
Herfst / Winter 

2020 



 

Hier zijn we weer  

Dag herten, welpen, wolven, givers en ouders  

Wij zijn weer helemaal klaar voor een fantastisch 

scoutsjaar! 

Vergeet niet om af en toe een kijkje te nemen op 

onze facebook, Instagram pagina en website. 

Www.scoutsmeulestede.be 

Daar vind je steeds het laatste Antoontje, info 

over speciale activiteiten, de telefoonnummers 

van de leiding, foto’s van de laatste 

vergaderingen…  

Op onze website vind je de datum terug waarop je 

een uniform kan aankopen voor je zoon/dochter.  

Omwille van Covid splitsen we dit op per tak. 



Scoutskleren 

Voor alle informatie betreffende het uniform kan je 

bij Elke of Gigi (Mohammed) terecht.  

Groepsadministratie 

Op deze site kan je met je lidkaartnummer je 

gegevens aanpassen en de medische fiche invullen. 

https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/ 

Met je lidnummer heb je ook korting in de Hopper winkel van scouts 

en gidsen Vlaanderen.  
Inschrijving  

Een scoutsjaar kost 50€ of 10€ sociaal tarief. Je kan 

dit overschrijven op volgend rekeningnummer  

BE42 0689 0002 6954 Mededeling: naam kind + 

scoutstak  

(voorkeur gaat naar overschrijven) 

Enkel na inschrijving is je zoon/dochter verzekerd voor 

dit scoutsjaar. 

https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/


Herten  

XEBO 

+32 474 60 44 41 

KERRI 

+32 465 42 75 13 

 

GIGI 

+32 484 24 59 92 

APO(DEMUS) 

Takleidster 

+32 478 80 97 70 



Welpen  

HATHI  (takleidster ) 

+32 487 38 20 48 

 

RIKKI 

(plusleiding) 

+32  497 16 47 75 

BALOO 

+32 465 24 74 03 

MARALA 

(plusleiding vanaf het 

2e semester) 

+32 495 30 90 24 

DARZEE 

+32 499 83 88 96 



Wolven  

LORE 

(takleidster) 

+32  478 04 76 64 

MARTIJN (plusleiding) 

+32  472 02 24 35 

GREGORY 

+32 485 65 06 43 



Givers  

Groepsleiding  

MARJON takleidster 

+32  492 88 69 46 

NENA (plusleiding) 

+32 494 81 94 44 

ELKE 

+32 499 75 10 15 

MARJON    LORE     NENA    ANNABEL 



Herten  
Zondag 27/9 

Vandaag duiken we in de wonderen 

wereld van Nowan. Samen met Frie 

en Nowan wagen de herten zich aan 

een heus avontuur. 

Zondag 4/10 

De hertenleiding heeft alle herten 

aangemeld voor een spoedcursus 

‘strategieën in het Belgische leger’ 

Zondag  11/10 

Door Corona zijn de olympische spelen 

uitgesteld naar 2021, dus hebben we nog 

voldoende tijd om in topvorm te geraken. 

Zondag 8/11 GANZENBORD 

Wie haalt als eerste de finish? Wie 

moet een beurt overslaan? 

Zondag 25/10  

Enge verhalen in het donker. 

Toverspreuken en kikkers. Het is 

tijd om te griezelen. 

Zondag 22/11KOKEN 

Vandaag maken we een heerlijk 

feestmaal. 

Vrijdag13/11-  Zondag 15/11 

HERTEN WEEKEND! (meer 

informatie volgt later) 

Zondag 29/11 

Trek je botten aan en neem je 

regenjas mee. Vandaag spelen we 

in het bos. 

Zondag 6/12 

Er wordt aan de deur geklopt. 

Hard geklopt, zacht geklopt. 
Zondag 13/12 

Vandaag is het winterbar. Meer 

informatie volgt later. 

zondag  18/10 

Breng vandaag je vergrootglas mee, want 

de leiding heeft jouw hulp nodig om het 

grote mysterie op te lossen. 



Welpen 
Zondag 27/9 

Klaar om te ontdekken in welke 

patrouille je dit jaar zal zitten? 

Rood wit blauw? 

Zondag 4/10 

Trek je meest sportieve outfit aan 

voor de aller leukste 

sportvergadering!!! 

Zondag 11/10 

“Diep in de zee, diep in de zee. Ik 

zeg het je eerlijk, hier is het 

heerlijk, diep in de zee” 

VRIJDAG 30/10-ZONDAG 1/11 

WEEKEND 

We gaan 250 miljoen jaar terug in de tijd. Weet 

jij wie er toen leefde op onze aarde?  Verdere 

informatie volgt nog. 

Zondag 8/11 

GEEN SCOUTS voor de welpen Zondag 15/11 

Ken je de mooie verhalen van 1000 

en 1 nachten? We ontdekken ze 

samen. 

Zondag 22/11 

666 

We gaan de duivelse toer op 

vandaag!!! 

Zondag 29/11 

Zoek je mee naar de pot goud aan het 

einde van de regenboog? 

Zondag 6/12 

Hoor wie klopt daar kinderen, 

hoor wie klopt daar kinderen? 

…. 

