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Algemeen Nieuws 
Zoals jullie ongetwijfeld allemaal hebben gemerkt, is het nieuwe scoutsjaar de voorbije twee 

maanden alweer stevig van start gegaan!  

De overgangsweekends voor de oudste takken en de overgangs-zondag voor de jongste 

takken waren ook dit jaar weer enorm leuk en vuil (zoals het hoort op de scouts)! We zijn 

ook heel blij dat we veel nieuwe leden mochten verwelkomen en dat ook zij het naar hun zin 

hebben in de groep. 

In oktober gooide het groepscomité de ouderactiviteit over een andere boeg en 

organiseerde een Halloweenactiviteit. Aangezien het de eerste keer was verliep het af en toe 

nog wat chaotisch, maar desondanks was het een enge en gezellige avond. Zeker voor 

herhaling vatbaar en fijn dat jullie zo talrijk aanwezig waren!  

Enkele weken gelden toonden de Givers, naar jaarlijkse gewoonte, hun goed hart op de 

markt van Meise en verkochten allerlei lekkers ten voordele van 11.11.11.  

Sommige onder jullie zullen het waarschijnlijk al gemerkt hebben: er zijn werken aan de gang 

de kapoenen- en jonggidsenlokalen. Beiden worden binnenkort van een nieuw likje verf 

voorzien en zullen even mooi (of misschien zelfs mooier) zijn als de welpen- en 

jongverkennerslokalen.  

December en januari zijn gezellige, maar ook koude en donkere maanden. Daarom willen we 

nog eens benadrukken hoe belangrijk het is dat alle kinderen warme kleren (want een scoet 

speelt buiten, ook wanneer het vriest!) aantrekken en hun fluohesje meenemen. De oude 

leden hebben de voorbije jaren al een hesje van ons ontvangen. De nieuwe leden die nog 

geen hesje ontvangen hebben, krijgen er zo spoedig mogelijk eentje van hun leiding. Vergeet 

zeker jullie naam er niet in te schrijven, iedereen heeft namelijk hetzelfde hesje. Aan de 

sportieve leden die de koude trotseren met hun fiets: vergeet zeker jullie fietslampjes niet!  

Helaas betekenen deze feestelijke maanden examens en blok voor de leiding. Kijk daarom 

steeds goed naar de Merobrix per tak! De vergaderingen zullen de komende maanden 

namelijk wat vaker op een vrijdag- of zaterdagavond vallen.  

Tot slot willen we jullie, namens alle leiding, warme en gezellige feestdagen toewensen. Dat 

jullie allemaal mogen genieten van een heerlijk kerstdiner en op oudjaar het vuurwerk 

kunnen laten knallen! Alle leden, en natuurlijk ook alle leiding, met toetsen of examens 

wensen we veel succes en goede moed!  

En natuurlijk, het allerbelangrijkste: een fijn, speels en onvergetelijk scoutsjaar!  

Jullie groepsleiding  

Kate, Andreas & Ella  



 

O wie klopt daar kinderen, o wie klopt daar zachtjes op het raam….  

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan, hij brengt ons…  

 

… De Sint! Hoera, ook dit jaar brengt de 

goedhartige man onze scouts weer een bezoekje.  

Zorg dat jullie uniform op 3 december mooi 

gestreken is en jullie heeeeeeel braaf zijn, want 

de Sint neemt zijn pieten mee!  

Oefen jullie zoetgevooisde stemmetjes alvast, 

want wij hebben uit goede bron vernomen dat 

Sint en piet erg houden van mooie 

sinterklaasliedjes.  

 

 

Zoals jullie allen waarschijnlijk weten trekt de 

JIN deze zomer het avontuur tegemoet op 

buitenlands kamp. Helaas kost dit behoorlijk 

wat geld. Daarom doen zij tal van activiteiten. 

Ook weer in januari: en gelukkig voor ons wat 

ze verkopen op zaterdag 13 januari 

overheerlijke wafels en pannenkoeken op de 

markt van Meise.  

En zeg nu zelf, wat wil een mens meer op een 

zonnige, koude zaterdagochtend? Juist ja, 

niets!  

