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EDITORIAALTJE
2020-2021

Beste ouders, sympathisanten, leden...

Hier is het dan weer, het laatste boekje van dit jaar! Ondanks alles hebben

we er  tot nu toe een geestig jaar van kunnen maken. De leuke bbq op 1 mei

zal niet kunnen doorgaan, maar we hebben voor een veel beter alternatief

gezorgd! Wat heb je nodig op een bbq? Vlees, veggieburger, goeie maten...

maar zeker ook een goe bierke. Speciaal voor jullie hebben wij ons eigen

bier gebrouwen:  UT 't Vlaschke! Een bier dat pérfect is om te drinken op

een mooie zomeravond! 

Surf snel naar onze webshop (https://scouts-de-vlaschaard-

lauwe.stamhoofd.shop/webshop) en koop ons lekker streekbiertje! 

Ons financieel steunen was nog nooit zo leuk! 

Naast bbq & andere geannuleerde evenementen, kunnen andere

hoogtepunten gelukkig wel nog doorgaan:

- Onze supercoronaproof-DROPPING! Alle info  heb je normaal gezien al via

mail gekregen, maar deze vind je ook nog eens op ons facebookevenement:

DROPPINCK.



- En wat zou een scoutsjaar zijn zonder ons kamp??? Zet volgende data

zeker al in agenda! 

- KAPOENEN EN WELPEN: 11-18 juli 

- JONGVERKENNERS: 11-21 juli

- VERKENNERS (fietskamp): 9-21 juli 

 

Alle praktische en gedetailleerde info komt in het volgende boekje (een

aantal weken voor kamp).

We kunnen echt niet meer wachten!!!

 

Een stevige linker

Mira, Berend, Tristan en de andere leiding



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 sloebers en kapoenen, jawel, opnieuw een heel programma vol plezier. Ook dit
trimester staan we iedere zaterdagmiddag je op te wachten aan de poort, dus doe je
ravotkleren aan, sjaaltje op zak en vooral je goed humeur niet vergeten!! (We sluiten
het jaar extra goed af met een daguitstap 26/06, info volgt.)
Tot ton éh! xxx Jullie grote kapoenen
Heike, Vital, Lukas, Yanis en Tristan

17/04: AFVAL - SNOEPMACHINE (15u-18u)
Vandaag zullen we de straten van lauwe proper maken. Hoe properder de straten des
te groter jullie verrassing word. Lukt het onze winkelkar vol te krijgen met gevonden
afval? Dan hoor ik een gigantische verrassing aankomen….pieuwpieuw… pieuw…

24/04: GEEN SCOUTS WEGENS DROPPINCK
Helaas, lieve kapoentjes, is er vandaag geen scouts… Maar we hebben wel wat
voorzien. Aarzel niet om samen met jullie ouders deel te nemen aan onze jaarlijkse
dropping. Trek jullie wandelschoenen maar al aan en vergeet geen knapzakje voor
onderweg 😉.

01/05: GEEN SCOUTS 
Alweer een weekend zonder scouts… Ca va? Lukt het nog zonder de scouts? Kunnen
jullie nog overweg met jullie oudjes? Geef jullie moeke en vake een (of twee) “UT ’T
VLASCHKE” en je hoort ze niet meer… UT ’T VLASCHKE (en meer) is trouwens te koop
op onze webshop!

08/05: BOYS VS. GIRLS (15u-18u)
Zijn de jongens de handigste? Zijn de meisjes de slimste? Vandaag nemen de meisjes
het op tegen de jongens. Haal je boy -en girlpower maar naar boven en bewijs met
verschillende opdrachten en spelletjes welk geslacht nu écht het beste is...

15/05: PAK DE BOEVEN (15u-18u)
Er zijn 4 gevangen ontsnapt uit de gevangenis van Brugge. Maar niet gevreesd, de
stoere kapoenen zullen de daders vinden, en oppakken! (en nee de boeven zijn niet
Lukas, Tristan, Yanis en Vital…)

KAPOENEN



2/05: LABYRINT (15u-18u)
We zullen eens testen hoe goed jullie oriëntatie is. Hopelijk verdwalen jullie niet!

Yanis daarentegen zit daar al even te wachten op jullie hulp of laten we hem toch

nog even zitten??

29/05: KINDERBOERDERIJ(15u-18u)
We gaan niet naar de kinderboerderij, ‘t was een moptje … We brengen de

kinderboerderij naar ons! Vandaag dompelen we ons helemaal onder in de

dierenwereld en mogen we ons ook eens gedragen al beesten. Niet dat jullie dat

anders niet doen. 😉

05/06: TIJD VOOR AVONTUUR (15u-18u)
Neem je backpack, machete en genoeg voedsel en water mee, want vandaag gaan

we op avontuur in de jungle van Lauwe. 

