtkomen? 



19 oktober: Diamacaroni  
 Vandaag geen scouts  Maar… wel onze jaarlijkse editie van diamacaroni-avond!! Voor de    
 tweedejaarskapoentjes betekent dit zomerse kampherinneringen ophalen met een bord heerlijke   
 macaroni voor je neus. Voor onze nieuwkomertjes is dit de ultieme kans om eens te zien hoe zo’n  
 “scoutskamp” er eigenlijk uitziet. Spannend!!! 

26 oktober: kookvergadering 
 Scouts is eigenlijk niet enkel ravotten en je kleren zo vuil mogelijk maken…  
 Op het begin van het scoutsjaar wil jullie nieuwe leiding ook graag   
 eens zien welk vlees we in de kuip hebben qua culinaire vaardigheden… Met  
 andere woorden: neem je spatel en je koksmuts mee, want vandaag gaan we  
 koken! Bereid je voor op een zelfgemaakte, overheerlijke kapoenenmaaltijd! 

1,2,3 november: Herfstkamp 
 Het is zover! De eerste kans voor velen van de kapoentjes om eens mee te gaan op kamp! 3 dagen en  
 2 nachten vol scoutsplezier, wij kunnen nu al niet meer wachten!! 
 9 november: harde pleinspelen (NIELS) 

9 november: Harde pleinspelen  

 Vandaag is het tijd om te laten zien wie een echte scoutie is! Klinkt dikker Bertha of uittrekkertje je  
 al bekend in de oren?  

16 november: Verjaardagsfeestje 
 Leider **** is jarig! Daarom zullen we een ultra cool feestje organiseren! Schud die beentjes maar   
 alvast los en doe je dansschoenen maar aan!  

23 november: Marsepeinverkoop 
 Laat die lieve gezichtjes en koddige glimlachjes maar eens zien,  want vandaag zullen we  
 overheerlijke marsepein verkopen! (PS: de beste verkoper krijgt een lekkere verassing ) 

30 november:  knutselen 
 Dat culinaire talent van onze kapoentjes hebben we al eens gezien, maar  wat over   
jullie kunstzinnig talent? Al jullie mogelijke vaardigheden moeten wij toch eens testen! Vandaag kunnen 
jullie tonen hoe creatief je bent op onze knutselnamiddag!  
 

7 december: Sinterklaas 
 Sinterklaas kapoentje leg wat in mijn schoentje, leg wat in mijn laarsje,   
 danku sinterklaasje… Zijn jullie dit jaar wel flink geweest?  

14 december: Cluedo 
 Ohnee!!! Hoofdleider Pierre is vannacht vermoord! Wie zou het kunnen   
 zijn? De kuisvrouw of  misschien wel een andere leiding… We hebben   
 jou nodig om de moordenaar te  vinden! 



21 december: kerstfeestje 
 HO HO HO!! Is het bij jullie thuis ook aftellen naar het gezelligste feest van het jaar… namelijk   
 Kerstmis! Uiteraard willen we deze hoogdag ook vieren onder onze beste vriendjes. Neem je   
 kerstmuts mee naar de scouts en bereid je voor op HET GROTE KERSTKAPOENENFEEST!!! Om  
 het feestje wat spannender te maken, neem allemaal een klein cadeautje van maximum 5 euro mee  
 (zowel gepast voor jongens als voor meisjes  ) zodat we elkaar kunnen verwennen!  

28 december: Geen scouts 
 WIJ WILLEN SUPER GRAAG SCOUTS GEVEN… maar we mogen niet van onze ouders, want we  
 moeten leren, leren en nog eens leren voor onze examens … wens ons succes en brand maar   
 een kaarsje!  

Groetjes van Rachel, Monica, Ross, Chandler &  Joe 

 



WELPEN 

Nieuw jaar = nieuwe leidingsploeg en welpenbende!  
SPANNEEEEEEND wie oh wie zijn wij?? Hieronder een tipje van de sluier… 

Wij zijn 5 scouties in hart en ziel, 
die er een megasupertof jaar van willen maken, samen met jullie: de welpen!!! 

