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Algemeen Nieuws 
Na een stevige editie van Supernova en een zonnige opendeurdag met veel nieuwe 

inschrijvingen, kan het nieuwe scoutsjaar eindelijk van start gaan! De komende twee 

maanden zullen we bol staan van leuke activiteiten! 

Een nieuw scoutsjaar betekent helaas ook afscheid nemen van enkele leidsters en leiders. 

Merci Tom, Jorn, Anouk, Andreas, Frederik, Robin en Lena voor jullie fantastische jaren bij 

de scouts. Jullie hebben enorm veel bijgedragen aan de groep en jullie zijn stuk voor stuk 

super leiding geweest! Uiteraard hopen we jullie nog veel te zien op de scouts en zijn jullie 

altijd en overal meer dan welkom!  

Gelukkig betekent een nieuw scoutsjaar ook een nieuwe wind door de leidingsploeg! 

Justien, Kato, Victor, Marnix, Pieterjan, Maxime, Zeno, Tiago en Thomas zijn de Jins die de 

leidingsploeg zullen vervolledigen. We zijn er vast van overtuigd dat ze dit jaar met veel 

enthousiasme leiding zullen zijn. Alvast veel plezier, jongens, en maak er een top jaar van!  

De groepsleidingsploeg blijft dit jaar hetzelfde: Andreas, Kate en Ella zullen met veel plezier 

die taak op zich nemen. Alle 23 leiding hebben een voor een mega veel zin in het komende 

scoutsjaar, dus hopelijk kijken jullie er ook zo naar uit!   

We willen graag ook nog even de leden van het groepscomité, de ouders van onze leden en 

de oud-leiding bedanken. Zij stonden het afgelopen jaar opnieuw klaar om ons te helpen op 

tal van activiteiten. Heel erg bedankt allemaal! We vinden het fijn dat we steeds op jullie 

kunnen rekenen.  

Zoals steeds is er ieder jaar een nieuw jaarthema. Dit jaar koos 

Scouts en Gidsen Vlaanderen voor het thema ‘Minder is meer’. 

Hiermee willen ze de leden en leiding aanzetten om minder te 

verspillen tijdens (scouts)activiteiten. ‘Een scout leeft met open oog 

in Gods natuur.’ En daarom worden we ons dit scoutsjaar nog 

bewuster van het afval, het voedsel en de energie die we 

verbruiken en verspillen. We proberen zo creatief en inventief om 

te springen met afval en te recycleren waar we kunnen. Tijdens een 

bosspel rapen we blikjes op, we nemen de fiets in plaats van de 

auto, vragen geen plastic zakje in de winkel en maken een heerlijk 

restjes-diner klaar. Minder is inderdaad meer, en dat gaan wij dit 

jaar bewijzen!  

Een stevige linker  

Jullie groepsleiding  

Andreas, Kate & Ella  
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De leidingsploeg 

Kapoenen 

 

 

 

 

 

Justien van den Noortgate, Victor De Lannoy, Pieterjan Vanackere,  

Tiago De Smedt & Maxime Aerts 

Kabouters  

 

Yana De Mulder, Nina Jacops, Zeno De Hondt & Kato Pion 
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Welpen  

 

 

 

 

 

 

Lukas Verbruggen, Marnix Eynatten & Nathan Hillewaert  

Jonggidsen 

 

 

 

 

 

 

Nina Cuypers & Thomas De Smet 

Jongverkenners  

 

 

 

 

 

 

Sander Vandeputte & Xander De Brandt 
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Givers  

 

 

 

Robbe Balcaen, Robbe Jansens & Yens Buyse 

JIN  

 

 

 

   

 

 

Kate Simons, Ellen Kemel & Margot De Smet  

Groepsleiding  

 

 

 

 

 

 

Kate Simons, Andreas De Bleser & Ella Brocq  
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Kalender 

Vrijdag 5 tot en met zondag 7 oktober: 

Overgangsweekend  

Op vrijdag 5 oktober vertrekken de 

oudste takken (jogi’s, jv’s, givers en 

JIN) op overgangsweekend. De 

leden vertrekken samen met de tak 

waarbij ze het voorbije scoutsjaar 

hoorden. Dit wil zeggen dat de 

derdejaars kabouters die jonggids 

worden nog niet mee vertrekken 

op weekend. Alle praktische info 

ontvangen de leden binnenkort via 

de postduif van hun takleiding.  

