Januari tot April
2021

Eerst en vooral onze beste wensen van de hele leidingsploeg. We
wensen jullie allemaal een goede gezondheid en een beter jaar dan
2020. We hopen dat we op paaskamp EN groot kamp gaan mogen
vertrekken. We kijken er alvast heel hard naar uit!
LATEN WE ER SAMEN EEN TOP JAAR VAN MAKEN

KNUFFELS VAN DE HELE LEIDINGSPLOEG
MARJON, NENA, ELKE, LORE, GREGORY, MARTIJN, MARIE, ELINE,
OSERUKI, SIEN, HASSE, GABRIELLA, EVLIEN, MOHAMMED EN
ANNABEL

XXX

Hier zijn we weer
Dag herten, welpen, wolven, givers en ouders
Wij zijn helemaal klaar voor een fantastisch
tweede semester!

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…
CORONA MAATREGELEN BLIJVEN (voorlopig)
DEZELFDE
•

Wolven en givers krijgen vergaderingen online
•

Herten en welpen komen naar de scouts

Herten op het lokaal EN welpen buiten op het gras naast de
waterspiegel
(zoals het eerste semester)
Draag een mondmasker bij het brengen en halen van je kind. De
leiding draag steeds een mondmasker tijdens de vergadering.

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.
Leden de in januari inschrijven betalen de helft van het
lidgeld.

Financiële actie
Het is tijd voor onze jaarlijkse koekjes verkoop. Alle
informatie kan je terug vinden op onze website,
facebookpagina en instagram.
We bieden 3 soorten aan:
•

•

frangipane

Wafeltjes met chocolade
•

Carré confituur

Prijzen

1 doos: 8 euro
2 dozen 15 euro
Bestellen kan via een link op onze website/
facebook.
Mensen die op de Muide wonen kunnen kiezen
voor thuis levering.
We kunnen dit jaar niet deur aan deur gaan dus we
hopen op veel bestellingen online.
Alvast bedankt voor alle steun!

En SMAKELIJK!

Groepsleiding

MARJON

LORE

NENA

ANNABEL

Voor algemene vragen stuur gerust een mail naar de
groepsleiding
Scoutsmeulestede@gmail.com

Specifieke vragen in functie van je tak Sms naar de takleidster
van je zoon/dochter
Herten: Evlien/Apo +32 478 80 97 70
Welpen: Marie/Hathi +32 487 38 20 48
Wolven: Lore +32 478 04 76 64

Givers: Marjon +32 492 88 69 46

Herten
ZONDAG 10/1 DISNEY
Vandaag is het Disney+ en chill. Breng gerust een dekentje mee
voor de gezelligheid en de warmte.
ZONDAG 17/1 LADDERSPEL
Deze week opnieuw een echte klassieker, een ladderspel! Deze
week zoeken we adhv verschillende soorten opdrachten uit
welke talenten de herten hebben. Het belooft weer een
superleuke vergadering te worden.
ZONDAG 24/1 GEEN SCOUTS
Vandaag is het geen scouts. Mensen kunnen om hun koekjes
bestellingen komen.
ZONDAG 31/1 IN DE MIX
Het lot zal vandaag bepalen hoe het spel zal verlopen.
Geblinddoekt tikkertje, tik tak boem met 1 hand, schipper mag ik
overvaren met 2 aan elkaar gebonden….Alle combinaties zijn
mogelijk.
ZONDAG 7/2 GEZELSCHAPSSPEL
Iets met een dobbelsteen en ganzen.
ZONDAG 14/2
GEEN SCOUTS VANDAAG
ZONDAG 21/2 LEPS NE TROPS
.dreekegmo ew neleps ne sredna reek nee teh ew neod gaadnaV
ZONDAG 28/2 ESCAPE ROOM

Kunnen de herten de code kraken en ontsnappen uit het
hertenlokaal?

