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DAG ALLEMAAL,
 
 

MET DE JAARWISSELING VOOR DE DEUR, NEMEN WE
GRAAG NOG EVEN DE TIJD OM TERUG TE BLIKKEN OP
AFGELOPEN JAAR/SEMESTER EN AL EVEN VOORUIT TE

KIJKEN NAAR HET KOMENDE JAAR. 
 

WIJ HEBBEN ONTZETTEND HARD GENOTEN VAN JULLIE
ENTHOUSIASME EN TOEWIJDING EN HOPEN HIER OOK OP

TE KUNNEN REKENEN IN 2022. 
WIJ WILLEN JULLIE ALLEMAAL HET BESTE WENSEN VOOR

2022 EN BOVENAL EEN GOEDE GEZONDHEID!
 

VOOR WE HET NIEUWE JAAR INZETTEN IS HET EERST NOG
TIJD VOOR EEN NIEUW ANTOONTJE.

VEEL LEESPLEZIER GEWENST!
 
 

HEBBEN JULLIE VRAGEN OF OPMERKINGEN?
AARZEL NIET OM CONTACT OP TE NEMEN MET DE LEIDING

OF EEN MAILTJE TE STUREN NAAR
SCOUTSMEULESTEDE@GMAIL.COM.

 
SCOUTSE LINKER,

 
DE LEIDING

 
CEDRIC, ELINE, EVLIEN, GABRIELLA, GREGORY, HASSE,

LORE, MARIE, MARJON, MARTIJN, NENA, OSERUKI EN SIEN



SCOUTSKLEREN 
VOOR ALLE INFORMATIE BETREFFENDE HET UNIFORM KAN

JE TERECHT BIJ HASSE EN MARIE .   
 
 

GROEPSADMINISTRATIE 
OP DEZE SITE KAN JE MET JE LIDNUMMER JE GEGEVENS

AANPASSEN EN DE MEDISCHE FICHE INVULLEN.
HTTPS://GROEPSADMIN.SCOUTSENGIDSENVLAANDEREN.BE/

GROEPSADMIN/ 
HET IS BELANGRIJK DAT ALLE GEGEVENS HIER UP TO DATE

STAAN (TEGEN HET KAMP).
MET JE LIDNUMMER HEB JE OOK KORTING IN DE HOPPER

WINKEL VAN SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN .  
 
 

LOCATIE
HERTEN, WELPEN EN WOLVEN SPREKEN AF AAN HET

LOKAAL TE MEULESTEDEKAAI 30. 
DE GIVERS SPREKEN AF AAN DE SCHUUR.

INDIEN ANDERS ZAL DE LEIDING JULLIE OP DE HOOGTE
BRENGEN.

 
 

VERGADERINGEN
OOK WEL ACTIVITEITEN GENOEMD, VINDEN PLAATS OP

ZONDAGNAMIDDAG VAN 14:00 - 17:30.



Belangrijke data
23 januari: Financiële actie

7-10 april: Paaskamp

juli: Groot kamp
9-13 juli: herten
7-13 juli: welpen
5-13 juli: wolven
3-13 juli: givers

26 maart: Groepsfeest

15 mei: Laatste keer scouts

8 mei: Districtsdag

27 februari: Geen scouts

6 maart: Geen scouts

3 april: Geen scouts

17 april: Geen scouts





Tegemoetkoming
van de mutualiteit

Via de mutualiteit is er een mogelijkheid tot
tussenkomst in je lidgeld en/of kampgeld van
de scouts. Neem dus zeker een kijkje op de
website van je mutualiteit. 
Bezorg ons het formulier ter ondertekening.



Kruiswoordraadsel
Winactie!!

Stuur het woord - dat je kan maken met de letters
in de vetgedrukte vakjes - door naar je leiding en

win een prijs.
Er zullen 3 winnaars geloot worden uit alle juiste

inzendingen. 