Mis geen enkele vergadering dit jaar want het wordt DE MAX  
Deze onvergetelijke zaterdagnamiddagen staan ons te wachten het eerste trimester: 

7 september: Overgang (van 14u-18u)  
Joepie! Er is niets leuker dan samen lekker vuil worden, dus trek maar je vuile kleren aan! 

  14 september:( van 15u-18u)  
Zoals jullie waarschijnlijk wel weten is het dit weekend schippersweekend, waar wij 
een animatiestandje verzorgen. Jullie mogen zeker afkomen om het 

schippersweekend onveilig te maken en Lauwe te tonen hoe tof de welpenbende is !  

21 september: Startdag ( van 15u- 18u)  
Vandaag spelen we het grote startspel met jullie nieuwe leiding! Zin om Lauwe te 
veroveren? Dan moet je zeker komen om allerlei toffe opdrachten te volttooien met 
je team. Neem alvast je vrienden van school, de sportclub, muziekles… mee, want 

hoe meer zielen, hoe meer vreugd!!  

 28 september: Het grote luciferspel (van 15u-18u) 
 O NEE!! Er is een brandstichter ontsnapt in Lauwe, help jij mee om samen met de 

leiding de dader te vinden?  

5 oktober: geen scouts - planweekend  
Lieve welpen, er is vandaag geen scouts (jammer). Maar volgende week zijn we er weer! 

12 oktober: rechtdoortocht (van 15u-18u)  
HELP! Volgende week is het diacaroni maar er zit een lek in het riool. Kom ons helpen het lek te vinden 
zodat alles normaal kan verlopen volgende week.  

19 oktober: Diacaroni (vanaf 18u30)                                                                                                                  
De langverwachte foto’s van het kamp worden vanavond voorgesteld, neem al je vrienden en familie mee 
om naast een lekker bordje macaroni te eten ook de leukste kiekjes van het kamp te komen 
bekijken! Schrijf je zeker in, meer info volgt.  



26 oktober: kidnapping @hoeve Delaere (van 15u-18u) 

       De leiders hebben in het nieuws gezien dat er een kidnapping gebeurd is in lauwe, en dat de politie hulp 
zoekt om deze kidnapping op te lossen. Ze zoeken enkele dappere kinderen die in staat zijn om alles te 
doen, zodat de gekidnapte de vrijheid terugkrijgt. Daarom hebben we met de welpen ons opgegeven om 
de politie te helpen. 

1, 2 en 3 november: Herfstkamp!! 
Joepie het is weer zo ver, we vertrekken weer met ons allen op 
Herfstkamp. Zorg er dus maar voor dat je voldoende uitgerust bent, 
want het wordt een eng weekend. Halloween is namelijk net voorbij, 
maar het spookt nog rond de kampplaats. Verkleed je dus maar allen 
zo eng mogelijk, want het thema is Halloween. Schrijf je zeker in! Meer 
info volgt via brief en mail.  

9 november: Welpenquiz (van 15u-18u) 
       We weten nu al een hele tijd dat de welpen vol met slimmerds zitten, maar dat ze hun kennis  enkel op 

school gebruiken. Breng dus al je verstand mee naar de scouts, want deze namiddag gaan we hier 
verandering in brengen met een quiz.  

16 november: Cluedo (van 15u-18u) 
       Er gaan geruchten rond dat er een moord gebeurd is in Lauwe, en de detective is ziek geworden. Daarom 

heeft hij de welpen de opdracht geven om de moord helemaal uit te pluizen. Dus hopelijk halen jullie je 
beste detective in je boven, want we spelen vandaag het grote cluedo spel.   

