
 

Spaar codes op elk pak La Lorraine botersandwiches en geef 

scouts WVB op deze manier een gezellige picknick op kamp! 

Voor elke 6 codes die je spaart, ontvang je 1 pak gratis 

botersandwiches. 

 

 

https://mailchi.mp/lalorraine/spaar-

opnieuw-mee-voor-een-gratis-

zomerpicknick?e=77d9a2cb05 

 

 

https://lalorrainepicnic.be/


KAPOENEN 

Zaterdag 26 mei  

Dikke kusjes knufjes van jullie leiding  

Tchilla   Rino 

 Lana   Gupi  Illa 



Kabouters 
Zondag 6 mei 

Oh nee, er is iets verdacht gebeurd aan ons lokaal… Hebben jullie iets gezien of 

gehoord? Wij kunnen alle hulp gebruiken! Help ons met het oplossen van deze 

misdaad aan onze lokalen van 14u tot 17u. 

Zondag 13 mei 

Vandaag komt de jin nog eens leiding geven! Laat hun zien hoe een lieve, leuke 

kabouters jullie wel niet zijn. Kom van 14u tot 17u naar de lokalen ☺  

Zondag 20 mei 

Aangezien het de laatste keer op zondag scouts is dit jaar hebben wij een 

verrassing voor jullie in petto! Zijn jullie benieuwd wat dit is? Kom dan zeker 

naar de lokalen van 14u tot 17u ☺  

Zaterdag 26 mei 

Woehoewww het zijn terug avondvergaderingen! Vandaag spelen we het 

levensechte ganzenbordspel! We verwachten jullie aan de lokalen van 18u tot 

20u.  

 

Zaterdag 2 juni 

Oefen nog eens op jullie poker face en 

maak jullie nog maar eens mooi op, 

want vanavond verwelkomen we jullie 

in ons casino. Een avond vol plezier 

verzekerd! De deuren zullen openen 

om 18u en om 20u sluiten we.  

 

 

Dikke kussen van jullie liefste leiding: 

Roeni, Twix, Azora, Yaya en Zago xxx 

 



WELPEN 
Zondag 6 mei 

wat moet de moderne man zeker kunnen? KOKEN!!! Daarom gaan wij jullie 

vandaag leren koken in onze woudloperskeuken! Jullie mogen zeker jullie 

bord & bestek niet vergeten, voor de rest zullen wij wel zorgen. Wij zijn 

alvast benieuwd in wie van jullie een nieuwe ratatouille verscholen zit! Van 

10u tot 13u aan onze lokalen. 

 

 

Zondag 13 mei 

Vandaag nemen onze jongere collega’s, de 

jinners, het nog is van ons over!!!! Wat we deze vergadering gaan spelen is 

dus nog een verrassing!! Kom van 14u-17u naar onze lokalen en laat je 

verrassen door een nieuw team dat voor je klaar staat! 

Zondag 20 mei 

Vandaag is het de allerlaatste zondag vergadering van dit jaaar  daarom 

gaan we de laatste namiddagvergadering in ‘stijl’ afsluiten!!! Mettttttt 

VETTIGE SPELEN woehoeeew!!!!! Trek jullie slechtste kledij maar aan want 

wij gaan ons vies hard amuseren met de nadruk op vies ☺ van 14u-17u aan 

onze lokalen! 

Zaterdag 26 mei 

Wie zal de meeste vragen juist hebben tijdens de vragenronde? Wie kan het 

best meezingen tijdens stop de band ronde? Wie kan het best uitbeelden? 

Wij zijn alvast benieuwd! Jullie zijn welkom in ons swingpaleis van 18-20u. 

Zaterdag 2 juni 

Welke welp bouwt het mooiste kamp en krijgt de eretitel van beste 

kampenbouwer?? Dat zullen we deze vergadering te weten komen! Van 18-

20u aan onze lokalen! 

Dikke zoen 

Lou    Kolo      Rambo  Aziza  Linka 



JOGI’S 
Vrijdag 4 tot en met zondag 6 mei 

Jeeeeej, het is zo ver, vandaag vertrekken we op weekend!!! Het wordt een weekend vol 

sfeer, avontuur en amusement. Allemaal komen is de boodschap! Meer informatie hierover 

vind je in het weekendbericht (in de activo van april). Vergeet zeker je inschrijvingsstrookje 

niet af te geven!  

 

Zondag 13 mei  

Vandaag is het jinstage! Bereid jullie al maar voor op een knotsgekke vergadering, 

georganiseerd door de jin. Welkom van 14 tot 17uur aan de lokalen in Winksele. 

 

Zondag 20 mei 

Wat is er leuker dan op een mooie lentedag met de Jogi’s op stap te gaan? Ja, je hoort het al 

komen, vandaag gaan we met z’n allen naar het provenciaal domein!!! Kom met de FIETS 

naar de lokalen van Winksele om 14u. Om 17u mogen jullie na een vermoeiende, maar 

leuke dag terug naar huis!  

 

Zaterdag 26 mei 

Bij deze overhandigen wij jullie ticket 

voor onze spectaculaire, 

scoutscinema. Een drankje, 

popcorn, een comfortabele houding en 

je bent klaar voor een leuke filmavond. 

Welkom van 19u30 tot 21u30 aan de 

lokalen in Winksele. 

 

Zaterdag 2 juni  

Om het jaar mooi af te sluiten en ons al voor te bereiden op het kamp houden we een 

gezellige kampvuuravond. Samen rond het vuur, liedjes zingen, marshmallows bakken… 

en gewoon genieten!! Welkom van 19.30 tot 21.30uur aan de lokalen in Winksele. 

