
2 0 2 0 -  2 0 2 1                                  N U M M E R  1

VLASCHAARDNIEUWS

D R I E   – O F  V I E R M A A N D E L I J K S  T I J D S C H R I F T  
4 3 S T E  J A A R G A N G

S C O U T S  ‘ D E  V L A S C H A A R D ’  L A U W E



EDITORIAALTJE
2020-2021

Dag beste leden, ouders en sympathisanten! 

Eindelijk begint ons scoutsjaar terug en mogen we na een geslaagd

en coronavrij kamp weer werking geven! We hopen dat dit jaar vlekkeloos

verloopt en we deze keer elk evenement, werking en daguitstap mag

verlopen zoals gepland. 

 

Dit jaar zullen Mira, Berend en Tristan groepsleiding zijn en nemen

we jammer genoeg afscheid van onze hoofdleiding Loïc en Pierre. 

Onze leidingsbende telt dit jaar wel 19 koppen, waaronder 4 nieuwe

frisse leiding! Zij zullen samen met ons er alles aan doen om onze leden een

fantastisch scoutsjaar te geven!

 

Wij hebben er na vorig jaar zoveel zin in gekregen en kunnen niet

wachten om ermee te beginnen. In dit boekje kan je terugvinden wat jullie

elke week te wachten staat en hieronder kan je de jaarplanning ook al eens

checken zodat je in je agenda een gaatje kan vrijhouden :) 

 

Ps: Op 19 september geven wij een eerste vergadering voor

onze nieuwe leden! Verspreidt het woord en kom met al je vriendjes en

vriendinnetjes! Hierbij kunnen jullie zich ook terug inschrijven! Het

inschrijvingsformulier vindt u achteraan. 

ps: lees zeker onze coronamaatregelen nog eens na (zie verder) 

 

Een stevige linker

Mira, Berend, Tristan en de andere leiding



JAARPLANNING 
2020-2021
NORMAAL GEZIEN...  WE WETEN NIET WAT DE TOEKOMST BRENGT

12 sept: Overgang (niet voor nieuwe leden)

19 september: STARTDAG + INSCHRIJVINGEN

17 oktober: Diacaroni-avond, met foto's van het vorige kamp, macaroni

en nieuwe uniformen/tekentjes verkrijgbaar! Inschrijven zie

site/brief/mail.

23 oktober: Dag van de Jeugdbeweging (ga in uniform naar school!)

31, 1 en 2 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.     

14 november: Kaas en wijnavond, dat georganiseerd wordt door de

verkenners. Sfeer en gezelligheid gegarandeerd en steun is altijd

welkom.

21 november: Marsepeinverkoop, meer info en bestellingen kunnen

later doorgegeven worden.

5 december: sinterklaas

 SEPTEMBER

 Inschrijvingen van 14u tot 15u, voor oude en nieuwe leden. Inschrijven is

verplicht voor elk lid, inschrijvingsgeld bedraagt 40 euro en kan je

overschrijven (BE30 9731 2410 9211) of cash betalen op deze dag.

Formulieren van mutualiteit geven we dan ook een stempel, zo krijg je een

deel van het lidgeld terug (vraag na bij de mutualiteit). 

 

OKTOBER 

 

NOVEMBER

 

DECEMBER     

 



JAARPLANNING 
2020-2021

Dropping: 20 maart 

BBQ:  1 mei

BRAINSTORM: ongeveer rond 24 april

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•

 



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.)

 



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 10 oktober (NIET LATER) 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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COVID-19 MAATREGELEN

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

bubbel en jongverkenners en verkenners in de andere 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 jongverkenners en verkenners verzamelen in hun lokalen en de

andere kinderen verzamelen buiten. 

De twee bubbels mogen zich niet mengen: er zijn verschillende

toiletten voorzien, verschillende speelvelden... 

Evenementen en 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. 

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:

 



Dag ondeugende sloebers. Heb jij de scouts ook zo hard gemist in die laaange vakantie?
Jullie nieuwe leiding wel en we staan te poppelen om erin te vliegen. Een nieuw
scoutsjaar betekend ook nieuwe vriendjes en vriendinnetjes, neem massaal iedereen
mee er is plaats voor iedereen. Bekijk ons super duper leuk programma voor het eerste
semester hier. 