23 november: patattenverkoop (van 14u-18u) 
       Zoals als ieder jaar gaan we vandaag weer op pad in de straten van Lauwe en omstreken. We verkopen 

deze keer echter geen marsepein meer, maar lekkere aardappelen! Kom zeker massaal af, want met hoe 
meer we zijn, hoe meer patatten we kunnen verkopen! 
Bestelformulier volgt. De welp die de meeste patatjes kan verkopen, wint een prijs!!! 

30 november: Escape the room (van 15u-18u) 
       Welke welp is de slimste? Welke welp is het best in raadsels oplossen? Maak jullie hersens maar al warm, 

want vandaag gaan jullie al jullie vaardigheden moeten bovenhalen om te kunnen ontsnappen uit onze 
ESCAPEROOM! Om 18 uur gaat de deur op slot en wie niet buiten is, blijft opgesloten tot volgende 
week... 

7 december: Sinterklaasvergadering (van 15u-18u) 
       Hij komt, hij komt… Hopelijk zijn jullie brave welpen geweest het voorbije jaar, want we krijgen groot 

bezoek vandaag! Rarara, wie zou het zijn? 
(P.S. ga op de kerstmarkt zeker eens langs bij het standje van onze scouts en steun onze jins door een lekkere 

kom soep of warme chocomelk te bestellen!) 

14 december: Harde pleinspelen (van 15u-18u) 
       Lieve welpenvrinden, de dagen worden korter en kouder, de laagjes kleren dikker en de uren dichtbij de 

chauffage langer... Wij vinden dat we moeten profiteren van de laatste vergaderingen van het jaar en de 



kou moeten trotseren! Trek maar warme kleren aan, vandaag spelen we HARDE PLEINSPELEN, enkel 
voor echte scouties ;) 

21 december: Kerstfeestje (van 15u-18u) 
       Vandaag is de laatste vergadering voor de kerstvakantie! Binnen enkele dagen vieren we met onze 

familie kerstmis, en omdat scouts ook een beetje familie is, vieren we het vandaag met elkaar! We 
voorzien hapjes, drankjes en ook een Secret Santa: als je kan, neem een cadeautje mee (ter waarde van 
maximum €5!!), het wordt een verrassing van wie jij eentje krijgt en aan wie je het jouwe zal uitdelen… 
Doe je kerstmuts aan, het wordt gezellig :) 

28 december: geen scouts 
       Spijtig, vandaag is er geen scouts vanwege de kerstvakantie. Als er veel sneeuw ligt: neem je 

handschoenen en gooi sneeuwballen naar je broer/zus, als er geen sneeuw ligt: jammer. Dat wordt alweer 
een namiddag Monopolie bij het haardvuur. Vanaf volgende week zijn we er weer met meer 
scoutsplezier! Gelukkig nieuwjaar!  

 



JONGVERKENNERS  

Een nieuw scoutsjaar staat weer voor de deur en wij, de jongverkennerleiding, zien het alvast heel erg zitten! 
We maken er een scoutmoedig jaar van! 

7 sept —> scouts (14u - 18u)   
Dag vriendjes, het is de eerste vergadering van het jaar en wat voor eentje. 
OVERGANG. Oude leden gaan over naar een nieuwe tak en op het eind van de 
vergadering wordt de nieuwe leiding bekend gemaakt.  Doe allemaal kleren aan die 
vuil mogen worden, want zoals de traditie het wil, moeten jullie tonen dat jullie 
echte scouties zijn. We verwachten iedereen deze middag.  
  
14 sept —> geen scouts  
Dit weekend is het Schippersweekend op Hoeve Delaere daardoor is er geen scouts. 
De leiding staat wel op Schippersweekend om allerlei spelletjes te spelen met de 

kindjes die daar rondlopen. Jullie zijn toch welkom.  
         
21sept —> scouts (15u-18u) 
Vandaag eerste vergadering met jullie fantastische nieuwe leiding. We hebben voor deze middag een hele 
toffe activiteit voorbereid  voor echte scouties. Het zal heel tof worden!   
Nieuwe leden (jullie vriendjes)  zijn altijd welkom!  
                     
