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Voorwoord 

 

Waarde mede Sint-Hubertusianen en ouders, 

 

We blikken terug op een geslaagd eerste semester met elke week veel ravot- en 

spelplezier. Bovendien hadden we dit semester één van de meest succesvolle edities van 

onze Herfstwandeltocht in samenwerking met scouts Grimmertinge. Een drukke editie 

waarbij meer dan 650 deelnemers verdeeld over de grote en kleine toer de polders van 

Dudzele bewandelden. Bij deze bedanken we alle deelnemers voor hun steun en 

aanwezigheid bij dit evenement. 

We hopen alvast dat iedereen van jullie ook zo talrijk aanwezig zal zijn tijdens onze 

scoutsactiviteiten van het tweede semester. Deze zullen naar jaarlijkse gewoonte voor alle 

leeftijdsgroepen opnieuw starten met een schaatsvergadering op 21 januari. Verder 

kunnen we op 30 april opnieuw smullen met ons heus lente-ontbijt! Zet dit evenement 

alvast in jullie agenda en licht iedereen van jullie familie en vrienden in om zeker ook te 

komen. 

Daarnaast kunnen we ook met trots verkondigen dat er binnen onze scouts opnieuw veel 

nieuwe leden zijn bijgekomen en onze scouts langzaam maar zeker groter wordt. In dit 

voorwoord willen we dan ook alle leden en ouders bedanken voor het vertrouwen dat jullie 

hebben in onze scoutswerking. 

Tot slot blikken we vooruit naar onze zomerkampen die tijdens de eerste 2 weken van juli 

zullen doorgaan. Tijdens het verloop van het tweede semester zullen alle takken hierover 

meer informatie verschaffen. 

Na een meer dan geslaagd eerste scoutssemester, verlangen we om dit in het tweede 

scoutssemester minstens even goed te doen met nog meer scouteske activiteiten! 

 

 

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 €8,00. 
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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 van Scoutshemden en tekentjes voor op het scoutshemd? 

 

Eén scoutshemd kunt u bestellen via de Hopper webshop (https://www.hopper.be/nl/kleding/uniform?cat=97) 

van Scouts & Gidsen Vlaanderen. Om de juiste maat van het hemd te bepalen, is er het hele jaar door de 

mogelijkheid om onze pasmaten te proberen aan de lokalen. Via de webshop heeft u de mogelijkheid om het hemd 

thuis te laten leveren tegen een meerprijs of gratis te laten leveren aan het afhaalpunt in Merkenveld (Loppem) of 

De Banier (Brugge). Je ontvangt een mailbevestiging wanneer de zending vertrekt vanuit het Hopper magazijn 

samen met het ordernummer, de afhaaluren en het exacte adres van het Hopper afhaalpunt. 

 

Wat de tekentjes voor op het scoutshemd betreft, krijgt elk lid bij het begin van het scoutsjaar een gratis tekentje 

van het jaarthema. Voor het verkrijgen van andere tekentjes zoals een scoutsembleem of vorige jaartekens 

verwijzen we jullie opnieuw door naar de Hopper webshop (https://www.hopper.be/nl/kleding?cat=101) van 

Scouts & Gidsen Vlaanderen. 

 

Hoe bestellen/betalen van Pulls, T-shirts en dassen? 

 

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

een activiteit. Hierbij heeft u de mogelijkheid om dit alles cash te betalen maar toch prefereren wij het gebruik van 

overschrijvingen. Dit kan u doen door het totale bedrag te storten op het rekeningnummer BE22 0689 0407 1147 

met als vermelding: ‘naam kind + wat er besteld is’. Neem nadien uw overschrijvingsbewijs mee naar de scouts en 

dan krijgt u uw besteld item direct mee! Bovendien is het ook mogelijk om aan de lokalen via de bancontact-app 

of een QR-code te betalen bij één van de groepsleiders. 

https://www.hopper.be/nl/kleding/uniform?cat=97
https://www.hopper.be/nl/kleding?cat=101
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Inschrijving 

 

Het lidgeld voor werkjaar 2022-2023 bedraagt 55 euro. 

 
Hierin is inbegrepen: 

• Het inschrijvingsgeld voor het verbond (36 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


 
8 

 
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  

• Surf naar groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be 
• Meld je aan met de gebruikersnaam en wachtwoord van je kind. 
• Klik op het blokje 'individuele steekkaart'. 
• Vul de individuele steekkaart zo volledig mogelijk in. 
• Onderteken de steekkaart en klik op 'Opslaan'. 

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 kapoentjes, 
 
Hopelijk hebben jullie ons niet teveel gemist en hebben jullie zin in een nieuw scoutssemester boordevol leuke 
activiteiten. Wij zijn hopelijk geslaagd voor onze examens en kunnen dan met volle moed er tegenaan.  
 
Groetjes  
 
De leiding 
Luca, Wout, Arthus en Tuur 

 
21 januari: Schaatsvergadering (14u-17u @Boudewijn Seapark) 
We gaan vandaag de traditie in de scouts verderzetten, we gaan namelijk elk jaar eens met heel de scouts gaan 
schaatsen en vandaag is het weer zo ver. Neem dus allemaal maar jullie dikke kousen mee en haal jullie zotste 
schaatskunsten maar boven. De leiding kijkt hier alvast al naar uit.  
 
Mee te nemen: 6 euro, iets om in te wisselen tegen je schaatsen (Bvb. kids-id) , handdschoenen en dikke kousen 
 
28 januari: Reis-rond-de-wereldvergadering (14u-17u @lokalen) 
Wie van jullie is al eens naar het verre China geweest, of naar het grote Amerika? Dit zijn enkele zotte plaatsen die 
we vandaag samen met jullie gaan bezoeken. Hebben jullie ook al zin om de culturen van andere landen op te 
snuiven? De leiding heeft er al vast zin in, tot dan! 
 