12 september: Overgang  14u-18u !
Vandaag is het de laatste KEER met de vorige leiding EN worden jullie allemaal lekker
vuil! Dit is omdat jullie een nieuw jaar tegemoet gaan in de scouts. Maar voor jullie dit
nieuwe jaar tegemoet gaan moeten jullie ons bewijzen dat je dit waard bent. Wat wordt
dit een leuke namiddag! Ook komen jullie jullie leiding te weten voor het komende jaar
SPANNENDDD

19sept Startspel: Glinatsid-virus20 15u-18u
Vandaag maken jullie kennis met een verse lading leid(st)ers en jullie nieuwe vriendjes
en vriendinnetjes voor het komende jaar. Kom niet enkel eens je leiding en medeleden
checken, maar help ons om het besmettelijke virus van ons terrein te bestrijden…

26 september: Spel zonder grenzen 15u-18u
In meerdere teams gaan jullie de strijd tegen elkaar aan. Verdien zoveel mogelijk
punten door verschillende opdrachten te volbrengen. Het team met de meeste
overwinningen krijgt de beloning 😉.

2,3 en 4 oktober: Planweekend
Jammer genoeg is er dit weekend geen scouts! We missen jullie, tot volgende week
keppezoetjes hihi

10 oktober: Laddercompetitie 15u-18u
Vandaag kijken we wie de beste kapoen is. Daag elkaar uit om hoger op de lader te
komen. Welke kapoen heeft het in zich om iedereen te verslaan in deze opdrachtjes en
bovenaan de ladder te eindigen?

KAPOENEN



17 oktober: Dia-avond, geen scouts
Vandaag is er jammer genoeg geen scouts, MAAR wie mee was op kamp kan wel

herinneringen ophalen op onze dia-avond. Zo zie je alle leuke momenten die je

daar beleefde nog een terug!

24 oktober: Stratego 15u-18u
“gao doa mee na n’oorlog” awel vandaag gaan we bewijzen dat jullie echte

soldaten zijn. Trek je bergschoenen aan, goede camouflerende kledij en we kunnen

marcheren naar het preshoekbos. Eens ons kamp is opgezet in het bos kunnen we

beginnen met het spel, het welgekende stratego real-life.

31,1 en 2 november: Herfstkamp
Pak je uniform al maar in. Maak je klaar voor niet 1 dag, maar 3 dagen

scoutsavontuur! Meer info volgt later. 

7 november: Wilde westen 15u-18u
Vandaag trotseren we het wilde westen! Kleed jullie zo goed mogelijk als indianen of
als cowboys � 

14 november: Schattenjacht 15u-18u
Hijs de zeilen! Wie is er een geboren piraat om op schattenjacht te gaan? Kunnen jullie
de kaart oplossen en ons naar de schat leiden? s ’Avonds mogen jullie samen met jullie
ouders komen nagenieten op onze jaarlijkse kaas- en wijnavond.

21 november: Marsepein 14u - 18u !!!
Zit er een geboren verkoper in jullie? Dan kunnen jullie dit vandaag bewijzen aan ons,
want vandaag is het onze jaarlijkse marsepeinverkoop. Pas op: kom al om 14u!

28 november: Knutselen  15u-18u
Vandaag doen we op het gemakje, want het moet niet altijd ravotten zijn of
uitputtende pleinspelletjes. Neem je creativiteit mee en enkele ideetjes om te
knutselen.



5 december: Sinterklaas 15u-18u
Hopelijk heb je dit jaar niet te veel kattenkwaad uitgestoken, want vandaag komt onze
goede oude vriend weer langs!! Zet je beste scoutsbeentje maar voor om de mooiste
tekeningen te maken in ruil voor wat lekkers. 

12 december: Slag om lauwe!  15u-18u
Lauwe is verovert door een criminele bende ... Het is aan jullie om onze wereldstad
terug te veroveren!

19 december: Quiz 15u-18u
Wie is de slimste kapoen van scouts Lauwe? Studeer maar alvast goed en maak al je
huiswerk want vandaag wordt jullie kennis op de proef gesteld. 

26 december: geen scouts 
Vandaag geen scouts, de leiding is te druk bezig met hun cadeautjes uit te pakken.
Geniet van jullie vakantie met de vele cadeautjes en een prettig eindejaar, tot volgend
jaar!

