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Hier zijn we weer  

Dag herten, welpen, wolven, givers en ouders  

Wij zijn weer helemaal klaar voor een fantastisch 

tweede semester! 

Vergeet niet om af en toe een kijkje te nemen op 

onze facebook en Instagram pagina.  

Daar vind je steeds het laatste Antoontje, info 

over speciale activiteiten, de telefoonnummers 

van de leiding, foto’s van de laatste vergaderin-

gen…  

 



Scoutskleren 

Voor alle informatie betreffende het uniform kan je 

bij Nena of Hasse terecht.  

Geefkast 

Heb je scoutsmateriaal liggen die je niet meer nodig 

hebt (een zaklamp, touw, knutselmateriaal, een 

matje, stapschoenen,…)? Leg het in onze geefkast 

en misschien vind je zelf ook een schat. 

Groepsadministratie 

Op deze site kan je met je lidkaartnummer je gege-

vens aanpassen en de medische fiche invullen. 

https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/  
Rekeningnummer scouts 

BE42 0689 0002 6954 

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


Herten  

Takleidster!  

XEBO 

+32 474 60 44 41 

GABRIELLA 
RIKKI 

0497 16 47 75 

ZAZOE 

+32 495 30 90 24 



Welpen  

BAGHEERA takleider 

+32 472 02 24 35 

IKKI  

+32 478 04 76 64 

KAA 

+32 465 52 21 01 BALOO 

+32 465 24 74 03 



Wolven  

MARIE takleidster  

+32 487 38 20 48 

MARGOT 

+32 471 73 14 34 

ULRIKE 

+32 472 54 39 18 



Givers  

Groepsleiding  

MARJON takleidster 

+32  492 88 69 46 

NENA 

+32 494 81 94 44 

  EVA       MARJON     ANNABEL 

+32 489 36 91 69   +32  492 88 69 46 +32 495 30 90 24 

 



Herten  
Zondag 11 januari  

Gouwfilm: de herten gaan naar 

Moana. Neem 2,5 euro mee voor de 

inkom. (verdere info in het boekje) 

Zondag 19 januari  10-

12u op de scouts 

Een luie zondag begint met lekker 

in je pyjama te ontbijten.  

Zondag 26 januari 

Financiële actie met de hele 

scouts. We verkopen koekjes, zie 

bestelformulier. 

Zondag 9 februari  

Knoop je das, soldaten. We spelen 

erop los en bouwen kampen in het 

bos. Zaterdag 15 februari  

Love Me(atballs) groepsfeest 

Zondag 1 maart 

Vandaag gaan we naar een 

magisch land vol glijbanen, 

ballenbaden en trampolines. Zondag 8 maart 

Vandaag komende de Givers 

leiding geven. Het wordt een 

heuse verrassingsvergadering 
Zondag 15 maart 

Iedereen kan kleren kopen, maar 

wie maakt de beste kleren uit 

gerecycleerd materiaal? 

Zondag 22 maart 

De lente is net begonnen. Tijd om  

nieuw leven te zaaien en alles te 

zien groeien. 

Zondag 29 maart 

Een uil bracht een heleboel 

brieven. We nemen het op tegen 

Zweinstein in drie opdrachten. 

zondag  2 februari 

GEEN SCOUTS VANDAAG, de 

leiding geniet van vakantie na de 

examens 



Herten  
Zondag 5 april  

GEEN SCOUTS VANDAAG 

9-12 april PAASKAMP   

Tijdens dit weekend ontdekken 

we wat onze huisdieren doen als 

we op kamp gaan. Ontdek jij mee 

hun geheimen? 
Zondag 19 april 

GEEN SCOUTS VANDAAG rust 

maar uit na paaskamp! 

Zondag 26 april  

Wat moet je doen als 1 van je 

vriendjes valt? Het Rode Kruis 

leert het ons 

Zondag 3 mei  

Welk team kan het beste 

obstakels overwinnen? Wie is de 

eerste om zijn volledige team over 

de finish te krijgen? 

Zondag 10 mei 

Reuze bordspelen zorgen voor 

REUZE veel plezier 

Zondag 17 mei  

Op scoutskamp gaan is een 

groot avontuur. Samen kijken 

we alvast wat er in de koffer 

gaat. 

8-12/7 GROOT KAMP 

Verdere informatie volgt nog. Zet 

de data alvast in je agenda. 