 

Het is nog even geduld hebben eer het 

Kawellenweekend van 16, 17 en 18 februari 2018 

er zal zijn. We willen toch al even de datum bekend 

maken: hoe vroeger, hoe meer kindjes er hopelijk 

mee zullen kunnen.  
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Kampdata per tak:  

- Kapoenen: 21 juli tot en met 27 juli  

De kapoenen vertrekken op 21 juli met de bus of trein samen met de andere takken. Op 27 

juli worden ze door mama en papa opgehaald op het kampterrein.  

- Kabouters, welpen, jonggidsen, jongverkenners: 21 juli tot en met 31 juli  

Deze takken vertrekken allemaal samen met de bus of trein en komen 31 juli ook weer terug 

met de bus.  

- Givers: 19 juli tot en met 31 juli  

De givers vertrekken 19 juli met de fiets en komen 31 juli met de andere takken terug met 

de bus.  

- De JIN gaat op buitenlandskamp van 5 juli tot en met 21 juli.  

 



Kapoenen 
Er zullen een paar vergaderingen niet meer op zondag ingepland zijn omdat de leiding 

binnenkort met blok en examens zitten. Let dus goed op de datum om misverstanden te 

vermijden ☺  

 

Zondag 3 december  

Hij komt, hij komt, de lieve, goede Sint. Hopelijk zijn jullie allemaal heel braaf geweest dit 

jaar zodat de pieten jullie niet in hun grote zak moeten steken. Kom zeker maar eens langs, 

de Sint kennende zal hij wel iets lekkers mee hebben!  

Hieronder een leuke tekening, wie vindt de 6 verschillen?  

 

 



Zondag 10 december  

Vandaag gaan we een zalig bosspel spelen. De foto hieronder 
geeft al een tip van hoe het spel eruit zal zien. Hopelijk tot dan, 
veroveraars!  

 

Zondag 17 december  

Helaas moeten jullie ons een weekendje missen, het is weer 3e zondag. Maar niet getreurd 
volgende week zijn we weer terug.  

 

Zaterdag 23 december  

Opgelet dit is een zaterdag ! Vandaag worden jullie verwacht om 19 uur en jullie ouders 
kunnen jullie terugkomen op halen om 21u30. Neem gerust wat spelletjes mee want we 
gaan leuke gezelschapsspelletjes spelen.  

 

 

 

Zaterdag 30 december  

Opgelet dit is een zaterdag ! Hopelijk hebben jullie grote honger want wij organiseren een 
Nieuwjaarsbrunch. Jullie worden verwacht om 
10 uur en jullie ouders mogen jullie terug komen 
halen met een volle maag om 13 uur. Gelieve 5 
euro mee te brengen en iets te laten weten 
voor 23 december. Onze nummers vinden jullie 
onderaan.  

 

Helpen jullie de muis het eten te zoeken?  

 

 

 



Zondag 7 januari 

Vandaag is het spijtig genoeg een 3de zondag, tijd om is naar oma en opa te gaan of mama 
en papa een beetje lastig te vallen! ☺  

 

Zaterdag 13 januari  

Mmmm Cars, Nemo, Ted, ...  

Zou jij ons kunnen helpen om een film te kiezen want vandaag is het filmavond. Neem gerust 
zelf een film mee, iets om te eten of te drinken is ook altijd zeer leuk tijdens een film!  Jullie 
worden verwacht om 19u en om 21.30 zullen wij eindigen met de vergadering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 21 januari  

De 3e zondag is er weer, tot volgende week lieve kapoentjes!  

 

Vrijdag 26 januari   

Vandaag geven wij ons werk even door aan de oudste groep. Dus als je wilt weten wat ze 
voor jullie hebben voorbereid, moeten jullie zeker komen. De vergadering zal doorgaan van 
19 uur tot 21.30.  

 

Wij kijken er alle sinds al naar uit, jullie ook?  

 

Groetjes de Kapoenenleiding!  

Ellen, Tom, Kate & Jorn.  

 



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 fluohesje mee. 

• De nieuwe leden ontvangen hun fluohesje in de loop van maand.  