Vele groetjes 
van jullie kapoentjes
Spongebob – Patrick – mnr Krabs – Octo - Sandy



Dag lieve welpen en welpinnen. Nu de start van het nieuwe scoutsjaar voor de deur

staat sturen we jullie alvast dit scoutsboekje. We verlangen al met zen allen om

jullie terug te kunnen ontvangen en er weer een tof scoutsjaar van te maken!

Hopelijk zien jullie het ook zitten!

Groetjes jullie tofste leiding

Jordan, Nariska, Francisco en Sherley

12 september: Overgang 14u- 18u!
dag vriendjes, het is weer zover onze jaarlijkse overgang. Trek dus vandaag best

niet je mooiste kleren aan. Komen is de boodschap

19 september: Startdag 15u-18u
JOEPIE! Vandaag leren we elkaar kennen in het superleuke startspel! Raad eens

welk spel we spelen aan de hand van deze tips:

• 2008 in Peking

• 2012 in Londen

• 2016 in Rio de Janeiro

• 2020 in ....... SCOUTS LAUWE!!!

Wij kijken er alvast naar uit om de stoere welpen van dit jaar te ontmoeten, tot

straks!

26 september: Cluedo 15u-18u
Vandaag is er iemand overleden. Een moordenaar verstopt zich onder ons. Wie zal

er slim en snel genoeg zijn om hem te ontmaskeren ? Vul jezelf met energie. Laat

ook je neuronen rusten voordat je komt, ze zullen opwarmen !!

Psssst: het is verboden om gewapend te komen!

2-3-4 oktober: Planweekend, geen scouts
Dag kinderen, dit weekend is de leiding op planweekend… Dit wil dus zeggen dat er

geen scouts is. MAAR wees niet getreurd, want volgende week spelen we weer

samen leuke spelletjes!

WELPEN 



10 oktober: Laddercompetitie 15u-18u 
Hou je maar klaar en warm je maar al wat op, want vanmiddag zal je al je verschillende

vaardigheden nodig hebben. We spelen namelijk laddercompetitie!

17 oktober: geen scouts, Dia-avond
YESSS, deze avonden kijken we met zen allen terug naar de prachtige foto’s van ons kamp

voorbije zomer. Hopelijk hebben jullie grote honger want we zijn weer voorzien van

heerlijke macaroni. 

24 oktober: Janneke Maan 15u-18u
Beste welpen, vandaag gaan we naar het mooie preshoekbos! Gisteren kregen wij een

brief van onze goede vriend Janneke Maan. Hij zit in de problemen en wij zouden hem

graag helpen... Helpen jullie mee? Met onze welpen erbij zullen we zeker zijn probleem

kunnen oplossen!

31, 1 en 2 november: Herfstkamp
Een slaapzak, vrienden, spelletjes, motivatie en vreugde... hier zijn bepaalde ingrediënten

om een geweldige tijd te hebben.

We hebben veel geweldige spelletjes voor je klaargemaakt. Ben je klaar voor ons eerste

kleine kamp van het jaar? Wat een betere manier dan om onze goede humor te delen.

We zijn super blij je weer te zien.

7 november: Knutselen 15u-18u
Ja, ja, ja toch wel , vandaag zullen we knutselen! Haal jullie creativiteit dan maar boven

zodat we samen mooie en toffe dingen kunnen knutselen of tekenen! Tot straks!

14 november: Fotozoektocht 15u-18u
Hopelijk heb je genoeg geslapen en ben je helemaal uitgerust. Vandaag wordt het

namelijk een lastige dag. Trek je stapschoenen en warme kleren aan want vandaag

doen we een grote fotozoektocht in Lauwe. Maar verspil nog niet al je energie, want

vanavond is er nog kaas en wijnavond!

21 november: Marsepeinverkoop 14u - 18u!
MMMMMarsepein, kom vandaag maar jullie beste verkooptrucjes

showen. Pas op: kom allemaal al om 14u ! 



28 november: Luciferspel 15u-18u 
Waarmee kan je een kaars aansteken? Wat zit in een klein kartonnen doosje?? Hoe
heten die houten stokjes met vanboven een rood bolletje??? Een lucifer natuurlijk!!
Lieve welpen, kom maar snel naar de scouts want vandaag spelen we het grote
luciferspel!

5 december: Sinterklaas 15u-18u
Beste welpen ik hoop dat je wijs bent geweest en je creativiteit hebt behouden, want
vandaag komt je favoriete Sint naar je toe. Maar, hij zal alleen komen als je het
natuurlijk verdiende! Let op, er zullen Zwarte Pieten in de buurt zijn... vermijdt
alsjeblieft leugens en andere apenstreken om hem heen.