 

De jongste takken (kapoenen, kabouters en welpen) worden op zondag 7 oktober om 12u 

op hun lokaal verwacht. In de loop van de dag zullen de derdejaars overgaan naar de 

volgende tak. De jongste leden nemen een lunchpakket, voldoende drankjes, een regenjas 

en kledij die heel vuil mag worden mee.  

Zondag doen we om 17u30 met alle takken samen sluiting aan het jongenslokaal, op het 

veldje achter De Linde. Alle leden kunnen ook daar worden opgehaald.  

 



Zondag 14 oktober: Vriendjesdag  

Voor ieder van ons is zondag de mooiste 

dag van de week (behalve de derde dan). 

Wil je graag aan je beste vriend(in), liefje, 

nicht, neef of verre kennis tonen dat er 

geen betere manier is om je zondag te 

besteden dan op de scouts? Neem ze 

vandaag zeker mee! Hoe meer vriendjes, 

hoe meer vreugd!  

Opgelet: aangezien de welpen al een 

behoorlijk grote groep vriendjes bij elkaar 

zijn, hebben zij vandaag geen 

vriendjesdag.  

Vrijdag 19 oktober:  

Dag van de Jeugdbeweging  

Vandaag is het dé dag om te tonen 

hoe trots je bent dat je in de scouts 

zit! Heel Vlaanderen trekt vandaag 

zijn/ haar uniform aan om naar het 

werk of naar school te gaan.  

Al jullie enthousiasme mag zeker 

gedeeld worden via de sociale 

media! Heb je een leuke foto van 

jezelf of van anderen, aarzel dan 

niet om deze via Facebook of Instagram met ons te delen door #DVDJB en #scoetevanroi te 

gebruiken. De leukste exemplaren mogen steeds doorgemaild worden naar 

info@scoetevanroi.be.  

Zondag 21 oktober: Derde zondag  

Helaas pindakaas! Zoals steeds is er de derde zondag van de maand geen scouts. Tot 

volgende week!  

Zondag 18 november: Derde zondag  

Ai ai, alweer geen scouts. Probeer de leiding niet té hard te missen vandaag! 

mailto:info@scoetevanroi.be
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Inschrijvingen 
Velen onder jullie hebben zich al ingeschreven op de opendeurdag. Als je dit gedaan hebt en 

je bent zeker dat je zoon/ dochter wil blijven komen, vragen we om €50, 00 over te schrijven 

op het rekeningnummer BE58 001-1882288-79 met de vermelding van de naam + tak van je 

kind. Na de betaling is de inschrijving volledig in orde.  

Wie niet aanwezig kon zijn op de opendeurdag en alsnog zijn zoon/ dochter wil inschrijven, 

kan mailen naar info@scoetevanroi.be en de betaling doen. Ook dan is de inschrijving 

volledig in orde. 

De kinderen die nog niet zeker zijn dat ze willen blijven komen, mogen eerst 3 keer 

proberen. Nadien vragen we wel om het inschrijvingsgeld te betalen zodat je kind verzekerd 

is.  

Voor de leden die reeds naar de scouts kwamen, willen we vragen om ten laatste 14 

oktober het inschrijvingsgeld te storten. Hierna is je kind definitief ingeschreven en volledig 

verzekerd bij Scouts en Gidsen Vlaanderen.  

Afgelopen weken hebben er zich al een groot aantal welpen ingeschreven. Omdat we het 

voor de leden en leiding leuk en veilig willen houden, hebben we besloten een ledenstop in 

te lassen voor deze leeftijd (geboortejaar 2010-2008).  
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Uniform 
Het uniform bestaat voor iedereen uit dezelfde basisstukken. Voor de Kapoenen is een 

volledig uniform niet verplicht, toch raden we aan om, voor de herkenbaarheid, een das te 

kopen.  