28 sept —> scouts (15u-18u)  
Ons lokaal ziet er nog wat leeg en saai uit. Vandaag richten we ons lokaal in zoals een lokaal er hoort uit te 
zien! Als jullie thuis mooie posters, slingers, … over hebben, mogen jullie die meebrengen.  Neem jullie fiets 
mee.  

5 okt —> planweekend 
Dit weekend is er geen scouts. Alle komende evenementen en vergaderingen moeten namelijk goed 
voorbereid zijn. Vandaar dat we met de voltallige leidingsploeg op planweekend zijn. 

12 okt —> scouts 
Een echte padvinder beheerst het kaartlezen als geen ander. Maar hoe goed kunnen jullie dat eigenlijk? 
Vandaag zullen we eens kijken hoe goed jullie kunnen kaartlezen. Vergeet dus zeker niet jullie 
wandelschoenen en wandelkledij aan te trekken. 

19 okt —> diacaroni  
Aangezien het deze avond diacaroni is, is er vandaag jammer genoeg geen scouts. Maar niet getreurd, je kan 
natuurlijk wel altijd naar de foto’s van vorig scoutskamp komen kijken. (Vergeet je hiervoor wel niet in te 
schrijven!) 



26 okt —> scouts 
Beste leden, we hebben geen zo’n goed nieuws… Er is iets afschuwelijks gebeurd op de LAR. Kom deze 
middag a.u.b. naar de scouts, want we hebben jullie hulp nodig. Vergeet zeker niet met de fiets te komen.  

1,2,3 nov —> herfstkamp 
Zijn jullie weer klaar om een heel weekend te ravotten, jullie toffe leiding alleszins wel!! 
Verdere informatie volgt in de brief. 

9 nov —> scouts (15u-18u) 
De criminaliteit stijgt hier met de dag, lauwe city is geen veilige plaats meer. Daar moet dringend iets aan 
gedaan worden. Kunnen jullie nog steeds de drugsbrigade omzeilen? (Neem zeker jullie fiets mee!) 

16 nov —> scouts (15u-18u)  
Er schuilen diepe geheimen in stad Kortrijk. Dringend tijd om jullie kennis er over uit te breiden. 
Neem zeker jullie fiets mee. 

23 nov —> scouts (14u-18u)  
MARSEPEINVERKOOP! Als volwassen jongverkenners hopen wij dat jullie het voorbeeld geven aan de 
kapoentjes en welpjes. We verwachten een grote opkomst!! 

30 nov —> scouts (15u-18u) 
Eens kijken wie hier het meeste discipline heeft! Para-commando dus doe best kleren aan die vuil mogen 
worden! 
  
7 dec —> scouts (15u-18u) 
Jullie hebben waarschijnlijk al heel wat lekkers gekregen van de sint bij jullie thuis, maar kom je extra 
snoepvoorraad voor de komende week nog halen in de scouts!  

14 dec —> scouts (18u-21u) 
Filmke checken met popcorn dabei! Neem gerust dvd’s mee! 

21 dec —> scouts (18u-21u) 
De beste ontspanning tijdens de examens zijn gezellige avonden met gezelschapsspelletjes!  

28 dec —> geen scouts  
Aangezien het bijna nieuwjaar is en er dan op je best moet uitzien, is er vandaag geen scouts zodat je met de 
mama nog vlug kan gaan shoppen voor het perfecte kleedje of het perfect kostuum! Alvast een gelukkig 
nieuwjaar!  

Groetjes, 
Jullie secret leiding  



VERKENNERS  

Hey lieve, schattige, leuke en bizarre Verkennertjes! Wij zijn X, Y & Z en zijn jullie nieuwe leiding voor dit 
jaar. Hebben jullie er zin in? IK HOOR JULLIE NIET! Hebben jullie er ziiiin iiiiiiiin? AH BETER! Om alles 
voor dit jaar makkelijk te laten verlopen, communiceren wij via de Facebook groep ‘VK 2019-2020’. 
Iedereen is normaal gezien uitgenodigd, indien niet: contacteer een medeverkenner die jou dan kan 
toevoegen in de groep. Probeer zo vaak mogelijk met de fiets te komen, dit geeft ons wat meer vrijheid om 
eens verder te trekken dan ‘den artex’ en ’t biezeveld’! 