Verslag Hertenweekend door Rikki
19/11 t/m 21/11

Dag 1: De aankomst is goed verlopen. De kinderen hebben zich
goed geïnstalleerd slaapruimte. Xebo, Rikki en Kerri hebben hierbij
geholpen. In de namiddag hebben we groot spel gedaan.’s Avonds

hebben we boterhammen gegeten. En hebben we Twister
gespeeld met Rikki. Na de avondactiviteit gingen we slapen. 

 
Dag 2: we zijn leuk begonnen met een lekker ontbijt. De kinderen

deden hun piratenkleren aan en hebben buiten gespeeld. We
maakten een wandeling met zoekopdrachten. ’s Avonds hebben

we spaghetti gegeten. 
 

Dag 3: de kinderen hebben zich aangekleed, binnen gespeeld en
dan buiten geravot omdat de leiding binnen het lokaal moest

poetsen. 
 

Het was een top piratenweekend!
 

Rikki, Xebo en Kerri

We zijn op weekend
geweest !



Welpenweekend 
We zijn gaan spoken in Gontrode met de griezelige welpjes

 
Balloo,Darzee en Chil

 
29/10/2021 - 31/10/2021 

 

"Beelden zeggen meer dan woorden"
 



WOLVENWEEKENDWOLVENWEEKENDWOLVENWEEKEND
05/11-07/1105/11-07/1105/11-07/11









Op 12 oktober vertrokken we op scoutsweekend naar Lede. Mijn mama was
chauffeur van dienst en samen met Ben en Aboud werd ik gedropt bij een

kapelletje in the middle of nowhere waar de rest van de groep al een beetje
stond te verkleumen. Waar was onze slaapplek? Nena grapte dat de leiding

in het kapelletje zou slapen en dat de givers maar een plekje moesten zoeken op
het dak. Het bleek echter een nachtdropping en onderweg naar ons

kampterrein moesten we foto’s maken op verschillende locaties. We waren zo
uitgehongerd dat Ben onderweg een brood kocht uit een broodautomaat.

Gelukkig kwamen we wat later aan bij onze slaapplaats waar Marie,
Marjon en Margje voor lekkere spaghetti meatballs hadden gezorgd. Mijn

team arriveerde als laatste waardoor we moesten afwassen, maar dat vond ik
niet zo erg. Daarna was het bedtijd.

Op zaterdag deden we een ochtendwandeling, speelden we Risk, deden we
rare dingen met mellocakes, trokken we nylon sokken over ons hoofd voor een

onnozel spelletje, deden we nog andere al dan niet onnozele spelletjes en
speelden we met de hond van Margje. 'S Avonds aten we lekkere kip-curry en

speelden we een leuke quiz. Daarna gingen we slapen maar plottwist….. de
leiding maakte ons in het midden van de nacht wakker om de Berlijnse muur
over te steken. Ondanks dat ik er eerst niet zoveel zin in had en dat ik liever

wou blijven slapen, was het toch een leuk (niet erg actief) spel.
Op zondagochtend werden we bij het ontbijt getrakteerd met lekkere

pannenkoeken en daarna was het jammergenoeg alweer tijd om naar huis te
gaan.

Expeditie Giverson 2021
-Mathijs Troch-



De givers dit jaar een eigen lokaal hebben
Ze dit gedoopt hebben tot 'De schuur'
Givers voor gidsen + verkenners staat
De givers vanaf nu 'de midden' zeggen
L.D. dit geïntroduceerd heeft
Alle takken op weekend zijn geweest in het eerste semester
Dit mega fijn was
Er in dit Antoontje ook verslagen staan van bovenvermelde
weekends
We al niet kunnen wachten tot paaskamp
De wolven en givers samen een halloweenfeestje hebben
gedaan
dit inclusief verkleden en veel snoep was
de leiding verkleed was als teletubbies
De wolven een slakkenspel hebben gespeeld
Hiervoor een mega mooi spelbord was gemaakt door hun
leiding
We vorig jaar een bakfiets hebben gekregen
We deze op startdag hebben gebruikt voor een levende
grijpmachine
De leiding dit minstens even plezant vond als de leden
De wolven opgedeeld zijn in 3 patrouilles
De wet van de leiding verzonnen is door E.W., A.D.L. en M.B.
M.D. en E.S. naar VALC zijn geweest
VALC voor vorming à la carte staat
Ze hier samen met andere scoutsleiding de vorming
'NESTkreten' hebben gevolgd
Dit ging over een veilig basisklimaat creëren in je scoutsgroep
We op wolvenweekend vuur in een badkuip hebben gemaakt
De Givers pannenkoeken verkocht hebben
De Wolven pompoensoep verkocht hebben
We iedereen willen bedanken die ons gesteund heeft

Wist je dat....



