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Voorwoord 

 

Waarde mede-Sint-Hubertusianen en ouders, 

Nu het scoutsjaar weer op gang komt kunnen we terugblikken op vier zomerkampen om 

U tegen te zeggen. Zo gingen de kapoenen op vikingtocht naar Ieper, streden de welpen 

als superhelden tegen het kwaad in Mariakerke, gingen de jongverkenners op Survival in 

Viroinval en maakten de verkenners een roadtrip door Slovenië & Kroatië. Kortom een 

geslaagde zomer voor onze scoutsgroep! 

In dit voorwoord wil ik graag ook alle deelnemers van ons lente-ontbijt bedanken. Met 

meer dan 250 aanwezigen maakten we er weer een top-editie van voor iedereen. Een 

welgemeende merci van onze kant!  

Met het nieuwe thema “Das goesting” gaan we met onze scouts opnieuw een rijkgevuld 

scoutsjaar tegemoet. Hierbij zullen we met onze leidingsploeg een heus jaar vol vertier en 

plezier organiseren waarbij jong en oud herinneringen voor heel het leven zullen maken. 

Dit jaar verwelkomen we ook twee nieuwe leiders, namelijk Tuur en Wout.  Jammergenoeg 

zijn er ook enkele leiders die onze scouts verlaten. Bedankt Lukas, Michael, Arthur, Emiel 

en Seppe voor de jarenlange inzet! 

Ten slotte nodigen we jullie zoals jaarlijkse gewoonte uit voor onze herfstwandeltocht. Dit 

jaar zal de wandeltocht, georganiseerd in samenwerking met scouts Grimmertinge, 

doorgaan op zaterdag 12 november. Vergeet ook niet je mama en papa, broers en zussen, 

neven en nichten, buren... uit te nodigen voor deze niet te missen klassieker! Verdere info 

volgt nog via brief en mail. 

Wij zijn in elk geval helemaal klaar voor het nieuwe scoutsjaar, hopelijk jullie ook! 
 

 

Een stevige linker, 

 

Bram & Emiel 

Groepsleiding 2022-2023  
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Akabe 
 
Scouts Sint-Hubertus is een onderdeel van het District Brugse Vrije, en als lid zijn wij akkoord gegaan met het 

districtscharter. Een van de zaken in dit charter is de bekendmaking van de scoutstak AKABE. 

AKABE staat voor Anders kan Best, ze staat voor de werking met kinderen en jongeren met een handicap binnen 

scouting. Bij Akabe wordt er bewezen dat iedereen een plek kan vinden in scouting. 

 

AKABE KLEIN 

Bij Akabe klein kunnen kinderen met licht tot ernstige mentale beperking en kinderen met een ontwikkelings- of 

emotionele stoornis terecht vanaf 6 jaar tot 16 jaar. Elke 14 dagen op zaterdagnamiddag staat de leiding klaar met 

een nieuwe knotsgekke activiteit. Je kan ze vinden in hun lokalen in de Prinses M. Christinalaan 11. Ook gaan ze elk 

jaar op weekend en op zomerkamp. 

 

AKABE GROOT 

Bij Akabe Groot kunnen mensen met een lichte tot ernstige mentale beperking en mensen met een ontwikkelings- 

of emotionele stoornis terecht vanaf 16 jaar tot 35 jaar. Elke 14 dagen op zaterdagnamiddag staat de leiding klaar 

met een nieuwe knotsgekke activiteit. Je kan ze vinden in hun lokalen in de Prinses M. Christinalaan 11. Ook gaan 

ze elk jaar op weekend en op zomerkamp. 

 

Indien je geïnteresseerd bent om ook mee te komen spelen met Akabe, aarzel dan niet om ze vrijblijvend te 

contacteren op akabe-groot@kareldegoede.be. 
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 Uniform 

 
Met het dragen van het uniform toon je dat je scout bent en verwijs je naar de waarden van de beweging. Het 

uniform geeft leden en leiding de mogelijkheid om iets gemeenschappelijk te veruiterlijken en laat toch ruimte voor 

een persoonlijke touch. Het uniform is een gegeven dat iedereen op straat direct herkent en dit heeft vele 

voordelen. Wat zeker nog gemakkelijk is aan dit uniform is dat het stevig is en het niet snel vuil wordt. Als jullie 

kinderen eens een bosspel spelen of gewoon stevig ravotten is dit erg handig. 

 
Waaruit bestaat het uniform? 
 
Scoutshemd & Tekentjes (verplicht vanaf de welpen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekens op het hemd: 

(1) Tak-teken  

(2) Groepslintje  

(3) Jaarteken 

(5) Vlaamse Leeuw    

(6) Universeel Scoutsteken    

(7) Lintje België    

(8) Beloftetekens   (Krijg je als je je belofte hebt gedaan) 

 
 
 
Das (verplicht) 
 
Deze groen-witte scoutsdas is een voor elk lid een verplicht onderdeel van het uniform. 