Scouts: jongens  Gidsen: meisjes  

 Hemd  
 Korte broek  
 Riem 
 Groene en grijze kousen  
 Das + dasring  

 
Extra welpen: welpenpetje 
Optioneel: T-shirt Scouts en Gidsen Sint-
Brixius-Rode  

 Hemd  
 Rok  
 Groene en grijze kousen  
 Das + dasring  

 
 

Optioneel: T-shirt Scouts en Gidsen Sint-
Brixius-Rode  

 

Al deze zaken kan je kopen in de scoutswinkel (www.hopper.be). Wij verkopen zelf ook 

tweedehandsuniformen, dassen en dasringen. Meer info bij Jorn Thomas (kapoenen) en 

Yana De Mulder (Welpen).  

Kentekens  

Zoals je weet hebben Scouts en Gidsen heel wat tekens op hun uniform hangen. Ieder teken 

heeft een betekenis: sommigen verwijzen naar iets en anderen moet je verdienen doorheen 

je scoutscarrière. Hierbij een lijstje van de tekens die op je rok, hemd en das moeten zitten, 

maar die je niet mag kopen bij de Hopper.  

 Jaarteken: Dit teken krijg je bij het begin van ieder nieuw scoutsjaar.  

 Takteken: Wanneer je nieuw bent of je naar een nieuwe tak gaat, krijg je dit teken 

van ons.  

 Beloftekens: Deze krijg je na het afleggen van je belofte (en mag je dus zeker niet zelf 

gaan kopen).  

http://www.hopper.be/
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Liedjes 

Openingslied jongens  

Wij hijsen bij het gloren van de morgen 

ontwakend als ons bedend lied, 

want heilig is’t geschenk van elke morgen 

dat God ons weer’t aanvaarden biedt. 

Waai door weer en wind ons vlagen, 

Teken van de heldenstrijd. 

Laat ze waaien, laat ze wuiven, 

Al voor de grote strijd. 

Laat ze waaien, laat ze wuiven, 

Al voor de grote strijd. 

Openingslied meisjes 

Een ster in de verte, een schip op de baren, 

Ons doel is nog ver en de stormen zijn zwaar.  

Wie waagt er de tocht, wie trotseert de gevaren? 

Een ster wenkt ons toe, onze toekomst is klaar. 

Ajo, ajo, ajo, ajo, …  

Avondlied  

O Heer, 
'd Avond is neergekomen 
De zonne zonk, het duister klom 
De winden doorruisen de bomen 
En verre sterren staan alom 
Wij knielen neer om u te zingen, 
In 't slapend woud ons avondlied 
Wij danken u voor wat w' ontvingen, 
En vragen Heer, verlaat ons niet 
Scouts en gidsen, knielen wij neder, 
Door de stilte weerklinkt onze bee 
Luist'rend fluist'ren kruinen mee 
En sterren staan al teder 
Geef ons Heer, 
Zegen en rust en vree 
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Kapoenen 
 
Beste kapoentjes. Het nieuwe scoutsjaar staat voor de deur. Wij als nieuwe 
leiding staan te popelen om er een fantastisch scoutsjaar van te maken. Ook dit 
jaar gaan we er weer stevig invliegen met leuke activiteiten en verwelkomen we 
veel nieuwe scoutsvriendjes. 

 
Zondag 7 oktober  
 
Onze eerste vergadering is al direct een echte scoutsvergadering. Vandaag is het namelijk 
overgangsdag. We verwelkomen de nieuwe scoutsvriendjes en zij krijgen uiteraard ook een 
doop alvorens ze worden toegelaten tot de KAPOENEN. Helaas zullen we ook afscheid moeten 
nemen van de 2e jaars die ook zullen gedoopt worden bij de kabouters of welpen. 
Vooraleer de dopen doorgaan gaan we nog een hele boel leuke spelletjes spelen met de 2e 
jaars om voor een allerlaatste keer met hun plezier te maken en met de 1e jaars, zodat we hen 
beter kunnen leren kennen. Jullie worden verwacht om 12 uur op het meisjeslokaal en mama 
of papa mogen jullie weer komen ophalen om 17.30 uur. Vergeet zeker jullie lunchpakketje 
niet, en eventueel een vieruurtje of een beetje zakgeld om bij ons iets aan te kopen.  