 
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 

 
Temperamentvolle Vink    Pony 
 
(Ellen Kemel)      (Jorn Thomas)  
 
0472/49.06.83      0494/68.41.55 

 

                                       
 
Ondoorgrondelijke Vinvis    Geliefde Olifant 
 
(Tom Potoms)      (Kate Simons) 
      
0498779653     0471/33.50.12 

 

                              



KABOUTERS 
 

ZONDAG 3 DECEMBER 

HIJ KOMT… HIJ KOMT… DIE LIEVE GOEDE… 

Weet jij wie vandaag de scouts een bezoekje 

brengt?! Kom maar zeker eens kijken, wie weet 

krijg je wel iets lekkers!  

 

 

 

 

ZONDAG 10 DECEMBER 

SLIJMMMMMMMM 

HEEL VEEL SLIJMMMMMMMMMMM 

Vandaag maken we slijm!  

(Je kan altijd iets meenemen om in je slijm te 

doen, zoals glitter, kleurstof of oogjes) 

 

 

VRIJDAG 15 DECEMBER 

Dit jaar beginnen we eens lekker vroeg aan 

KERSTMIS! Als je vandaag naar de scouts komt, 

breng dan zeker een leuk cadeautje mee voor 

één van je medeleden! (max. 5 euro) Wij brengen 

wat snacks mee! Benieuwd naar wat jij zal 

krijgen? SPANNEND!  

De vergadering start om 19u en eindigt om 21u. 



 

ZONDAG 24 DECEMBER 

Het is bijna KERSTMIS! Vandaag is het dus geen 

scouts, zodat je alle nodige voorbereidingen voor 

morgen kan 

uitvoeren! Veel 

plezier!  

VRIJDAG 5 

JANUARI 

Om het nieuwe jaar te vieren hebben we 

vandaag iets heel speciaal gepland!  

Het is wel nog een verrassing, je zult dus 

moeten komen om te ontdekken wat het is!  
Begin:19u  Einde: 21u 

 

 

 

VRIJDAG 12 JANUARI 

Heb jij een 

fiets/skateboard/step/auto/rolschaatsen die een 

beetje saai is? Wij hebben de perfecte oplossing 

hiervoor! Vandaag gaan we deze helemaal 

versieren! Beng je leukste ideetjes mee zodat je 

de ander ook kan helpen! Begin:19u  Einde: 21u 

 

ZONDAG 21 JANUARI 

Vandaag is het nationale ‘in mijn bed’ -dag. Alles wat je doet, moet je vanuit je 

bed doen! Zalig toch? Vertel ons zeker wat jij hebt gedaan de volgende 

vergadering! 



 

VRIJDAG 26 JANUARI 

Vandaag gaan de leiding eens lekker uitrusten 

van al dat zware werk! De JIN komt ons een 

handje helpen en staan vandaag in leiding. We 

zullen eens laten zien waar een echte 

kabouter van gemaakt is!  

Begin:19u  Einde: 21u 

 

Bij de leiding kan je steeds een 4 uurtje kopen voor 50 cent!  

Bij problemen of een leuke babbel kan u ons altijd bereiken: 

Nina Cuypers: 0493/65.58.80 

Anouk Kemel: 0471/85.07.13 

Robbe Jansens: 0492/67.25.30 

 
 
 
 
 
 
 



Welpen 
 

 

Beste welpen, hopelijk hebben jullie jullie al twee maanden lang elke zondag goed geamuseerd. De 

leiding vond het alleszins hartstikke tof. Hopelijk wordt de rest van het jaar even leuk. Omdat de 

leiding deze 2 maanden examens heeft, zullen er veel vergaderingen zijn die op vrijdag- of 

zaterdagavond doorgaan. Ook vragen we dat jullie jullie vanaf nu altijd warm genoeg aankleden en 

tenslotte wensen we jullie allemaal fijne feestdagen. 

 

Zondag 3 december 

Hopelijk zijn jullie allemaal dit jaar braaf geweest en komt Sinterklaas jullie allemaal binnen drie 

dagen verrassen door ’s nachts cadeautjes bij jullie thuis achter te laten. Maar deze zondag brengt 

Sinterklaas samen met zijn pieten ook al een bezoekje op de scouts. Bereid jullie al maar voor om op 

de schoot van sinterklaas te gaan zitten en de mopjes van een van de pieten aan te horen. 

