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Op scouts staat geen leeftijd, jong of oud. Eens je geproefd hebt ben en blijf je 

“nen echte scoet”. Maar toch elk van hen was enkele jaren geleden nog één van 

mijn energieke leden bij de Jins. Het voorbije jaar kozen we ervoor om met ons 

vieren de belangen van de groep te gaan verdedigen als groepsleiding. Voor de 

allerlaatste keer in deze formatie nemen we jullie mee op reis naar het Mekka 

voor jeugdbewegingen, Graide. 

 

Gedurende twee weken verbleef de Scoete van Roi op Graide’s grondgebied 

waarin we maar 1 doel voor ogen hadden: iedereen de tijd van z’n leven 

bezorgen, waarbij ze herinneringen maakten waar ze nog lang over 

spraken. Hopelijk zijn we daarin geslaagd, wat dat maakt voor ons een 

kamp pas écht AF! 

 

De kapoentjes gaan voor de eerste keer op kamp en werden safari-gewijs door 

het kampterrein in Graide geleid. Voor hen is het de eerste keer dat zij al die 

tenten zien opstaan, de eerste keer op de dixie, de eerste keer ’s nachts nog 

buiten lopen, de eerste keer aan het grote kampvuur,… Kortrom de eerste grote 

scoutsontdekking waar zij hopelijk met een grote glimlach over vertellen aan 

de ontbijttafel. Zoals je ziet is onze scouts veel meer dan 10 dagen spelletjes 

spelen. Opstaan, uniform aan en zo snel mogelijk naar de mast wanneer je 

het openingssignaal hoort, zorgt zelfs voor een momentje van 

samenhorigheid. 
 



We leren elkaar kennen en respecteren elkaars mening hierbij, jong of oud. 

Soms zie je een Jin een kapoentje passeren op het kampterrein en dan zie je in 

de blik van de oudste zo herinneringen van vroeger opduiken, terwijl d 

jongste niets anders dan trots naar boven kijkt en vooruitdenkt en ook Jin of 

Giver wilt zijn. 

 

Hoe ouder ze worden, hoe meer dat ze hun plan leren trekken. De ene keer met 

een beetje botsen maar ze slaan er hun altijd wel door. Aangezien ze in 

grotere groepen leven dan thuis, wordt hier en daar wel wat eens 

gediscussieerd over hoe ze iets al dan niet willen aanpakken. Maar ook dat 

leren ze hier binnen de scouts, zich uiten als een groep dat na een ferme 

discussie onderling er enkel en alleen maar sterker uitkomt als GROEP! 

 

Ploegwerk is één van onze basispijlers en laat deze nu het sterkst naar voor 

komen. Door samen af te wassen leren de kawellen zich al van jongs af aan 

inzetten en volhouden, of ze dit nu leuk vinden of niet. Givers en Jin starten 

het kamp al iets vroeger, door zich als één groep naar boven te “sleuren” op 

hun stalen ros om het machtige Graide te bereiken. 

 

Het is niet altijd zo dat een kamp van een leien dakje loopt. Dit jaar stonden 

we jammer genoeg stil bij het verlies van een broeder van ons. Na het 

overleden van een scoutsjongen in Bûtgenbach, stonden onze vlaggen 

halfstok en legden we uit aan de leden wat er gebeurt was. Een ongekende 

stilte op het kampterrein was het gevolg. Ongeacht de jonge leeftijd of niet, 

iedereen besefte dat er een scout, een sterretje in de hemel is geworden. Ééntje 

die elk jaar opnieuw zal schitteren boven de scoutskampen! 

 

Op de scouts leer je op deze manier ook over gevoelens praten, over ze te 

aanvaarden/waarderen,… 

 
 
 



Graide 2017 blijft een kamp om te koesteren waarin we graag alle leden, 

leid(st)ers en foeriers willen bedanken. Want zonder hen was het onmogelijk 

om er zo’n onvergetelijk kamp van te maken! Dikke merci! 

 

Spontaan komt er een glimlach boven als we terugdenken aan onze 

kampavonturen, als we de aftermovie bekijken of als we beginnen te scrollen 

door de 1200 foto’s,… 

 

We hebben als scoutsgroep moeilijkere tijden doorzwommen waarin we 2 

jaar geleden nog volop op zoek waren naar leiding om ons te ondersteunen. 

Maar tegenwoordig gaat deze leiding al door het leven als een Pony, Roek, 

Groenvink, Slingeraap of Waterwolf, noem maar op. Kortom ze zijn 

volledig geïntegreerd! 

 

Nu gaan we ons volop smijten voor er een laatste eindspurt waarin er tal 

van activiteiten op de planning staan. Wees paraat! 

 

 

Jullie groepsleiding 

 

Ella, Robin, Andreas en Pieter 
 



 

 

 

 

 

Zaterdag 2 en zondag 3 september: Lindefeesten 
 

Dit weekend organiseert de Linde vzw, samen met alle 

verenigingen van Sint-Brixius-Rode en Eversem de 

Lindefeesten. 
 
