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Hier zijn we weer  

Dag herten, welpen, wolven, givers en ouders  

Wij zijn weer helemaal klaar voor een fantastisch 

en avontuurlijk scoutsjaar!  

Vergeet niet om af en toe een kijkje te nemen op 

onze site: www.scoutsmeulestede.be  

Daar vind je steeds het laatste Antoontje, info 

over speciale activiteiten, de telefoonnummers 

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

gen…  

Neem zeker ook een kijkje op onze facebook– en 

instagrampagina voor leuke foto’s en evenemen-

ten. 

Inschrijving  

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

kan dit cash betalen op start-dag of overschrijven 

op volgend rekeningnummer 

BE42 0689 0002 6954  

Mededeling: naam kind + scoutstak 



Winterbar  

Op zondag 15/12 organiseren we samen met de 

buurt ‘Kerstmarkt Meulestede’. Verdere informa-

tie volgt nog. Houd zeker deze datum vrij! 

Groepsfeest  

Ieder jaar organiseren we met scouts meulestede 

een groepsfeest. Op deze avond zijn jullie allemaal 

welkom om iets lekkers te komen eten bij ons. 

Hiermee steun je de scoutswerking en de kampen. 

DATUM volgt snel!!!! 

Weggeefkast 

Heb je scoutsmateriaal liggen die je niet meer no-

dig hebt (een zaklamp, touw, knutselmateriaal, 

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 gege-

vens aanpassen en de medische fiche invullen. 

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

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


Scoutskleren 

Een scouts uniform bestaat uit onze groene das en 

onze Meulestede T-Shirt in lichtblauw of groen. 

Vanaf de Wolven tak kan je ook een beige hem dra-

gen. Dit hemd is verkrijgbaar in de Hopper Winkel. 

Bij je inschrijving ontvang je van ons het nieuwe 

Jaarteken. Dit hoort op de linkerborstzak van je 

hemd of links op 1 van je T-shirts. 

Voor alle informatie betreffende het uniform kan je 

bij Nena of Hasse terecht.  

Belangrijke Data 

Herfst weekend:  

kijk naar de agenda van jou eigen tak! (verschilt van 

tak tot tak) brieven volgen nog! 

Paaskamp: 

9-12 april 2020 

Grootkamp: 

1-14 juli 2020 (exacte data per tak volgen nog) 



Herten  

VEVA takleidster 

+32 484 31 93 05 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 (nala) takleidster  

+32 487 38 20 48 

MARGOT 

+32 471 73 14 34 

ULRIKE 

+32 472 54 39 18 



Givers  

Groepsleiding  

MARJON(akela) 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 29 september  

Waar is dat feestje? Hier is dat 

feestje! We gaan ons uitleven op 

Meulestede Brousse. 

Zondag 6 oktober  

Welk team bereikt het 

eerste de geheime 

piratenschat? Onze schatten 

Zondag 13 oktober 

Xebo is er niet. Kunnen jullie een 

dagje op haar eieren letten?  

Zondag 3  november  

Wie is er bang in het donker? Wie 

verteld de beste griezelverhalen? 

Wie is het mooiste verkleed? Zondag 10 november  

We zijn het bos is. Hoe mooi is de 

wereld waarin de dieren leven?  

Of is het niet zo mooi als het zou 

kunnen zijn? Zondag 17 november 

Wat hebben Marco Polo, Christoffel 

Columbus en de herten 

gemeenschappelijk? Het zijn 

allemaal ontdekkingsreizigers. Zondag 24 november 

Het is de verjaardag van Rikki, 

maar de leiding is het vergeten. 

Maken we er samen een mooi 

feest van? Hertelijk gefeliciteerd 

Rikki.  

Zondag 1 december 

Hoe wordt de scheve toren van 

Herta gebouwd? Het enige juiste 

antwoord is SAMEN! 

Zondag 8 december 

Sinterklaas is weg, dus de 

Kerstman kan komen. Samen 

nemen we afscheid van de sint en 

maken we alles klaar voor de 

Kerstman 

Zondag 15 december 

Alle herten mogen hun ouders, 

nonkels, tantes en vrienden 

meebrengen naar de scouts. Iedereen 

is welkom op de WINTERBAR!!! 

Vrijdag 18 tot zondag 20 oktober 

We gaan op weekend en slapen bij 

ons op het lokaal. Meulestedekaai 

30. brief en info volgt nog. 



Welpen 
Zondag 29 september 

Vandaag gaan we ons uitleven 

op Meulestede Brousse! Zondag 6 oktober piratenvergadering 

Schip in zicht, maak de kanonnen klaar 

en VUUUuur. Oei toch geen schip maar 

een reusachtige berg zand. Zou er een 

schat onder verborgen liggen? 
Zondag 13 oktober  

Trek jullie sportkleren maar aan en 

warm die spieren maar goed op! 

Vandaag doen we mee aan de 

olympische spelen! 

Zondag 20 oktober 

Trek je cowboylaarzen maar aan en 

probeer sneller te schieten dan je 

schaduw net als Lucky Luke. We trekken 

naar het Wilde Westen! 

Zondag 3 november 

Heb je zin in iets griezelig zoals 

spoken, zombies of weerwolven? Vrijdag 8 tot zondag 10 november 

Op ons weekend verkennen we de 

ruimte zoals echte astronauten! 