12 december: Quiz 15u-18u
Bundel al je kennis maar samen, want je zal het goed nodig hebben voor de middag…
Tot straks!

19 december: Kookvergadering 15u-18u
Hap hap hap eerst de soep en dan de pap. Doe jullie scouts kleren maar al aan en neem
een keukenschort mee, want vanmiddag zullen we je innerlijke Jeroen Meus in jullie
bovenhalen.



JONGVERKENNERS!

Jullie nieuwe leiding groet u ! Tip: hou dit jaar al je zaterdagen vrij en kom (met

uniform) naar de scouts, want het wordt een jaar om U tegen te zeggen! Dat mag

wel vonden we, door het gemiste semester van vorig jaar hebben we wat in te

halen. We zijn dus van plan om dit jaar onvergetelijk te maken (binnen de de

bubbels/coronamaatregelen natuurlijk).

 

Hieronder het programma:

Zaterdag 12 september: OVERGANCK 14u-18u
JOEEEPIEEE!!!

Het nieuwe scoutsjaar gaat weer van start  ¬=) . Naar jaarlijkse gewoonte beginnen

we met de overgang, dus doe maar jullie vuilste kleren aan want we zullen eens

goed ravotten! 

Zaterdag 19 september: STARTDAG 15u-18u
Vandaag beginnen we officieel. Jullie leren vandaag jullie nieuwe leiding en mede-

leden beter kennen tijdens het ultieme startspel! Wees allen aanwezig in volledig

uitgerust uniform voor een spetterende namiddag! Voor elk vriendje/vriendinnetje

dat je extra meebrengt (dus nog geen scoutslid is) krijg je 2 extra streepjes en een

applaus van je nieuwe leiding 😊

Zaterdag 26 september: 15u-18u
Traditioneel richten we vandaag ons lokaal in. MAAAR, dit jaar maken we er een

spel van, hoe beter jullie het spel spelen, hoe zotter ons lokaal er zal uitzien tegen

18:00. Het lot van het lokaal ligt in jullie handen!!!

Zaterdag 2 oktober: GEEN SCOUTS
De leiding heeft nog een hele hoop te regelen om het 

verloop van ons scoutsjaar in goede banen te leiden, 

daarom zonderen wij ons even af van de vertrouwde 

lokalen. Er is dus GEEN SCOUTS dit weekend. Volgende 

week zijn we weer van de partij met een volle batterij,

 jullie ook? 

JONGVERKENNERS 



Zaterdag 10 oktober: 15u-18u
Kom vandaag met de fiets! We trekken erop uit voor een stadsspel vol onverwachte

opdrachten en avontuur. Dit wordt een stadsspel om nooit te vergeten!

Zaterdag 17 oktober: GEEN SCOUTS
Beste vrienden, vandaag hebben we het heel druk met het voorbereiden van de

jaarlijkse DIA AVOND. Breng jullie ouders, broers, zussen, tantes, nonkels, buren…

mee om jullie coole/genânte/onbestaande foto's te bekijken van dit zomerkamp

(schrap wat niet past)! En misschien is er wel een leider van jullie deze dag jarig en

kunnen jullie hem met een verjaardagswens verblijden. WIE WEET??? 

Zaterdag 24 oktober: 15u-18u
Vanmiddag spelen we het Groote Drugsspel nog eens! Kan je als junkie het spel

winnen door de dealers te slim af te zijn of omgekeerd, kan je als dealer zo veel

mogelijk verdienen met je handelswaar? Of wordt je gevat door de politie en krijg je

je verdiende loon? Kom met de fiets want we spelen dit spel op verplaatsing. 

31 oktober, 1-2 november: HERFSTKAMP!!!
NIET TE MISSEN: HET HERFSTKAMP. Een weekend lang vol scoutsplezier met je

scoutsmakkers en natuurlijk met ons, je ubercoole nieuwe leiders. Verdere info

over inschrijving enz volgt enkele weken op voorhand, maar hou alvast deze data

vrij!

Zaterdag 7 november: 15u-18u
Vandaag spelen we nog eens de alom gekende, klassieke hardepleinspelen! 