4 februari: Junglevergadering (14u-17u @lokalen) 
Vandaag zullen we samen de jungle ontdekken net als Tarzan. We 
zullen samen door de jungle vliegen aan lianen, maar let op dat je niet 
gebeten wordt door de slang in de tempel, of niet in de val loopt van de 
jungle mensen, of achtervolgd word door wilde beesten.  
 
11 februari: Valentijnsvergadering (14u-17u @lokalen) 
Beste kapoenen, het is weer zo ver, de meest romantische dag van het 
jaar staat weer voor de deur. Vandaag mogen jullie al jullie charmes eens bovenhalen, en deze aanleren aan Wout 
en Arthus. En wie weet kom je vandaag wel jullie grote liefde tegen! 
 
18 februari: Verrassingsvergadering (14u-17u @lokalen) 
Dag kapoenen, wie van jullie weet wat we vandaag zullen doen? Gaan we kampen bouwen? Sportief zijn? Of nog 
iets helemaal anders? Dit komen jullie enkel te weten als jullie vandaag naar de scouts komen. Eén ding mogen 
jullie al weten, en dat is dat het een fantastische middag zal worden voor jullie. 
 

 
25 februari: Kookvergadering (11u-13u @lokalen)  
Aangezien dit vorig semester zo een topmiddag was, zullen dit nog 
eens opnieuw doen. We weten allemaal dat oefenen kunst baart, dus 
daarom zullen we dit keer nog een betere maaltijd kunnen maken dan 
de hamburgers van vorig semester.  
 
Mee te nemen: 4 euro 
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4 maart: Sportvergadering (14u-17u @lokalen) 
Welke kapoen kan er zo goed voetballen als Lionel Messi, zo snel lopen als Usain Bolt of zo goed basketten als 
Michael Jordan? Dit zullen we vandaag leren, dus trek allemaal maar eens jullie sportiefste outfit aan, want vandaag 
zullen we met de kapoenen van Sint-Hubertus alle records in de sport gaan verbreken. 
 
Mee te nemen: sportkleren en sportschoenen zonder zwarte zool 
 
11 maart: Casinovergadering (17u-19u @lokalen) 
Trek maar allemaal jullie chicste kleren aan, want vandaag gaan we 
de grote rijke mannen uitgangen. De leiding heeft de lokalen van de 
scouts verbouwd naar een van de grootste casino’s ter wereld en we 
willen jullie erbij voor dit groot evenement. Tot dan! 
 
18 maart: Boerderijvergadering (14u-17u @Kinderboerderij de 7 
Torentjes) 
Dag allemaal, vandaag spreken we af aan de boerderij van de 7 torentjes. We zullen samen eens een bezoek 
brengen aan de koetjes, schaapjes, varkentjes en nog zo veel meer dieren. Dus trek maar allemaal jullie botten aan, 
want we gaan er samen eens op uit. 
 
25 maart: Kunstvergadering (10u-12u @lokalen) 
Wie van jullie is er een echte kunstenaar net als Picasso, Van Gogh of Da Vinci? Dit zullen we vandaag samen 
ontdekken en wie weet vinden jullie wel een nieuw talent. De leiding kijkt er al vast naar uit om de pronkstukken 
van onze kapoenen te bewonderen! 
 
1 april: Geen vergadering 
Jammer maar helaas zullen we jullie deze week eens moeten missen. De leiding was namelijk een week de Zuidpool 
gaan ontdekken, maar ons vliegtuig heeft vertraging, dus we geraken er deze week niet op tijd om in de scouts te 
geraken. Volgende keer zullen we het wel dubbel zo plezant maken! 
 

 
8 april: Paasvergadering (14u-17u @lokalen) 
Het is weer zo ver! De paashaas komt weer langs, en natuurlijk is hij ook 
even bij onze scouts gestopt. Helpen jullie de leiding met de zoektocht 
die de paashaas voor ons heeft in elkaar gestoken? Wij kijken hier alvast 
naar uit, want dit wordt gegarandeerd een topdag! 
 
 
 
 

15 april: Highland-Gamesvergadering (14u-17u @lokalen) 
Vandaag zullen we als echte Schotten onze volksspelen organiseren waarin jullie het tegen elkaar zullen opnemen. 
Doe allemaal maar je mooiste kilt aan, want een Schot zonder kilt is geen echte Schot. Zijn jullie ook benieuwd 
welke kapoen de beste Schot is? 
 
21-23 april: Groepsweekend (verdere info volgt) 
Eens om de 5 jaar trekken we met de hele scouts op weekend. Neen deze keer niet alleen kapoenen, maar ook de 
Welpen, Jongverkenners en Verkenners. Wij zijn scouts Sint-Hubertus. We zijn 1 grote familie. Dit wil je echt niet 
missen. Meer info volgt via mail. 
 
30 april: Lenteontbijt (verder info volgt)  
Na jaarlijkse gewoonte organiseren Scouts Sint-Hubertus en Scouts Grimmertinge het Lenteontbijt. Dit is een 
ochtend waarop je je voetjes onder tafel mag schuiven en kan genieten van een lekker ontbijtje. Dit gaat jammer 
genoeg ten koste van een activiteit op zaterdag. We zien jullie wel op de volgende vergadering, of wie weet, op het 
ontbijt zelf. 
 
Opgelet: geen vergadering op 29 april! 
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6 mei: Bosspel (14u-17u @Beisbroek (sterrenwacht))  
Vandaag zullen we eens het grote bos van Beisbroek verkennen aan 
de hand van een groot bosspel. Bereid maar alvast jullie 
sluipmethodes voor, en trek jullie meest gecamoufleerde kleren maar 
aan, want dit zou wel eens goed van pas kunnen komen vandaag. 
 
