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Hier zijn we weer 

 
 Dag herten, welpen, wolven, givers en ouders 

We zijn klaar voor een wijze en avontuurlijke lente en zomer! 

Vergeet niet om af en toe een kijkje te nemen op onze site: www.scoutssintantonius-

meulestede.be of op onze facebookpagina. Daar vind je steeds het laatste Antoontje, 

info over speciale activiteiten, de telefoonnummers van de leiding, foto’s van de laatste 

vergaderingen…  

 

Tot snel!  

Stevige linker,  

De leidersploeg 

Eva, Marie, Melek, Sien, Marjon, Romée,  

Annabel, Gérôme, Martijn, Margot en Ulrike 



Groepsfeest 
Op 16 februari is het groepsfeest van de scouts. Op deze avond zijn jullie allemaal 

welkom om iets lekkers te komen eten bij ons! Hiermee steun je de scoutswerking 

en de kampen. 

Inschrijven kan online via de facebook-pagina van de scouts en ook via het inschrijf-

strookje in het antoontje. 

 

Weggeefkast 
Heb je scoutsmateriaal liggen die je niet meer nodig hebt (een zaklamp, touw, knut-

selmateriaal, een matje, stapschoenen, )? 

Leg het in onze weggeefkast en misschien vind je zelf ook een schat. 

 

Groepsadministratie 
Op deze site kan je met je lidkaartnummer je gegevens aanpassen  

en de medische fiche invullen. 

www.groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/ 

 

Rekeningnummer 
BE42 0689 0002 6954  

 

Scoutskleren 

Vanaf januari zijn er naast de lichtblauwe kinder T-Shirts ook groene Meulestede T-
Shirts in grotere maten te koop voor 15 euro. Dassen, T-Shirts en scoutstekens kan 

je voor of na de activiteiten kopen bij Annabel/Baloe 
 

Belangrijke data 
6-9/04 Paaskamp 

Groot kamp  
Herten: 7-11 juli 
Welpen 5 -11 juli 

Wolven: 4 - 11 juli 
Nakamp: 12-14 juli 

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


 
 

Nala 

0487382048 

Asjra 

0488800038 

Rikki 

0497164775 

Annabel 

0495309024 

Gérôme 

0468142147 

Martijn 

0472022435 

Petro 

0471731434 



 
 

Hathi 

0495542925 

Akela 

0492886946 

 

Marala 

0472543918 

 

Eva 

0489369169 

Akela 

0492886946 
Annabel 

0495309024 



 

 Zondag 17 februari 
De leiding gaat vandaag veel afwassen en opruimen na een hopelijk 

geslaagde chilli avond. 

 Zondag 3 februari 
Zondag 10 februari 

Geen scouts! De leiding bekomt van haar examens 
om weer klaar te staan voor jullie! 

 Zondag 3 maart 
Geen scouts! Geniet van de krokusvakantie! 

 Zondag 24 februari 
Vandaag gaan we spelen in pretland! Hopelijk heb-

ben jullie er evenveel zin in als wij! 

 Zaterdag 16 februari 

Hombres en mulheres, vanavond kunnen jullie jullie smikkelen van hotte 

chilli met pinhatas. Wil je ook je buikje rond eten? Over de inschrijvingen 

meer uitleg elders in het boekje. 

 Zondag 10 maart 
Chef-koks, sous-chefs, demi-chefs en al de rest 
Hopelijk zijn jullie klaar voor een lekkere kookvergadering! 

Zondag  20  januari 

OPGELET van  9u tot 11u 
Ontbijten als koningen dat zullen we doen en mis-

schien kan je dan net zo een ontbijtje maken voor 

mama of papa... 

Vrijdag 25 januari  

OPGELET 17.30-20  

Ik zit mij voor het vensterglas 

onnoemlijk te vervelen. 

Ik wou dat ik twee hondjes was, 

dan kon ik samen (gezelschapspelletjes) spelen.  