Deze dassen zijn te verkrijgen bij de groepsleiding of takleiding voor €6,00. 
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T-shirts (niet verplicht) 
 
Deze t-shirts zijn ook te verkrijgen bij de 
groeps- of takleiding voor €15,00. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Pulls (niet verplicht) 
 
Deze pulls zijn in alle maten te verkrijgen bij de groeps-of takleiding tegen de 
prijs van €32,00. 
 
Opmerking: Deze pulls worden slechts één keer per jaar besteld met de hele 

scouts. Tot 31 oktober van elk jaar kan je de maat + naam doorgeven van het 

lid voor een pull te bestellen.  

 

 
 

 

 

 

 

Hoe bestellen/betalen? 

 

Voor dassen, T-shirts en pulls is de makkelijkste manier om de leiding eens aan te spreken na of voor een 

activiteit. 

 

De meeste tekentjes bieden wij te koop aan. Een andere optie is om gebruik te maken van de Hopper webshop en 

deze thuis laten leveren of gratis laten leveren aan het afhaalpunt in Merkenveld (Loppem) of De Banier (Brugge). 

Je ontvangt een mailbevestiging wanneer de zending vertrekt vanuit het Hopper magazijn, en ook het ordenummer, 

de afhaaluren en het exacte adres van het Hopper afhaalpunt. 

 

Voor scoutshemden is er elk jaar op overgang de kans om een te bestellen bij de leiding. Hiervoor betaalt u €35,00 

binnen de 2-3 weken zal het hemd beschikbaar zijn aan onze lokalen. Indien u dit verkoopmoment gemist heeft, 

kunt u ons aanspreken door het jaar. 

 

Dit alles kan cash betaald worden maar toch prefereren wij het gebruik van overschrijvingen. Dit kan u doen door 

het totale bedrag te storten op BE22 0689 0407 1147 met als vermelding: ‘naam kind +wat er besteld is’. Neem dan 

uw overschrijvingsbewijs mee naar de scouts en dan krijgt u uw besteld item direct mee! Bovendien is het ook 

mogelijk om via de bancontact-app of een QR-code te betalen. 

 



 
7 

     

 

Inschrijving 

 

Het lidgeld voor werkjaar 2022-2023 bedraagt 55 euro. 

 
Hierin is inbegrepen: 

• Het inschrijvingsgeld voor het verbond (35 euro) . Dit dekt o.a. de verzekering maar ook alle 

correspondentie vanuit het verbond zelf (boekjes, folders, e.d.). 

• Geld voor onze lokalenkas (9 euro) (elektriciteit, water, gas en onderhoud) 

• Alle correspondentie vanuit onze eigen groep (6 euro) (Bertjes en brieven) 

• Aankoop materiaal (4 euro) (tenten, spelmateriaal, ..) 

• Meer dan dertig activiteiten gedurende een volledig werkjaar (september tot mei) 

INSCHRIJVEN ALS BESTAAND LID? 

 

Inschrijven gaat via overschrijving: €55,00 overschrijven op het groepsrekeningnummer  

BE22 0689 0407 1147 

met als vermelding: ‘inschrijving naam kind + telefoonnr + geboortedatum’.  

INSCHRIJVEN ALS NIEUW LID?  

Nieuwe leden kunnen enkel en alleen worden ingeschreven door eerst een online gegevensformulier in te vullen 
van Scouts Gidsen Vlaanderen. Dit kan door op deze link 
(https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/client/formulier.html#/lidworden?groep=W12
10S)  te klikken of de QR-code in te scannen.  

 

Dit kan thuis gebeuren of aan onze infostand op onze startdag. Dit dus op de overgang of op de vriendjesdagen. 
Dit is onder andere omdat we enkele contactgegevens moeten verkrijgen voor onze administratie en verzekering. 
Het is ook belangrijk dat leden waarvan adres, email, ... veranderd is (en waarbij onze informatie dus achterhaald 
is) dit komen melden.  

Wanneer u het gegevensformulier heeft ingevuld, komt deze ter goedkeuring in de groepsadministratie van onze 
scouts terecht. Na goedkeuring wordt er door de groepsleiding een betalingsverzoek gestuurd met verdere info. 
Pas na deze goedkeuring van uw aanvraag en de betaling van het lidgeld is uw zoon volledig ingeschreven. Indien 
u om de een of andere reden niet op de hoogte bent of uw aanvraag is goedgekeurd of dat de aanvraag langer 
duurt dan gedacht, kunt u altijd terecht bij een van de groepsleiders. 

 

https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/client/formulier.html#/lidworden?groep=W1210S
https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/client/formulier.html#/lidworden?groep=W1210S
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Medische Fiche 

Als scouts kunnen we natuurlijk niet achterblijven op de tendens dat alles digitaal wordt. Omwille van deze reden 
starten we vanaf dit jaar met de invoering van een online medische fiche. Deze medische fiche vervangt de 
papieren versie die tot vorig jaar werd gebruikt en laat het toe om als leiding digitaal over de belangrijkste gegevens 
te beschikken.  

Wees gerust het is nog steeds mogelijk om op een ander moment ( zoals voor of na een activiteit) uw bezorgdheden 
of belangrijke informatie over te brengen naar een leider in kwestie.  

WAT? 