 

 

 



JONGVERKENNERS 
 

4-5-6 mei 
 
Jeeeeeeej, wij zijn op weekend! Vergeet het weekendbericht niet na te lezen in de 
activo van april en het inschrijvingsstrookje bij ons binnen te brengen! Tot dan! 
 
Zondag 13 mei 
 
Vandaag gaan onze jongere collega’s nog een keertje hun best komen doen om een 
vergadering in elkaar te steken. Kom van 14u-17u naar onze lokalen en laat je 
verrassen door een nieuw team dat voor jullie klaar staat! 
 
Zondag 20 mei 
 
We hebben goed nieuws en slechts nieuws. Het slechte nieuws is dat dit de laatste 
zondag vergadering van het jaar is!! ;( Het goede nieuws is dat we met ons allen de 
grote stad gaan intrekken! Wij gaan namelijk een stadspel doen met een leuke 
verrassing op het einde! Iedereen die een busabonnement heeft neemt deze zeker 
mee! Kom om kwart voor 14u naar onze lokalen zodat we zeker op tijd kunnen 
vertrekken! We zijn om 17u terug aan 
onze lokalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 26 mei 
 
Vandaag beginnen de avondvergaderingen weer! Lekker gezellig. We beginnen met 
een movienight 2.0 en zorgen voor een lekker hapje en drankje! Vergeet geen 50 
cent mee te nemen als je iets wilt drinken. De vergadering begint om half 8 en eindigt 
om half 10. 
 
Zaterdag 2 juni 
 
We spelen het sluipspel vanavond! Aangezien jullie jongens zo goed zijn in dingen 
meesmokkelen zijn we wel eens benieuwd hoe goed jullie je eigen kunnen 
meesmokkelen! Kom van half 8 tot half 10 naar onze lokalen. 
 

 



GIVERS 

 

Zondag 6 mei 

Enkele maanden geleden schokten verschillende bekendheden de wereld met enkele ongure 

praktijken. Wat volgde was een hele media heisa en de welbefaamde ‘#metoo actie’. 

Overdreven of niet, zulke zaken mogen niet voorkomen!! Gelukkig zijn we bij de givers allen 

begaan met de wereld en de andere mens en zullen we er alles aan doen deze niet 

acceptabele daden aan het licht te brengen, zodat de daders gevat kunnen worden (en 

ontslagen worden bij de VRT). Kom daarom deze zondag van 14 uur tot 17 uur naar de 

lokalen van de givers MET DE FIETS, voor het grote Weinstein-Bart De Pauw spel!!! 

 

Vrijdag-Zondag 11-13 mei 

Ons derde en meteen ook ons laatste weekend staat voor de 

deur. De ideale gelegenheid om nog eens te oefenen voor 

kamp, de tijd nodig om op te staan te finetunen en voor 

sommigen vooral het moment tussen gaan slapen en wel 

degelijk in je slaapzak liggen te verkorten! Maar natuurlijk ook 

om nog eens een weekendje weg te zijn met je vrienden en je 

welgeliefde leiding. Vergeet zeker het briefje onderaan niet in 

te vullen en af te geven aan de leiding!! Meer informatie volgt 

natuurlijk nog via mail en facebook. 

 

Zondag 20 mei  

Het is zover, onze laatste scoutsvergadering overdag (avondvergaderingen beginnen vanaf 

volgende week). Dit maakt ons droevig dat het bijna ten einde is, blij dat het kamp er bijna 

aankomt, opgewekt dat we nog eens bij jullie kunnen zijn, kwaad dat we maar een jaar 

samen krijgen, voldaan, verbolgen, 

verward, ontstemd, hunkerend, vol smart, 

terneergeslagen, ambivalent.  

Kortom, een emotionele rollercoaster!  

Maar, om op een positieve noot te 

eindigen, gaan we er een super vette 

vergadering van maken. Jullie ongelooflijke 

leiding heeft al iets vet in elkaar geknutseld 

onder de naam ‘verrassing’. Zak dus zeker voor een laatste keer af om 14 uur naar de 

giverlokalen.  

We eten hierna ook, dus, voor zij die willen, duurt de vergadering tot 19 uur en moeten jullie 

allen een centje meenemen. (hoeveel wordt nog meegedeeld op facebook) 

 

 

 



Zaterdag 26 mei  

De examens komen er weer bijna aan en ook de leiding doet hier aan mee. Omdat we 

zondag allen druk zullen studeren, beginnen de zaterdagvergaderingen weer. Vanavond 

zullen jullie je pokerskills, à la James Bond in Casino Royale, je roulette skills, ‘rien ne va 

plus’, je kaartskills, zoals Kevin Spacey zijn team in 21 en je, zoals lady gaga al aangaf, 

pokerface allemaal naar boven moeten halen. Casino van 19u30 tot 21u30! 

 

 

Kusjes en vusjes van jullie, al zeg ik het zelf, toch wel beste leiding ooit! Nog maar 74 

nachtjes slapen tot ons kamp, ik begin alvast met pakken, u toch ook? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik, ouder van ………………………………………………………….. verklaar hierbij dat mijn zoon/dochter mee mag 

op het giverweekend van vrijdag 11 mei tot en met zondag 13 mei 2018. Ik stort hiervoor zo snel 

mogelijk 25 euro op het rekeningnummer BE68 7344 1110 7934. 

 