 
 
Zondag 14 oktober  
 
Liefste kapoenen, vandaag is het vriendjesdag. De bedoeling van deze vergadering is om je 
beste vrienden mee te nemen naar de scouts om samen met hen te ravotten en spelletjes te 
spelen, en ze te laten proeven van het-scout-zijn. Neem zoveel mogelijk vriendjes mee zodat 
de kapoenen een super leuke grote groep van allemaal vriendjes kan worden.  

 
 
Vrijdag 19 oktober 
 
Wij zijn heel fier om met onze borst vooruit te zeggen dat we deel uitmaken van de scouts. 
Laat dit daarom vandaag op school aan iedereen tonen, en trek al je scoutskleren aan om 
naar school te gaan, want het is namelijk dag van de jeugdbeweging. Een foto van de school 
met je uniform mag je altijd doorsturen! Wij doen alvast mee. 
 
 



Zondag 21 oktober  
 
Liefste kapoenen, vandaag zullen wij jullie helaas moeten missen, want het is derde zondag 

☹ Derde zondag wil zeggen dat het vandaag geen scouts is. Jullie zullen moeten wachten 
tot volgende zondag om ons weer terug te zien en met ons leuke activiteiten te doen.  
 
 
Zondag 28 oktober 
 
Het is tijd om jullie echt te laten kennismaken met “DE SCOUTS”. Vandaag gaan we 
allerhanden typische scoutsspelletjes spelen en jullie scoutsvaardigheden en kennis bij te 
schroeven. We van jullie echte scouts maken. Be there, want dit wil je niet missen.  

 
 
Zondag 4 november 
 
Trek jullie stevige schoenen al maar aan, want vandaag staat er een bosspel op het menu. Een 
typisch scoutsspel dat gegarandeerd een succes zal zijn. Vergeet zeker niet je portie goed 
humeur en een goede portie energie.   

 
 
Zondag 11 november 
 
Vandaag wordt jullie teamspirit op de proef gesteld. We spelen leiding tegen leden waarin 
jullie proberen om als groep de leiding te verslaan door opdrachten te doen en zo beter te 
worden als de leiding. Breng daarom jullie teamspirit mee om voor één dag de leiding te 
verslaan. Kom zeker want de leiding is maar voor één dag te verslaan. 

 
 
Zondag 18 november  
 

Vandaag is het helaas derde zondag. ☹ Ga ravotten in het bos, maak een zandkasteel, ga 
wandelen in de Plantentuin, spreek af met je vrienden… en vertel ons de spannende 

verhalen volgend week tijdens een super leuke vergadering. See you soon  
 
 

Zondag 25 november  
 
Liefste kapoenen, vandaag geven we de leiding over jullie door aan andere. Het is vandaag 
namelijk jin in leiding. Enkele jin’s zullen vandaag een heel leuk groot spel met jullie spelen 
om hun voor te bereiden op het-leiding-worden. Wij zullen er natuurlijk ook bijzijn om een 
oogje in het zeil te houden en hen wat te helpen. Kom zeker want het wordt heeeel leuk!  
 



Onthoud … 
 Je kan bij ons altijd een 4-uurtje kopen aan 50 cent! 

 Een kapoen kent zijn/haar gebed goed! 

 Elke vergadering start om 14.00 uur en eindigt om 17.30, tenzij anders vermeld bij de 

vergadering! 