Wist je dat....
Uno flip heel leuk is
Het vrij gemakkelijk is
M.D. het goed kan uitleggen: Het is Uno aan de ene kant en als je
het omdraait is het ook Uno
'Vergadering' een ander woord is voor de activiteit (op zondag)
We niet echt vergaderen, maar gewoon spelen
We af en toe wel eens vergaderen met alle leiding
Dit een groepsraad is
We dit jaar de eerste hybride groepsraad hebben gehouden
Er een deel online thuis meevolgde en een deel in het lokaal zat
We spreken van een scoutse linker
Dit komt omdat wereldwijd scouts en gidsen elkaar de
linkerhand schudden, met de pink omlaag zodat je elkaars
pinken en duimen inhaakt.
Onze kraan kapot is
We wel een handige ouder, buur, kennis, ... kunnen gebruiken
die deze kan maken/vervangen
Kandidaten zich altijd mogen melden via
scoutsmeulestede@gmail.com
We niet alleen activiteiten met en voor de leden doen
Maar ook activiteiten met de leiding
We een online quiz hebben gedaan
Dit een groot succes was
We hopen dat we volgend semester terug in real life
leidingsactiviteiten kunnen organiseren
De redactie van het Antoontje een weddenschap verloren heeft
Eigenlijk niet verloren heeft
Maar toch besloten heeft de afgesproken opdracht uit te voeren
Het resultaat te vinden is in dit Antoontje
We giver L.A. hebben proberen hypnotiseren zoals een kip
Dit niet gelukt is
We op kamp een nieuwe poging zullen wagen



Dilemma's
De redactie van het Antoontje heeft de leiding het vuur aan de
schenen gelegd met een aantal pittige dilemma's. 



Lookalikes

Teletubbies Leiding

Lore op startdagDe schreeuw van Edvard Munch

KlaasBauke Mollema

Piramide van Cheops Piramide van Meulestede

Wijngaardslak Super cool spelbord van de
wolven



Lore maakt soep 2021
door Evlien Seuntjens

Vrouw karnen boter 1855-56
door Jean Francois Millet

Milo doet een dutje Evlien denkt na

Rugby Scrum Herten spelen een spel

Gender Reveal party Startspel



Wetten
Herten
Een hert is klein maar dapper, een hert is ieders
vriend.

Welpen
Wij zijn sterk, wij wagen het avontuur. 
Waakzaam, vriendelijk en hulpvaardig staan we
paraat en volgen de oude wolven.

Wolven
Elk met ons eigen verhaal vormen we een roedel. 
Met verwondering kijken we om ons heen. 
We gaan samen op verkenning, durven tuimelen
in het leven en staan nooit alleen.

Givers
Ik ben een giver, samen verkennen we de wereld met
vallen, tuimelen en weer opstaan.
Ik ben een giver, een vriend voor allen.
Ik zet me in voor mijn groep want mijn groep is
ploegwerk en onze inzet is waardevol.
Ik ben een giver, ik respecteer alles wat leeft en de
kracht die het leven geeft. Ik voel me één met de wereld
om mee heen want niemand is alles en niemand is niets.

Leiding
Wij verzetten bergen
Oren gespitst
Hart op de tong
Fluitend op pad
Wagen we de sprong



Heb j i j  de
Hert-factor?
Zal de jury je
een gouden

ticket geven?
Of mag je niet
door naar de

volgende
ronde?

Scouts op
zaterdag? Dat

moet iets
speciaals zi jn! We
gaan naar de f i lm

met andere Gentse
scouten.