Zondag 17 november 

Is een superheld zijn ook 1 van jou 

dromen? Dan komt vandaag jou 

droom eventjes uit!! 

Zondag 24 november 

Arendsogen en een fototoestel zullen 

vandaag zeker van pas komen. 

Vandaag gaan we als echte paparazzi 

Zondag 1 december 

Trek vandaag niet je mooiste kleren 

aan, want we gaan te werk met lijm, 

verf, scharen en jullie fantasie!! 

Zondag 8 december 

Ho Ho Ho wie is daar? Mary. Mary 

who? Mary Christmas! De sint is net 

geweest maar nu is het aan de 

kerstman 

Zondag 15 december 

Vandaag is iedereen welkom voor 

een drankje op onze gezellige 

winterbar!!! 



Wolven  
Zondag 29 september 

Vandaag leven we ons uit op 

Meulestede Brousse!! Bierbakken 

klimmen, vliegende auto’s,... 

Zondag 6 oktober 

We gaan de stad in, 

VERGEET ZEKER JE FIETS NIET! 

We maken de stad Gent onveilig! 

Zondag 13 oktober 

Breng de beste verkoper/verkoopster 

in jezelf naar boven. Met de winsten 

maken we er een leuk kamp van! 

financiële actie samen met de givers. 

Zondag 20 oktober 

Chef-koks uit Muide-Meulestede UNITE! 

Vandaag zorgen jullie voor een lekker 

driegangen menu. 1 probleem, waar 

zijn de ingrediënten? 

ZATERDAG 2 NOVEMBER!!! 

Aaaaah HALLOWEEN!!! Kom als je 

durft! Scouts uitzonderlijk op 

Zaterdag 18u30-21u30 Zondag 10 november 

Haal de speurneus in jezelf naar 

boven. Vandaag nemen jullie allen 

deel aan Expeditie Meulestede! 
Zondag 17 november NAAR HET BOS!!! 

Ciao Tutti, klaar om de maffia baas in jezelf 

naar boven te halen? Of ben je meer een 

politie agent? Wie wint de strijd? Vrijdag 22 tot zondag 24 

november 

We gaan op Crime Scene 

Investigation  (CSI) weekend!  
Zondag 1 decmber 

Blad steen schaar en LIJM! 

Knutselen maar!!! Wie is onze 

creatiefste wolf? 
Zondag 8 december 

Splish splash spater lekker in het 

water. Vandaag gaan we naar 

Rozebroeken Zwembad.  Zondag 15 december 

Vandaag is iedereen welkom voor een 

drankje en hapje op onze gezellige 

winterbar. Samenwerking met  de buurt. 



Givers  
Zondag 29 september 

Samen koken, eten, chillen met de 

hele scouts @meulestedepark thv 

de waterspiegel. 

Zondag 6 oktober 

‘ik weet het niet-vergadering’ ook de 

leiding heeft soms geen inspiratie. 

Jullie mogen deze vergadering kiezen. 

Zondag 13 oktober money money 

Nothing so sweet as money, accept 

candy. Vandaag gaan we snoep 

verkopen samen met de wolven. 
Zondag 20 oktober 

City trippen, neem zeker een fiets 

mee!! 

Vrijdag 25 tot zondag 27 oktober 

Hou dit weekend zeker vrij want 

het zal een weekend zijn vol 

sabotage…. WIE IS DE MOL? 

Zondag 3 november GEEN 

SCOUTS 

Zondag 10 november: komen eten 

Haal je beste kookboeken ( en 

onderhandeltechnieken) maar 

boven… want wij komen eten!! 

Zondag 17 november  

we love the earth, it is our planet, we love the 

earth, it is our home. Zoek je beste camouflage 

outift maar uit!!! 

Zondag 24 november FIETS MEE 

ESCAPE ROOM laat tegen  6/10 

zeker weten of je erbij bent. Zo 

kunnen we alles op tijd regelen!  

Vrijdag 29 november QUIZino 

Even je hoofd leeg maken tussen 

de examens door!  19u-21u30 

Vrijdag 6 

december 

19u-21u30 

Zondag 15 december 

Vandaag zijn jullie allemaal welkom 

op onze winterbar. Dit doen we in 

samenwerking met de buurt!! 



Zeker niet vergeten! 

Alle takken gaan APART op herfst weekend. De weekend brie-

ven per tak volgen nog. Voor vragen stuur je best een bericht 

naar de takleider van je zoon/dochter. (Zie hierboven) 

 

Belangrijke data/speciale data 

• Winterbar 15/12 kom zeker langs! 

• Weekend herten: 18-20 oktober 

• Weekend welpen: 8– 10 november 

• Weekend wolven: 22- 24 november 

• Weekend givers: 25 –27 oktober 

• Avond/examen- vergaderingen givers: 

Vrijdag 29/11 en vrijdag 6/12 —> 19u-21u30 

• Welpen avond - vergadering 

Zaterdag 2/11 —> 18u30-21u30 

 

STEVIGE LINKER, DE LEIDINGSPLOEG 

Eva, Marjon, Nena, Marie, Margot, Ulrike, Lore, Mar-

tijn, Mohammed, Oseruki, Jolien, Hasse, Sien, Ga-

briella en Annabel 