Welpen 
Zondag 11 januari  

Vandaag gaan we naar de 

gouwfilm.. Neem zeker 2,5 euro 

mee voor de inkom.  

Zondag 19 januari 10-12u 

Vandaag ontbijten we samen met 

de herten op de scouts.  

Zondag 26 januari 

Vandaag houden we een 

financiële actie met de hele scouts. 

We verkopen koekjes;. 

Zondag 9 februari  

De wereld heeft zeer veel landen met elk 

hun eigen specialiteiten, gaan jullie mee op 

ontdekkingsreis? 

Zaterdag 15 februari  

Love Me(atballs) groepsfeest 

Zondag 1 maart 

Vandaag gaan we naar een 

magisch land vol glijbanen, 

ballenbaden en trampolines. 

Zondag 8 maart 

Vandaag zal de scouts niet zoals 

gewoonlijk verlopen. De locatie, 

tijd en wij blijven hetzelfde, 

maar wat is er dan anders? 

Zondag 15 maart 

Jullie gaan als echte verzamelaars 

op zoek naar eten. Hiervoor starten 

jullie met een ei en een appel.  

Zondag 22 maart 

Heeft er iemand een moordenaar 

gezien? We moeten alle sporen 

onderzoeken en de verdachten 

ondervragen als echte 

speurneuzen. 

Zondag 29 maart 

Arendsogen en een fototoestel zullen 

vandaag zeker van pas komen. Net als 

paparazzi gaan we op zoek naar 

interessante gebeurtenissen en leggen 

deze vast op beeld. 

zondag  2 februari 

GEEN SCOUTS VANDAAG, de 

leiding geniet van vakantie na de 

examens 



Welpen 
Zondag 5 april  

GEEN SCOUTS VANDAAG 

9-12 april PAASKAMP   

Tijdreizen door de eeuwen heen! 

Als een gladiator vechten in de 

arena of als ridder op zijn paard... 
Zondag 19 april 

GEEN SCOUTS VANDAAG, rust 

maar uit na paaskamp 

Zondag 26 april  

Je mooiste kleren laat je vandaag 

thuis, want het is vuile 

vergadering. Passeer na deze 

vergadering best eens een 

carwash. 

Zondag 3 mei  

Hopelijk hebben jullie veel energie 

vandaag want jullie zullen het 

kunnen gebruiken. We proberen 

alle sporten uit vandaag! 

Zondag 10 mei 

Oh nee, er is een epidemie 

uitgebroken.. We bevinden ons in 

de quarantaine zone zodat we 

niet ziek kunnen worden. PAS OP 

DAT JE NIET ZIEK WORDT!!! 

Zondag 17 mei  

Hoe goed kan je ontsnappen door 

samen te werken met je vriendjes en 

vriendinnen? 

We maken onze eigen escape room 

vandaag, samen met de wolven! 



Wolven  
Zondag 11 januari  

Tijd voor een jaarlijkse 

scoutstraditie! GOUWFILM 

Zondag 19 januari  

Vandaag gaan we schaatsen samen met de 

givers! We spreken af om 9:15 op de scouts en 

zijn terug rond 12u. Neem 3 euro mee voor de 

inkom. KOM IN UNIFORM 

Zondag 26 januari 

Vandaag doen we een financiële 

actie met de hele scouts. We 

verkopen koekjes. 

Zondag 9 februari  

Vandaag is het 1001 spelletjes 

vergadering. Misschien wordt de 

WII ook wel boven gehaald!!! 

Zaterdag 15 februari  

Love Me(atballs) groepsfeest 

Zondag 1 maart 

Vandaag vliegen we met een raket 

naar de maan. Neem je beste 

astronaut skills mee! 

Zondag 8 maart 

Vandaag gaan we op dagtocht! 

Brief met verder info volgt nog. 

Bereid je voor op een dag vol 

plezier! 

Zondag 15 maart 

Vandaag maken we een fietstocht 

naar het onbekende. NEEM JE 

FIETS DUS ZEKER MEE! Info volgt! 

Zondag 22 maart 

We halen weer onze scharen en 

lijm boven! Ben je benieuwd wat 

we gaan maken, dan moet je 

zeker komen! 

Zondag 29 maart 

De geheimen van meulestede wie kent 

ze? Vandaag gaan we ze ontrafelen in 

een spel tegen de KLOK! 

zondag  2 februari 

GEEN SCOUTS VANDAAG,  



Wolven  
Zondag 5 april  

GEEN SCOUTS VANDAAG 

9-12 april PAASKAMP   

HARRY POTTER WEEKEND! Brief met 

verdere informatie volgt nog! Begin 

alvast jullie spreuken te oefenen. 