 

Ook de scouts heeft hieraan meegewerkt en zal 

samen met de andere verenigingen zorgen voor een 

weekend vol leuke activiteiten. Zo zal er een 

volleybaltoernooi en comedyavond zijn. Ook kunnen 

jullie de bekende steltenlopers van Merchtem 

bewonderen en smullen van een lekkere BBQ. 

 

Zondag gaan we er allemaal samen met de leden 

naartoe; meer info vinden jullie per tak hier verderop. 

 

Meer informatie kunnen jullie vinden op de website 

van de Linde: www.lindevzw.be 

 

Iedereen van harte welkom! 

Vrijdag 8 september: Supernova 
 

Vandaag vindt de achtste editie van onze fuif plaats! Ook dit jaar hebben we weer 

enkele grote namen kunnen strikken. Kom gerust langs voor een lekkere 

hamburger, fris drankje en uiteraard om die dansbenen eens goed los te gooien! 

Meer info vinden jullie op Facebook en bij onze leiding! 
 



Zaterdag 9 september: Opendeurdag 
 

Vandaag zetten we dit feestelijk weekend verder op de opendeurdag! Dit jaar gaan 

we voor een ‘Reis ronde de wereld’, dus kom zeker mee ontdekken en proeven 

van de speciale hapjes en drankjes. 

 

We verwachten jullie vanaf 15u in de, hopelijk, zonnige tuin van het meisjeslokaal. 

De kinderen kunnen naar hartenlust spelen op het springkasteel, in het 

hindernissenparcours, zich laten schminken of nieuwe spelletjes ontdekken. 

Intussen kunnen mama en/ of papa genieten van lekkere streekbieren en 

exotische cocktails. 

 

Later op de namiddag maken we de nieuwe leidingsploeg bekend, zal er een 

dansinitiatie zijn, kunnen jullie een optreden van Maximum Robbination meepikken 

en smullen van de heerlijke BBQ die rond 18u van start zal gaan. 

 

Inschrijven voor de BBQ, graag ten laatste maandag 4 september, kan op 

onze vernieuwde website: www.scoetevanroi.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zondag 10 september: geen scouts 
 

Na twee hele leuke dagen is het voor de leiding tijd om op te ruimen en vooral 

om wat uit te rusten. Vandaag zal er helaas geen scouts zijn! 

 

 

Zondag 17 september: 3
e
 zondag 

 

Vandaag is er geen scouts. Tot volgende week! 

 



BELANGRIJKE DATUMS 
 

Vrijdag-zaterdag 29-30 september, zondag 1 oktober: 
 

Overgangsweekend 
 

Meer informatie over de overgang naar het volgende scoutsjaar vinden jullie in de 

volgende Merobrix! 

 

We kunnen alvast zeggen dat de oudste takken op vrijdag 29 september op 

overgangsweekend vertrekken. De jongere takken worden zondag 1 oktober op het 

lokaal verwacht. 

 

Zo kunnen jullie deze datums alvast inschrijven in jullie agenda en zullen er hopelijk 

veel enthousiaste kinderen aanwezig zijn! 

 

Zaterdag 28 oktober: Halloweenactiviteit (voor leden & 

ouders) 
 

Stip deze datum zeker en vast al aan in je agenda want deze avond organiseren we 

een Halloweenactiviteit voor iedereen: alle takken zijn welkom en uiteraard is het de 

bedoeling dat ze mama en/of papa meenemen! 

 

We kunnen al verklappen dat we starten met de activiteit tussen 19u en 20u! Begin 

ook alvast een griezelige Halloween-outfit bij elkaar te zoeken want het is de 

bedoeling dat iedereen verkleed komt! 

 

Meer informatie zullen jullie kunnen vinden in de volgende Merobrix en op de 

website/ facebookpagina. 

 

 



Kapoenen 
 

Hallo liefste kapoentjes. Het scoutsjaar is voorbij gevlogen. Dit is de allerlaatste merobrix van 

dit scoutsjaar. Jullie leiding van het alvast een superleuk jaar. Hopelijk jullie ook! Maar voor 

we volledig afsluiten hebben we nog een aantal leuke vergaderingen voor jullie gepland. 

Hieronder vinden jullie een overzichtje. 

 

 

Zondag 3 september 

Deze zondag zijn het LINDEFEESTEN in Sint-Brixius. Dit is dag vol plezier rond het 

scoutslokaal. Er zijn allerlei activiteiten en leuke dingen uit te proberen. Wij gaan samen een 

kijkje nemen wat er allemaal te beleven valt. Gaan jullie mee met ons? Tot op de scouts, wij 

verwachten jullie om 14u!  

Vrijdag 8 september 

Vandaag gaat onze jaarlijkse fuif door: SUPERNOVA. Sorry, kapoentjes maar wij vrezen dat 

jullie nog te jong zijn hiervoor maar jullie ouders, grote broer of zus, …. zijn hier zeker 

welkom. Meer info vind je zeker vooraan in het algemeen nieuws. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaterdag 9 september 

Vandaag is het feest op de scouts want het is onze OPENDEURDAG! Benieuwd naar jullie 

nieuwe leiding? Jullie zijn allen welkom vanaf 15 uur voor een namiddag vol spel en plezier. 