Dergelijk fiche geeft een overzicht van alle aandachtspunten waarvan de leiding op de hoogte dient te zijn opdat 
het scoutsjaar zonder problemen verloopt. Via deze weg is mogelijk voor de leidingsploeg om op de hoogte te zijn 
van allergieën, medicatie, aandachtspunten etc.  

Elk jaar of elk semester zullen jullie als ouder bovendien ook de vraag krijgen van elke tak om deze medische fiche 
op tijd te herzien/indien nodig aan te vullen. Op die manier worden misverstanden vermeden.  

WAAROM? 

Als scouts is het belangrijk om toffe activiteiten voor te bereiden die volledig aansluit bij de leden. Om onze leden 
betere te kennen is een medische fiche ideaal om een jaar aan spelplezier op maat te voorzien.  

HOE INVULLEN? 

STAP 1: Maak een account aan op de Groepsadministratie van Scouts & Gidsen Vlaanderen  

Al een account? Ga verder naar STAP 2!  

• Surf naar groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be.  
• Registreer elk kind apart met gebruikersnaam en wachtwoord. Het is de bedoeling dat ze hun gegevens 

zelf beheren als ze oud genoeg zijn.  
• Vul alle velden correct in, het lidnummer vind je op de lidkaart van Scouts en Gidsen Vlaanderen of kan je 

opvragen bij de groepsleiding of bij de medewerkers van Scouts en Gidsen Vlaanderen.  

STAP 2: De individuele steekkaart digitaal invullen of nakijken  

Voor nieuwe leden van onze scouts is het echter nog niet direct mogelijk om direct een account aan te maken 
aangezien het verkrijgen van een lidnummer bij Scouts & Gidsen Vlaanderen 1 à 2 weken duurt na goedkeuring van 
uw inschrijving. Vanaf dat de groepsleiding over dergelijke lidnummer beschikt zal deze verder gecommuniceerd 
worden.  
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 Kapoenen 

 
Dag lieve kapoenen 
 
Het is alweer een tijdje geleden dat we elkaar zagen. Na goed uitgerust te hebben, zijn we weer klaar voor een 

leuk nieuw scoutsjaar! We zullen er weer een spetterend jaar van maken! 

 

Enkele regels die we dit jaar weer zullen hanteren: 

 

- Kom op tijd naar de vergadering! 

- Kom in uniform (hemd + sjaaltje) 

- Wees lief voor de leiding en voor elkaar! 

 

Tot binnenkort! 

 

24 september: kennismakingsvergadering (14u - 17u @lokalen) 
Dit jaar gaan we van start met een kennismakingsvergadering: je neemt jouw beste vriendje mee naar de scouts 

om al de leuke dingen te laten zien die we hier doen! Wat je nodig hebt voor deze vergadering zijn jouw goede 

humeur en natuurlijk ook je vriendje. 

 
1 oktober: Piraten vergadering (14u - 17u @lokalen) 
Schip ahoiiiii piraten. Vandaag zullen we ontdekken wie van jullie de beste piraat is 

van de scouts. Komen jullie ons beschermen tegen de andere piraten op de zee? 

Verkleed jullie allemaal in jullie beste piraten outfit. Tot dan! 

 
8 oktober: Kookvergadering (11u - 13u @lokalen) 
Worden jullie de nieuwe Jeroen Meus of Piet Huysentruyt? Haal alvast jullie beste 

kookkunsten boven, want vandaag gaan we een heerlijke maaltijd klaarmaken om 

jullie buik mee te vullen. Kom dus met een lege maag en met volle goesting! 

 

15 oktober: Bosspel (14u - 17u @standbeeld van bos Tillegem: Parking langs Torhoutse Steenweg ) 
Hier is hij dan, het grote bosspel. Doe alvast maar je bottines aan, deze kunnen zeker en vast van pas komen 

vandaag. Hebben jullie al zin om de natuur van Tillegembos te gaan verkennen, want de leiding alvast wel! 

Afspraak in het Tillegembos! 

 

22 oktober: Hoe vettiger, hoe prettiger (14u - 17u @lokalen) 
Volgens de jaarlijkse traditie is er dit jaar weer een dag waarop we ons zullen amuseren in de modder, want zoals 

een oude wijze man ooit zei “hoe vettiger, hoe prettiger”. Laat je mooie kleren thuis en neem kleren mee die vuil 

mogen worden! 

 

29 oktober: geen vergadering 
Dit weekend is er jammer genoeg geen vergadering! Tuur is aan het studeren voor zijn Wiskundetoets. Wout is op 

expeditie naar de Noordpool. Arthus en Luca zijn op reis naar India om op olifanten te rijden. Tot volgende week! 
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5 november: Filmpersonages weekend (info volgt via mail en brief) 

Ben je een fan van Harry Potter. Of kijk je liever naar de superhelden zoals Thor en de Hulk. Of misschien kijk je 

liever naar romantische en verdrietige films zoals de Titanic. Elk genre is goed. Kom op dit weekend verkleed als 

jouw favoriet filmpersonage! Verdere info volgt. 

 

12 november: Herfstwandeltocht (info volgt via mail en brief) 

Vandaag genieten we van de frisse lucht en de mooie natuur tijdens deze leuke wandeltocht. Haal jullie bottines 

maar van onder het stof en smeer jullie kuiten al in want het wordt heftig! Verdere info volgt. 