Herten
ZONDAG 7/3 ÉÉN TEGEN ALLEN
Wie neemt deze zondag de overhand? Kunnen de herten de
leiding verslaan in een epische 1-tegen-allen?
ZONDAG 14/3 STRATEGO
Een spel vol avontuur en verassingen. Strategie en tactiek komen
zeker van pas.
WEEKEND VAN 20/3 & 21/3 GROEPSSFEEST TAKE AWAY
Zet deze datum zeker in je agenda! We hebben een coronaproof
alternatief voorzien. Verdere informatie volgt nog.
ZONDAG 28/3 VUILE VERGADERING
Doe vandaag zeker kleren aan die vuil mogen worden want dit
kan wel eens gebeuren.
ZONDAG 4/4
GEEN SCOUTS VANDAAG
WEEKEND VAN 8/4-11/4
PAASKAMP!!!
Zet de data zeker in je agenda! Verdere informatie volgt nog.
ZONDAG 18/4
GEEN SCOUTS VANDAAG

Welpen
ZONDAG 10/1 HAMBURGERSPEL
Vandaag gaan we naar het bos en spelen het lekkere
hamburger spel. Doe warme kleren en goede schoenen aan, we
gaan te voet.
ZONDAG 17/1 REIS ROND DE WERELD
Bonjour, Buenos dias, Guttentag,...
ZONDAG 24/1 GEEN SCOUTS
Vandaag is er geen scouts, mensen kunnen hun bestellingen van
de koekjes actie komen ophalen.
ZONDAG 31/1 SCHATTENZOEKTOCHT
Hoe goed kunnen jullie al coördinaten lezen? Hopelijk vinden we
samen de schat voor de tijd om is.
ZONDAG 7/2 WIJ HEBBEN HONGER
Wie kan er het lekkerste koken? We doen vandaag een
kookwedstrijd. Daarna eten we alles lekker samen op en spelen
we nog leuke scoutsspelletjes in het park.
ZONDAG 14/2

GEEN SCOUTS VANDAAG
ZONDAG 21/2 AMONG US PART 2
We vonden jullie allemaal wel heel verdacht dus we spelen het
gewoon nog eens! Dit keer met nieuwe TASKS!
ZONDAG 28/2
GEEN SCOUTS VANDAAG

Welpen
ZONDAG 7/3 NAAR DE BLAARMEERSEN
Vandaag gaan we op dag uitstap naar de blaarmeersen.
We spreken af aan de dampoort. Verdere informatie in verband
met het uur van vertrek en terugkomst volgt nog.
ZONDAG 14/3 BOS BOS BOS
Doe je beste schoenen aan want we gaan nog eens naar het bos!
Welk spel gaan we daar spelen? Dat houden we nog even een
verrassing.
WEEKEND VAN 20/3-21/3 GROEPSSFEEST TAKE AWAY
Zet deze datum zeker in je agenda! We hebben een coronaproof
alternatief voorzien. Verdere informatie volgt nog.
ZONDAG 28/3 VERRASSING
Een echte vergadering vol verrassingen! Deze wil je niet missen!
ZONDAG 4/4
GEEN SCOUTS VANDAAG
WEEKEND VAN 8/4-11/4
PAASKAMP!!!
Zet de data zeker in je agenda! Verdere informatie volgt nog.
ZONDAG 18/4
GEEN SCOUTS VANDAAG

Wolven
ZONDAG 10/1
BOARDGAMEARENA
ZONDAG 17/1
MMM
WE BAKKEN LEKKERE CUPCAKES! Wie kan er de mooiste maken?

ZONDAG 24/1 GEEN SCOUTS
Vandaag is er geen scouts, mensen kunnen hun bestellingen van
de koekjes actie komen ophalen.
ZONDAG 31/1
VANDAAG IS ER GEEN SCOUTS
ZONDAG 7/2
AMONG US
Jullie zien er wel allemaal heel SUS uit! Vergeet je TASKS niet!
ZONDAG 14/2
GEEN SCOUTS VANDAAG
ZONDAG 21/2
Iets zeggen en tekenen, samen een verhaal verzinnen, dingen
uitbeelden
ZONDAG 28/2
GEEN SCOUTS VANDAAG

Wolven
ZONDAG 7/3
VERRASSING VANDAAG! Deze wil je niet missen.
ZONDAG 14/3
BOARDGAMEARENA
WEEKEND VAN 20/3-21/3 GROEPSSFEEST TAKE AWAY

Zet deze datum zeker in je agenda! We hebben een coronaproof
alternatief voorzien. Verdere informatie volgt nog.
ZONDAG 28/3
We gaan nog eens naar buiten! Verdere informatie volgt nog, alles
coronaproof uiteraard!
ZONDAG 4/4

GEEN SCOUTS VANDAAG
WEEKEND VAN 8/4-11/4
PAASKAMP!!!
Zet de data zeker in je agenda! Verdere informatie volgt nog.
ZONDAG 18/4
GEEN SCOUTS VANDAAG