12/06: KOOKVERGADERING (15u-18u)
Leider Lukas heeft nog deelgenomen aan master chef België. Natuurlijk niet

gewonnen éh… toch een poging gewaagd. Dus niet te veel eten deze middag, want

wij doen vandaag kookvergadering!

19/06: GROTE SPEURTOCHT (15u-18u)
Vandaag gaan we op zoek naar een eeuwenoude schat die hier in Lauwe verstopt

licht. Slagen jullie erin de opdrachtjes te voltooien en de sleutels van de schat te

verzamelen?

26/06: DAGUITSTAP 
Het is nog even een verrassing, maar verdere info volgt!!! 



Dag lieve welpen, 

hier zijn we alweer met het derde maar ook het laatste boekje van dit jaar.

Hieronder vinden jullie de datums wanneer er al dan niet wel of geen scouts is. 

Zaterdag 17 april 15u – 18u harde pleinspelen 
Door de lockdown en het slechte weer van afgelopen weken hebben we veel te vaak

binnen gezeten… Daarom laten we ons vandaag eens goed gaan! Trek jullie vuile

kleren aan en warm jullie al een beetje op dat je snel aan de overkant bent tijdens

Dikke Bertha! Of trainen jullie liever jullie armspieren om een ijzersterke ketting te

maken die onbreekbaar is voor de uittrekker? We gebruiken de hele namiddag om

onze energie de vrije loop te laten! Tot straks!!!

 

Zaterdag 24 april geen scouts droppinck 
Vandaag is er jammer genoeg geen scouts, maar wel DROPPINCK!!! Dus trek maar

jullie goeie stapschoenen aan en smot maar jullie kuiten in!! 

 

Zaterdag 1 mei geen scouts 
Dag leden, vandaag is er geen scouts maar zal jullie leiding bezig zijn met de

verkoop van ons scoutsbiertje. 

 

Zaterdag 8 mei 15u – 18u Hogwartspelletjes
Ik heb gehoord dat sommigen van jullie Harry Potter wilden kijken tijdens onze

filmvertoning. Maar wat is er mooier dan deze avonturen echt te kunnen "leven"?

Ja ja! Het is mogelijk. Maak je toverstokjes schoon. Trek comfortabele schoenen

aan. Maak je klaar om te vechten en de House Cup te winnen. Hogwarts wacht op

je.

Pas op : bonuspunten voor degenen die zich verkleden.

 

WELPEN 



Zaterdag 15 mei 15u – 18u escape room 
Hopelijk zijn jullie niet bang in het donker en werken jullie goed in team, want vandaag

spelen we een super leuk spel. Jullie zullen moedig, slim en dapper moeten zijn om

vandaag het spel tot een goed einde te brengen, want vandaag doen we een escape room!

 

Zaterdag 22 mei 15u – 18u 
De welpen worden niet voor niet welpen genoemd: soms is het een echte beestenboel!

Maar we zouden niets liever willen! Laat jullie leiding vandaag maar eens zien wat voor

beesten jullie zijn tijdens beestige spelletjes! Zijn jullie krachtige Ara’s, slingerende

Sifaka’s, zorgzame Spreeuwen of eerder argeloze Chinchilla’s???

 

Zaterdag 29 mei 18u – 21u kleurenspel 
Vandaag spelen we het grote kleurenspel! Wat??? Het kleurenspel?? Jazeker! Een tip?

Teamwork, strategie, kLEuReN, tape, … waarschijnlijk stel je je hier een paar vragen bij.

Kom dus zeker naar de scouts zodat je vragen of bedenkingen beantwoord worden! 

Tot straks he he he ;)

 

Zaterdag 5 juni 18u – 21u filmavond 
Gezellig, knus, fijn zo zal onze avond zijn! Vanavond kijken we met zen allen naar een film

xx

 

Zaterdag 12 juni 18u – 21u 
Hoe zit het met het spelen van je bordspellen? Het klinkt een beetje saai gezegd zo, maar

als ik je vertel dat dat op grote schaal zal gebeuren? Stel je je favoriete spellen voor, zoals

Cluedo of Monopoly, maar in echte versie.

 

Zaterdag 19 juni 15u – 18u waterspelletjes 
Goede middag welpen, binnen enkele dagen begint de zomer, en zal het dus warm weer

beginnen worden. En dus bereiden we jullie voor op de zomervakantie en het warme weer.