 

 

19 november: Cowboys en Indianen vergadering (14u - 17u @lokalen) 

Vandaag nemen we een teletijdmachine en gaan we terug naar de tijd van de 

cowboys en indianen. Doe je beste cowboy of indianen kledij aan want we gaan 

vanaf 14u terug naar het wilde westen!  

 

 

 

26 november: Ruimtevaart vergadering (14u - 17u @lokalen) 

Zoals Neil Armstrong zei toen hij op de maan landde: ‘Dit is een kleine stap voor een man, maar een sprong voor 

de mensheid.’ Vandaag gaan we niet alleen naar de maan, maar we gaan ook naar Saturnus, Mars, zelfs tot Pluto. 

Trek maar je beste ruimte botten aan. We stijgen op om 14u. 

 

3 december: Sinterklaas (17u30 - 19u30 @lokalen) 

De fameuze Sinterklaas komt vanuit het verre Spanje ook dit jaar weer een bezoek 

brengen aan onze scouts. Hopelijk is iedereen flink geweest dit jaar, want wie zoet is 

krijgt lekkers, wie stout is de roe!  

 

10 december: Film vergadering (18u - 20u @lokalen) 

Ook dit semester gaat de Kapoenencinema weer open. Jullie toffe leiding heeft weer 

een fantastische film uitgekozen die jullie kunnen bekijken. Als jullie braaf zijn tovert de leiding nog lekkere 

versnaperingen en drankjes tevoorschijn. Tot dan! 

 

Het is tijd voor de leiding om achter de boeken te kruipen…  

We zien elkaar terug na de examens, hopelijk duimen jullie voor ons! 

 

Tot binnenkort! 

Luca, Arthus, Wout en Tuur  



 Kleurplaat 
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Welpen 

 

Yewww welpen,  

 

September is niet alleen het begin van het nieuwe schooljaar maar ook van het nieuwe scoutsjaar!!! Toch zeker iets 

waar jullie naar konden uitkijken. Ik hoop dat jullie er “GOESTING” in hebben. De leiding ziet het dit jaar alvast zitten 

om weer leuke, originele en vooral legendarische vergaderingen te organiseren. 

 

Groetjes jullie nieuwe leiding, 

Mark, Alexander, Stan en Senne 

 

24 september: kennismaking (14u-17u @lokalen) 

Bereid jullie maar al voor op een leuk en spannen nieuw scoutsjaar. Vandaag vliegen we er meteen in want nu is de 

dag dat iedereen elkaar leert kennen vooral de nieuwe leiding en de nieuwkomers want sommigen kennen elkaar 

al van vorig jaar.  

 
1 oktober: ruiltocht (14u-17u @lokalen) 

Hopelijk is iedereen voorbereid om veel te wandelen en plezier te maken en haalt iedereen zijn innerlijke 

verkooptrucs naar boven want we gaan vandaag op ruiltocht. Hierbij gaan we proberen iedere deal die wij gaan 

maken bij e buren zo groot mogelijk maken. Alvast veel ruilplezier! 

 
8 oktober: riddervergadering (14u-17u @lokalen) 

Iedereen klaar om een stap terug in de tijd te gaan. Vandaag gaan we allemaal terug naar e middeleeuwen gaan de 

tijd van de ridders en prinsessen. Wij gaan ons bezig houden met hoe de ridders zich bezig hielden met allemaal 

verschillende wedstrijden!  Dat  de beste ridder mag winnen! Kom allemaal maar mooi verkleed als een ridder want 

het gaat een riddertastische dag worden! 

 
15 oktober: Bosspel (14u-17u @Tilleghem bos) 

Nadat Mark teveel filmpjes had bekeken van hoe je huizen moet maken 

in de wildernis ( “Jungle Survival” op YouTube). Wou hij zijn ervaring op 

de proef stellen. We zullen kampen maken, het Tillegem bos verkennen 

en nog veel meer. We spreken hiervoor af op Parking Tillegembos 

(vanwaar het kasteel in de verte te zien is). Tot snel! 

 

22 oktober: Hoe vettiger hoe prettiger (14u-17u @lokalen) 

Het is eindelijk weer zover, de jaarlijkse traditie! Mama, papa leg maar plastieken zakken open in de auto, want 

uw zoon krijgt u niet meer schoon terug. Het is tijd om onszelf weer eens goed vuil te maken. Leider Stan kijkt al 

maanden uit naar deze vergadering en zal zich hiervoor een week niet wassen.  
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29 oktober: Geen vergadering 

Vandaag zal geen vergadering doorgaan, omdat jullie leiders zich zullen bezighouden met het opbouwen van het 

jaarlijkse één-euro-feestje. Jullie zullen ons waarschijnlijk hard missen, maar wees niet getreurd! Volgende week 

zal er opnieuw een super toffe vergadering doorgaan. Groetjes, Alexander, Mark, Stan en Senne.  