13 mei: Filmvergadering (19u-21u @lokalen) 
Vanavond zullen we nog eens gezellig samen onder een dekentje 
kruipen in de lokalen. Zullen we daveren van een spannende film, of lachen door een grappige film, dit is nog een 
verrassing voor jullie, maar als jullie flink zijn zal de leiding wel nog zorgen voor een drankje en een hapje tijdens de 
film.  
 
20 mei: BBQ + Kampvoostelling (13u-17u @lokalen, 15u zijn de ouders welkom voor de kampvoorstelling) 
De leiding heeft hun PowerPoint skills tot de test gebracht en een leuke presentatie gemaakt voor jullie. Niet zomaar 
een presentatie, maar eentje waarbij we te weten komen waar we naartoe gaan op ons zomerkamp! Wij hebben 
er in elk geval al veel zin in! Voor de voorstelling, maken we tijd voor een leuke en gezellige barbecue. Ouders zijn 
zeker en vast welkom na de BBQ om de kampvoorstelling bij te wonen. Meer info volgt nog via mail. 
 
Mee te nemen: 2 euro + stukje vlees voor op de BBQ 

 

 
Zo dat was het dan weer. Een bewogen scoutsjaar met vele leuke activiteiten. Het enige wat nu nog rest is het 
zomerkamp. Hebben jullie er evenveel zin in als wij? We hopen in ieder geval van wel. Hopelijk hebben jullie je ook 
een beetje geamuseerd dit jaar? Wij hadden wel die indruk.  
 
Zo, dan zien we jullie op het zomerkamp en misschien staat dezelfde leiding in de kapoenen in het volgende 
scoutsjaar. 
 
Groetjes, 
Luca, Wout, Arthus en Tuur 
 

  



 Kleurplaat 
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Welpen 

 

Guess who’s back back back, back again again gain , the welpenleidings back back back tell your friends (ft Eminem)  

  

Yewww welpen , hier zijn we weer met een gloed nieuw semester die we weer helemaal vol plannen met leuke, 

epische , originele, hilarische legendarische activiteiten.  De welpen leiding heeft er alleszins zin in!!!! 

 

Groetjes Alexander, Mark, Stan en Senne 
 
21 januari: Schaatsvergadering (14u-17u @Boudewijn Seapark)  
Uit respect voor jaarlijkse traditie gaan we dit jaar terug met zen 
allen de schaatsbaan op. Trek jullie wanten en muts alvast aan, 
oefen jullie pirouette en schaatsen maar! Diegene met de sierlijkste 
en vlugste schaatsstijl wint. We spreken ook dit jaar af om 14u op 
de parking van de schaatsbaan in het Bouwedwijn Seapark en zien 
jullie ouders daar ook terug om 17u. Tot dan! 
 
Mee te nemen: 6 euro, iets om in te wisselen tegen je schaatsen 
(Bvb. kids-id) , handdschoenen en dikke kousen 
 
28 januari: Kookvergadering (11u-13u30 @lokalen) 
Deze middag mogen jullie je echte kookkunsten meenemen! Want we gaan koken met de welpen!  Pizza, fruits de 
mere, een taart??? Het is nog een mysterie wat we zullen koken maar zorg zeker dat jullie maagjes leeg zijn bij het 
starten van deze vergadering      .  
 
Mee te nemen: 3 euro en een handdoek 
 
4 februari: Highland-Gamesvergadering (14u-17u @lokalen) 
Een vergadering in het hoge noorden van het Verenigd Koninkrijk? Jullie gaan je grootste spieren moeten 
bovenhalen hoor! We zullen vandaag allerlei krachtgedreven wedstrijdjes spelen zoals  bij de echte highlandgames 
in Schotland!  
 
11 februari: Valentijnsvergadering (14u-17u @lokalen) 
Met een paar pufjes parfum en je fijnste outfit gaan we samen op zoek naar je ideale wederhelft. Vandaag zijn er 
namelijk veel liefdeskriebels te vangen. Oefen dus je beste openingzin in de spiegel en maak je klaar om de nieuwe 
Cassanova te worden. 
 

 
18 februari: Minecraftvergadering (14u-17u @lokalen) 
Haal je diamond pikhouweel en netherite zwaard maar 
boven, vandaag stappen we de wonderlijke wereld van 
Minecraft in. Samen bouwen we een hele wereld op 
bestaand uit verschillende dirtblok huisjes en strijden we 
tegen enderdraken. Als je van avontuur houdt is dit de 
vergadeirng van het semester!  
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25 februari: Avondspel (20u-22u @lokalen) 
Deze vergadering zal later zijn, dus dat betekent ook donkerder!! Maak dus zeker dat je je zaklamp meehebt en 
misschien ook sluipkleren zodat je minder zichtbaar bent!  Dit zul je zeker nodig hebben om de leiding voorbij te 
kunnen zonder herkent te worden!  
 
Mee te nemen: zaklamp 
 
4 maart: Welpendag (14u-17u, verdere info volgt) 
We spreken vandaag af met alle welpen van alle scoutsen in district Brugge! Dit wordt dus een groot feestje. We 
spelen spelletjes met zowel andere gastjes als met andere leiding. De info van waar dit zich afspeelt volgt via mail. 
 
11 maart: Zwemvergadering (14u-17u @interbad Sint-kruis)  
Vandaag gaan we het zwembad wat van dichterbij verkennen. 
Wie neemt het op tegen leider Senne in een wedstrijdje 100m 
zwemmen? Wie durft van de gekke glijbaan te gaan? Deze 
activiteit is perfect voor alle waterratten uit onze welpentak. 
Afspraak om 14u aan de ingang van het Interbad in Sint-Kruis. 
 