Zondag 17 maart 
Vandaag gaan we met alle herten een groot bosspel spelen! 

Hopelijk kom je ook. Doe zeker warme kleren aan! 

 Zondag 24 maart 
Lijm, scharen, papier en verf zijn  de hoofdingrediënten 

voor de vergadering van vandaag! 

Doe dus zeker niet je properste kleren aan! 

Zondag 5 maart 
Ken jij al alle dieren op de boerderij? Welk geluid maken ze? Wat eten ze? Hoe sla-

pen ze? Leggen ze eieren of hebben ze melk? Kom mee op ontdekkingstocht naar 

de kinderboerderij om dit allemaal te leren. 

 Zondag 31 maart 
Nowan en Frie Bosmuis zijn de beste maatjes. De twee amuseren zich 

kostelijk en kijken met spanning uit naar het jaarlijkse Zonnefeest. 

Nowan plukt echter een giftige zwam voor de pap van zijn kleine zus-

jes! Alleen de bottelbessenthee van overopa Apodemus kan hen nog 

redden. Maar opa woont ver weg en de tocht naar zijn Steenmolenru-

ïne is er een vol gevaren. Nowan belooft echter zijn fout goed te ma-

ken en besluit de thee te gaan halen ...  

 6-9 april 
De laatste tijd verdwijnt regelmatig de volledige inhoud 

van containers in de haven. Team Rox moet de dieven 

tegenhouden voor ze een dure auto stelen.  Kom jij mee 

op weekend om Team Rox te versterken? 

 Zondag 28 april 
Lekker wroeten in de aarde om plantjes te laten groeien! 

Dat gaan we vandaag doen in de moeskoperij en hopelijk 

kom je ook mee met ons om je handen vuil te maken (of 

gebruik je handschoenen :-)  

Zondag 12 maart 
Vandaag een lekker verfrissende vergadering om het leuke scoutsjaar mee af te slui-

ten! Neem een handdoek en reserve kleren mee want we spelen waterspelletjes!  Een 

zwempak mag ook mee! Heb je een super cool waterpistool? Dan mag je dit zeker 

meenemen! 





 

 Zondag 17 februari 
De leiding gaat vandaag veel afwassen en opruimen na een hopelijk 

geslaagde chilli avond. 

  Zondag 3 februari 
Zondag 10 februari 

Geen scouts! De leiding bekomt van haar examens 
om weer klaar te staan voor jullie! 

 Zondag 3 maart 
Geen scouts! Geniet van de krokusvakantie! 

 Zondag 24 februari 
Dag ruimtevaarders, zitten jullie klaar? 3,2,1 Daar 

gaan we. Kuifje wordt er jaloers van. 

 Zaterdag 16 februari 

Hombres en mulheres, vanavond kunnen jullie jullie smikkelen van hotte 

chilli met pinhatas. Wil je ook je buikje rond eten? Over de inschrijvingen 

meer uitleg elders in het boekje. 

 Zondag 10 maart 
Quetzalcoatl 

Heb jij al gehoord van deze mythische figuur. Voor de brow-

nielovers onders ons, dit wordt een namiddag om van te smul-

len. MMMM!!!! 

Zondag  20  januari 
OPGELET van  9u tot 11u 

Ontbijten als koningen dat zullen we doen en mis-
schien kan je dan net zo een ontbijtje maken voor 

mama of papa... 

Vrijdag 25 januari  

OPGELET 17.30-20  
Aan tafel, aan tafel 

het eten is klaar 

de soep staat te koken … 

Of toch niet? 



Zondag 17 maart 
Districtsdag 

We komen samen met alle scoutsen van heinde en verre. We laten ons gel-

den als “die van Meulestee”. Dat ze niet met ons mogen sollen. 

 Zondag 24 maart 
Artefarte 

Non vediamo l'ora di darti il benvenuto pieno di diverti-

mento e giochi questo pomeriggio. Il pomeriggio sarà 

troppo breve per così tanto l'atmosfera. Creiamo nuova 

arte che ci fa riflettere. Fino ad allora! 