 
4-6 november: Weekend 007 (@lokalen meer details volgen) 
Jullie weten niet alles van jullie leiding en dat is ook de bedoeling niet, maar er is wel 

een klein geheimpje die we kunnen verklappen... Mark is professioneel schutter en 

wapenexpert, Alexander is meester in het misleiden en op het foute been zetten van 

mensen en Stan heeft is zeer behendig en kan zich vermommen als de beste. Om dan 

maar te zwijgen over het grote brein achter deze organisatie en leider van het 

befaamde MI6, Senne. Zien jullie het verband tussen al deze skills? Het gerucht gaat 

dat wij de geheim agenten 003, 004, 005 en M zijn… 

Meer details over het weekend volgen in de mail en brief. 

 
12 november: Herfstwandeling (verdere info volgt) 

Smeert junder kieten ma in, gelijk ze zegge in bruhs! Met andere woorden, doe jullie stevige stapschoenen aan 

want vandaag vliegen we er in, onze befaamde herfstwandeltocht is terug en dit jaar nog mooier! De leiding heeft 

weer veel werk gestoken in het vinden van de perfecte route en versnaperingen voor onderweg dus allemaal 

afkomen met een goed humeur en uitgeruste benen. 

Verdere info volgt. 

 
19 november: Sportvergadering (14u-17u @lokalen) 
Omdat de leiding die extra kilootjes vanop kot er toch eens van wilt krijgen, en 

terwijl eens kijken als jullie zouden mee kunnen met onze exceptionele prestaties 

zorgen wij vandaag voor een heuse sportvergadering! Want wie vindt het nu niet 

eens leuk om het beste van zichzelf te geven! Wij zullen allesinds fris en fruitig vol 

energie enkele van de beste sporten voorbereid hebben. 

PS: goed uitgerust zijn is een aanrader 

 

PPS: persoonlijke masseur voor zondag is aangeraden 

 
26 november: Financiële actie (10u-17u @lokalen) 
Het is weer tijd om je beste beentje voor te zetten, we gaan namelijk geld inzamelen om ons kamp nog toffer te 

maken. Ga dus maar al je kennissen lastigvallen om zo veel mogelijk te verkopen. De welp die het meest verkoopt 

krijgt namelijk een leuke verrassing op kamp. Neem zeker ook een lunchpakket mee voor in de middag. Grote 

afkomst = legendarischer kamp!!! 

 
3 december: Sinterklaas vergadering (19u-21u @lokalen) 
Vandaag krijgen we weer eens bezoek uit Spanje, een vrolijke meneer komt om met zijn hulpjes de welpen een 

heerlijke traktatie te geven. Zorg dus dat je dit jaar heel flink naar de leiding en je ouders luistert zodat je zeker wat 

lekkers krijgt. 
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9 december (vrijdag dus!!!): Filmvergadering (19u30-21u30 @lokalen) 
Kom maar af in je comfortabelste kledij en met je coolste 3D-bril want we gaan een superspannende film bekijken 

in de luxueuze Cinema-Hubert. De leiding heeft uit hun favoriete films de allerbeste uitgekozen dus boek maar vlug 

je tickets. 

 

Aangezien de Sint net gepasseerd is en kerst er bijna aankomt betekent dat dat de leiding in hun jaarlijkse 

winterslaap/blok gaat. We hopen dat jullie al genoten hebben van de eerste helft van dit scoutsjaar en staan al 

weer te popelen om jullie terug te zien in het nieuwe jaar!!! 

 

Groetjes jullie leiding, 

Alexander, Mark, Stan en Senne  
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Jongverkenners 

 
 
Liefste jongverkennertjes 
 
Na een geslaagd kamp en een plezante zomervakantie vliegen we er weer in met zaterdagen gevuld vol pret en 
plezier.  
 
De vergaderingen gaan steeds door op zaterdag van 14-17u a de lokalen, tenzij anders vermeld. 
 
AFSPRAKEN: 

• Kom steeds in uniform: scoutshemd en das, pluspunten voor pull of t-shirt! 

• Laat tijdig weten als je niet kan komen of later zal zijn 

• Wees lief voor elkaar :)) 

 
Groetjes van jullie leiding, 
 
Bram, Jaak en Jerre 
 
24 september: kennismaking (14u-17u @lokalen) 

Een nieuw jaar betekent natuurlijk ook nieuwe gezichten. Wat is de schoenmaat van leider Bram? Hoe heet de kat 
van je beste vriend? Hoe gaat het nog met Jaak zijn liefdesleven? Welke totemnaam heeft Jeroen? Maak kennins 
metje medejongverkenners en je nieuwe leiding! 
 
1 oktober: Stadsspel (14u-17u @Standbeeld markt)  

Wist je dat het Sint-Janshospitaal in Brugge één van de oudste 
hospitaalgebouwen in Europa is?  Wist je dat de Onze-Lieve-Vrouwekerk de op 
een na hoogste bakstenen gebouw ter wereld? Vandaag gaan we op bezoek 
aan het Venetië van het noorden, namelijk onze eigen stad, Brugge. Afspraak 
om 14u aan het standbeeld op de markt. 
 