 

Zaterdag 9 december 

PAS OP: DIT IS EEN ZATERDAG!! Vandaag gaan we een avondspel spelen. Kleed jullie allemaal maar 

goed warm aan, want het kan zijn dat we naar buiten gaan. Deze vergadering gaat door van 19.30 tot 

21.30. 

 

Zondag 17 december 

Vandaag is het jammer genoeg 3e zondag ☹ maar niet getreurd, rust maar goed uit en dan zien 

jullie volgende week weer. 

 

Zaterdag 23 december 

PAS OP: DIT IS EEN ZATERDAG!!! Deze week verwachten we jullie weer van 19.30 tot 21.30 want 

vanavond gaan we een sluipspel spelen. Haal jullie camouflagekleren maar uit de kast en zorg ook 

dat deze kleren warm genoeg zijn, want we gaan veel buiten zijn. 

 

 

Zondag 31 december 

Waarschijnlijk gaan jullie allemaal nog heel moe zijn van al de feesten en willen jullie nog wat slapen 

om goed uitgerust te zijn voor oudjaar! Daarom is het deze week geen scouts. 

 



Zondag 7 januari 

Vandaag is onze eerste vergadering van een nieuw jaar. Om dit samen te kunnen vieren worden jullie 

vandaag op de scouts verwacht om 9 uur. De ouders mogen jullie terug komen halen om 10.30. We 

vragen hier wel een kleine bijdrage voor van 5 Euro om de kosten dragelijk te houden. Het is vandaag 

een Nieuwjaarsbrunch. 

 

Zaterdag 13 januari 

PAS OP: DIT IS EEN ZATERDAG!!! Niets is beter dan na een drukke week even relaxen op de scouts 

met een goede film. Het is vandaag filmavond. Jullie worden op het lokaal verwacht om 19.30 en 

het zal tegen 21.30 gedaan zijn. Neem allemaal iets mee om te eten of te drinken. 

 

Zondag 21 januari 

Ga naar de oma en opa, lees een boek, kijk een film, speel buiten want het is de welgekende derde 

zondag. Het is dus geen scouts. 

 

Vrijdag 26 januari 

PAS OP: DIT IS EEN VRIJDAG!!! Vandaag komen de Jins voor een tweede keer bij ons in leiding staan. 

Willen jullie weten wie ze zijn en welk spel ze gemaakt hebben kom dan zeker naar de vergadering. 

Het is de Jin in leidingvergadering. Jullie worden op het lokaal verwacht om 19.30 en het zal tegen 

21.30 gedaan zijn. 

 

Onthoud… 

• Een welp komt altijd in perfect uniform 

• En welp komt altijd op tijd 

• Een welp kan altijd een koekje en een drankje kopen bij de leiding voor 50 cent 

• Een welp is altijd goed gehumeurd 

• Een welp neemt altijd een jas mee 

 

 

Heb je vragen of zit je met iets of mis je ons gewoon, dan kun je ons altijd bereiken op onderstaande 

nummers:  

 

Robbe Balcaen   Yana De Mulder  Lukas Verbruggen 

0475277948   0471132865   0498846929 

 



JOGI’S 
 

Liefste meiden, we starten aan de 2 leukste maanden van het jaar! Vol gefeest en fijne 

vergaderingen. Spijtig genoeg komen er zowel voor jullie als voor de leiding examens aan en 

zullen er een aantal speciallekes bijzitten deze keer. Check dus zeker de 

Merobrix! Nog een klein detail! Elke week wordt er ons gevraagd of jullie met 

de fiets moeten komen. Een jonggids komt steeds met de fiets, tenzij de leiding 

zegt dat het niet nodig is. Daarom staat er vanaf nu achter elke vergadering een 

‘F’ (van fiets) zodat jullie zeker zijn.  