P.S. Koop allemaal een stokbrood/baguette (geen gewoon

bakje) en neem het mee naar de scouts voor een extra streepje! Alles wordt later

duidelijk …



Zaterdag 14 november: 15u-18u
Vanavond organiseren de verkenners een heuse kaas- en wijnavond! Omdat wij

onze grote vrienden altijd steunen gaan we daar natuurlijk allemaal aanwezig zijn!

Om ons voor te bereiden spelen we vandaag dus het grote kaas en wijn spel!

Verkleed je als een echte Fransman/Française (echt doen!!!) en vergeet je baguette

niet indien je die vorige week niet mee had want deze zal je nodig hebben.

Zaterdag 21 november: MARSEPEINVERKOOP 14u-18u
Joepie!!! Het is weer marsepeinverkoop! Oefen jullie verkooppraatjes maar alvast,

want je zal ze nodig hebben! Let op: zoals je hierboven ziet spreken we af om 14 uur

aan de lokalen en niet om 15 uur zoals normaal het geval is. Kom massaal af want

dankzij één of ander virus kunnen we wel wat extra inkomsten gebruiken voor de

kampen en activiteiten 😉 

Zaterdag 28 november: 15u-18u
Vandaag is het 20 jaar geleden dat de achtste druppel 

viel in het Pekdruppelexperiment. Heel interessant

allemaal, zoek maar eens op. Daarom spelen we dus 

het grote Pekdruppelexperimentspel! 

Zaterdag 5 december: 15u-18u
Als je nog slechte daden op uw geweten hebt staan, dan is deze voormiddag

misschien nog een goed moment om deze te doen verdwijnen (door bijvoorbeeld te

stofzuigen, vaatwasser te legen, de kaka’s van de hond op te kuisen, …). WANT

zoals iedere jaar, sinds 1300, komt onze goede vriend Sint Nicolaas weer eens een

bezoekje brengen!



Zaterdag 12 december: 18u-21u
Als termen zoals Bluff, Bankroll, Jackpot en VIP je niets zeggen, dan is het

misschien eens dringend tijd om je kennis bij te schaven over Casino’s, en alles wat

daar mee te maken heeft. Dat zal namelijk goed van pas komen, aangezien de

leiding deze avond het scoutslokaal volledig heeft omgetoverd tot een heuse

Casino! Zoals in elke casino is het de bedoeling dat jullie met NETTE KLEREN op

komen dagen😊. Beste kostuum wint 2 streepjes

Zaterdag 19 december: 18u-21u
Tumtum, tumtum, trrrrrrrr, tumtum, dadadadaa dadadada da dadadadaa

dadadadada dadadadaa, pew pew pew peew, da dadadaa, pew pew pew peew, da

dadadaa, PEW PEW PEW PEEW, DADADA DAAAAAA   (- intro: 20th Century Fox)

Vanavond kijken we een film. (PS: als je het intro liedje beluistert, zal je beseffen

hoe goed ik dit nagedaan heb)

VOILA! Da wast

Groetjes, jullie nieuwe leiding hihihii



Hallo, heykes,jeeepzzz allerliefste verkennertjes! Hier spreken Romeo, Angelo, Georgette

en Madeleine, meer bepaald jullie kersverse leiding voor dit jaar. Na de vijf saaiste

maanden van ons leven, opent onze geliefde scouts opnieuw de deuren met meer energie,

goesting en enthousiasme dan ooit! In dit veelbelovend verkennerjaar is het onze missie al

de verloren zaterdagen van vorig jaar dubbel en dik te compenseren. Maar dat moet

natuurlijk ook van jullie kant komen!!! Daarom verwachten wij jullie iedere week -mét

uniform en fiets- paraat aan de scoutslokalen. Wat staat jullie zoal te wachten de komende

maanden?

12 september: Overgang (14u-18u)
Ondanks onze innovatieve geest, hechten wij veel belang aan tradities. Dit doen wij onder

andere door onze jaarlijkse legendarische OVERGANK. Belangrijk is: 

1. Je wordt vuil

2. Wie niet komt, krijgt het de week erachter dubbel en dik terug ;) 

19 september: Startdag (15u-18u)
Geen legendarisch verkennerjaar zonder legendarisch lokaal, toch?? We transformeren ons

lokaal tot de ultieme chillspot. Vergeet uw creativiteit niet vandaag!