7 september: Overgang (van 14u-18u)  

De grote dag is aangebroken… OVERGANK. Sommigen gaan vandaag over van JV naar VK: spannend! 
Doe vandaag je mooiste kleren aan en vergeet zeker jullie goed humeur niet � Ps: wie niet komt begeeft 
zich op glad ijs… We houden de verassing dan over voor later. 

14 september: Geen Scouts, wel Schippersweekend! 

Vandaag is er geen scouts ! ☹  Op onze terreinen is er wel iets minstens even 
leuk: de 35ste editie van het Schippersweekend, ALLEMAAL KOMEN DUS! 
#PartyParty.  

21 september: Startdag: bring your friends! (van 15u – 18u) 

De eerste dag wordt LIT !  

Ons lokaal is lelijk en leeg, oei. Aan de hand van opdrachten richten we 
vandaag het lokaal in. Wie zal de moeilijkste dingen moeten gaan halen en wie 
doet de leukste jobkes? Uw best doen is de boodschap. 

Met de fiets komen is handig vandaag! 

28 september: Scouts (15u – 18u) 

Hopelijk allemaal lekker fris en monter vandaag, want het is stadsspel!!!  

Raadsels oplossen, opdrachten volbrengen en de snelste zijn, dat de beste mogen winnen.  

KOM ALLEMAAL MET DE FIETS 

5 oktober: Geen Scouts, planweekend leiding 

Met pijn in het hart moeten we meedelen dat er vandaag GEEN SCOUTS is… De leiding is op planweekend 
om ook dit jaar weer ALLES TE GEVEN EEEE. Geen nood volgende week zijn we er terug. 

Kusjes  

Je liefste leiders xx 



12 oktober: Scouts (15u – 18u) 

Van dikke bertha, uitrekkertje, tot blauwe *, wat kunnen jullie er nog van? Laat het beest in je naar boven 
komen vandaag xoxo  

! GROVVE PLEINSPELEN IT IS !   

18 oktober: DVDJB! 

Toon vandaag maar nogmaals wie er baas is. #scoutstijdisdeleukstetijd  

19 oktober: Geen Scouts, dia avond 

DIACARONI. We kijken vanavond terug op jullie leuke kampen van afgelopen zomer naar Sprimont en 
Santiago de Compostella. Dit samen met een lekker bord macaroni <3. 

26 oktober: Scouts 

Vandaag spelen we het grote bingo spel. Bewijs jezelf de beste verkenner en win zieke shit. Viens à vélo. 

1,2,3 november: Herfstkamp 

Hoera! Het eerste kamp van dit schooljaar staat alweer voor de deur! Smot moar ol jun kitten. More info 
comming soon. 

9 november: Scouts  

Laat de anderen zien dat er niet te fokken valt met scouts Lauwe � DRUGSSPEL @ LAR 

 

16 november: Kaas & wijnavond  

Deze avond organiseren jullie samen met de jins de jaarlijkse kaas & wijnavond. Vandaag worden jullie 
allemaal aanwezig verwacht om te helpen opzetten. Maak maar alvast veel reclame bij de fam en op the 
‘gram. 

23 november: Marsepeinverkoop  

Joepie marsepeinverkoop <3<3<3. De verkenner die dit jaar het meeste marsepein verkoop mag op groot 
kamp mee-eten met de leiding op de kookwedstrijd. 



30 november: Scouts  

Ja wallah dit is gewoon BOEF man. Vandaag moeten jullie rennen van de wouten! Zorg dat die rakkers jullie 
niet kunnen pakken… Het wordt echt lit man! Neem die fiets mee en we gaan loesoe 

7 december: Sint 

https://www.youtube.com/watch?v=F3rYjU6oy5g  

14 december: Scouts  

Heykes, vandaag gaan we lekker koken samen, als powerfood voor in de examens! En ohja: we gaan ook 
dingen laten ontploffen enzo… Benieuwd? Kom dan af! 