 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 lied … 

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 

 

Kusjes jullie super leuke leiding xxx 

(Bij vragen of problemen mogen jullie ons gerust bellen of een berichtje sturen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedreven Hathi 

(Justien van den Noortgate) 0493 76 98 65 

 

 

Dartele Pinguïn 
(Maxime Aerts) 0486 50 07 05 
 

 

Bedaarde Flicka 
(Tiago De Smedt) 0468 13 69 80 
 

 

Bedrijvige Seriema 

(Victor De Lannoy) 0468 14 92 47 

 

 

Ondeugende Sifaka 
(Pieterjan Vanackere) 0471 27 14 57 
 

 



Kabouters 
Zondag 7 oktober  

Vandaag worden de kapoenen die kabouters 

worden gedoopt! JOEPIEEEEE! Jammer 

genoeg zullen we ook afscheid moeten 

nemen van onze 3e jaar kabouters ☹ Jullie 

worden allemaal verwacht om 12 uur met 

een lunchpakket. Verder mogen jullie alle 

vieze dingen die jullie thuis hebben liggen 

zeker meenemen voor de doop. Voor de 3e 

jaar kabouters is het belangrijk om zeker 

geen kleren mee te nemen die HEEL vuil 

mogen worden! 

 

Zondag  14 oktober   

Vandaag is het vriendjesdag  Jullie mogen allemaal 

een vriendinnetje meenemen naar de scouts 😊 We 

spelen vandaag een kennismakingspel zodat jullie de 

leiding beter kunnen leren kennen.  

 

Zondag 21 oktober 

Helaas pindakaas vandaag is het 3e zondag en 

is er dus geen scouts ☹ ☹ ☹ Maar maak 

hier zeker gebruik van om nog eens met je 

huisdier te spelen, je oma, opa, tante, nonkel, 

vriendje te bezoeken!  
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Zondag 28 oktober 

Kleed jullie vandaag maar extra warm aan 

want we gaan naar het bos! Er is namelijk 

iets erg gebeurd en we hebben de hulp nodig 

van jullie speurneuzen om dit op te lossen! 

Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig om ons te 

helpen 😊  

 

 

 

 

Zondag 4 november 

Vandaag gaan we eens kijken wat 

jullie waard zijn al kabouter. We 

gaan een echt uitdagingspel 

spelen. We verwachten jullie goed 

uitgerust en klaar voor de 

opdrachten op het lokaal 😊  

 

Zondag 11 november 

Vandaag hebben jullie een witte t-shirt en 

een nylon kous nodig. Kleed jullie zeker 

maar extra warm aan want we gaan naar 

het bos vandaag! Zijn jullie benieuwd wat 

we gaan spelen dan moeten jullie zeker 

komen!!!  

 

 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjv6LnnprPdAhXQDewKHTeSD6UQjRx6BAgBEAU&url=https://www.donaldduck.nl/duckipedia/s/speurneuzen/&psig=AOvVaw1-93NHQtrstnorrtZK3W3G&ust=1536767394168530
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRp_TDp7PdAhWM-KQKHTbIDjIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.medworq.nl/de-uitdaging-van-de-arts/&psig=AOvVaw0NCqfs7Ue9VuexghyDttC3&ust=1536767584905449
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiuwrHQp7PdAhXLGuwKHUF3CxkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bol.com/be/p/fotobehang-zomer-bos-254x184-cm-2-rollen-behang/9200000083601764/&psig=AOvVaw08T2UlnpfKZE6TtVlEwXMS&ust=1536767614981098


Zondag 18 november  

Jammer maar helaas het is weer zover 

de 3e zondag deze week is het dus geen 

scouts. Rust vandaag maar eens goed 

uit zodat jullie volgende week weer 

helemaal klaar zijn om er in te vliegen 

😊 😊  

Zondag 25 november 

JIN IN LEIDING! De jin zal vandaag eens tonen wat ze kunnen en een 

mega-leuk-cool-fantastisch-grappig-tof spel voor jullie maken. Benieuwd 

wat ze in petto hebben voor jullie? Dan moeten jullie zeker komen  

 

KUSJES VAN JULLIE LEIDING  

 

 

 

 

 

 

 

Als jullie nog vragen hebben, geef gerust een seintje:  

Zeno: 04.97 397 864 

Kato: 04.71 252 526 

Yana: 04.71 132 865 

Nina: 04.76 025 195 
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Welpen 
 

Dag stoere welpen, 

Wij stellen met trots onze eerste merobrix voor van het nieuwe jaar. Wij hebben er 

alvast zin in, en hopelijk zijn jullie blij om ons als jullie nieuwe leiding. Lukas kennen 

jullie al goed, maar jullie zullen de andere twee nieuwe ook snel leren kennen. 