Vergeet jullie niet in te schrijven voor de BBQ ‘s avonds.  

Meer info: het algemeen nieuws!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 10 september 

We hebben het hele weekend plezier gemaakt en hard gewerkt. Nu moeten we echter alles 

opkuisen. Hierdoor geen vergadering vandaag  

 

 

 

 

 

 

 



 

Zondag 17 september  

Hier is hij dan weer, die 

verschrikkelijke 3de 

ZONDAG. Maar niet 

getreurd, gelukkig is het de 

laatste van dit scoutsjaar!  

 

Zondag 24 september 

Dit is de allerlaatste vergadering van het scoutsjaar. We gaan afscheid nemen met een grote 

groepsknuffel van elkaar want er gaan een aantal kapoenen naar de kabouters en de 

welpen. En dit doen we met een superleuk-megafantastische-supercoole-formidabele 

PLANCKENDAEL AFSCHEIDSVERGADERING. We verwachten jullie om 14 uur aan de 

kassa/ingang van Planckendael en jullie mogen daar weer opgehaald worden om 17u30. 

Gelieve 7 euro mee te brengen voor de ingang alsook een drankje en een koekje. Vandaag 

zullen jullie bij de 

leiding geen drankje 

en/of koekje kunnen 

kopen. Doe ook 

allemaal jullie groene 

T-shirt aan die jullie 

op kamp hebben 

gekregen zodat we 

herkenbaar zijn als 

groep in 

Planckendael.  

Laat voor 18 

september weten of 

jullie meegaan of 

niet aan 

kapoenen@scoeteva

nroi.be.   
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Voilà hiermee zijn jullie opnieuw op de hoogte en we hopen dat jullie talrijk aanwezig zullen 

zijn deze laatste maand. En nogmaals bedankt voor het superleuke kamp!! 

 

Speelse Orang-Oetan  Geliefde Olifant  Warmhartige Katoenstaart       Roek 

(Yana)    (Kate)   (Inge)         (Yens) 

0471/13.28.65   0471/33.50.12  0476/02.33.66              0479/73.17.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onthoud … 

 Je kan bij ons altijd een 4-uurtje kopen aan 50 cent. 

 Een kapoen kent zijn/haar gebed goed! 

 Een kapoen neemt altijd zijn goed humeur mee naar de scouts. 

 Als je er niet bij kan zijn, mag je ons altijd een berichtje sturen. 

 En heel belangrijk, de kapoenen nemen elke vergadering hun 

 fluovestje mee. 



Ons gebed … 

Kapoenen, Kapoenen je kent ons toch wel 

Van zingen en spelen 

Dat vinden we wel 

Al is het soms moeilijk om vriendjes te zijn 

Toch doen we ons best 

En dat vinden we fijn 

 

Kamp Graide ’17 – Kapoenen op safari 

 

Wist je … 

 

Dat de kapoenen op safari zijn geweest en daar heel wat leuke dingen hebben 

beleefd! 

Dat de kapoenen in Graide op kamp waren. 

Dat het terrein leuk en groot was. 

Dat de leiding het leuk vond op kamp met de kapoenen!!  

Dat leidster Inge haar adjectief kreeg en zij nu verder door het leven gaat als 

Warmhartige Katoenstaart!  

Dat leider Yens zijn totem kreeg en hij nu verder door het leven gaat als Roek  

Dat de kapoenen Yana en Kate hebben mogen dopen … 

… Dat de kapoenen dit superleuk vonden … 

… Dat Yana en Kate heel vies en vuil waren ... 

… Maar dat ze toch bleven glimlachen ;)  

 

Dat Mona haar rode valies plots blauw geworden was?! Een mirakel!  

Vele kapoenen voor de eerste keer op kamp gingen en dit SUPER hebben gedaan!  



dat de kapoenen 6 km hebben afgelegd op 1- daagse.  

dat iedereen onder de indruk was van Alberic zijn verhalen rond het kampvuur.  

dat Elise haar eerste tand uitviel op 1- daagse.  

dat Marie een overlevingspakket aan snoep meehad.  

dat Josephine helemaal opging in het spelletje paintball.  

dat we Naomi bijna uit haar bed moesten trekken omdat ze anders niet wakker 

werd.  

dat we het allemaal zeer jammer vonden dat Louis vroeger naar huis is gegaan.  

dat Hugo, Florence en Louis het moeilijkste bedje meehadden, maar het ons toch 

gelukt is om het in elkaar te steken ;)  

dat Emmeric altijd met zijn zus mee ging naar het toilet, wat een broeder- en 

zusterliefde!   

dat Gwenaelle in elke tent muggenspray is gaan spuiten, omdat ze zeker en vast geen 

muggenbeten wou hebben. 

dat Ella en Jill een onafscheidelijk duo zijn.  