21 december: Scouts  

Als laatste scouts van 2019 doen we een super kerstfeestje. Iedereen moet minstens 2 kerst-atributen 
aanhebben, een kerstkaartje meehebben voor elk van de leiding én een cadeautje ter waarde van €5 voor 
iemand van de groep (we trekken dan naampjes)! 

 

28 december: Geen scouts 

JA WIJ HEBBEN BLOK SHIIIIIT 

GRTS 

X 

Y 

En Z 

(ps: dit zijn niet onze echte namen) 

(psps: dat zou niet mogen hahahahahahhaha) 

(pspsps: lees: Burgerlijk Wetboek 1 artikel 4)  



JINS  

Beste Jins,  
Jullie weten ondertussen al wie we zijn, maar toch zijn er nog enkele onbekende. Zoals onze 
reisbestemming van deze zomer of wat we allemaal zullen doen in het jaar. Welke acties staan er ons te 
wachten? 
We zien het beiden volledig zitten en gaan er alles aan doen om het een onvergetelijk jaar van te maken 
vol plezier, acties en een mooie afsluitende reis. 

7 september 14u tot 18u!:  
Jullie laatste vergadering als lid, en dan nog wel de mooiste van het jaar! Kom allemaal af naar de 
overgank! Zij geen mietje en kom maar af! 

14 september Schipperweekend! 15u tot 18u: 
Met de leiding animeren wij de kindjes op copa kidzana, kom gerust helpen, beetje reclame maken voor 
Scouts Lauwe. 

21 september Startdag 15u tot 18u: 
Vandaag onze eerste officiële vergadering, tga afong zijn! 

28 september: 15u tot 18u! 
Vandaag mogen jullie de hond uitlaten want jullie zullen het enkel met hondje moeten doen! Neem 
allemaal jullie leiband mee.  

5 oktober Planweekend: 
Geen scouts, leiding is het jaar aan het plannen. 

12 oktober 15u tot 18u: 
Eerste brainstorm vergadering over onze buitenlandse reis, bereid elk jullie ideale reis voor en overtuig 
ons. 

19 oktober Diacaroni: 
Geen scouts wel een avond waarop je kan nagenieten van de wandeltocht naar Santiago. Kom gerust ook 
helpen met de leiding. 

26 oktober 15u tot 18u: 
Vandaag is er halloween wandeling en streekbieren wandeling van Benjamin! Dus zowiezo gaan we wel 
ergens moeten helpen. 

1,2,3 november herfstkamp: 
Joepi! Ons eerste kamp samen, we maken het onvergetelijk! 



9 november eerste JIN bar! 
Voorbereiden voor onze eerste JIN bar, nodig al uw maten uit. 
  
16 november 15u tot 18u:  
Kaas en wijn avond vanavond, we zullen ons steentje moeten bij dragen met de jins!  
 

23 november 14u tot 18u: 
Marsepein verkoop, kom allemaal helpen. 
   
30 november 15u tot 18u:  
Nog eens een normale vergadering, we maken wat tijd voor onszelf!  

7 december Kerstmarkt: 
Vandaag bouwen we een deftig standje op de kerstmarkt! Hou heel de dag en avond vrij! 

14 december 15u tot 18u: 
Examens komen eraan, om jullie geheugen weer wat op punt te zetten hebben wij een quiz         
voorbereid voor jullie. 

21 december: 15u tot 18u: 
Kerstfeestje, verkleed jullie allemaal en breng elk een cadeautje mee van 5 euro.  

28 december: Geen scouts 
De blok voor de leiding is begonnen, jammer genoeg geen scouts tot het begin van het jaar. 
Geniet maar van de vakantie 

Moesten jullie nog acties hebben of dingen die je zegt dat zou iets voor de jins zijn. Dit kan gaan van 
opdienen op feesten tot garages opkuisen, laat maar weten! 

