
Hopduveltjes Meldert 
 
 

Scouts en Gidsen Vlaanderen 

Jaargang 43 nummer 5 



25/04 Dit weekend geen vergadering want het is ons eetfestijn. 
 

2/05 Vandaag mogen jullie nogmaals aan de leiding bewijzen dat jullie kan- jers zijn in goed 
samenwerken en presteren binnen een bepaalde tijd. We spelen een uitdagende 1 tegen 

allen!! Jullie worden verwacht van 14u-17u aan het pc. 
 
9/05 Trek jullie stapschoenen aan en bereid jullie fysiek voor want vandaag gaan we op 
tocht! Jullie worden verwacht van 14u-17u aan het pc. 

 
 16/05Pfff…. Lopen jullie ook zo te puffen van de hitte? Of ligt dat aan onze leeftijd? We 

komen met z’n allen samen om even af te koelen tijdens het spelen van verfrissende 
waterspelletjes! Jullie worden verwacht van 14u-17u aan het pc. 

 
 
 
 



22/05 Omdat we bijna op kamp vertrekken en nog maar weinig geld in kas hebben gaan we 
vanavond een beetje geld proberen verdienen door een kasactiviteit te organiseren. Jullie 
worden verwacht van 18u-20u aan het pc. 

 
29/05 Vandaag proberen we het gezellig te maken door een kampvuur te houden, neem 

zeker een kleine versnapering mee en een drankje. Jullie worden verwacht van 18u-20u aan 
het pc. 

 
5/06 Vandaag spelen we een super spannend sluipspel, we verwachten jullie van 18u-20u 
aan het pc. 
 

12/06 Ganzenbord, monopoly, mens erger je niet, ... dit zijn allemaal gezel- schapsspelletjes 
die jullie misschien ooit al wel eens speelden. Neem dus zeker jullie favoriete spellen mee 

zodat we er een avond vol sfeer van kunnen maken. Jullie worden verwacht van 18u-20u aan 
het pc. 

 
18/06 Deze avond maken we het gezellig en gaan we kijken naar een me-ga grappige film. 
Jullie worden verwacht van 18u-20u aan het pc. 
 
 
 



Vergaderingen WeLPen 

Zondag 02/05 vandaag is het baseball vergadering! Zijn jullie klaar om home runs te 
slagen? Afspraak van 2 tot 5. 

Zondag 09/05 Trek jullie vuile kleren maar aan want deze week is het vieze vuile ventjes 
vergadering. Julie zijn welkom van 2 tot 5 aan de scouts. 

Zondag 16/05 vandaag gaan we een bosspel spelen. We trekken er op uit en gaan 
ravotten in het bos. 

Zondag 23/05 zijn jullie klaar om te leven als een echte scout? Want vandaag is het 
techniek/wetenschapsvergadering. Afspraak van 2 tot 5. 

Vrijdag 28/05 deze week spreken we af van 19u tot 21u aan het PC. Het word namelijk 
gezelschapspelletjes vergadering. Bij goed weer gaat dit buiten verlopen. Vergeet zeker geen 
spelletje mee te nemen. 

Zondag 06/06 deze week is het GEEN vergadering door de examens van de leiding gaat er 
deze week jammer genoeg geen scouts doorgaan. 

Zondag 13/06 trek jullie legerbotten maar aan want deze week is het legervergadering! 
Zijn jullie klaar om zware proeven te ondergaan? Afspraak van 2 tot 5 aan het PC 

Zondag 20/06 Pak je waterpistolen maar mee want deze week is het waterspelletjes 
vergadering. Zijn jullie klaar om helemaal nat gemaakt te worden? Afspraak van 2 tot 5 

Zondag 27/06 eventuele groepsuitstap. Indien de groepsuitstap doorgaat, wordt hierover 
nog gecommuniceerd. 

 

                                      Laure     Jarno           Jens        Paulien        Ellen 



Jonggivers 
 

2 mei 14-17u PC 

In mei leggen alle vogels een ei-vergadering! 

 

9 mei 14-17u PC 

Kasactiviteit!  

16 mei 11-13u PC 

Woudloperskeuken! Breng allemaal een vleesje/aardappel/iets anders om te 
eten mee (in zilverpapier gewikkeld). 

 

23 mei 14u-17u PC 

Techniekenvergadering! 

 

30 mei 14-17u PC 

Waterspelletjes!  

VRIJDAG 4 juni 19-21u PC 

Kampvuur!  

VRIJDAG 11 juni 19-21u PC 

Supercool avondspel! 

 

VRIJDAG 18 juni 19-21u PC 

Gezelschapsspelletjes! Breng allemaal een spelletje mee! 

 

27 juni 

Groepsuitstap (misschien), info volgt!  