dat Arthus niet alleen met zijn mond at, maar met heel zijn gezicht! Én hij liever 

iemand anders in zijn tent wou om naast te slapen dan Yens, want die snurkte te hard. 

dat Alexia de paintball niet leuk vond, omdat anders haar haar vuil werd.  

dat Anna elke ochtend aan Yana vroeg welke kleren het beste bij elkaar paste, 

om er toch als een knappe dame bij te lopen.  

dat Liu alle spelletjes super heeft meegespeeld ondanks de pijn aan haar voet.  

dat Nils een stoere boy is, maar er altijd voor iedereen was.  

dat Keoni een echte verzamelaar is en echt ALLES in zijn slaapzak steekt.  

dat Louise Vasseur eerst niet met ons meeging op kamp, omdat ze ziek was. Maar 

gelukkig was ze genezen de dag waarop we vertrokken.  

dat Ewaut toch een beetje een sloddervosje is, gelukkig stond de leiding klaar om op 

ontdekkingstocht te gaan tussen al zijn spulletjes!  

 



dat Lea plots heel verlegen was tijdens het Groot spel, dit waren we van haar niet gewoon!  

dat Paulien als eerste in slaap lag en daardoor de taptoe altijd miste.  

dat Juliette D.H. ons kwam halen om te vertellen dat haar tent vol met teken zat, 

maar dat dit uiteindelijk allemaal kleine vliegjes waren.  

dat Fran haar snoepjes zeker en vast terug wou, gelukkig hadden we deze nog niet 

verdeeld onder alle kapoentjes.  

dat Louis N. de broek van haar zus aanhad! En een super ‘grote zus’ is geweest op 

kamp.  

dat Elena steeds zeer behulpzaam was.   

dat Juliette N. zeer mooie vlechtjes kon maken.  

dat Juliette M. Eerst eventjes moest wennen aan de tent, maar nadien sliep ze als een 

roosje!  

dat Charlotte het hele kamp super goed heeft meegespeeld!  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



Kabouters  
 

 

Zondag 3 september 

Vandaag testen we jullie knopen-kennis! 

Niet hoe je ze moet leggen maar hoe je 

ze los maakt! Benieuwd naar wat we 

gaan spelen? Zeker komen dan!  

 

 

Zaterdag 9 september 

Vandaag is weer eens ons fantastische opendeurdag! Dit jaar hebben 

we iets speciaal in petto! Geloof je me niet? Dan moet je zelf maar eens 

komen kijken. Meer info vind je bij het algemeen nieuws! 

 

 

Zondag 17 september 

De twee weken van het nieuwe schooljaar 

zijn toch wel al behoorlijk zwaar geweest! 

Daarom krijg je van ons een extra dagje om 

uit te rusten, geniet ervan! 

 

 

 

Zondag 24 september 

Verrassingsvergadering! We sluiten het jaar 

af met de aller grootste activiteit ooit! Dit is 

uiteraard nog topgeheim! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wist-je-dat-jes! 

 
- Wist je dat de kabouters het gezelligste hoekje hadden op heel het 

kampterrein? 

- Wist je dat Julie steeds alles kwijt was maar gelukkig was ‘mama’ 

Lisa er om haar steeds te helpen? 

- Wist je dat Allesia er altijd als eerste was voor haar vriendinnen? 

- Wist je dat Ella steeds alle problemen wist op te lossen?  

- Wist je dat Kato eigenlijk een beetje ziek was in het begin van het 

kamp? Maar dat heeft haar niet tegengehouden om een fantastisch 

kamp te hebben! 

- Wist je dat Elien haar haar een heel kamp niet heeft geborsteld en 

er takjes in draaide om mooie krullen te krijgen? Maar de knopen 

zijn er nu allemaal uit hoor! 

- Wist je dat Mona een kei was in trefbal? En dat dan nog in het 

donker! 

- Wist je dat Livia de leiding steeds aan het lachen kon maken? 

- Wist je dat Clara geen enkele lange broek mee had? Dat is zeker 

te zien aan haar bruine benen! 

- Wist je dat Lou haar belofte super goed heeft gedaan? 

- Wist je dat Ethel het heel goed kon vinden met onze vrienden van 

op tweedaagse?  

- Wist je dat Fran een echte dromer is maar toch op aarde blijft met 

haar beide beentjes? 

- Wist je dat Alison heel de groep terug vrolijk kreeg op dag twee 

van tweedaagse? Deze meid kent veel liedjes hoor! 

- Wist je dat Manon de leiding bleef verbazen met haar enorme 

kennis? 

- Wist je dat Siska super goed verkleed was! Iedereen begon 

spontaan te dansen wanneer ze voorbij liep? 

- Wist je dat Gitte altijd super moedig was en bij elk spel 100% voor 

het goud ging? 

- Wist je dat Margaux helemaal opengebloeid is op kamp?  

- Wist je dat Alix heel goed mee speelde tijdens de spelletjes? 

