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Beste Vg’s en ouders, 

 

Binnen de Vleermuis zijn er enkele tradities, denk onder meer aan het groot 

kamp met alle Vleermuizen, de Pastatwist, seniorstages, … en niet te 

vergeten bij de VG’s: de midweek!  

 

Ook deze maal trekken we met de hele tak een hele week lang ergens in en 

spenderen die week samen terwijl we naar school gaan. 

Dit is tegelijk een beloning en een uitdaging voor een groep van zo’n 30 

jongens en meisjes die ondanks de relatief grote leeftijdsverschillen nu al een 

aantal golflengtes gevonden hebben waarop naar hartenlust 

gecommuniceerd kan worden. Wij geloven dan ook sterk dat deze midweek 

een ontzettende injectie zal geven in de nu al ontluikende groepsdynamiek. 

Het zal je niet verbazen dat deze injectie vooral bestaat uit plezier en 

ambiance, zonder de schoolprioriteit te verwaarlozen uiteraard.  

 

Dit jaar hebben wij als leiding gekozen voor de periode van zondag 9 februari 

tot vrijdag 15 februari. 

Het is allerminst onze bedoeling om uw kostbare bezit in een bad van 

ambiance en sfeer te dompelen en daarbij het schoolwerk en de frisse 

geesten uit het oog te verliezen. Integendeel; het verleden heeft meermaals 

aangetoond dat de midweek niet leidt tot mindere resultaten, wel integendeel.  

Wij als leidingsploeg zouden het op prijs stellen mocht iedereen bereid zijn 

om deel te nemen. We doen samen ons uiterste best om alles zo vlekkeloos 

mogelijk te laten verlopen.  Onze hoop is dan ook dat u als ouder vertrouwen 

in ons stelt, en we beloven u dat we dat vertrouwen niet zullen beschamen. 

 

Verdere praktische details vinden jullie verderop in dit bundeltje.  Mochten er 

na het doornemen nog vragen of opmerkingen zijn dan kunt u natuurlijk 

steeds contact met ons opnemen of langskomen op de info-avond op 

zaterdag 1 februari om 17u00 in ons lokaal (gelieve dit wel op voorhand te 

laten weten). 
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2.  PRAKTISCHE  INFO 
 

DATA  

Van zondagavond 9 februari tot zaterdag 15 februari ’s middags. 

De VG’s worden verwacht op zondag om 19u in De Pinte. Dit jaar kiezen jullie 

zelf of je je fiets meeneemt op midweek. Dit zal afhangen van hoe je naar 

school zal gaan.  

 

Vb: Als je in Oudernaarde op school zit kan je met de trein naar school en 

heb je je fiets niet nodig. Als je daarentegen in Gent op school zit (zoals bv 

DBZ) kan je gemakkelijk met de fiets naar school gaan.  

 

LOCATIE  

Lokaal van 156e de Havik; Sportwegel 7, 9840 De Pinte.  

 

KOSTPRIJS  

85 euro per persoon.  Gelieve dit bedrag te storten voor woensdag 5 februari  

op het rekeningnummer van de VG’s BE29 8913 7414 4164 met vermelding 

van “naam en midweek”.   

 

BEREIKBAARHEID  

Uw VG kunt u steeds bereiken op zijn/haar gsm en voor de gelukkigen die 

nog niet in het bezit zijn van zulk een mobieltje kan u als ouder bellen naar 

iemand van de leiding. (Maar mogen we vragen dit enkel te doen bij 

dringende gevallen en liefst na 17u15.) 

 

Stokstaart (0478 11 95 42) 

Snip (0494 90 69 95) 

Perdix (0494 29 27 27) 

Bever (0471 37 35 55) 

Dolfijn (0486 13 63 75) 

Steenbok (0496 15 82 93) 
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3.  DAGSCHEMA 
 

1. 06u30-07u30: iedereen wordt wakker. Na het wasje en het plasje, wordt 

er ontbeten en het lunchpakket gemaakt. Iedereen vertrekt op tijd naar 

school. De mensen die het laatst moeten vertrekken zorgen ervoor dat de 

tafel opgeruimd wordt. 

 

2. Overdag: iedereen blijft op school. Over de middag wordt het lunchpakket 

genuttigd. 