8 oktober: Financiële actie (10u @Graaf Visartpark) 

Haal jullie beste verkooppraatjes maar boven want vandaag gaan we voor die 
big moneyzz. Hoe talrijkere jullie aanweziger zijn, hoe gekker kamp we kunnen organiseren vol met 5-gangenmenu’s 
en decadente activiteiten. Afspraak aan het Graaf Visartpark te Brugge. 
 

14-16 oktober: Weekend (verdere info volgt) 

Het is zover! We gaan voor het eerst van dit scoutsjaar een weekendje weg met al onze scoutskameraden. Verdere 

info volgt nog via mail en brief!  

 
22 oktober: Cluedovergadering (14u-17u @lokalen) 

Wie van ons is de moordenaar? Vandaag zullen jullie allemaal je innerlijke detective moeten bovenhalen want de 
leiding is omgekomen in een tragisch maar verdacht ongeluk. Juist omdat jullie ons zo graag zien, hoppen jullie dit 
tragisch ongeval op te lossen en de moordenaar te vinden en voor het gerecht te brengen! 
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29 oktober: geen vergadering 

Omdat de leiding geld nodig heeft om alle jullie superleuke activiteiten van het kamp te kunnen betalen is het 
vandaag onze jaarlijkse fuif. Hierdoor is er jammer genoeg geen vergadering voor jullie vandaag . Maar niet 
gevreesd, volgende week zijn we terug met meer plezier! 
 
 
5 november: Highlandgames (14u-17u @lokalen) 

Vandaag gaan we op bezoek in Schotland en zullen we hun meest traditionele sporten beoefen, namelijk de Highland 
games. Wie kan het best een balk werpen, welke ploeg zal het sterkste zijn in touwtrekken, wie ziet er het knapst uit 
in een Kilt? Vandaag zullen al deze vragen beantwoord worden. 
 

12 november: Herfstwandeltocht (verdere info volgt via mail en brief) 

Deze week doen we geen ordinaire vergadering, maar wandelen we weer de jaarlijkse herfstwandeltocht! Samen 
met familie en vrienden kunnen jullie opnieuw een mooie herfstwandeling maken met onderweg natuurlijk weer 
lekkere hapjes en drankjes. Info volgt. 
 
19 november: Avondspel (19u30 – 21u30 @lokalen) 

Nu het steeds vroeger donker wordt spelen we natuurlijk weer een ferm avondspel. Doe kleren aan die vuil mogen 
worden, neem een zaklamp mee en zorg dat je goed gegeten hebt, want een spel in een donker bos is niet voor 
watjes. 
 
26 november: Sportvergadering (14u-17u @lokalen) 

Het is bijna december en dat wil zeggen: veel koeken en chocolade krijgen van de Sint, stresskilootjes door de 
examens en heuse kerstdiners met lekkere desserts. Hoog tijd dus om nog wat calorie√´n weg te zweten tijdens de 

sportvergadering. Doe je sportschoenen en sportieve kleren maar al aan! 
 
 

3 december: filmvergadering (19u-22u @lokalen) 

Aangezien iedereen al druk in de weer is met de examens, hebben we 
een klassieke blokpauze ingepland. We zetten ons gezellig dicht bij elkaar 
en kijken een leuke film met wat snacks bij de hand.  
 
 

 

10 december: Casinovergadering (19u-21u @lokalen) 

Omdat de leiding al midden in de examens zit doen we onze vergadering vandaag s ’avonds. We hopen al het geld 
dat we op 1 euro hebben verdiend vanavond te verdubbelen of wie weet gaan we wel volledig bankroet. 
 
 
Ziezo, dat was het alweer.  
 
Time flies when you¬¥re having fun.  
Succes in de examens, geniet van de feestdagen en we zien jullie graag terug in januari! 
 
Groetjes, 
 
Bram, Jaak en Jerre 
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Wist-je-datjes 

 

Wist je dat.. 

- We 2 nieuwe leiders verwelkomen… 

- … en je ze Wout & Tuur mag noemen? 

- De leiding een welverdiende voorlaatste plaats behaalde op een lokaal boogschutterstornooi? 

- Lukas dit jaar op reis ging naar Turkije?  

- Guillaume Vanden Abeele niet ver kan springen? 

- Waze een voorliefde heeft voor de hooggebergtes van Oostenrijk? 

- leider Elias en Vital graag wel eens samen een dutje doen? 

- Michael graag spaghetti eet? 

- de welpen graag verbouwen? 

- Er dit jaar 1 leider getotemiseerd werd … 

- … en deze sinds kort als ongeremde Griend door het leven gaat? 

- leider Guillaume aan fantoompijn lijdt? 

- Leider Emiel een monopolie op de waarheid heeft? 

- Guillaume echt maar zo slim is als hij eruitziet? 

- Luca binnenkort emigreert naar Spanje? 

- Arthur echt niets kan zien zonder bril? 

- we dit jaar 6 jinners hebben? 

- de leiding nauwe banden heeft met de golfwereld? 

- Arthur volgende maand op wereldreis vertrekt … 

- … en dat voor 3 maanden? 