Expelliarmus  
Zondag 19 april 

GEEN SCOUTS VANDAAG rust 

maar uit na paaskamp 

Zondag 26 april  

Tijd voor een echt stadsspel 

tussen de mooie kerken van onze 

stad!  

Zondag 3 mei  

Vandaag leren we jullie alle 

technieken zodat je mee kan op 

kamp. Sjorren, knopen, vuur 

maken, koken! 

Zondag 10 mei 

Vandaag doen we een vuile 

vergadering. Laat je propere 

kleren maar thuis. 

Zondag 17 mei  

Hoe goed kan je ontsnappen door 

samen te werken met je vriendjes en 

vriendinnen? 

We maken onze eigen escape room 

vandaag, samen met de welpen! 



Givers  
Zondag 11 januari  

We gaan samen met de wolven 

naar de GOUWFILM!  

Zondag 19 januari  

We begeven ons op glad ijs! We 

gaan schaatsen. Afspraak om 9:15 

op de scouts, we zijn terug om 12u. 

Doe zeker je uniform aan,. 

Zondag 26 januari 

We gaan weer eens lekkers gaan 

verkopen. Vandaag doen we 

financiële actie met de hele scouts 

9-14 februari  

Midweek, meer informatie volgt in 

de PowerPoint die jullie mee 

krijgen. 

Zaterdag 15 februari  

Love Me(atballs) groepsfeest 

Zondag 1 maart 

Koopzondag, we gaan snoep 

verkopen ten voordele van 

buitenlands kamp! 

Zondag 8 maart 

Vandaag mogen jullie een dagje 

leiding geven. Praktische 

informatie volgt nog. Zondag 15 maart 

GOD666 what is god was one of 

us? Just a stranger on a bus…? 

Zondag 22 maart 

Durvers dag. Zeker geen dag 

voor watjes vandaag. NEEM JE 

FIETS MEE 

Zondag 29 maart 

GEEN SCOUTS VANDAAG 

zondag  2 februari 

GEEN SCOUTS VANDAAG,  



Givers  
4-7 april 

Buitenlands weekend. Praktische 

informatie te vinden in de 

PowerPoint die nog volgt. 

9-12 april PAASKAMP   

Voor verdere informatie zie de 

kampbrief in het antoontje. 

Zondag 19 april 

GEEN SCOUTS VANDAAG! Tijd voor 

rust 

Zondag 26 april  

Jonny’s en Maria’s. kom in je 

beste Jonny of Maria outfit 

(marginaal) naar de scouts voor 

een verrassende dag Zondag 3 mei  

Bosspel! I’m a survivor, I'm not 

gon' give up, I'm not gon' stop, I'm 

gon' work harder! Doe je beste 

survival outfit aan. 

Zondag 10 mei 

Technieken vergadering 

Lukt dat sjorren nog niet 

helemaal? We schaven vandaag 

jullie scoutstechnieken nog eens 

bij zodat we goed voorbereid op 

groot kamp kunnen vertrekken. 

Zondag 17 mei  

Thanksgiving!  Ja ja ik zie jullie 

al denken, thanksgiving valt 

helemaal niet in mei? Maar 

omdat het de laatste dag scouts 

van het jaar is, willen we deze 

feestelijk afsluiten samen met 

jullie! 



Belangrijke data/speciale data 

• Groepsfeest 15/2/2020  

• Midweek  9/2 –14/2 (enkel givers) 

• Paaskamp 9-12 april (brief op het einde van dit antoontje) 

• Buitenlandskamp 4-7 april (enkel voor givers) 

• GROOT KAMP 

 Groot kamp herten: 8-12 juli 

 Groot kamp welpen: 7-12 juli 

 Groot kamp wolven: 5-12 juli 

 Groot  givers: 3-12 juli 

• Examen- vergaderingen : 

11/1 gouwfilm. We spreken af aan het Belgacom gebouw aan de reep. 

(alle takken zullen steeds hier verzamelen) 

 Herten: om 9:30 aan Belgacom gebouw. We zijn terug om 12:30 

 Welpen: om 12:30, terug om 15u30 

 Wolven en givers 15:30, terug om 18u30 

 Neem 2,5 euro mee voor de inkom!! 