 

3. 16u15-18u30: iedereen komt thuis van school. Na een vieruurtje en een 

korte babbel wordt iedereen verplicht om ten minste één uur te studeren 

in stilte in de studiezaal, waar er wordt toegezien dat er daadwerkelijk 

gewerkt wordt. Na het verplichte uur blijven de mensen die verder moeten 

studeren in de studiezaal, de anderen gaan naar de keuken en maken het 

eten klaar. 

 

4. 18u30-19u30: eten + afwas 

 

5. 19u30-22u: Tijd voor een korte ontspanningsactiviteit . Mensen die nog 

schoolwerk hebben, maken dat eerst af vooraleer deel te nemen aan de 

ontspanningsactiviteit. Om kwart voor 10 wordt verwacht dat iedereen zich 

klaarmaakt om te gaan slapen, want om 22u gaan onverbiddelijk de 

lichten uit. 

 
OPMERKINGEN 

 

 De woensdagmiddag wordt er ook een ontspanningsactiviteit voorzien, en 

de verplichte studie. 
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4.  SCHOOL 

 

PRIORITEIT  

Naast de hopen plezier en ambiance is het een absolute vereiste dat er 

voldoende tijd aan studie wordt besteed.  We zorgen voor genoeg ruimte en 

tijd (die altijd uitbreidbaar is) om optimaal te kunnen werken en studeren. Op 

basis van vorige ervaringen weten we dat zowel leiding als andere VG’s 

voldoende kennis in huis hebben om elkaar te helpen. Dus alle problemen en 

twijfels zullen opgelost kunnen worden. 

We gaan er ook van uit dat een aantal VG’s zelf in staat zijn om hun werk te 

plannen, maar dat anderen hierbij wat hulp kunnen gebruiken. Wij staan 

steeds ter beschikking om iedereen zo goed mogelijk op weg te helpen in het 

maken van een planning. We raden aan om deze planning in de mate van het 

mogelijke al op voorhand op te stellen. 

 

VERWACHTINGEN  

Iedereen moet zorgen dat hij of zij alle boeken, taken en kledij bij zich heeft 

die hij of zij nodig heeft voor die dagen school. 

Bijgevoegd vindt u een formulier dat kan worden afgegeven op school, zodat 

ook deze instantie ingelicht is over de situatie. 

We zouden graag willen dat iedereen die normaal warm eet op school dat 

voor die paar dagen verandert aangezien we telkens voor een lunchpakket 

zullen zorgen en er ’s avonds warm eten zal zijn. 

Indien er die week speciale regelingen zijn, zouden wij daar graag tijdig van 

op de hoogte worden gebracht. 

 

OPMERKING  

Op midweek wensen wij van de verkenners dat ze hun schoolreglement niet 

overtreden en dat zij geen misbruik van de situatie maken. Tot nu toe hebben 

wij daar nog geen problemen mee gehad. Wanneer wij echter merken dat 

iemand spijbelt of zijn gedrag op school niet te aanvaarden is, zullen we 

sancties nemen. 
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5.  ETEN 
 

We gaan vooraf winkelen en proberen te zorgen voor variatie en diversiteit in 

ons menu. Mensen die bepaalde voedingsovertuigingen volgen dienen ons te 

daarvan te verwittigen (via steekkaart). 

 

6.  VERVOER  

 

SCHOOL  

De meeste VG’s lopen school in Gent en Oudenaarde. Het merendeel onder 

hen zal met de fiets de weg naar school vinden. De anderen kunnen de trein 

nemen vanuit het station De Pinte  (dat vlakbij het scoutslokaal van de Havik 

ligt). 

 

We zouden willen vragen om te vermelden op de steekkaart hoe je van plan 

bent om naar school te gaan. Indien je een eigen vervoermiddel hebt dan 

verwachten we dat je dat kan besturen en dat het perfect in orde is om op de 

openbare weg te gaan (vergeet jullie fietslichtjes niet!) en dat alle nodige 

papieren en veiligheidskledij in je bezit zijn. Als je schooluren anders liggen 

dan een normale schoolweek (van half 9 tot 4, behalve op woensdag tot 12u) 

moet je dit ook duidelijk op de steekkaart vermelden. 

 

We zullen ook met de VG’s uitkijken naar de meest veilige weg tussen het 

lokaal en de school. We trachten om zoveel en zover mogelijk in groep te 

fietsen. 