Groetjes Pieterjan&Loïc 



INSCHRIJVING  

Vanuit het Nationaal Verbond (overkoepelende organisatie van Scouts en Gidsen Vlaanderen) wordt het lidgeld 
dit jaar vastgelegd op 35 EUR.  

 Het lidgeld gaat bijna integraal naar het Nationaal Verbond en bestaat voor het grootste deel uit een premie voor 
de verzekering (Ethias), maar bevat ook een tussenkomst in de administratieve werkingskosten van het verbond 
(boekhouding, ledenadministratie, tijdschriften,..) en een tussenkomst in de kosten voor het jaarkenteken, 
scoutsboekje, briefverkeer,…    

Wanneer en waar inschrijven?  
- bij het BEGIN van de scoutsvergadering op deze data:  
29 september van 14u tot 15u en 13 oktober van 14u tot 15u te hoeve Delaere 
- via overschrijving op rekeningnummer BE30 9731 2410 9211 met vermelding van naam kind, adres en 
geboortedatum). Op deze data zijn er ook sjaaltjes te verkrijgen (7,50 euro per stuk).  
- nieuwe leden kunnen zich inschrijven via de site www.scoutslauwe.be onder rubriek werking, zo komen uw 
gegevens rechtstreeks in onze database. Oude leden hoeven enkel te betalen gegevens zitten al in de database. Bij 
de inschrijving krijgt u ook onmiddellijk het jaarteken mee! 

Gelieve bijgevoegde inschrijvingsstrook LEESBAAR in te vullen en mee te brengen naar één van de 
inschrijvingsmomenten (OOK indien betaling via overschrijving!), dit is enkel nodig voor nieuwe leden die niet 
via de site zijn ingeschreven. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------  
INSCHRIJVINGSSTROOK  

NAAM:   ………………………………………………………………………………….  

VOORNAAM:  ………………………………………………………………………………….  

STRAAT:  ………………………………………………………………………………….   

NR: ………  BUS: …….  

POSTNUMMER: ……………………….    GEMEENTE:………………………………………  

GEBOORTEDATUM: ……../……../……..  

TELEFOON:  ………../………………………  

GSM:   ………../………………………  

E-MAIL:  ………………………………………………………………………….  
TAK:    KAPOENEN / WELPEN / JONGGIVERS / GIVERS / JINS   
(schrappen wat niet past)   

http://www.scoutslauwe.be


JAARABONNEMENT  

Beste ouders, 

Ook dit jaar bieden wij u weer het jaarabonnement voor een vieruurtje aan. Met deze formule kan uw 

kind elke zaterdag een heerlijk koekje en/of drankje nuttigen tijdens de activiteit. Dit abonnement is 

geldig tijdens het hele jaar, u dient dus enkel één maal over te schrijven in het begin van het jaar!  

Als u niet geïnteresseerd bent in het abonnement kunt u uiteraard nog altijd zelf een koekje of/en een 

drankje meegeven met uw (b)engel. 

! Let op, dit geldt enkel voor de jongste takken: kapoenen en welpen ! 

Indien u een jaarabonnement voor uw scoutie wenst, kan u tot ten laatste zaterdag 13 oktober de 

totaalsom overschrijven op het volgend rekeningnummer: BE04 9796 1271 2831, dit met vermelding 

‘vieruurtje’ en de naam en tak van uw kapoen of welp. U kan dit abonnement enkel verkrijgen via 

overschrijving, cash geld wordt niet aanvaard. Dit om praktische redenen. 

Opgepast: let er op dat u overschrijft op dit rekeningnummer, het is een ander rekeningnummer dan het 

rekeningnummer voor de inschrijvingen. 

Wat kost zo’n abonnement (per kapoen/welp)? 

Koek en drankje: €30  
Koek of drankje: €15