Zondag 5 maart 

Haal die scoutskampioen in jezelf naar boven voor een paar donkere, modderachtige, 

vieze, vuile spelletjes in – je raadt het nooit – het bos. Doe zeker GEEN propere kleren 

aan.  

 Zondag 31 maart 
Toen je net dacht dat alles goed ging, gebeurde het on-

denkbare. Deze levenweg zit vol dramatische wendin-

gen. Onverwachte twists, onverklaarbare familieghei-

men, plotse fortuinen die je overspoelen,… dat en nog 

veel meer… tijdens REUZE-LEVENS-WEGGGGG. 

 6-9 april 
Tijdens dit paaskamp leer je de vier elementen beheer-

sen. Je verlegt je grenzen en zeker die van ons. Meer info 

in de kampbrief!  

 Zondag 28 april 
Hippies 

YO gasten, we maken een chille namiddag van. We ver-

sieren onszelf met bloemenkransen en we chanten tot 

de ochtenstond. Breng een oude witte T-shirt mee. 

Zondag 12 maart 

Deze laatste scoutsnamiddag van het jaar dompelen we onszelf onder in Elvis, Abba, 

Dua Lippa, K3, Drake, Storme, Helmut Lotti goes Meulestee en nog veel meer…. 
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 Zondag 17 februari 
De leiding gaat vandaag veel afwassen en opruimen na een hopelijk 

geslaagde chilli avond. 

 zondag 3 februari 
Zondag 10 februari 

Geen scouts! De leiding bekomt van haar examens 
om weer klaar te staan voor jullie! 

 Zondag 3 maart 
Geen scouts! Geniet van de krokusvakantie! 

 Zondag 24 februari 
Misschien zijn jullie wel fan van boef ? maar hoe grote boefjes 

zijn jullie echt ? Doe mee aan het rechtbank spel en kom te 

weten of je ooit al eens iets illegaal hebt gedaan.  

 Zaterdag 16 februari 

Onze Mexicaanse fiesta is er weer. Vandaag maken we 
chili con en sin carne in de buurtloods. Inschrijven voor ons 

groepsfeest kan je online of op de scouts doen  

 Zondag 10 maart 
Thege, bekant, idasen, kylig, lagan welke winkel verkoopt al 

deze goederen  

Neem je buzzypass  mee 

Vandaag is er een speciaal giver café. Jullie blijven 
vandaag wat langer na de activiteit om een vergade-

ring voor te bereiden voor de wolven. ..  

Zaterdag 19 januari  
19-21.30  

Vandaag hebben we een avond vergadering. We verwachten 
jullie om 19 op het lokaal. jullie ouders mogen jullie terug opha-

len om 21u30. 

Donderdag 24 januari  
19-21.30 

We gaan vandaag gaan bowlen  in o’ learys. We spreken af op 
onze scouts om 19u. Vergeet geen buzzypass mee te nemen en 

3 euro voor een drankje. We zijn terug om 21u30  



Zondag 17 maart 
Vandaag zijn de givers aan de macht. Zij hebben een vergadering voor de 
wolven gemaakt. Leiding en wolven zijn de leden givers zijn de baas. Be-

nieuwd hoe dit af loopt … 

 Zondag 24 maart 
Wil je het eens gezellig maken? Neem dan je favoriete 
gezelschap spelletjes en sluit aan op onze gezelschap 

spelletjes namiddag.  

Zaterdag 4 maart 

Dropping 

 We spreken af op het lokaal om 18u. En hopelijk zijn jullie terug om 21u op het lokaal. 
wat dit percies inhoudt komen jullie dan nog wel te weten. 

Givercafé = De givers mogen na de vergadering wat langer blijven het giver café gaat 

open om 18u30 en sluit om 19u  

 Zondag 31 maart 
Nu de nieuwe keuken er is keuken we eindelijk terug koken. Al 
jullie recepten mogen jullie doorsturen via onze whats app 
groep.  