 

Zondag 03/12 (F) 

Vandaag komt onze dikste, (letterlijk en figuurlijk) beste vriend op bezoek. Of 

iedereen zo braaf is geweest dit jaar, betwijfelen wij ten zeerste 😉 Maar toch 

krijgen jullie vandaag heel wat lekkers! We spreken al wat later af vandaag. Iedereen op post 

om 15u30. Tot dan, lieve kindertjes!  

 

Zondag 10/12 (F) 

Vandaag houden we het wat rustig. Aangezien de meeste onder jullie bijna aan de toetsen/examens 

beginnen, is de vergadering vandaag van 14u tot 16u. We spelen vandaag gezelschapsspelletjes. 

Breng zelf gerust wat spelletjes mee, jullie leiding heeft ze niet zo heel veel meer. Tot dan, liefjes! 

 

Zaterdag 16/12 

Omdat jullie nog steeds aan het zwoegen en zweten zijn achter die rotte boeken, lassen we 

vanavond even een pauze in! We kijken samen een film. Ideale ontspanning dus! We spreken af 

om 19u30 en jullie keren om 22u weer huiswaarts. Wat lekkere snacks mogen jullie zeker 

meebrengen. Drankjes en koekjes zijn zoals elke week vandaag ook te koop. Breng gerust wat films 

mee! Alleen jullie hemd is oké vanavond! 

 



Zondag 24/12 

MERRY CHRISTMAS!!!!  

Vandaag is het spijtig genoeg geen scouts! Geniet vanavond maar van alle 

cadeautjes en het lekkere eten! Tot volgend jaar, lieverds! 

 

Dinsdag 02/01 

Jaja, je ziet het goed! Het is een dinsdag vandaag! Aangezien de vorige zondag op 31/12 viel en 

wij jullie toch nog graag wouden zien, doen we een vergadering op 2 januari. Vanavond houden we 

een ‘late-nieuwjaarsreceptie’. We babbelen wat bij met een lekker hapje. Gelieve te laten we via 

Facebook/Instagram of je komt. Breng ook 2euries mee. Wij zorgen voor de hapjes. Breng ook 

allemaal een cadeautje mee van max. €5. We verdelen deze dan onder elkaar! Wij verwachten 

jullie om 19u en keren huiswaarts om 21u. Op een nieuwjaarsreceptie kom je niet in uniform maar in 

je mooiste kleedje! Wij verwachten jullie, mooierds. 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 07/01 

Vandaag gaan we nog eens voor een stadsspel! En wel een speciale! Wij verwachten jullie om 14u 

op de Botermarkt te Mechelen. We spreken af voor de ingang van de C&A. Hier mogen jullie ook 

terug worden afgehaald om 17u. Spreek onderling met elkaar af om te 

carpoolen. Laat ons zeker ook weten of je al dan niet komt. Zo weten wij op wie 

we al dan niet moeten wachten. Wij hebben er alvast zin in! En vergeet niet, in 

PERFECT uniform!!!  

 

 



Zondag 14/01 (F) 

Een aantal weken waren we van plan om een fotofietstocht te organiseren. Spijtig genoeg gooide 

toen het slechte weer roet in het eten. Vandaag hopen we dan ook op beter weer. Logischerwijs komen 

jullie vandaag dan ook allemaal met de fiets. Geen fiets = geen spel. Vergeet zeker ook geen 

fluohesje! 

 

Zondag 21/01 

Uit deze foto kunnen jullie wel afleiden wat het 

vandaag is. Tot volgende week, dames! 

 

 

 
Vrijdag 26/01 

Vandaag komen de Jins nog eens langs met een fijne vergadering. Wat we gaan doen vanavond is 

voor ons dus ook nog steeds een groot vraagteken. Aanwezig zijn is de boodschap. We spreken af 

van 19u30 tot 22u. 

 

 

Onthoud: 

 Een jonggids komt altijd in perfect uniform! 

 Een jonggids komt altijd met de fiets en fluovest! 

 Een jonggids kan steeds bij ons een koekje/drankje kopen voor €0.5! 

 Een jonggids kent haar wet en gebed helemaal vanbuiten! 