- Wist je dat Kayla en Anaë heel hard op elkaar lijken? Gelukkig 

heeft de leiding handige trucjes om deze twee uit elkaar te halen 

en eigenlijk zijn ze heel verschillend van elkaar! 



- Wist je dat Anouk één welp héél héél leuk vond? Maar echt héél 

leuk ;) 

- Wist je dat de kabouters zo nieuwsgierig waren dat ze kwamen 

piepen achter de doeken van de HUDO? Toen de leiding erop zat!  

- Wist je dat Ferdinand FleesFlinder héél trots is op de kabouters? 

- Wist je dat de kabouters het meeste opvielen bij de opening en 

sluiting met hun mooie zwembanden? 

- Wist je dat de kabouters veel hebben mogen pompen door hun 

eindeloze vragen? 

- Wist je dat de kabouters met de welpen hebben gedate? 

- Wist je dat de kabouters héél geïnteresseerd waren in het 

liefdesleven van de leiding? 

- Wist je dat dit Selien haar laatste kamp was en ze jullie 

héééééééél hard gaat missen? 

- Wist je dat Bruine Nina haar totem heeft gekregen en ze een 

Waterwolf is? 

- Wist je dat de kabouters steeds van al het eten geproefd hebben 

en heel flink hebben gegeten? 

- Wist je dat de kabouters graag de andere leiding lastig vielen? 

- Wist je dat de kabouters steeds de tak was die het beste hun 

afwas hadden gedaan? 

- Wist je dat de kabouters super veel hout zijn gaan halen? 

- Wist je dat onze kampvuurtjes altijd mega gezellig waren? 

- Wist je dat de leiding een héél leuk kamp heeft gehad en hopen 

dat jullie hetzelfde denken? 

 

 

 

 

 

 

 



De Welpen 
02/09: Lindefeesten 

Vandaag worden we uitgenodigd door ‘De Linde’ om 
mee te feesten met hun. Denk aan springkastelen, 
lachende gezichten en heel veel plezier. We spreken 
gewoon af om 14u aan het lokaal en mogen weer 
worden opgehaald om 17u30.  

 

09/09: Opendeurdag  

Kom ’t ziens! Kom ’t ziens! Want wij zetten onze 
deuren open vandaag. Allemaal welkom op onze 
opendeurdag op het meisjeslokaal voor spelletjes, een 
lekkere BBQ en een fris drankje. Voor meer info  ALGEMEEN NIEUWS 

 

16/09: Derde zondag 

Oooooooh vandaag is het geen scouts, maar niet getreurd als je ons echt zo erg 
mist kan je alvast eens kijken op de nieuwe site en daar door klikken naar de 
foto’s van het kamp. Tot volgende week voor de allerlaatste vergadering van dit  

scoutsjaar 



23/09: Verrassingsvergadering 

Dum dum dum ben je al benieuwd wat we 
gaan doen? Wel dan gaan je nog even moeten 
wachten want het blijft een verrassing voor 
jullie! Meer info volgt via mail.  

 

 

 

 

  



WIST JE DAT !? 
- De welpen op zeer jonge leeftijd toch al heel wat van Europa hebben 

gezien?  
- Yann een stiekeme genieter is?  
- Jenthe als niemand kijkt, eigenlijk al de spelletjes wel leuk vind?  
- De welpen zonder probleem meekunnen doen aan het wereld 

kampioenschap trefbal? 
- De kracht van Orjan ‘het eeuwige lid’ Ameye verborgen zit in zijn lange 

goude lokken?  
- Dat Quinten later groepsleiding wordt?  
- Dat Julien echt speelt om te winnen?  
- Dat Steven de meeste sterren heeft verdiend op kamp? 
- De welpen graag eens in cirkeltjes stappen?  
- Dat Stan massa’s nieuwe vriendjes heeft gemaakt?  
- Dat Thomas jammer genoeg maar een korte tijd met ons heeft 

doorgebracht? 
- Dat Maxence en James elkaar echt perfect aanvullen als broers? 
- Dat Mathieu na nachtwaken toch wel minstens 3 puddingen heeft 

opgegeten terwijl de rest van de welpen sliepen? 
- Gaspar, Matteo, Alexander toch wel onafscheidelijk zijn? 
- Dat Illya samen met de rest van zijn patrouille een echt kunstwerkje in 

elkaar heeft gestoken? 
- Dat Elliot nog niet heel lang bij de welpen zat, maar er toch volledig bij 

hoorde?  
- Dat de welpen bij onze vrienden van Scouts Merchtem hebben geslapen? 
- Dat Tibault op 2-daagse geen enkele keer heeft geklaagd? 
- Dat Tim blijkbaar een echt fan is van FC Barcelona, wat te merken was 

aan zijn t-shirt?  
- Julien, Mathieu, Maxence en Quinten hun belofte hebben gehaald?  
- Dat Robbe een groenvink is?  
- Dat Dré super trots was op de welpen dat zij als allereerste hun tenten 

hadden opgezet en afgebroken?  
- Dat de leiding het een super tof kamp vond en hopen dat jullie het ook tof 

vonden?  