Mee te nemen : Zwembroek, handdoek & 2 euro 
 
18 maart: Stadsspel (14u-17u @ ‘t Zand) 
Vandaag gaan wij onze geliefde stad Brugge onveilig gaan maken. Kennen jullie alle Brugse straten al of verkiezen 
jullie toch nog steeds de kaart om te navigeren? Bereid je maar voor op een episch spel in onze mooie stad! We 
spreken af aan ’t Zand, jullie leiding zal in het midden van het plein staan en zorgen dat jullie ons goed kunnen zien. 
Tot dan! 
 

25 maart: Financiële actie (10u-17u @Graaf Visartpark) 
Na een alreeds geslaagde financiële actie vorig semester 
proberen we het nu nog beter te doen. Kortom het is money time 
vandaag! We leuren opnieuw met wat lekkers en jullie 
verkooppraatjes worden op de proef gesteld. Wie van jullie 
wordt de beste deur-aan-deur-verkoper? Het inoefenen van het 
voetje-tussen-de-deur-techniek en een schattig gezicht opzetten 
kan jullie alvast een duwtje in de goede richting geven. Kom in 
perfect uniform! 
 
Mee te nemen: Lunchpakket + scoutsuniform 

 
1 april: Geen vergadering  
Oh no! Geen scouts vandaag, jammer! Sorry lieve welpen maar de leiding gaat er even tussenuit om aan 
teambuilding te doen. Dat is af en toe broodnodig! Soms moet de leiding aan ‘Peer-evaluatie’ doen. We moeten 
onderliggende frustraties en onopgeloste ruzies terug goedmaken. Zodat jullie, onze gastjes kunnen blijven 
genieten van kwaliteitsvolle vergaderingen en een goed samenhangend, op elkaar inspelend leidingsteam. Tot 
volgende week! 
 
8 april: Paasvergadering (14u-17u @lokalen) 
Net zoals vorig jaar is er een vreemd wezen rond de koude keuken gepot, de beroemde paashaas. Hij heeft enorm 
veel eieren achtergelaten en als flinke scoutsgasten gaan wij dit natuurlijk opruimen. Neem dus allemaal je mandje 
mee om al die lekker(ei)en op te rapen. 
 
 



 
15 

 
15 april: Strand vergadering (14u - 17u @Het klein strand van 
Jabbeke, meer info volgt) 
Omdat we dachten, wij gaan naar de zee.. maar toen dachten, 
oei dat is best ver... Hebben wij beslist de zee maar ons te te 
brengen! Het klein strand van Jabbeke! Wat heeft een mens 

meer nodig? Buiten een beetje zon natuurlijk! Afspraak op de 
parking van het klein strand! 
 
 
21-23 april: Groepsweekend (@Merkevelde, verder info 
volgt) 
Goed nieuws! Dit jaar zal er geen welpen weekend maar een groepsweekend zijn. Dit betekent dat we met heel 
de scouts samen op weekend gaan. Er zullen zowel activiteiten onder de welpen als activiteiten met de hele 
groep zijn, dus zeker afkomen! Meer info over het weekend volgt nog via een brief en mail. 
 
30 april: Lente-ontbijt (@lokalen, verdere info volgt via mail) 
Cornflakes, fruit, boterkoeken, fruitsap, roerei … je vindt het allemaal terug op ons jaarlijks ontbijt! Neem dus je 
nonkels, tantes, broers, zussen en (groot)ouders mee voor dit heerlijk evenement. Wees gerust dat jullie niets 
zullen tekortkomen en jullie buikjes rijk gevuld zullen zijn. 
 
Let op: deze activiteit gaat uitzonderlijk op zondagochtend door en is voor de hele familie. 
 
6 mei: “Slimste Welp” vergadering (19u-21u @lokalen)  
Het is eens tijd om ons brein goed te laten prikkelen, It is Quizzz time!!! Hopelijk betekent het einde van het school 
jaar ook dat jullie hersenen vol zitten met nieuwe weetjes. Deze activiteit zal plaatsvinden in de avond in onze 
lokalen. De quiz zal bestaan uit meerdere categorieën zodat iedereen zijn specialiteiten kan tonen. De winnaar 
wandelt naar huis met de titel van Slimste Welp 2023! 
 
13 mei: Casinovergadering (18u30-20u30 @lokalen) 
Ben je eerder een bluffer, heb je veel geluk of kun je goed tellen ? Dan heb jij misschien kans om met de grootste 
chiplead naar huis te wandelen vanavond! Deze avond gaan we net als het weekend van in het begin dit schooljaar 
een Casinovergadering doen. Wat jullie zeker mee moeten nemen is een grote berg geluk en je goed verstand!  

 

 
20 mei: BBQ-vergadering + kampvoorstelling (17u-19u30 @lokalen, 
ouders welkom vanaf 19u) 
Met spijt in ons hart sluiten wij het scoutsjaar af. Bedankt voor het fijne 
jaar gasten! Maar om toch in schoonheid af te sluiten organiseren wij nog 
een mega gezellige BBQ, neem zelf jullie vleesjes mee en wij zorgen voor 
de rest! Nadien maken we ook het kampthema en de kamplocatie 
bekend bij onze kampvoorstelling. Ouders zijn bij deze kampvoorstelling 
welkom om 19u. 

 
Mee te nemen: 2 euro en je eigen stukje vlees (de leiding zorgt voor groentjes en patatjes) 
 
Ziezo, dat was het dan, weer een spetterend scoutjaar voorbij! Nu zal de leiding in hun jaarlijkse zomerslaap/blok 
kruipen. We zullen jullie een tijdje moeten missen. 
 
We verlangen al naar het legendarische kamp met jullie! We zien jullie terug op het ons zomerkamp van 3 tem 9 
juli, waarbij we een hele week plezier en vertier zullen beleven.  
 