Zondag 13/12 

WINTERBAR 

Verdere informatie volgt nog 

zondag  18/10 

We hebben opgevangen dat er 

vikings verblijven in het bos…  

Zondag 25/10 

Kookmutsen, potten en pannen in 

de aanslag. Hoe lekker kunnen de 

welpen koken? 



Wolven  
Zondag 27/9 Battle royal 

Het spel voor leven of dood, de 

winnaar is de enige persoon die 

overleeft. 

Zondag 4/10  

Vandaag spelen we het duivelsspel 666, 

verschillende spelletjes op verschillende 

locaties. 

Zondag 11/10 

Bosspel met de GIVERS 

 

Vrijdag 23/10-Zondag 25/10  

 WOLVEN WEEKEND: 

Maffia: wie van jullie wil echt aan de top 

staan? 

 Verdere informatie volgt nog 

Zondag 15/11 

Vandaag is dan echt de dag om 

het geld te gaan verdienen. Money 

money money 

 

Zondag 22/11 

Stadsspel met de givers 

KOM MET DE FIETS 

Zondag 29/11 

Cosy vergadering, zelf spelletjes 

meenemen, doe je meest comfy 

outfit aan, vandaag doen we een 

gezellig namiddagje niksen 

Zondag 8/11 

Om wat geld te verdienen om leuke 

dingen te doen, organiseren we een 

financiële actie. Dat kan natuurlijk 

niet zonder enige voorbereiding. 

Zondag 6/12 

Sint/kerst vergadering 

Zie ginds komt de stoomboot uit 

SPANJE weer aan 

HO HO HO !!! 

Zondag 13/12 

Vandaag is het WINTERBAR 

Verdere informatie volgt nog. 

 

zondag  18/10 legertraining 

Vuile kleren meenemen! (estafette) 

Vandaag trainen we jullie tot echte soldaten. 



Givers  

Zondag 27/9 jamie blondie 

vergadering 

Breng je innerlijke (en uiterlijke—kom 

verkleed) geheim agent mee vandaag, 

we drinken (virgin) martini’s bij het 

vieruurtje en gebruiken de beste 

technische snufjes om het kwaad te 

overwinnen. 

Zondag 4/10 olympische spelen 

In Japan kon het niet doorgaan 

dit jaar dus wij organiseren het 

dan maar. 

Zondag 11/10 everzwijnenjacht 

We gaan op everzwijnenjacht, we gaan een hele grote 

vangen. We zijn niet bang. Wat een prachtige dag. Oh jee, 

lang wuivend gras, we kunnen er niet over. We kunnen er 

niet onder.. oh nee we moeten er dwars doorheen! 

We gaan naar het bos dus doe warme regenkledij aan en 

goeie schoenen 

Zondag 18/10 

Is it a boy or a girl? Zondag 25/10 voyage okrągły a 

mundo  

اليوم نلعب لعبة حول 

 دول مختلفة في العالم!

 
Zondag 8/11 

Financiële actie 

Stalk al jullie familie en vrienden maar 

om heerlijke pannenkoeken te kopen. 



Givers  
Vrijdag 13/11— Zondag 

15/11 

The bridge weekend 

Meer informatie omtrent 

weekend volgt nog 

 

Zondag 22/11 de ontdekking der 

Carcasonne 

Kom met de fiets we gaan samen 

met de wolven het stad onveilig 

maken! 

Zaterdag 28/11 avond vergadering 

17u30-21u30 THANKSGIVING 

De meest Amerikaanse feestdag van 

het jaar gaan we samen vieren. 

Samen koken we het lekkerste eten 

en smullen de hele avond lang 

Vrijdag 4/12 avondvergadering 

18u-21u 

Sinterklaar voor? 

Sintklaasje bonne bonne baagje, gooi 

wat in mijn lege lege maagje, gooi 

wat in mijn handjes, poets daarna je 

tandjes 

Zondag 13/12 

WINTERBAR 

Verdere informatie volgt nog 



Belangrijke data/speciale data 

• Winterbar 13/12: sluit samen met ons het eerste semester af. 

• Weekend data per tak. 

 herten: 13-15 November 

 welpen: 30 Oktober-1 November 

 wolven: 23-25 Oktober 

 givers: 13-15 November 

 Verdere informatie en de brieven volgt nog! Zet de data alvast in je 

agenda 

Voor algemene vragen stuur gerust een mail naar (groepsleiding) 

Scoutsmeulestede@gmail.com 

Specifieke vragen in functie van je tak  

Sms of mail naar de takleidster van je zoon/dochter 

Herten: Apo +32 478 80 97 70  herten.scoutsmeulestede@gmail.com 

Welpen: Hathi +32 487 38 20 48 

welpen.scoutsmeulestede@gmail.com 

Wolven: Lore +32  478 04 76 64 wolven.scoutsmeulestede@gmail.com 

Givers: Marjon +32  492 88 69 46 givers.scoutsmeulestede@gmail.com 

 

STEVIGE LINKER, DE LEIDINGSPLOEG 

Marjon, Nena, Elke, Lore, Martijn, Gregory, Marie, 

Oseruki, Eline, Sien, Annabel, Evlien , Mohammed, 