09/01

Kerri - Rikki - Xebo

Welke herten
moeten eerst een
glas melk drinken

voor ze wakker
worden? Wie heeft

een gl imlach op
zi jn snoet van
zodra de ogen

opengaan?

Herten

15/01

23/01
Financiële actie!

Om nog meer leuke dingen te kunnen
doen verkopen we vandaag koekjes.

Welk hert verkoopt het meest?

30/01 06/02
We spelen een
spel vandaag!
Een reuzeleuk
spel waar we

gigantisch veel
plezier aan

gaan beleven.

10u-14u

13/02
Lieve Her ten ,

 
Ik z i e  ju l l i e  graag! 

 
L i e fs
Rikk i



De lente is in de
war. Ti jd voor de
herten om haar
een handje te
helpen.

De herten gaan de
uitdaging aan. We
worden een echt

team! Want samen
kunnen we meer.

20/02

13/03

Groepsfeest
Scouts Meulestede viert feest! Breng je
ouders, grootouders, nonkels en tantes

mee.

20/03

26/03

Er was eens een paaskamp.. . .
waarvoor de brief later volgt. . . .

en ze speelden nog lang en gelukkig

Als je geen hert was,
wat zou je dan wil len
zi jn? Een astronaut?

Een clown? Een
prins(es)?

07/04-
10/04

24/04
Het bos is waar
een hert z ich
thuis voelt .  We
huppelen rustig
rond en
ontdekken wat
de natuur te
bieden heeft .

01/05
Wie is het snelste
hert? Welk hert
geeft nooit op? Wie
moedigt de andere
herten het best
aan?

08/05
Vandaag trekken
de herten de wijde
wereld in en
ontmoeten de
zeehondjes en
kapoenen van het
hele distr ict .

15/05
De herten gaan op
kamp en nemen
mee.. .



13/03

WELPEN

Brunch 10u-14u

Gouwfilm

Financiële actie

Welpen verstoppertje

Welp got talent

09/01

23/01

15/01

30/01

06/02

Baloo - Darzee - Chil

Stoelenvergadering13/02

Financiële actie welpen20/02

Far far west



Total los in het bos

Welp zoekt leiding20/03

26/03 Groepsfeest

07/04-10/04 Paaskamp

24/04

01/05 Go go go ivago goed voor je imago

08/05 Mystery welp

15/05 Omgekeerde activiteit



Wolven
09/01: We begeven ons op glad ijs

15/01: Gouw film

23/01: Financiële actie

06/02: Talpa spel

Gregory - Martijn - Marie - Marjon

Glijden, vallen, springen, pinguïns spotten, zoals stampertje en bambi. We

spreken voor deze vergadering af aan de kristallijn om 14u, de wolven kunnen

daar weer opgehaald worden om 16u30. We vragen voor deze vergadering

een bijdrage van €4. 

Gouw Gent organiseert deze dag een eigen cinema! Welke film het wordt, is

voor ons ook nog een verrassing. We spreken af aan het Belgacom gebouw.

Meer praktische info volgt nog.

Koekjes, koekjes en nog meer koekjes! Jullie beginnen ze ondertussen al te

kennen en ongetwijfeld elk jaar naar uit te kijken!

Afhankelijk van het virus zullen we deur tot deur gaan met de leden of zullen

jullie de koekjes kunnen ophalen (dan is er geen scouts die dag).

30/01: 4 poten, geen armen en een rug, wat is het?
Bureaustoel, barkruk, chaise lounge, fauteuil, paddenstoel. We blijven deze

vergadering niet bij de pakken zitten.

Onze inspiratie is nog niet uitgeMOLken, het MOLentje in onze hersenen blijft

draaien. We braken ons hoofd over dit spel, maar hadden geen

paraceteMOL nodig. Tis leuker dan nachos met guacaMOLe! We spelen

vandaag een zalig spel met de givers, tis de MO(L)eite!

13/02: De tabel van Mendeljev

We toveren onszelf vandaag om in Marie Curi, Martijn Peters, Marjon

Koopmans en Gregory Bateson. Wie weet winnen we nog wel een Nobelprijs!