JOGI’S 
Allerliefste schatjes, 

Zijn jullie ik ook nog steeds aan het nadromen van het kamp? Ik alvast wel! Samen 

vertrokken we met een bang hartje naar Graide maar we maakten er een 

onvergetelijk kamp van! Kijk maar eens verder voor de ‘wist-jedatjes’ en wat er nog 

op het programma staat voor september. 

 

03/09: Vandaag zijn het Lindefeesten. We gaan ons een beetje amuseren achter het 

jongenslokaal met de andere scoutsvriendjes en onze beste vrienden van de Chiro :p. 

We spreken af om 14u op het meisjeslokaal en jullie mogen huiswaarts keren op het 

vaste uur. Ik verwacht jullie allemaal Jogi’sssssss!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



08/09: Vandaag is het het coolste-beste-meest grave feestje van het jaar!  

    !!!!SUPEROVA!!!!                                                                        

Misschien is dit wel het ideale moment om mama en papa te overtuigen 

om voor de eerste keer uit te gaan? Leidster Margot past wel op jullie ;)  

 

09/09: Willen jullie graag te weten komen wie jullie leiding wordt 

volgend jaar? Willen jullie lekker smullen van onze BBQ en jullie gewoon 

amuseren met een kampvuur als afsluiter?  

PLACE TO BE    OPENDEURDAG SCOETEVANROI. Jullie worden 

verwacht om 15u. Vergeet jullie zeker niet in te schrijven voor de 

overheerlijke BBQ via de site! Meer info in het algemene nieuws of via 

Facebook! 

 

 

 

 



17/09: Vandaag is het spijtig genoeg 3e zondag. Vele onder jullie zullen wel weten 

wat te doen voor school. Doe maar goed jullie best zodat jullie paraat staan om er 

volgende week een spetterende laatste vergadering van te maken. 

 

24/09: Vandaag blijft nog een verrassing! Wat we vandaag gaan doen, blijft nog 

een groot geheim. Jullie ontvangen nog een brief met alle verdere info!  

 

 

 

 

Als er nog vragen zijn, liefdesproblemen of jullie hebben nood aan een belleke,  

CALL ME!!! 

 

Bereidwillige Aloeatta: 0479/53.18.63 

 

Ps: de wist-je-dat'jes komen de eerst volgende vergadering 

op een speciale manier! Geen paniek, ze komen eraaaaan!! 
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JEEEEEVEEEEEEEEE’S 

 

Gasten, het scoutsjaar loopt op zijn einde! We hebben er een nice kamp op zitten maar wij 
zorgen natuurlijk nog voor die laatste maand vol amusement! Check verder. 

 

03/09: Vandaag zijn het Lindefeesten. Er wordt van alles leuk voorzien dus hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd! Allen aanwezig! 

 

08-09/09: Vandaag ist SUPERNOVA. Wij maken er een spetterend feest van, goed excuus 
voor ulle eerste feestje ;) De dag erna zijn jullie allemaal welkom op onze opendeurdag! 
Leidingsvoorstelling, foto’s van kamp, shminkstand, tango-lessen, overheerlijke BBQ, 
kortom alles zal aanwezig zijn voor een leuke namiddag/avond. Vergeet jullie zeker niet in 
te schrijven via de site!! Check zeker ook het algemeen nieuws of de facebook-pagina van 
de scouts! 

 

17/09: 3e zondag. 

 

24/09:     Vandaag trekken we     
            naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar… 

WALIBI!!!!!!!! 

We spreken af om 10u aan het jongslokaal. Van daaruit vertrekken we met een paar 
auto’s naar ginder.  

We zouden willen vragen het volgende naar ellenkemel@hotmail.com te sturen: 

1. Ik ga mee, ja of nee 
2. Ik kan heen rijden en heb zoveel plaatsen 
3. Ik kan terug rijden en heb zoveel plaatsen 
4. Ik kan heen en terug rijden en heb zoveel plaatsen 

Ook vragen wij om zelf nog 13EUR mee te brengen. We vergeten zeker geen lunchpakket 
en voldoende drankjes en koekjes. Een extra zakcentje mag zeker en vast. 

 

 

Moesten er nog vragen zijn, aarzel niet om ons te contacteren: 

 

Temperamentvolle Vink: 0472/49.06.83 

Slingeraap: 0476/26.46.95 

mailto:ellenkemel@hotmail.com


Wist-je-dat: 

 