Tot dan jongens! 
 
Scouteske groeten, 
Mark, Stan, Alexander en Senne   
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Jongverkenners 

 
 
Beste jongverkenners, 
 
Het eerste semester is alweer voorbij gevlogen. In januari vliegen we er weer in met een traditioneel middagje 
schaatsen. 
 
De vergaderingen gaan steeds door op zaterdag van 14-17u aan 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 :)) 

Vele groetjes, 
Bram, Jaak, Jerre 
 
21 januari: Schaatsvergadering (14u-17u @Boudewijn Seapark)  
Na een lange periode vol examens voor jullie en de leiding, zijn we er terug met de eerste activiteit van het 
semester!!! We gaan zoals jaarlijkse traditie het voorschrijft gaan schaatsen in het Boudewijn Seapark.  
 
Vergeet zeker je warme handschoenen, identiteitskaart en je geld (6 euro) niet!  
 
28 januari: ULTIMATE GASTEN VS LEIDING BATTLE (14u-17u @lokalen) 
Vandaag nemen jullie het op tegen jullie teerbeminde leiding! Bereid jullie alvast voor een heuse battle waarbij jullie 
de leiding op verschillende aspecten zullen kunnen uitdagen. Jullie leiding heeft deze week alleszins al een extra 
fitness sessie ingepland om jullie met glans te kunnen verslaan. Denken jullie de leiding toch aan te kunnen? Kom 
dan om 14u naar de lokalen. 
 

4 februari: Avondspel (19u-21u30 @lokalen)  
Nadat jullie al eens van een spooky avondspel konden genieten in het eerste semester, zullen we deze avond een 
nog beter spel spelen. Kom allemaal in grote aantallen naar de lokalen want dit wordt opnieuw een knaller van 
formaat! 
 
11 februari: Valentijnvergadering (14u-17u @lokalen) 
Leider Jaak is op zoek naar een nieuw lief. Jeroen wil graag wat advies om zijn relatie wat meer vuur te geven. Leider 
Bram is in de wolken met zijn nieuwe liefde. Kom alle nieuwtjes en tips over liefde te weten tijdens deze ware 
valentijnnamiddag! 
 
 
18 februari: Bosspel (14u-17u @Tillegem Bos: Parking 
standbeeld) 
Aangezien jullie de oerwouden, grachten, kastelen, loopgraven en 
zeeën van de koude keuken intussen al uit jullie broekzak kennen, 
gaan we vandaag eens onbekend terrein verkennen. Hiervoor 
spreken we af in het Tillegembos om een op en top strategisch 
spel te spelen! 
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24-26 februari: duodagen (Verdere info volgt)  
De duodagen zijn een weekend voor alle derdejaars jongverkenners 
van het district Brugse Vrije, dus samen met alle andere scoutsen 
uit Brugge. Zet dus maar jullie beste beentje voor om onze scouts 
zo goed mogelijk te vertegenewoordigen! De eerste- en 
tweedejaars mogen dit weekend dus thuisblijven. Meer info volgt! 
 
 

 
4 maart: Financiële actie (10u-17u @lokalen) 
De leiding is volop bezig om een super zot kamp voor jullie te bedenken, maar hiervoor hebben we natuurlijk ook 
centjes nodig. Vandaag doen we dus financiële actie, kom zeker in grote hoeveelheden af, want dan kunnen we dit 
jaar misschien wel gaan paintballen?!?!? 
 
Mee te nemen: uniform, lunchpakket, rugzak en fiets 
 
11 maart: Fietsvergadering (14u-17u @lokalen) 
Vandaag zullen we onze innerlijke Eddy Merckx bovenhalen, neem 
dus allemaal maar jullie fiets mee en dan zullen we zien waar de 
weg ons naartoe brengt! 
 
Mee te nemen: fiets 
 
 
18 maart: Techniekenvergadering (14u-17u @lokalen) 
Leider Jerre is een echte technieker en hij heeft gemerkt dat jullie nog niet zo handig zijn. Daarom doen we vandaag 
techniekenvergadering, hier gaan jullie alle knoopjes van het vak leren (letterlijk). Maak Jerre maar trots vandaag! 
 
25 maart: Zwemvergadering (14u-17u @Interbad Sint-Kruis) 
Omdat het nog steeds koud is buiten gaan we ons wat warm zwemmen in het zwembad van het Interbad. Wie wint 
tegen de leiding met 100m schoonslag? Wie gaat het snelst van de glijbaan? Kom het deze middag allemaal te weten!  
Vergeet dus zeker je zwemgerief niet, info volgt nog!  
 
Mee te nemen: zwembroek, handdoek & 3 euro.  
 
1 april: geen vergadering  
Gegroet, aardlingen. We willen jullie meedelen dat we jullie leiding hebben ontvoerd en meegenomen naar de 
planeet Zorgrob voor een epische missie. Jullie zullen hen voor een heel weekend lang moeten missen, maar wees 
gerust; als ze zich gedragen sturen we hen heelhuids terug. Dit is geen grap.  
  
8 april: Ruiltocht (14u-17u @lokalen) 
Omdat leider Jaak economie studeert wil hij graag een experiment met jullie uitvoeren voor zijn thesis. Hij wil 
namelijk zien hoeveel monetaire waarde jullie kunnen creëren uit een simpel object, namelijk een ei! Daarom gaan 
we dus op ruiltocht, neem zeker je verkooppraatjes mee ;) 
 
15 april: geen vergadering  
Vandaag is er jammer genoeg geen vergadering 🙁. Neem dus de tijd om nog wat fortnite te spelen of jullie mentaal 
al voor te bereiden voor het groepsweekend dat volgende week zal doorgaan. Niet getreurd dus want voor je het 
weet is het alweer volgende week zaterdag. 
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21- 23 april: Groepsweekend (@merkenveld, verdere info volgt)  
Na een tof weekend aan de lokalen in het eerste semester, gaan we dit semester op verplaatsing naar merkenveld! 
Dit zullen we niet alleen doen maar wel met al de leden van onze mooie scouts. Verdere info volgt via mail en brief. 