- Jaak contact blijft houden met foeriers? 
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Verkenners 

 
Jeepse gasten, 
 
Daar is het nieuwe scoutsjaar alweer. Met een enthousiast en redelijk nieuw leidingteam hopen wij dat jullie na 
het fantastisch buitenlands kamp ernaar uitkijken om er opnieuw een spetterend jaar van maken. Met een ietske 
minder exotische bestemming zullen we dit jaar wel een machtig Ardennen kamp beleven. 
 
Desalnietemin verwelkomen we jullie met veel plezier terug voor een nieuw scoutjaar boordevol leuke avonturen 
en verhalen. Met de vernieuwde leidingploeg zien wij het alvast keihard zitten.  
 
Enkele afspraken die we toch willen maken:  
 
- Kom steeds met de fiets  
- Kom steeds in uniform (hemd én das!) 
- Kom op tijd 
- Vergeet de vergaderinglijst niet in te vullen in de whatsappgroep 
 
Vele vriendelijke groetjes 
Elias, Quinten, Guillaume en Emiel! 
 
24 september: Kennismakingsvergadering (14u-17u @lokalen) 

Jaaaa daar gaat ie weer, een nieuwe! Vandaag leren de nieuwe verkennertjes de groep wat beter kennen. Het 
wordt een klassiek 2 tot 5je aan de scoutslokalen. Met allerlei kennismakingsspelletjes leren we elkaar wat beter 
kennen en zorgen we zo voor een top groepssfeer voor de rest van het scoutsjaar. Probeer dus allemaal aanwezig 
te zijn! 
 
1 oktober: Wetenschapsvergadering (14u-17u @lokalen)  

Er zijn 2 dingen die zeker zijn int leven, den dood en belastingen. 

Maar naar mijn mening is de  wetenschap ook wel heel zeker in het 

leven. Stel je voor dat die Newton kerel noois dien appel ip ze kop 

kreeg, of dat den deen me zen computerstem daare de zwarte 

gaten nie at bestudeerd of da Darwin noois gezeit at dawe van de 

apen zijn gekomen (we mogen natuurlijk ook niet de gelovigen 

onder ons uitsluiten, maar het scheppingsverhaal is toch wel dikke 

onzin). zonder die dingen zaten wieder allemaal in de shit, we 

mogen allemaal dankbaar zijn voor die slimme meneeren en 

vrouwen gedaan hebben met ons belastinggeld. Dus wij gaan ons dit weekend verdiepen in de wereld van de 

wetenschap, we kunnen wel geen pattaten kanon maken. Tot dan jabronies! 

 
8 oktober: Stadspel (14u-17u, verdere info volgt) 

Een stadsspel kan niet missen in onze drukke planning. Bovendien kunnen we genieten van prachtige stad als 

Brugge. Daarom gaan we gaan Gent op stelten zetten! Verdere info en duidelijkheid volgt! 
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14-16 oktober: weekend (vrijdag 20u30 tot zondag 11u, verdere info volgt) 

Weekend, spreekt een beetje voor zich hé? Leuke activiteiten, zelf koken, slapen in een tent… Kortom, een kamp 

in het kort én op een andere locatie. Zoals gewoonlijk: info volgt ☺  

22 oktober: stalenrosvergadering (14u-17u @lokalen) 

Een hond? Nee doe niet dom, een paard? Jamais de ma vie, liever tussen m'n boterham dan tussen m'n benen, 

een draak? Ooit... Een varken met een zadel en een karotte aan een touwtje op een stok (a.k.a. karottefretter 

Charles De Ketelaere)? Nenene het enig dat ik tussen mijn benen vertrouw is mijn 'vestigial appendage' en een 

stalen ros a.k.a. mien velo, der komt niemand tussen mien en mien velo zelfs nie Sebastien Dewaele van 

preuteleute en als ie deraan komt dan roepk in ze DVM (dikke vette mulle) "EJ BLUF MEJE FIKKEN VAN ME VELO" 

en je wittet. Dus kom allemaal deze zaterdag af met jullie pimped out velo naar de stalen ros meet in de Koude 

Keuken. Mic drop. Tot volgende week jabronies. 

 
29 oktober: geen vergadering 

Naar jaarlijkse traditie organiseert jullie liefste leiding weer de welbekende – en grootste – fuif van Brugge. Ook 

dit jaar zullie jullie als verkennertak een deel worden van dit prachtverhaal (in ruil voor een mooie beloning voor 

op kamp ;) Verdere info en afspraken volgen! 

 
5 november: Financiële actie (14 – 17u @lokalen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Balenciaga, Gucci, Fendi, Prada of liever Louis V, Hermes, Versace of Supreme? Voor ieder wat wils op kamp! Echter 
zullen we eerst nog wat centjes moeten verdienen om op deze manier die gouden quads en paintballsessies te 
kunnen betalen! Info volgt! Oefen alvast jullie puppyface en schaaf je Algemeen Nederlands bij!  
 
12 November: Herfstwandeltocht (verdere info volgt) 
Vandaag alweer een klassieker van formaat. De jaarlijkse herfstwandeltocht is weer van de partij. Trek dus maar 
jullie langeafstandswandelschoenen aan om de omstreken van Brugge te verkennen. Omdat jullie nu in de 
verkenners zitten mogen jullie de wandeling zelfstandig afleggen zonder leiding :O Vergeet zeker geen centje aan 
jullie ouders te vragen voor de gigantische tombola na de wandeling. Altijd prijs, altijd prijs! 
 