We gaan ons jaar meteen goed starten, en zullen jullie elke vergadering weer 

paraat staan om er een geweldige namiddag van te maken. 

 

7 oktober 

Vandaag is het de dag dat er nieuwe welpjes bijkomen en de (oorspronkelijke) derde jaars 

overgaan naar de JV’s. We verwachten jullie om 12h aan de lokalen. De ouders mogen jullie 

komen ophalen om 17h30. Vergeet dus zeker niet jullie middageten mee te nemen en een 

koekje of een drankje. (Of een centje) 

Maar spijtig genoeg moeten we dan afscheid nemen van de 3e jaars want zij gaan 

overgaan richting de JV’s. Meer info kunnen jullie ook steeds vinden in het algemeen 

nieuws! 

Tip: Voor de kinderen die overgaan, breng zeker een handdoek en 

extra T-shirt mee.  

14 oktober 

Bij een nieuw scoutsjaar komen er steeds nieuwe welpen bij en 

veranderd de leiding keer op keer. Daarom gaan we vandaag een 

kennismakingsspel spelen. Als jullie ons de leiding of de medewelpen 

nog beter willen leren kennen moeten jullie zeker komen naar onze 2e 

vergadering.  

Het gaat steeds door van 14 uur tot 17.30 op het jongenslokaal! 

Tot dan! 

 

 



19 oktober 

 Vandaag is het spijtig genoeg geen scouts, 

maar is het wel een speciale dag. Trek 

allemaal jullie uniform aan naar school want 

het is vandaag ‘Dag van de Jeugdbeweging’. 

Laat maar eens zien aan al jullie vriendjes 

hoe fier jullie zijn om in de scouts te zitten! 

Stuur ook zeker een foto door van jullie 

uniform naar ons, dan kunnen we deze 

misschien op onze site zetten ;)  

21 oktober 

Bhoe-hoe, vandaag is het derde zondag… 

Vandaag zullen jullie ouders voor entertainment moeten zorgen. 

Laat ons volgende week weten of het eens zo goed was als de leiding dat kan. 

28 oktober 

We gaan eens zien hoe goed onze welpjes wel zijn in strategieën. Ga maar eens vroeg 

slapen, je gaat je hoofd erbij moeten houden.  

04 november 
Sport, sport, sport! 

We zullen iedereen eens laten zien hoe sportief wij wel niet zijn!  We gaan verschillende 

sporten uitoefenen, en kan jij bewijzen dat jij hier de beste in bent? Dan moet je zeker 

naar deze ontzettende leuke vergadering komen.  

 

Het is ook altijd toegelaten om zelf een voetbal mee te nemen (op eigen risico). 

 

 



11 november 

We zijn echte scoete dus vandaag gaan we eens een klassiek bosspel spelen!  

Check zeker thuis eens op teken, want één van ons heeft er 7 gehad deze 

zomervakantie!  

18 november 

Het is weer den tijd van de maand…  

Jaja, het is derde zondag voor de welpjes die het nog niet doorhadden. 

25 november  

Vandaag krijgen jullie al eens nieuwe leiding, want het is JIN IN LEIDINGGGGG!!  

Het blijft een verrassing wie er zal komen en wat jullie allemaal zullen doen, maar wij 

kunnen alvast zeggen dat het super leuk gaat worden! Nieuwsgierig? Benieuwd? Kom 

dan zeker eens een kijkje nemen! ;)  

 

 

 Als jullie vragen hebben kunnen jullie ons steeds contacteren op de onderstaande 

nummers.  

 Voor een 4- uurtje of drankje kunnen jullie altijd terecht bij de leiding voor maar 50 

cent.  

 Kom steeds op tijd ;)  

 

Assertieve Banteng of beter bekend als Marnix!  