Vandaar willen we niet dat jullie als groep oververhit raken en spelen we vandaag enkel

waterspelletjes, pak dus maar al een zwembroek, of andere kleren mee want vandaag zal je

nat naar huis moeten vertrekken. 

 

Zaterdag 26 juni daguitstap 
:(( Laatste vergadering van het jaar maar, niet getreurd we trekken er een hele dag op uit

met de hele groep! Verdere info volgt nog in een brief. 



We zijn hier weer al met het laatste boekje van het jaar! Voor de laatste weken van

dit speciale scoutsjaar hebben we nog heel wat plezier in petto, dus kom zeker

iedere week af!

18/04: DAGUITSTAP
Na het slechte weer van vorige week gaan we deze keer echt op daguitstap!

Woehoew!!!! Lees alle info in de brief of mail en kom maar snel mee!

24/04: GEEN SCOUTS 
Vandaag is er geen scouts, oooh… Niet getreurd, want de leiding heeft voor jullie

een heuse coronaproof editie van onze befaamde droppinck georganiseerd!! Schrijf

jullie maar snel in en smot jullie kitten, want eens oefenen voor driedaagse op

kamp kan nooit kwaad!

01/05: GEEN SCOUTS
Je hebt het waarschijnlijk al zien passeren, want scouts ‘De Vlaschaard’ Lauwe

heeft zijn eigen bier gebrouwen: Ut ‘t Vlaschke!! Na alle reclame is vandaag de grote

verkoop, dus jullie leiding kan er vandaag niet bij zijn… Doe gerust een grote

bestelling en dan kan je ons nog eens zien als je die komt afhalen xxx

08/05: HET GROTE LEGERSPEL (15u-18u)
Na twee weken geen scouts moeten we nog eens checken wat voor vlees we in de

kuip hebben… Vandaag geven we jullie een heuse opleiding, dus wees voorbereid!

15/05: WATERSPELLETJES (15u-18u)
Met een beetje geluk straalt het zonnetje neer op Hoeve Delaere en kunnen we onze

legertraining van vorige week naar de praktijk brengen. Hoe? In een mega grote

waterpistool oorlog!!

JONGVERKENNERS



22/05: OLYMPISCHE SPELEN (18u-21u)
Voor de meesten onder jullie zal TOKYO 2021 er niet meer inzitten… Maar zoals een wijs

man ooit zei: ‘Don’t be afraid to fail. Be afraid not to try.’ - anoniem. Je leest het dus goed!

Vandaag, op een mooie lente avond, vinden de Olympische Spelen plaats in Lauwe!

29/05: QUIZ (18u-21u)
De examens beginnen te naderen en om die goede oude hersenen van ons eens af te

stoffen spelen we vandaag een quiz!! Wie o wie is de slimste jongverkenner?

05/06: FILM (18u-21u)
Als de voorbeeldige studenten die we zijn, heeft iedereen vandaag goed gestudeerd. Hoog

tijd dus om te ontspannen samen met de vrienden. En wat is nu beter dan een goede film

om dit te doen?

Zaterdag 12 juni (18u-21u): 
Wat zegt de dag 12 juni jou? Niets? Ook niet als je heeeeel goed nadenkt? 

Oké, we zullen het verklappen! Vandaag is de Oost-Duitse roeier Siegfried Brietzke jarig!

Hoe kon je dat nu vergeten?! 

Daarom spelen we vanavond poker!

Zaterdag 19 juni (18u-21u):
Binnen 2 dagen is het officieel zomer + jullie zijn (bijna) klaar met de examens! Daarom

gaan we vanavond genieten van wat kampvuur spelletjes en wat lekkere snacks!

Kom mor of e!

Zaterdag 26 juni: DAGUITSTAP
MEER INFO VOLGT. 

11/07 - 21/07: groot kamp

 



Hou iedere week de WhatsApp in de gaten, want we blijven natuurlijk nog steeds

afhankelijk van de overheidsmaatregelen en het weer…

17 april: daguitstap, om 9 uur aan de lokalen mét fiets en mondmasker

24 april: DROPPINCK, geen scouts

1 mei: geen scouts, verkoop van ons eigen biertje ut ‘t Vlaschke

8 mei: scouts van 15u tot 18u

15 mei: scouts van 15u tot 18u

22 mei: scouts van 15u tot 18u

29 mei: scouts van 15u tot 18u

5 juni: scouts van 15u tot 18u

12 juni: scouts van 15u tot 18u

19 juni: scouts van 15u tot 18u

26 juni: daguitstap

9 juli – 21 juli: FIETSKAMP

VERKENNERS 



 

 