 Robin een streepmuis is? 
 Luka een beermarter is? 
 Fré een slingeraap is? 
 Kemel haar nagels het kamp niet overleefd hebben? #gehaktmengen 
 Fred een super-slaapplaats heeft gefixt voor op 2-daagse? 
 David een hele mooie liefdesbrief heeft geschreven naar Kemel? 
 De jv’s op 2-daagse een kat hebben meegenomen tot op het kampterrein? 
 De jv’s hun geld heel goed kunnen verstoppen, tot grote ergernis van de leiding? 
 De jv’s tijdens het nachtwaken Kemel herkenden aan haar kleine voetjes? 
 De jv’s tijdens het nachtwaken dachten dat Fré plots iedereen van de leiding 

voorstelde? 
 De jv’s toch wel goed hun best hebben gedaan bij de opbouw en de afbraak? 
 Isaac misschien wel de kleinste jv is maar ook wel vaak initiatief durft te nemen? 
 Axel heel graag al Giver wilt worden en zijn broer eigenlijk liever terug jv zou willen 

zijn aangezien hij altijd bij ons zat? 
 Arthur super goed zijn best heeft gedaan op 2-daagse? 
 Baptist 1ste jaar jv is maar wel zich bewezen heeft als 3de jaar? 
 Maxime een echte spraakwaterval is als het op zijn vakanties aankomt?  
 We hem ook zullen missen wanneer hij naar Knokke verhuist? 
 Mats een heel goed oriëntatievermogen heeft en ons zeer goed de weg heeft 

getoond op 2-daagse? 
 De leiding erg heeft genoten van het kamp? 
 De leiding echt wel fier is op ieder van jullie?  
 De leiding jullie wilt bedanken voor alle mooie momenten het afgelopen scoutsjaar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Givers 

02/09-03/09 Lindefeesten 
 
Dit weekend zijn het de linde-feesten bij ons vanachter op de scouts, als scouts is het belangrijk dat 

wij daar ook aanwezig zijn dus gaan we proberen een activiteitje of 2 mee te pikken van de 

lindefeesten, meer info volgt op facebook. 

08/09-09/09 Supernova/Opendeurdag 
 
Vrijdag is het SUPERNOVA voor jullie en zaterdag kunnen jullie komen uitblazen op de opendeurdag 

(met jullie ouders), spijtig genoeg moeten we zondag dit allemaal opruimen dus is het geen 

vergadering op zondag! 

17/09 Vastbindspel 
 
Het alom gekende (favoriete) spel dat ongetwijfeld iedereen van jullie kent en al keigoed in is, laat 

scherpe voorwerpen maar thuis voor deze vergadering ;) 

23/09-28/09 Leefweek 2.0 
 
Omdat jullie maar blijven zagen en we de vorige leefweek zeker dik ok vonden hebben we beslist om 

toch een 2de leefweek in te lassen ;) 

Opgelet: omdat het 29/09-01/10 overgangsweekend is beginnen we zaterdagavond om 20 uur al met 

de leefweek omdat we dan vrijdagavond ‘missen’. We zullen nog wel meer info geven over wanneer 

jullie kunnen opgehaald worden! 

  



 Wist je dat ... 
 

Thomas en Jans een gans kamp lang altijd ervoor gezorgd hebben dat we een keigoed kookvuur 

hadden! 

Moret en Kato graag gras eten? 

Willy veel water heeft gedragen! 

techno ... 

Van Hove op deze manier geschreven en uitgesproken wordt? 

de 2 Arno's altijd te herkennen waren aan hun roze attributen? 

de Givers 2 dagen later dan de Jin zijn vertrokken op de fiets maar toch altijd sneller op hun 

bestemming waren?! 

de Givers de tak was met de hoogste en beste tafel! 

Alle 2de jaar givers voor hun belofte geslaagd waren? 

Clément als enige platte band had! 

toujours pareil 

Maëlle nie schoon is eh, mah lomp?!? 

we op 2daagse bijna tot aan de franse grens zijn geraakt? 

Moret op kamp voor de eerste keer een strip heeft gelezen? 

boum boum dans les oreilles 

Darras spijtig genoeg niet mee was met de fiets maar gelukkig wel meekon met de bus? 

Marthe meermaals dit kamp scherp uit de hoek kon komen? 

we nu niet meer zeggen "Dat schoon bordeaux" of "eikes da lelijk rood", maar dat we nu allemaal 

kunnen zeggen "Da bien mollemgroen eh pet" 

Vanackeren echt ne klet was, ce pey! 

Rayke iedereen aan het kampvuur kippenvel bezorgde met haar zangtalenten? 

de juiste lijn van toujours pareil "Musique de défonce-Man" is? 

we de eerste avond allemaal samen hebben genoten van de wondermooie sterrenhemel? 

Rayke iedereen heeft 'getrolled' met haar verjaardag en we eerst insecten kregen als prank? 

er meer mensen met Darras haar roze pull hebben rondgelopen dan Darras zelf? 

Saar en Moret soms eerder kapoenen waren dan Givers? 

Van Hove tijdens het fietsen meestal vanachter bleef om de mensen die een beetje trager waren 

vooruit te helpen? 

Clément en Maëlle dit kamp een nieuwe definitie hebben gegeven aan het woord klef? 



Kato volgend jaar voor het eerst in jaren geen belofte meer moet doen? 

pas de message normal 

Kato, Van Hove en Thomas tijdens het fietsen nooit zijn afgestapt? 

Maëlle eigenlijk 2 bedden en een half heeft geweven? 