 

Xoxo 

Bereidwillige Aloeatta       Slingeraap 

0479/53.18.63                                                                                      0476/26.46.95 

 

 

 



Wet: 

Wij zijn jonggidsen, 

Wij wagen het avontuur 

Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar 

Wij willen samen werken en beslissen 

Wij zeggen onze mening en luisteren naar die van anderen 

Zelf zet ik al eens de eerste stap 

Ik help graag waar ik kan 

Ik wil winnen en kan verliezen 

Ik respecteer wat waardevol is: de mens, de natuur en het materiaal 

Jezus' voorbeeld zal ons hierbij helpen. 

 

Gebed: 

In het spoor van de heer willen wij samen een weg zoeken naar de grote stad ter mensen. 

 Vol aandacht en bewondering willen wij stil worden bij de ontdekking van de natuur en de 

ontmoeting van ieder mens.  

Zo willen wij ons bekwamen en inzetten om trouw, eerlijk, blij en handig mee te bouwen aan een 

nieuwe wereld waar het steeds beter is om samen te zijn. 

 

 

 

 



JV’s 
 

3 December 

Eindelijk is het moment zover. De Sint is weer in het land! Ook 

deze keer komt Sinterklaas op bezoek bij onze scouts. Zorg 

allemaal dus dat je er deze zondag kan zijn, want Sinterklaas komt 

maar eenmaal naar ons land op een jaar. Wie weet krijgen jullie 

een cadeautje van de Sint? 

 

8 December 

 ! Pas op ! Dit is een vrijdag ! Afspraak van 20:00 tot 22:00 

Vanavond zullen we voor eens en altijd (toch voor dit jaar), de 

spelletjeskoning kronen. De enige echte “King Of 

Game”. Deze avond mogen jullie allemaal jullie 

Nintendo, Game Boy, Wii, Playstation, Xbox of andere 

spelcomputers meenemen naar de scouts. Niemand 

moet zich verplicht voelen om deze mee te nemen. We 

vragen alleen dat jullie respect hebben voor het 

materiaal van anderen. Vandaag moeten jullie niet in 

uniform komen en de mama’s en papa’s mogen jullie 

vandaag allemaal brengen. 

P.S. : Ipod’s en Gsm’s zijn GEEN spelcomputers 

17 December 

Sorry jongens, het is weeral de derde zondag van de 

maand. Jullie zullen ons weeral voor een extra week 

moeten missen. We weten dat jullie dit allemaal 

super erg vinden en dat jullie nu geen idee hebben 

wat jullie allemaal kunnen doen dit weekend. Wees 

echter niet getreurd, volgende week zien jullie ons 

gewoon weer terug.  



23 December 

! Pas op ! Dit is een zaterdag !  

Trek vandaag jullie mooiste kleren aan, het is het moment om 

jullie fashion aan jullie mede-JV’s te showen. Vandaag hebben 

we een Kerstdinertje. We moeten namelijk vieren dat ons 

kinneke Jezus zovele jaren geleden geboren is. Pak ook 

allemaal een cadeautje mee, geen mee is geen krijgen. Kom 

allemaal zeker af. Meer zielen = meer vreugd! 

 

31 December 

Feest, slaap, slaap niet. Je mag dit allemaal doen 

vandaag, want vandaag zullen jullie ons nog eens moeten 

missen. Voor oudjaar, moeten jullie niet naar de scouts 

komen, jullie mogen allemaal bij jullie familie of vrienden 

blijven. Beloof ons alleen dat jullie zeer hard deze avond 

vieren! 

5 Januari 

! Pas op ! Dit is een vrijdag ! Afspraak van 19:30 tot 22:00 

Het nieuwe jaar is begonnen en we hebben besloten om rustig 

ermee te beginnen. Vanavond is het filmavond! Pak allemaal 

maar jullie popcorn, frisdrank en chips mee! Vanavond moeten 

jullie je uniform niet aandoen. Jullie mogen de vergaderingen 

ervoor ook al filmvoorstellen doen, zo kunnen wij de beste filmen 

meenemen voor jullie. 