 
30 april: Ontbijt (Verdere info volgt) 
Aan allen die al eens hebben genoten van het lekkere lenteontbijt: 
proficiat! aan allen die nog nooit in hun leven zo’n uitgebreid en 
verzorgd ontbijt hebben gegeten, pak je kans! Dit weekend is er 
geen vergadering op zaterdag, maar in plaats daarvan een lekker 
ontbijt op zondag! 
 
Let op: deze activiteit gaat door op de zondag in plaats van de 
zaterdag! 
 

 
6 mei: Zeevergadering (Verdere info volgt) 
Niets beter dan een dagje zonnen aan de Belgische kust, en misschien ook eens pootje baden. PS: Jaak kan in z’n 
eentje alle jv’s aan in beach volleybal. PPS: Big Bram scheurt jullie in een sprintje schoolslag tot aan de boei en terug. 
PPPPPPPPS: Jeroen was ooit wereldkampioen zandkasteel bouwen. 
 
13 mei:  Verrasingsvergadering (14u-17u @lokalen) 
Is het vliegtuig? Is het vogel? Nee, dat is het niet! Het is Jaak die weer een fantatische vergadering uit zijn hoed tovert. 
Kom allemaal om 14u naar de lokalen voor deze toffe verrassing. 
 
20 mei: BBQ + kampvoorstelling (19u-21u30, ouders welkom vanaf 21u voor de kampvoorstelling @lokalen) 
Om het semester in stijl af te sluiten gaan we nog eens lekker barbecuen. Na de barbecue zijn jullie ouders ook 
welkom voor de kampvoorstelling, waarbij jullie alles te weten komen over het zomerkamp.  
 
Mee te nemen: 4 euro 
 
En zo zit ook het tweede semester er al weer op.  
Laat jullie maar soigneren tijdens de examens en we zien jullie terug op kamp!! 
 
Vele groetjes, 
Bram, Jaak, Jerre 
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Wist-je-datjes 

 

Wist je dat … 

- Onze scouts bijna 100 leden (exclusief leiding) heeft? 

- Er op onze herfstwandeltocht meer dan 650 deelnemers waren?  

- We dit semester met heel de scouts op groepsweekend gaan? 

- Enkele van jullie leiders een marathon zullen lopen? 

- Leider mark het volgende semester potentieel internationaal gaat voor een Coca-Cola 

campagne? 

- De leiding een voorkeur heeft voor de Oosterse keuken? 

- Oud-leider Arthur geland is … 

- … en binnenkort potentieel immigreert naar Guatemala? 

- Leider luca meer en meer op een gorilla begint te lijken?  

- Leider Alexander wellicht al eens een Happy Meal voor je heeft klaargemaakt? 

- Leider Alexander deel uitmaakt van één van de betere taxidiensten uit Brugge? 

- Saartje Vandendriessche op zelfstandige basis verder zal werken bij de vrt? 

- Oud-leider Michael volop bezig is met het behalen van zijn trainersdiploma om voetbalcoach te 

worden? 

- Leider Quinten en leider Elias deel uitmaken van de 

bende van de rode mutsen?  

- De leiders voor al hun examens zullen slagen?  

- Leider Guillaume een pruik draagt? 

- Leider Elias iets met snorren heeft? 

- Leiders Wout en Alexander graag Tiramisu eten? 
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Verkenners 

 
Dag verkenners,  
 
Hier komt het tweede semester! Na een kleine kerstpauze met familiefeesten en gezelligheid vliegen we er weer 
stevig in. De laatste rechte lijn naar het zomerkamp waar we ons twee weken op een veld als beesten kunnen 
gedragen. De leidingsploeg kijkt er alvast naar uit ☺. 
 
Kom dit semester dus allemaal af om de kerstkilo’s er af te scoutsen en met ons een semester vol plezier te beleven. 
 
Nog even snel de afspraken herhalen: 
 

- Kom steeds met de fiets 

- Kom steeds in uniform 

- Kom op tijd 

- Verwittig tijdig en vul de aanwezigheidslijst aan op whatsapp 

 

21 januari: Schaatsvergadering (14u – 17u @Boudewijn Seapark) 
De schaatsbaan van Boudewijn Seapark, die door Barack 
Obama wel eens vergeleken werd met het meer dan mooie 
vrijheidsbeeld in NYC waar de vrijheid nu eenmaal niet zo vrij 
is. Nee dit is de schaatspiste waar de befaamde Tonya 
Harding de eerste Amerikaanse vrouw was die een 
drievoudige axel-sprong uitvoerde tijdens de voorstelling. 
Dus het is een hele eer dat ons groepje delinquenten op 
hetzelfde ijs als haar mogen schaatsen. Alsook is het tijd voor 
een nieuwe editie van de voorstelling van scouts Sint – 
Hubertus on ice (geen zorgen Disney kan ons niks maken, 
denk ik toch). Neem misschien ook een paar cheesy 
oneliners over ijs mee, hier heb je er alvast een paar: Allow 
me to break the ice; Tonight’s forecast… a freeze is coming!; Let’s kick some ice!.  
 