Givers
ZONDAG 10/1 PANNEKOEKEN FEESTJE
Haal alles in huis om pannenkoeken te maken, jullie krijgen
de beste privéchef die jullie instructies zal geven!
ZONDAG 17/1 RELAXATIE NAMIDDAG
Marjon heeft examens en zo veel stress, daar moeten we iets aan
doen dus we gaan gezamenlijk eens lekker ontspannen (haal een
banaan in huis).
ZONDAG 24/1 GEEN SCOUTS
Vandaag is er geen scouts, mensen kunnen hun bestellingen van
de koekjes actie komen ophalen.
ZONDAG 31/1
VANDAAG IS ER GEEN SCOUTS
DE WEEK VAN 8/2-12/2 ONLINE MIDWEEK
Verdere informatie verder in het antoontje

ZONDAG 14/2
GEEN SCOUTS VANDAAG
ZONDAG 21/2 WE GAAN OP REIS
Haal je zwembroek maar al boven, we gaan vandaag op digitale
reis!

Givers
ZONDAG 28/2 AMONG US
Ben jij sus? Wie is de impostor? Kom het vandaag te
weten in deze spannende namiddag vol intrige!
ZONDAG 7/3
VERRASSING VANDAAG! Deze wil je niet missen.

ZONDAG 14/3 GEZELSCHAPSSPELLETJES
Zet je achter je computer en maak zeker al een account aan op
boardgamearena.com dan spelen we een spel vandaag!
WEEKEND VAN 20/3-21/3 GROEPSSFEEST TAKE AWAY
Zet deze datum zeker in je agenda! We hebben een coronaproof
alternatief voorzien. Verdere informatie volgt nog.

ZONDAG 28/3 MOCKTAIL AVONDJE
Tis bijna vakantie en de temperaturen beginnen weer wat te
klimmen, wat is een betere manier om dat te vieren dan met een
mocktail avondje? Eigen receptjes zijn welkom of anders sturen
wij er wel eentje door!
ZONDAG 4/4

GEEN SCOUTS VANDAAG
WEEKEND VAN 8/4-11/4
PAASKAMP!!!
Zet de data zeker in je agenda! Verdere informatie volgt nog.
ZONDAG 18/4
GEEN SCOUTS VANDAAG

Givers
JOEPIE TIJD VOOR MIDWEEK!!!
Wanneer? De week van 8/2-12/2
Maandag – theekransje (20u – 21u)
We starten de week met een gezellig klein theekransje, neem een warm drankje en
iets lekkers erbij!

Dinsdag – lig jij ook in de knoop? (19u-21u)
Vanavond leren we wat nieuwe (of vertrouwde) knopen aan! Neem er dus alvast
wat touw bij!

Woensdag – quizzzzz (19u30 – 21u)
Nog even jullie breinen wakker schudden midden in deze week! Vanavond quizzen
we er op los, mogelijks volgt er een leuke verrassing voor de winnaar op het einde
van de week..!

Donderdag – knutselavond (19u30 – 21u)
Of je nu graag tekent, schildert, boetseert, borduurt of wat dan ook, neem je
favoriete knutselspullen erbij want we gaan lekker samen creatief doen met een
beetje muziek op de achtergrond, zennnn!

Vrijdag – spaghetti avond (18u30 - …)
Vraag allemaal aan je ouders om deze avond spaghetti te maken (of maak het zelf),
we spreken af om 18u30 om het dan samen achter onze computer lekker op te
smikkelen! (ps. als je geen spaghetti lust mag iets anders natuurlijk ook he)

Belangrijke data (zet ze zeker in je agenda)

•

Koekjes verkoop loopt tot 16/1

Koekjes kunnen afgehaald worden 24/1 of
worden aan huis geleverd als je op de Muide
woont (zie ons bestelformulier, facebook/
website/instagram voor alle informatie)
•

Groepsfeest: weekend van 20/3-21/3
Dit jaar zal het een take away variant worden. Verdere informatie
rond bestellen en afhalen volgt nog. Noteer het al in je
agenda.

•

Paaskamp 8/4-11/4
Noteer dit alvast in je agenda. We hopen dat het kan doorgaan.
verdere informatie volgt. We kunnen wel al zeggen dat het thema
voor alle takken…. HARRY POTTER is !!!!!

STEVIGE LINKER, DE LEIDINGSPLOEG
Marjon, Nena, Elke, Lore, Martijn, Gregory, Marie, Oseruki, Eline,
Sien, Annabel, Evlien , Mohammed, Hasse en Gabriella