 

12 Januari 

! Pas op ! Dit is een vrijdag ! Afspraak van 20:00 tot 22:00 

CASINO!!! Eindelijk moeten we niet meer eens alleen poker spelen! Bereid 

allemaal jullie pokerface alvast maar voor, want iedereen wil wel de rijkste zijn 

na deze avond! Deze vergadering moeten jullie niet in uniform komen en als 

jullie willen mogen jullie zelf jullie maffiapak en hoedje aandoen. 



19 Januari 

Ga eens lopen, speel eens buiten, studeer een beetje, maak 

misschien een sneeuwman. Deze week zullen jullie immers jezelf 

weer moeten bezighouden. Het is namelijk weeral derde zondag. 

Tot volgende week! 

 

26 Januari 

! Pas op ! Dit is een vrijdag !  

Vandaag zijn wij voor een dagje jullie leiding niet meer. Jullie zullen dus 

heel goed moeten luisteren naar jullie nieuwe leiding, de JIN. Zij komen 

voor een dagje jullie leiding spelen. JIN in Leiding! 

 

 

Wij wensen jullie een Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar 

Gemoedelijke Zeehond 0476658181 

Doelgerichte Ever  0474177663 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIVERS 
 

Omdat wij weten dat jullie houden van raadseltjes en jullie elke dag van december in jullie 

brievenbus kijken tot jullie die geliefde merobrix in jullie handen krijgen en vervolgens ook deze 

Merobrix eens goed doornemen en eventueel ontcijferen heb ik voor jullie een specialleke deze keer. 

Veel ontcijferplezier 

Opgelet! De uren en dagen van de vergaderingen in december en januari kunnen verschillen omdat 

zowel jullie als wij met examens zitten, hou hier zeker rekening mee! In Januari zijn alle 

vergaderingen van 20 uur tot 22u30! 

 

3 december: Qnt Fvagrexynnf  

Fcvwgvt trabrt xhaara jr avrg irezvwqra qng qvg bc rra mbaqnt inyg znne whyyvr zbrgra avrg tnaf qr 

gvwq xbzra, qr hera mhyyra jr yngre abt zrrqryra! Mbet mrxre qng whyyvr nyyrznny nsxbzra jnag 

fvagrexynnf orfgnng ra vf mrxre trra yrhtra trznnxg qbbe whyyvr bhqref :c 

9 december: Svyznibaq  

Inanibaq irejnpugra jr whyyvr ina 20h gbg 23h bz rra svyz gr xvwxra zrg whyyvr nyyregbsfgr yrvqvat ra 

whyyvr xrvgbssr tebrc, jr mhyyra abt jry yngre orfcerxra jryxr svyz jr tnna xvwxra! 

16 december: Qr Tviref, Xrefg Rqvgvba  

Inaqnnt qbra jr rra snagnfgvfpu zrtngbs fhcreyrhx Xrefgsrrfgwr/rgragwr zrg vrqrerra! Zrre vasb bire qr 

hera ra zrre ibytg, znne mbet ny znne ibbe rra fhcregbs (znne avrg gr xbfgryvwx) pnqrnh’gwr! 

24 december: Qreqr mbaqnt  

Qrmr jrrx vf re fcvwgvt trabrt trra iretnqrevat, znne whyyvr mhyyra jry trabrt gr qbra uroora: rra orxr 

ovwfxvrëa yvaxf, rra orxr ovwormbrxra ovw qr snzvyvr erpugf ra ibbe qr yrvqvat rra orxr ovwoybxxra 

nyy qnl, rirel qnl! 

31 december: Ivreqr mbaqnt  

Fcrpvnny bzqng urg avrhjr wnne tnng vatnna qbra jr rra avrhj pbaprcg, 4qr mbaqnt = orfgr mbaqnt, 

travrg ina qr srrfgwrf ina inanibaq, nyyrznny oenns mvwa. Znne obirany rra tryhxxvt Avrhjwnne ra rra 

gbs 2018 (JGS! mbirry ny …) gbrtrjrafg! 

  



6 januari: Znt vx h xhffra  

Inaqnnt vf urg nyy nobhg qn cynlref ra qn ovgpurf, Whyyvr mhyyra zbrgra ceborera bz ryxnne zrg 

fyvzzr ra travrcvtr gehpwrf gr irefvrera ra jr mhyyra jry mvra jvr qnne bc urg rvaqr urg orfgr va vf! 