Mee te nemen: handschoenen, identitietskaart en 6 euro 
 

 
28 januari: Gamevergadering (19u – 22u @lokalen)  
Vroeger in mien ouden tied zaten wieder na tschole (nadat we natuurlijk ons 
huiswerk hadden gemaakt) veur uze beeldbuze me men PlayStation drie zoender 
hdmi kabel, ip mw2 zieke montages te maken en uze enemies te teabaggen 
nadawe ze helemoal kapot e gemakt. Om tan loater ip black ops 1 nazi zombies te 
speeln met de matties en die klote easter eiers te doen. Goeien tied, ewel nu 
zaterdag kruupn wieder terug na die nostalgie samen me junder. Dus zet je gereed 
voe deze vergaderinge. Aja en FIFA was er natuurlijk ook, ma eigelik f*ck FIFA 
(kutspel). Neem allen wat controllers en kabels mee indien je over deze zou 
beschikken. Hier ook nog een filmpje met een gekke montage van FaZe Quinten, 
FaZe Elias, FaZe Emiel en FaZe Guilloom: 
https://www.youtube.com/watch?v=CBM-NZdWyk4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CBM-NZdWyk4
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4 februari: Geen vergadering 
Quinten is naar Turkije om meer haar op zijn hoofd 
te verkriigen. Elias is op zijn vier racefietsen 
!!!tegelijk!! de Mont Ventoux aan het beklimmen, 
althans dat probeert hij... Emiel LIGT NU NOG 
STEEDS TE SLAPEN OP ONZE COMPTOIR en 
Guillaume is ergens in een beek terechtgekomen 
(alweer niet erover kunnen springen), niet met de 
hakken over de sloot…  
Om die geldige redenen verwachten wij jullie niet 
aan de scouts op 4 februari. TOT VOLGENDE WEEK 

 
11 februari: Valentijnsvergadering (14u-17u 
@lokalen) 
Bionk, krijg je een pijl in je bil en ben je opslag verliefd. Cupido is een scherpschutter vandaag en richt zijn pijlen op 
de verkenners van Sint-Hubertus. Nu nog zien wie de pijlen ontwijkt en wie geraakt wordt en verliefd wordt op het 
meisje, euhhmmm de persoon van zijn dromen. Nu zaterdag Valentijnvergadering van 14uur tot 17 uur aan de 
lokalen. Groetjes anoniempje xxxx 

 
18 februari: Sportvergadering (14u- 17u @fietsenstalling sporthal koude keuken) 
Wie niet sterk is moet slim zijn, maar vandaag gaan we sporten. Haal jullie sportschoenen, uiteraard met witte zool 
want dat moet zo in de sporthal van de Koude Keuken, van de haak en warm maar al wat op want we zullen sporten. 
Net als Olympische veteranen zullen we verschillende disciplines, weliswaar niet allen Olympische, beoefenen. Op 
het einde van de dag maakt de leiding bekend wie de fitste Verkenner van jullie allen is. Survival of the fitste????? 
 

 
 
25 februari: Verkennersdag (verdere info volgt) 
Deze uitgelezen kans kunnen jullie niet laten liggen om de mede verkenners van het district brugese vrije te leren 
kennen. De verkennerdag is een dag voor alle givers/vekenners/gidsen van de scoutsen in brugge. Laten we samen 
tonen dat Sint-Hubertus de beste scouts is van Brugge en kom allen af naar de verkennerdag! 

 
4 maart: Metrospel (@Voorkant station Brugge, info omtrent uren volgt nog) 
BXL, Brussel, Bruxelles, … onze grootse, mooie en multiculturele hoofdstad van ons Belgenland. Als Belg een bezoek 
brengen aan onze hoofdstad is als een brood halen bij de bakker, toch vind ik als West-Vlaming dat we te weinig 
aandacht besteden aan ons Vlaams landschap. Daarom wilden we als scouts daar verandering in brengen en gaan 
we met de verkenner tak al elk jaar met heel de bende naar deze grootstad. Dit om de cultuur op te snuiven, zowel 
bovengronds als ondergronds, de lokale bedrijven, het openbaar vervoer financieel te ondersteunen. We spreken 
deze zaterdag af aan de voorkant van het station in Brugge. Tijdstip en prijs communiceren we nog! 

  

toch niet het tropisch warm weer als verwacht, hier 

in Turkije  
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11 maart: Epic Meal time (14u-17u @lokalen) 
Baconstrips & baconstrips & baconstrips & baconstrips & baconstrips, 
custom Jack Daniels meat sauce, that’s the burger base baconator layer 
player, waren een paar van de meest legendarische quotes op YouTube 
in 2012. Waar Harley Morenstein en vijf random Canadese jabronies de 
meest gekke en banale caloriebommen maakten en deze dan op de 
meest vulgaire manier op aten. We kunnen met onze verkenner tak nu 
eenmaal maar proberen om deze kunstwerken na te maken, maar zoals 
Homer Simpson het al eens heeft gezegd “trying is the first step to 
failure”. Dus kom deze zaterdag af met de meest gekke ideeën known to 
mandkind naar deze vergadering. En vergeet niet “no veggies”.  
 
Hier alvast een bekende video van deze groep buitengewone mannen: 

https://www.youtube.com/watch?v=m9FRSghXhDM 

 
Mee te nemen: 5 euro 

 
18 maart: Cercle Brugge - Genk (info volgt via mail en whatsapp) 
Deze vergadering gaan we brullen, roepen en tieren zoals leider Elias en Quinten ieder weekend doen. Neem 
allemaal jullie beste groen zwarte tenue mee om de lievelingsploeg van de leiding naar de zege te roepen. De 
precieze data is nog niet bekend maar zal doorgegeven worden via whatsapp. VERGEET NIET… LLC!!! 

 
25 maart: Verrassingsvergadering (14u-17u @lokalen) 
Is het een bonding met een andere scouts, is het een oud-leiding die terug komt, is het een super leuk pretpark 
bezoek. Het kan zomaar allemaal, maar de enige zekerheid is dat het een vergadering vol dolle pret zal zijn! Wij 
organiseren dit weekend dus een vergadering om jullie te verrassen. Dit weekend is een 2 tot 5je aan de lokalen. 
Allen afkomen. 
 