19/1 (verschillend per tak) 

 Ontbijtvergadering: herten en welpen. 10u –12u op de scouts 

 Gaan schaatsen: wolven en givers. Om 9:15 op de scouts, te-

rug om 12u. Neem 3 euro mee voor de inkom. Doe zeker je 

uniform en neem handschoenen mee. 



 Paaskamp 9-12 april 2020 
Waar 

Scouts van Zottegem 

Bevegemstraat, 9620 Zottegem 

Wanneer 

Do 9– Zo 12 april (in de paasvakantie) 

Vertrek 

• Donderdag om 9u30 aan sint-Pieters sta-

tion (vanvoor) 

• Terug zondag om 12u aan het sint- Pieters 

station (vanvoor) 

• LUNCHPAKKET MEE !! 

• Zorg dat je zoon/dochter zijn gerief zelf-

standig kan dragen. Alles gaat mee op de 

trein. 

Thema per tak 

• Herten: Ontdek de geheimen van je huis-

dieren 

• Welpen: Reizen door de tijd 

• Wolven: Harry Potter 

• Givers: Verrassing … 

Prijs 

Gewoon tarief: 40 euro 

Sociaal tarief 15 euro 

Overschrijven op BE42 0689 0002 6954  

Mededeling: naam kind+ paaskamp 2020 

Of Cash betalen do 9/4 bij vertrek! 

Wat neem je mee? 

• Slaapzak  

• Matje 

• Pyjama 

• Sokken/ondergoed voor 4 

dagen (voorzie reserve voor 

accidentjes) 

• Lange broek, korte broek/

shortje 

• Handdoek, washandje 

• Zeep, shampoo, tandpasta, 

tandenborstel 

• Voldoende T shirts 

• Dikke trui 

• Regenjas 

• Stevige schoenen 

• Verkleed kleren in thema 

• Kleren die vuil mogen wor-

den (zeker 1 outfit) 

• Zaklamp 

• Strip of boekje 

• Kids ID 

• Buzzy pas 

• Medische fiche (leiding 

heeft er die je kan invullen) 

• Kleren voor de herten per 

dag inpakken aub  



Groepsfeest  

Ieder jaar organiseren we met scouts meulestede een 

groepsfeest. Dit zal doorgaan op 15 februari. We serve-

ren spaghetti met gehaktballetjes, vegetarische of met 

vlees. Inschrijven kan via de link op onze facebook pa-

gina. Daar vind je ook ons evenement terug. 

Adres: Galvestonstraat 37, 9000 Gent  (standaard Mui-

de) 

Prijzen: 

• Volwassene 14 euro of 7 euro sociaal tarief 

• Kind 8 euro of 4 euro sociaal tarief 

• Steunkaart 5 euro, indien je er niet bij kan zijn maar toch 

je steentje wil bijdragen. 

Zeker inschrijven via de link in het evenement of een mailtje sturen 

naar scoutsmeulestede@gmail.com vermeld zeker aantal volwasse-

ne/kinderen, vlees/veggie, welk tarief. 

Pas dan ben je officieel ingeschreven. Deadline hiervoor is 8 februa-

ri.  

Met deze opbrengst kunnen we op kamp 

gaan, materiaal aan kopen en leuke activi-

teiten organiseren voor de leden. 

Alvast bedankt! 



Financiële actie 

We verkopen koekjes ten voordele van groot kamp. 

Om de kost van groot kamp zo laag mogelijk te hou-

den. Bestellen kan door onderstaand formulier in te 

vullen en af te geven aan de leiding. Dit ten laatste 

tegen 12/1.  

 

 

 

 

———————————————————— 



(vertraging) Kalenders 

Onze kalenders zijn besteld. Door de drukte van de 

feestdagen zit er vertraging op deze bestelling. Ze 

worden geleverd rond 24/12. We zoeken een nieuwe 

datum om deze uit te delen. We houden jullie op de 

hoogte. Onze oprechte excuses voor de vertraging. 

Alvast bedankt voor wie interesse had in onze kalen-

der. 

 



Graag  wensen we jullie een vrolijk kerstfeest en een gelukkig 

nieuwjaar. BESTE WENSEN EN FIJNE FEESTDAGEN! We zien jul-

lie met plezier terug in januari!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEVIGE LINKER, DE LEIDINGSPLOEG 

Marjon, Nena, Marie, Margot, Ulrike, Lore, Martijn, 

Mohammed, Oseruki, Hasse, Sien, Gabriella, Eva en 

Annabel 