12 januari: Fjvatcnyrvf  

Oryhvfgre qrmr jrrx nyf ibbeorervqvat gbpu abt znne rraf anne raxryr pynffvrxref jnag whyyvr tnna 

urg inaqnnt xhaara troehvxra, jrqrebz tnna jr whyyvr fcyvgfra ra tnna jr mvra jvr qr zrrfgr 

zhmvrxxraavf urrsg! 

21 januari: Qreqr mbaqnt  

Qrmr jrrx tnna whyyvr baf ra ryxnne zbrgra zvffra :’( Ubcryvwx mvra jr whyyvr ibytraqr jrrx jrre 

nyyrznny gnyevwx greht! 

25 januari: 3 jvwmra  

Inaqnnt tnna whyyvr wr zbrgra orjvwmra grtrabire qr 3 jvwmra qvr nnajrmvt mvwa, hera fcrycyrmvre 

iremrxreq ra whyyvr tnna re ubcryvwx bbx jng jvwmre ina jbeqra! 

 

Om af te sluiten toch nog even het volgende: 

Scoutswet 

 

Een scout is fier en op zijn eer en te vertrouwen. 

Een scout is trouw aan God, kerk, koning en vaderland. 

Een scout heeft als plicht zich nuttig te maken en anderen te helpen. 

Een scout is een vriend van allen en een broeder van iedere andere scout 

Een scout is hoffelijk 

Een scout leeft met open oog in God’s natuur 

Een scout glimlacht en zingt onder alle omstandigheden 

Een scout kan zonder tegenspreken gehoorzamen 

Een scout is sober en spaarzaam 

Een scout is rein in woorden en gedachten 

Wees een scout 

 

Als ik iemand ‘scouts’ hoor zeggen ipv ‘scout’ is het ook pompen en ik wil geen excuses of gezaag 

meer horen over die wet, leer da gewoon is ene keer van buiten en bespaar uzelf veel moeite! 

Je kan ons altijd bereiken op de volgende nummers: 

 Eigenzinnige Steenbok:       0476/02.51.95 

 Onstuimige Kyang:       0471/74.21.96 

 Die ene Roek, jwz:      



JIN 
Lees de Merobrix zeer aandachtig! Wegens de examens gaan niet alle vergaderingen op 

zondag door en/of ook niet op de gebruikelijke uren. 

 

Zondag 3 december 

Hij komt, hij komt, de lieve goede sint. 

jaja, verheug jullie maar op iets lekkers, maar wie stout is krijgt de roe. 

jullie worden om 16uur op het meisjes en neem een voorwerp mee! 

 

Zaterdag 9 december 

Er gebeurd een grote ramp op de aarde. Jullie zijn de laatst overgebleven mensen op de hele 

planeet. Het is jullie taak vandaag om jullie zoveel mogelijk voort te planten zodat jij 

overheerst. 

Vergadering van 20u tot 22u30 

 

Zondag 17 december 

3e zondag. Leren MOETEN jullie doen! 

 

Vrijdag 22 december 

Lekker kerstetentje. 

INFO volgt nog op Facebook. 

 

Zondag 31 december 

Geen scouts vandaag. Jullie en de leiding ook zijn te druk bezig met andere dingen! 

 

Zaterdag 6 januari 

Aangezien Robin nog examens heeft, gaan we het rustig aan doen vandaag. 

Kies maar een goeie film! Neem ze mee of laat het ons weten. 

Vergadering van 20u tot 22u30. 

 



Zaterdag 12 en zondag 13 januari 

We gaan samen lekker pannenkoeken en wafels bakken t.v.v. ons buitenlands kamp! 

Trommel zeker iedereen op om te komen kopen! 

Info volgt nog op facebook. 

 

Zondag 21 januari 

3e zondag 

 

Vrijdag 26 januari 

LET OP! 

JULLIE GAAN ALLEMAAL EEN AVONDVERGADERING IN ELKAAR STEKEN VOOR 

JULLIE TAK. 

Contacteer zeker de leiding om met hen de uren te bespreken van hun vergadering! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