20/02: De grote blije wolf show

13/03: The hungry squid games

20/03: Ik ook heel graag

24/04: Handige Barry's

Sneller dan een luipaard, sterker dan een os, slanker dan een tijger, veel

slimmer dan een vos.

같이 놀아요?

Vandaag zullen jullie een belangrijke scouts skill leren, die ook nog eens

lekker is.

07/04-10/04: Paaskamp

Ridders en ridderessen, prinsen en prinsessen, koningen en koninginnen, ons

sprookje kan beginnen! Denk jij nu, sprookjes? Hoe saai dat is(t)! Denk dan

toch nog maar eens, want het zijn sprookjes met een twist...

Touw + balk + spieren + techniek = ?

01/05: Fietstocht
Wist je dat als je over een bananenplant fietst, dat je dan geen milkshake

krijgt? Dit en veel meer interessante weetjes over planten kom je vandaag te

weten. Breng voor deze vergadering zeker je fiets mee! We spreken om 11u af

op de scouts.

08/05: Districtsdag
We gaan kennismaken met de andere scoutsen van ons nieuwe district

(Gent-West). Deze activiteit zal normaal gezien doorgaan in de

Blaarmeersen. Meer info volgt nog!

I wanna scream, I wanna jump for joy and I want

everyone to know!

15/05: Jump for joy



Givers 

Valentine

Já me disseram muitas vezes,

como é belo, como vai fundo.

Mas só desde que o conheço

sei que o amor existe

realmente.

Climate change is

ubiquitous. As committed

scouts, a socially relevant

topic such as climate

change cannot be missing

on the schedule. Today we

will play an epic climate

game.

09 January

Finanzielle Aktion!

Stauben sie ihr verkaufsgeschick

ab. Heute verkaufen wir keine

pfannkuchen sondern kekse.

23 Januar

Quoi de mieux que de regarder un film le

samedi soir avec les autres scouts de Gouw

Gent.

15 Janvier de 18h à 22h

Hvem er muldvarpen?

Jagten på sabotøren er begyndt,

og det tegner til at blive et

spændende eventyr:

sensationelle opgaver, intriger

og forræderi.

06 Februar 13 Fevereiro

Interaktywna gra w fizycznym

miejscu, w której grupa osób

wspólnie odkrywa zagadki,

łamigłówki i wyzwania i próbuje je

rozwiązać w określonym czasie.

30 Styczeń

Ένα παιχνίδι πάρτι είναι ένα παιχνίδι που παίζεται για διασκέδαση,

για να περάσει η ώρα με φίλους και οικογένεια. Επειδή ένα παιχνίδι
πάρτι έχει ως στόχο τη διασκέδαση, δεν υπάρχουν βραβεία ή
στοιχήματα.

20 Φεβρουάριος

Evlien - Lore - Nena



Lashing au upainia ni

maamuzi ya miundo kwa

kutumia kamba na miti ya

mbao.

Hienoa hauskaa, viikko elämistä!

Mikään ei sido lahjoittajia yhteen

niin kuin viikko yhdessä asumista,

ruoanlaittoa ja nukkumista.

6. maaliskuuta -
11. maaliskuuta

Gruppfest

Kom och ät en god måltid på

McMeulestede. Alla är välkomna,

så ta med dig dina föräldrar,

bröder, systrar, nya kärlek ... att

äta tillsammans. 

26 mars

ヘント、たくさんの街

3⽉20⽇

La cocina de un vagabundo es una cocina en

la que se utiliza un fuego temporal para

preparar la comida durante un viaje.

24 de abril (Todo el día)
Mei 1

Kdysi dávno jela skupina Givers na

velikonoční tábor. Prožili spolu

nejkrásnější chvíle svého života a žili

šťastně až do smrti. 

7. dubna - 10. dubna

День района
Сегодня мы будем работать, играть, радоваться и быть вместе
со всеми скаутами нашего округа. 

8 мая

Ae paga lea o le gaioiga mulimuli lea o le tausaga. Matou te tapunia le tausaga

i sitaili.

15 Mē


