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GROEPSWEEKEND  
20-22  APRIL 2018  TE MERKENVELD  

Introductie 
 
Beste leden en ouders, 
 
Bijna is het weer zover: scoutsweekend! Echter doen we er 
deze keer er een schepje bovenop met de leiding, we 
maken er namelijk een groepsweekend van.  Dit betekent 
dat we er met de hele bende op uit gaan (van kapoenen tot 
verkenners)! 
 
Aangezien onze teergeliefde lokalen momenteel onder 
handen worden genomen, zoeken we zal ons plezier en 
vertier plaatsvinden op het mooie terrein van Merkenveld 
(Merkenveldweg 15, 8210 Zedelgem).  
 
Dit biedt ons de mogelijkheid om in zowel mooie 
accommodatie binnen te slapen (kapoenen en welpen) als 
in tenten buiten (jongverkenners en verkenners).   
 
Als thema namen we ‘De 4 elementen’. Om te weten te 
komen wat dit precies voor jullie zal betekenen het ganse 
weekend bestaat er maar één antwoord: afkomen! 

Wat neem je allemaal mee? 
 
KAPOENEN en WELPEN: onderlaken, kussensloop en 
slaapzak.  
JONGVERKENNERS en VERKENNERS: matje en 
slaapzak.  
 
Iedereen: 
- wasgerief (tandenborstel, tandpasta, washandje, 
handdoek, zeep)  
- verse kleren (ondergoed, sokken, T-shirt, dikke trui)  
- reserveoutfit 
- scoutsuniform (hemd en das)  
- zaklamp  
- regenkledij  
- één keukenhanddoek 

 
De JONGVERKENNERS en VERKENNERS worden 
verwacht op vrijdag 20 april om 20u aan het 
hoofdgebouw van het domein. 
 
De KAPOENEN en WELPEN worden op dezelfde locatie 
verwacht op zaterdag  21 april om 10u30. 
 
Het weekend wordt voor elke tak afgesloten op zondag 
22 april om 11u30.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prijskaartje? 
 
Voor je verblijf het hele weekend betaal je €20 als 
kapoen/welp en €25 als jongverkenner/verkenner. 
Hierbij zit inbegrepen: slaapplaats en andere 
accommodatie,  eten, drinken en spelmateriaal.  
 
Gelieve deze budgetvriendelijke prijs voor woensdag 18 
april te betalen op ons groepsrekeningnummer BE22 
0689 0407 1147 met de mededeling “groepsweekend + 
voornaam achternaam + tak”. 
 
Indien je zoon niet kan komen, gelieve dit te melden aan 
de takleider in kwestie. 
 
Bereid je alvast voor op een onvergetelijk weekend!  

 

Wij hebben er alvast zin in, hopelijk jullie ook!  
 
De groepsleiding, 
 
Jelle Cattrysse    0471/34.11.09   groeps.sthubertus@gmail.com 
Jonas Lescroart   0471/65.95.87   groeps.sthubertus@gmail.com 

 

Praktisch 

Kapoenen:              zaterdag 10u30 tot zondag 11u30 

Welpen:                 zaterdag 10u30 tot zondag 11u30 

Jongverkenners:     vrijdag 20u00 tot zondag 11u30 

Verkenners:            vrijdag 20u00 tot zondag 11u30 

 

Thema: ‘De 4 elementen’. 

 

Weekendprijs (€20/€25) over te schrijven vóór woensdag 18 april. 

 

http://www.st-hubertus.be/