Willy altijd als eerste in de opening en sluiting stond met zijn mooie sombrero! 

Saar het moeilijk had op de fiets, maar er toch wel altijd haar best bleef doen! 

rien à dire 

Marthe een krak was in strips gaan halen bij de JV's? 

de Gidsen Jonas van de fourage wel een stoere bink vonden en daarom altijd graag naar de fourage 

liepen als we nog iets nodig hadden! 

Dit jaar echt een topjaar was? 

 

Groetjes, kusjes en knuffels 

 

0494/68.41.55 

 

 

     

 0471/74.21.96 

 

 

 

 

 

 

 



Jin 
Zaterdag  2 september 

Vandaag doen wij mee aan het volleybaltoernooi van de Lindefeesten! We 
spreken af rond 10u30 aan de jongenslokalen. Indien je niet de hele dag 
kon komen mee-volleyballen, ben je nog steeds welkom om ons te komen 
aanmoedigen! ’s Avonds sluiten we af met een barbecue, vanaf ongeveer 19u 
aan het meisjeslokaal. Breng je eigen vlees mee, wij zorgen voor de 
groenten en iets om te drinken! Laat even weten of je erbij zal zijn zodat 
wij weten hoeveel we moeten voorzien. Het einde zal vermoedelijk rond 23u 
voorzien zijn.  

 

Vrijdag 8 & zaterdag   9 september 

Vrijdag worden jullie allen verwacht om te helpen op Supernova! Eerstejaars 
worden ingezet bij de vestiaire, tweedejaars worden aanzien als leiding en 
helpen op de verschillende postjes. Meer info krijgen jullie nog via Facebook.  

Zaterdag vindt de jaarlijkse opendeurdag plaats in de tuin van het 
meisjeslokaal, inclusief leidingsvoorstelling en kampvuur. Ook dit jaar kan je 
inschrijven om deel te nemen aan de barbecue. Meer info in het algemeen 
nieuws! 

PS: de voorgaande week zal er een hele week opgebouwd worden bij het 
meisjeslokaal. Iedereen is zéker welkom om te komen helpen na de 
schooluren.  

 

 



Zondag  17 september 

Uitslapen, wenen, al wat bijwerken voor school, netflix’en, bezoekje aan de 
grootouders, een dagje naar de zoo, … Alles kan, want het is vandaag 
derde zondag! 

 

Zondag  24 september 

Vandaag hebben we een afsluiter van formaat! Hiervoor moeten we op 
voorhand weten wie er aanwezig zal zijn. Gelieve ten laatste 9 september 
(opendeurdag) te laten weten of je erbij zal zijn of niet! Uiteraard hebben 
we niet oneindig veel geld en zal er misschien nog iets moeten worden 
bijgelegd, maar later meer info. 

 

OPGELET: 

Vrijdag 29 september tot zondag 1 oktober zal het overgangsweekend 
plaatsvinden! Er zal een brief volgen met alle info van jullie nieuwe leiding. 

 

 



Wist je dat …  

 Victor een bedrijvige seriema is?  

 Marnix zijn beloften goed heeft afgerond ondanks het “vergeten” dat 
hij dit moest doen?  

 Kato Tom wel een lekker ding vindt?  

 Thomas hele lieve brieven kreeg van Axelle, inclusief foto’s en 
glinsters?  

 Tiago een bedaarde flicka is?  

 Pieterjan de beste speler van het kamp was door het finalespel te 
winnen?  

 Pieterjan een ondeugende sifaka is?  

 Nathan een argeloze marter is?  

 Justien en Kato de verzorgende werking van een ei in hun haar 
leerden kennen nadat ze deze stiekem waren gaan wassen in het bos? 

 Lukas al bij al een zeer competitief beest is? 

 Lena een toegewijde kroonsifaka is?  

 Thomas een joviale stekelstaartzwaluw is?  

 Enkele jongens wel heel vaak hout gingen gaan halen? 

 Tom toch leiding wordt?! 

 Justien een gedreven hathi is?  

 Xander volledig, met kop en al, in zijn slaapzak ligt? 

 Robbe regelmatig achteraan bleef bij het fietsen en wandelen om 
iedereen te steunen?  



 Marnix een assertieve banteng is?  

 Kato een mondige kuifmees is?  

 Victor er alles en iedereen afreed op de fiets én de kracht had om nog 
enkelen de berg op te duwen?  

 Maxime een dartele pinguïn is? 

 Nathan iedereen wel “los ging pakken”, maar hij dit nooit heeft 
waargemaakt?  

 Maxime er altijd en overal de sfeer in hield?  

 Tiago niet de meest hardgaande was in spelletjes, maar toch nét 
buiten het finalespel viel? 

 Robbe een doordachte eland is?  

 Ondanks de regen, de leiding het een supertof kamp vond?  

 Je voor al je vragen, verdriet, nieuwsgierigheden, … altijd terecht 
kan bij de leiding?  
 

        Strijdlustige springbok     
0474 20 55 09 

 

Toegewijde kroonsifaka 
    0484 83 48 09 
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