Givercafé = De givers mogen na de vergadering wat langer blij-

ven het giver café gaat open om 18u30 en sluit om 19u  

 6-9 april 
Misschien kennen jullie het tijdschrift joepie wel nog ?  

Een blad vol roddels en vragen en natuurlijk een poster 

van je favo idool. Deze combi verzekerd een paasweek-

end vol amusement.  

 Zondag 28 april 
Dit weekend worden Nel, Chelsea, Lara en Mathis geto-

temiseerd. Ben je benieuwd welke totem zij binnenkort 

krijgen? Mis het spektakel dan zeker niet. Breng een ou-

de witte T-shirt mee. 

Zondag 12 maart 

OH nee …  

Helaas vandaag zijn jullie allemaal tienerouders. Luiers verversen, baby eten geven, 

troosten als de baby huilt…  

LAATSTE VERGADERING...  



Meenemen 

Warme kledij voor 3 
dagen 

Das + t-shirt 

Toiletgerief (tandpasta, tan-
denborstel, kam, deo, 
washandje handdoek) 

Slaapzak 

Matje 

Stapschoenen 

Géén gsm of dure spullen 

Buzzypass  

Gezelschapsspelletjes  

Onderbroeken  en kousen  

Regenjas 

Lunchpakket 

Praktische info 

 

€40 (sociaal tarief €15) 
 
Wanneer  

6/4 tot 9/4 

 
Vetrek  

9u30 aan dampoort  

Terug  

15u30 aan dampoort  

Kan mogelijks nog veranderen 
maar dan sturen we jullie nog een 
sms. 

 
Waar  

Kloosterheide 
Marnixdreef 28 
2500 Lier 

Vragen 

 
Martijn  

0472 02 24 35  

 
Gerome  

0468 14 21 47  

 
Annabel  

0405 30 90 24  





Op zaterdag 16 februari zijn jullie allemaal welkom op onze Mexicaanse Fiësta! Die avond willen we 
zo veel mogelijk leden, ouders, oudleiding, buren en sympathisanten samenbrengen. Het feest zal 
doorgaan in de Buurtloods. Het eten wordt geserveerd tussen 18.30 en 20.30. 
 
Op het menu staat chili con carne (met vlees) en chili sin carne (zonder vlees) met rijst.  

Volwassene: €14  

Kind: €8 

Steunkaart: €6 

We willen graag dat iedereen kan komen, daarom voorzien we een sociaal tarief.  

Volwassene: €7 

Kind: €4 

 
Kan je er niet bij zijn? Met een steunkaart geef je ons een duwtje in de rug.  
De opbrengst hiervan gaat naar onze hulpkas.  
 
Het bedrag kan je overschrijven op het rekeningnummer van Scouts Meulestede BE42 0689 0002 
6954 met vermelding:  Naam - Fiësta - Vermeld ook 'steunkaart' als je er koopt. 
 
Met de opbrengst kunnen we op tentenkamp gaan, onze kampprijs zo laag mogelijk houden en onze 
lokalen renoveren. Voor het dessertbuffet willen we graag een beroep doen op jullie talent. Iedereen 
mag iets meebrengen en op onze tafel zetten. 
 
Alvast bedankt 
Liefs 
De leden en leiding van scouts Meulestede  

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

Naam:________________________________________________________________________________ 

Aantal volwassenen vlees:______________________________________ x  €14 (sociaal tarief €7) 

Aantal kinderen vlees:_________________________________________ x € 8 (sociaal tarief €4) 

Aantal volwassenen vegi:______________________________________ x €14 (sociaal tarief €7) 

Aantal kinderen vegi:_________________________________________ x € 8 (sociaal tarief €4) 

Totaal te betalen: _______________________________________ 
Je kan cash betalen de avond zelf, overschrijven of hierbij een envelopje met geld steken. 