26 sept: Stadsspel (15u-18u)
Ti nie warm, ti nie kod, ti Lauwe!!! Tstik nie nauwe, ier in Lauwe!!! … Deze slogans verraden

dat wij allemaal heel erg fiere Lauweneirs zijn. Toch testen we vandaag eens hoe ‘Lauws’

jullie eigenlijk wel zijn… Wie weet de sappigste Lauweroddels? Wie kent de meest

idyllische plekjes van Lauwe? Wie weet al de Lauwse straatnamen uit het hoofd?

Spannend, we komen er vandaag achter… 

3 oktober: Geen scouts
Helaas pindakaas, wij plannen dit weekend ons onvergetelijk scoutsjaar, dus geen

vergadering vandaag. Niet getreurd, volgende week zijn we er weer met meer weer. Eum,

wat? 

10 oktober: Fietsvergadering (15u-18u)
HOEZEEEE!!! Jullie weten het of niet: MAAR DIT JAAR GAAN WIJ DUS WEL MET DE FIETS OP

KAMP HE GASTEN!!! Voor een paar onder jullie is het wel echt hoog tijd om die kietjes eens

te spannen of eens uwen velo van onder het stof te halen. Ps: doe ook maar allemaal zo’n

sexy fietsbroekje aan é! RAUWCH

VERKENNERS 



17 oktober: Dia-avond 
Terugblikken op de mooiste scoutsmomenten met een bord heerlijke macaroni onder je

neus… Niet da beter es! Geen scouts dus vandaag, maar wel de jaarlijkse diacaroni-avond. 

24 oktober: BDAYBASH (15u-18u)
IEMAND is jarig vandaag… En dat zal gevierd worden.

31 oktober, 1 en 2 november: herfstkamp

Jeetjemina, hebben jullie toch chance?? Ons herfstkamp valt PRECIES op Halloween,

toevallig ons favoriete feest.  Dan ben ik verkleed in een griezelbeest… Pak je zak en

vertrek met ons op weekend, joepieeeee!

7 november: Pleinspelen (15u-18u)
Vandaag gaan we spelen op het plein.

14 november: Kaas en wijnavond
Du vin et du fromage, patati et patata… We begeven ons vanavond in zuiderse sferen op

onze kaas- en wijnavond! Vrienden, familie, kennissen, huisdieren… iedereen is welkom

voor een druif en een baguette! (En ja, voor de moeilijke eters zijn er ook croques…)

21 november: Marsepeinverkoop (14u-18u)
<Lieve glimlach> “Hallo wij zijn van scouts Lauwe en wij verkopen marsepein voor twee

euro nalf.” Ja ja, oefen thuis voor de spiegel deze zin nog maar ettelijke keren, want ge zult

er vandaag nog veel op terugkeren! 



28 november: Escape room (15u-18u)
<Stoere en intense reclamestem> Welcome to our dark mysterious world… Today… you

and I will solve the unsolvable mysteries of the eternal world. Be prepared…

5 december: Sinterklaas (15u-18u)
Stoute kindjes in de zak.

12 december: kookvergadering (18u-21u)
JOEPIE!! Onze eerste avondvergadering staat voor de deur. Damn it, dat betekent ook…

BLOK. Wie kan onze mistroostige studenten opbeuren met een heerlijk culinair pareltje?? 

19 december: casinonight (18u-21u)
Dresscode: Casual chique

Start reception: 18u

Start casino: 18u30

Location: Lendakkerlaan 3, 8930 Lauwe

Veel kusjes,

Antoinette, Lisette, Antonio en Jules



Kleur mij in!!!!



Vanuit het Nationaal Verbond (overkoepelende organisatie van Scouts en Gidsen
Vlaanderen) wordt het lidgeld dit jaar vastgelegd op 40 EUR. (5 euro gestegen
door indexatie) 
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: 19 september van 14u tot
15u
 - 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 (8,50 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.
ps: Als u uw kind komt inschrijven, gelieve een mondmasker aan te doen! 

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

NAAM:   …………………………………………………………………………………. 
VOORNAAM: 
 …………………………………………………………………………………. 
STRAAT:  ………………………………………………………………………………….  
NR: ………  BUS: ……. 
POSTNUMMER: ……………………….    GEMEENTE:
……………………………………… 
GEBOORTEDATUM: ……../……../…….. 
TELEFOON:  ………../……………………… 
GSM:   ………../……………………… 
E-MAIL:  ………………………………………………………………………….
TAK:    KAPOENEN / WELPEN / JONGGIVERS / GIVERS / JINS

INSCHRIJVING