19 november: avondspel (19u30 – 21u30 @lokalen) 
We kennen het wel allemaal, de steriotiepen van de horrorfilms… het domme blondje die alle verkeerde keuzes 
maakt en de groep in problemen brengt (ei wa doe hie nu hie dwoaze kalle, hie dwoaze herre), het koppel die 
verliefd zijn op elkaar en elk moment een momentje alleen zoeken (om je weet wel wat te doen, avondgymnastiek), 
etc… wieder zijn er om het verschil te maken, om de betere personen te zijn. We zullen zien wie hier de certified 
nichte is of wie de sterke beer van de groep is (no judgement). Tot vanavond jabronies! 
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26 november: Zwemvergadering (14u – 17u @Lago Olympia) 

 
 
Waterratten, even jullie aandacht! Na tal van voorgaande top-activiteiten, is het tijd om jullie eens te wassen! 
Naast het wassen zullen we ons vandaag uitleven en zal leider Quinsys julliue een backflip aanleren. Wie slaagt 
erin het in één dag te leren? Wie kan het diepste duiken? Wie is de snelste op de glijdbaan? We komen het 
vandaag te weten!  
 
Meenemen:  

• Zwembroek 

• duikbril 

• 11,5 euro 
 
3 december: Le Fût Du Canon vergadering (14u – 17u @lokqlen) 
Maar leider ik zie toch helemaal niks, amai die stroboscoop is wel heel fel, joengen die parels hebben allemaal 
dezelfde kleur, maar leider das toch helemaal geen muziek, waarom is de deur op slot leiding, kan het een beetje 
stiller, dit zijn waarschijnlijk de enige woorden die uit jullie mond zal komen die drie uur op de zaterdagnamiddag. 
Voor ons als leiding klinkt dit als muziek in onze oren. Laat je ook vooral niet verleiden door de titel van de 
vergadering, kom dit allemaal te weten dit weekend om 14u. Zorg ervoor dat jullie ticket is afgeprint en de QR-code 
perfect scanable is! 
 
10 december: filmvergadering (19u30-21u30 @lokalen) 
Om het jaar af te sluiten toveren we de lokalen even om tot een gezellige bioscoop. (nog gezelliger dan de Lumaire 
heb ik gehoor) Doe je comfortabele kledij maar aan om gezellig dicht bij elkaar te zitten en van de film te genieten. 
Het is aangeraden om een lekkere versnapering mee te nemen voor de kieskeurige chipslovers. De Colruyt chips 
zout/paprika kan namelijk wat basic genoemd worden. 
 
Het eerste deel van het jaar zit er al weer op. Ik weet dat jullie al terug uitkijken naar het begin volgend jaar. Wees 
gerust, in het tweede semester plannen we weer vergaderingen van topkwaliteit. Maar eerst moet de leiding hun 
neuzen even in de boeken steken. Een kaarsje branden voor de leiding is altijd toegestaan. 
 
Tot volgend jaar, 
 
Stevige linker, 
Quinten, Emiel, Guillaume en Elias. 
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De leiding 

 
De eerste persoon afgebeeld per tak heeft de functie van takleider en is zo ook eerste aanspreekpunt binnen de 
tak. Voor meer algemene vragen kunt u altijd terecht bij de groepsleiding. 

 

kapoenen.sthubertus@gmail.com 

z 
 

welpen.sthubertus@gmail.com 

 
 
 
 

Luca Desmet

0479/11.86.29

Wout Willems

0468/30.24.84

Tuur Dejaeghere

0468/33.50.25

Arthus Babled

0485/91.97.53

Senne  Stieners

0471/03.80.28

Stan Dejaeghere

0471/58.72.82

Alexander Groenvynck

0495/57.13.57

Mark De Craemere

0490/39.71.18
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jongverkenners.sthubertus@gmail.com 

 
 

 

verkenners.sthubertus@gmail.com 

 
 

  

Jeroen Michiels

0468/16.83.68

Sébastien Jacques 

0476/64.01.76

Bram Vercauteren

0494/79.54.91

Elias Louagie

0479/07.33.09

Guillaume Vanden 
Abeele

0477/39.83.83

Quinten Vandenbosch

0477/03.10.25

Emiel Maenhout

0497/52.55.99
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De groepsleiding 

 

Wat doen wij? 

• Website verzorgen 

• Bertjes opmaken 

• Evenementen organiseren (in samenspraak met andere leiding) 

• Leidingsverdeling 

• (Groeps)Administratie 

• Communicatie met ouders 

• Groepsraden organiseren 

• Leidingsploeg ondersteunen 

• Contact met district Brugse vrije  

• Kernraden met ons oudercomité  

• … 

groeps.sthubertus@gmail.com 

 
 

 

Scouts Sint-Hubertus                www.st-hubertus.be 
 
 

Bram Vercauteren

Elf-julistraat 6

8000 Brugge

0494/79.54.91

Emiel Maenhout

Oostendse Steenweg 249

8000 Brugge

0497/52.55.99