 

We zullen ook ten alle tijd onze gsm nummers geven aan de VG’s zodat we 

bereikbaar zijn in geval van problemen. 

 

ANDERE DAGEN  

Indien we ons verplaatsen op andere dagen dan zal dit meestal gebeuren met 

de bus/trein/fiets. 

 

Alle verplaatsingsonkosten (trein) worden door ons betaald behalve brandstof 

voor het eigen vervoer (bromfietsen bijvoorbeeld). 
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7.  AFSPRAKEN 
 

SCOUTS  

De midweek is een scoutsactiviteit als een ander dus de afspraken die we 

anders hanteren, zijn ook nu van kracht. Daarnaast vergt een week van 

samenleven ook nog enkele specifieke afspraken en die maken we samen in 

het begin van de midweek. 

 

Het alcoholbeleid dat we tot nu toe hanteerden, blijft ook voor de midweek 

van toepassing. Dit wil zeggen dat enkel de VG’s  die volgens hun medische 

fiche bier mogen nuttigen, dit ook mogen op midweek op de door de leiding 

voorziene moment(en). Indien uw zoon/dochter vanaf nu wel bier zou mogen 

drinken, wensen wij een nieuwe medische fiche te ontvangen. 

 

 
BENODIGHEDENLIJST  

 Brooddoos 

 Matje en slaapzak 

 Cursussen + schoolgerei 

 Kledij voor 6 dagen 

 Wasgerief 

 Regenjas 

 Scoutsuniform 

 Muziekinstrumenten 

 Gezelschapspelletjes 

 Laptop mag, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade  

 Indien fiets 

o Fietslichten 

o Stevig slot 

 Buzzy pass ( als je dit hebt) 

 Je goed humeur 

 

Deze week draait rond groepsvorming, samenwerking en plezier, dus dat 

moeten onze uitgangspunten zijn.  
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Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en u mag ons steeds contacteren  

SCHOOLDOCUMENT 

 

Van zondagmiddag 9 februari tot en met zaterdag middag 15 februari , zal ik, 
………………………………………………………………………………………………………. (naam kind), deelnemen aan de Midweek van de VG-tak, 
van Scoutsgroep FOS 200e De Vleermuis, Hukkelgemstraat, 9890 Dikkelvenne.   

 

Het opzet van deze activiteit is een positieve groepsdynamiek creëren en dit in combinatie met een 
prioriteit inzake schoolwerk. 

 

Gedurende deze periode zal ik verblijven op volgend adres: 

 

Lokaal van 156e De Havik 

Sportwegel 7,  

9840 De Pinte 

Gedurende deze periode zal ik steeds gebruik maken van de kortste en veiligste route, van en naar 
school.  Indien ik gebruik maak van de fiets zal ik steeds trachten om zoveel mogelijk in groep te 
rijden en staat de veiligheid van mezelf en van de anderen voorop. 

 

Indien er contact dient opgenomen te worden om welke reden dan ook, gelieve dan gedurende deze 
periode contact op te nemen met één van volgende personen: 

 

Brecht Hanssens (Stokstaart): 0478 11 95 42 

Hanne Peleman (Snip): 0494 90 69 95 

Elias Couvreur (Perdix): 0494 29 27 27 

Michiel Van Lancker (Bever): 0471 37 35 55  

Tim Bouckaert (Dolfijn): 0486 13 63 75 

 

 

Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. 

Handtekening & naam van vader/moeder/voogd   Handtekening & naam van (Vé of Gé)  
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STEEKKAART    
gelieve dit blad uit te knippen en ons te terug te bezorgen 
       
Personalia 

Voornaam:   Achternaam:    Gsm nr.: 

 

School 

Naam: 

Adres:         

Telefoon: 

Vervoermiddel: 

 

Eten 

 alles eter 

 vegetariër 

Favoriete beleg: 

Ik eet graag: …………………………………………………………………………………………………… 

Ik lust absoluut geen: ………………………………………………………………………………… 

 

Verwachtingen 

Ik verwacht van de midweek dat 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ik zou graag volgende activiteit doen  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Toestemming 

Hierbij verlenen wij als ouders of voogd toestemming aan de hierboven vermelde VG om deel te 
nemen aan de midweek.  We hebben dit bundeltje grondig doorgenomen en verklaren ons akkoord. 

Handtekening & naam van vader/moeder/voogd   Handtekening & naam van (Vé of Gé) 