1 april: geen vergadering 
Op 1 april gaat jullie leiding samen op weekend. Er moet veel besproken worden waardoor we dus geen tijd zullen 
hebben om leuke spelletjes met jullie te spelen. NO JOKE. Jullie worden niet verwacht aan de lokalen, ook niet 
ergens anders, jullie worden niet verwacht. “Eindelijk eens een zaterdagmiddag zonder de leiding” horen we de 
verkenners zeggen terwijl de leiding zegt “eindelijk eens een weekend zonder de verkenners”. Mopje we missen 
jullie nu al. voetnoot: het is echt geen mopje, er is geen vergadering op 1 april. 
 

 
8 april: Wackobar (@Burg, verdere info volgt) 
Om onze scoutskas te spijzen organiseert jullie leiding al enkele jaren de barwerking op een 
muziekevenement in stad Brugge. Dit jaar willen we jullie graag betrekken in dit verhaal. De 
reden hiervoor is jullie goede en vlotte houding tijdens Junglefest, maar ook omdat het 
organiseren/helpen op z’n evenement jullie wat meer voeling geeft met de scouts “achter de 
schermen”, wat jullie in de toekomst zeker ten goede zal komen ;-) . Meer info volgt, maar 
we kunnen al meegeven dat we rond 19u30 zullen afspreken aan de Burg, te Brugge. 
 
 

15 april: Een vlotte vergadering (14u-17u @lokalen) 

Soms loopt het niet altijd zoals we willen, soms gaat het eens wat minder, maar 

onthoudt: het leven in Sint-Hubertus is beter dan dat van een vlinder! Deze week 

bekijken we de wereld door een roze bril, we geven niet op en strijden om er iets 

vlot van te maken. Doe je vlotte schoenen aan, bereid een vlotte babbel voor en kom 

vlotjes naar de lokalen. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=m9FRSghXhDM
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21 – 23 april: Groepsweekend (verdere info volgt via mail) 
U leest het goed! Eindelijk nog eens een groepsweekend! Voor jullie waarschijnlijk jullie (tweede maar ook) laatste 
groepsweekend als gastje, want deze gelegenheid doet zich maar om de vijf jaar voor. Dit weekend trekken we met 
ALLE leden en leiding naar de gezellige lokalen van Hopper Merkemveld om er de boel te doen ontploffen! Meer 
info over het thema, verblijf en kost delen we later nog met jullie mee, maar hou alvast dit weekend geblokkeerd 
in jullie agenda! 
 
30 april: Ontbijt (verdere info volgt via mail) 
Dit weekend organiseert de leiding jammer genoeg geen “officiële” activiteit gezien wij volop bezig zullen zijn met 
het opzetten van het jaarlijkse ontbijt. Wees uiteraard wel welkom om op zondagmorgen samen te genieten 
uitgebreid feest-ontbijt! Schrijf jullie dus met z’n allen in om gezellig met je gezin, familie of misschien met alle VK’s 
samen te ontbijten. 

 
 
6 mei: Daguitstap (@lokalen, info volgt via Whatsapp) 
Naar Brussel zijn we al geweest, ook naar Merkemveld, de sporthal van de koude keuken 
hebben we ook gezien, alsook naar de befaamde schaatsbaan van Boudewijn Seapark, 
Slovenië en Kroatië waren vorig jaar. Dus wat zou het in hemelsnaam kunnen zijn, gaan 
we naar grotten van Han, naar de maan, het depot centrum van Amazon in Afrika, … 
breek je hoofd er niet te veel over het zal de dag zelf of ervoor wel duidelijker worden. 
Voor nu denk eraan ”ignorance is bliss”. Tot dan en verdere info volgt nog via whatsapp 
(dit zinnetje begint standaard te worden precies?). 

 

 

 
13 – 14 mei: Dwars door Brugge (verdere info volgt) 
Daar komtieeeee! De laatste, maar ook meest geliefde financiële actie van dit jaar. Het concept is voor de meesten 
al duidelijk, maar hier nog even een korte beschrijving: elk jaar organiseert Stad Brugge deze loopwedstrijd, waarbij 
het de kans geeft aan enkele jeugdbewegingen om te helpen met opzet, organisatie en afbraak. Dit in ruil voor een 
mooie vergoeding voor de aanwezige tak. Hierdoor is het dus uitermate belangrijk dat we met de voltallige 
verkenner tak aanwezig zijn, want de vergoeding is gebaseerd op het aantal aanwezigen. Daarnaast krijg je nog een 
cool “Crew”-shirt die je nog jarenlang kan gebruiken ;-). Verdere info volgt nog via whatsapp en mail. 
 
20 mei: BBQ (info volgt via whatsapp) 
Het jaar zit er alweer op, veeg jullie traantjes maar weg. We sluiten af met een gezellige barbecue zodat we nog 
wat gezellig kunnen keuvelen over het afgelopen jaar en het komende kamp. Neem dus allemaal een lekker vleesje 
mee, de leiding zorgt voor de rest! 
 
Mee te nemen: stukje vlees voor op de BBQ 

 

 
Het scoutsjaar zit er al weer op, het is weer voorbij gevlogen.  
Nu nog de laatste voorbereidingen voor het zomerkamp en we kunnen vertrekken. Tot dan! 
 
Groetjes, 
 
 
De volledige leidingsploeg, 
Elijasje, Gioom, Kwinten en Jemiel 
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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 

 
 

welpen.sthubertus@gmail.com 

 
 
 
 
 

Luca Desmet

0479/11.86.29

Wout Willems

0468/30.24.84

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