0488/ 38. 77. 39 

 

 

 

Argeloze Marter of beter bekend als Nathan 

0468/ 11. 52. 26 

 

 

 

Genietende Fodie of beter bekend als Lukas!  

0498/ 84. 69. 29 

 



Joggi’s 
Hey coolste joggi’s ooit! Welkom bij de eerste Merobrix van het nieuwe 

scoutsjaar! Wij, Nina en Thomas, zijn vereerd jullie de komende activiteiten te 

mogen voorstellen van oktober én november 2018! Hopelijk hebben jullie er 

evenveel zin in als wij! 

 

5-6-7 oktober 

Joehoe! Overgangsweekend! Voor 

de 3e jaars is dit een super 

spannend en tegelijk ook stom 

weekend. Jullie nemen namelijk 

dan al afscheid van de leukste 

leiding ooit… Maar niet getreurd; 

bij de givers zullen jullie hartelijk 

verwelkomd worden… (Zie foto) 

Jullie krijgen hiervoor sowieso nog 

een brief toegestuurd! 

 

 

 

14 oktober 

Vandaag gaan we stemmen. Jullie nog niet natuurlijk 

want jullie zijn nog baby's. MAAR daarom voeren we een 

mini verkiezing onder ons! Breng je beste speech das 

maar mee! 

 

 

 

19 oktober 

Dag van de jeugdbeweging! Doe dus je uniform maar aan naar school! 

TOON DIE SCOETE VAN ROI TROTS! 

 

21 oktober 

Jep… Het zag er aan te komen… Die verdomde 3e zondag… 

Dus nee, geen excuus om je huiswerk niet te kunnen maken 

en nee, ook geen excuus om niet op de koffie te kunnen 

gaan bij oma en opa… TOT VOLGENDE WEEK! 

 

 

 

 

 



VRIJDAG 26 oktober 

Halloween! Haal jullie mooiste verkleedkleren al maar 

boven, want vandaag gaan we spoken! De engste 

Halloweentocht OOIT! Of toch ongeveer. OPGELET: DIT 

IS EEN VRIJDAG! Jullie worden verwacht op het lokaal 

om 20h00. Om 00h00 mogen de mama’s en de papa’s 

jullie komen ophalen. 

 

 

ZATERDAG 3 november 

Wie zegt dat de IKEA geen speeltuin is? 

Wij niet! Daarom spreken wij af aan de 

ingang van de IKEA van Wilrijk om 14u. 
We willen geen heisa veroorzaken dus 

daarom komen we niet in ons 

scoutsuniform vandaag (Wél das). 
Carpoolen is zeker aangeraden en als je 

echt niet tot daar geraakt kan je ons altijd 

een berichtje sturen! Deze vergadering 

eindigt om 17u, ook aan de ingang van de 

IKEA. (Gsm mag je vandaag meenemen) 

 

 

 

11 november 

Haal jullie beste uitbreekkrachten al 

maar boven, want vandaag is het 

vastbindspel! Bereid jullie al maar 

voor op het moeilijkst-uit-te-breken 

knopen OOIT! 

 

 

 

 

18 november 

Hupsaké, weer een dag congé… Geen 

scouts vandaag, derde zondag! Voor al 

uw vragen, liefdesverdriet en andere 

puberproblemen, mag je ons gerust een 

berichtje sturen. (Kleine nota: voor 

bepaalde probleempjes kan je beter 

terecht bij Nina dan bij Thomas.) TOT 

VOLGENDE WEEK! 

 

 

 



25 november 

Jin in leiding: vandaag wordt ons stuur overgenomen door onze fantastische jin! 

Zij zullen er alles aan doen om zo dicht mogelijk in de buurt te komen van ons 

niveau van leiding geven. Het is een moeilijke opdracht, maar we gunnen hen de 

kans! 

 

Fantasierijke waterwolf   Joviale Stekelstaartzwaluw 

0493/65.58.80  0492/55.34.02 

 



JeeVee’s 
 
VRIJDAG 5/10 - ZONDAG 7/10      Overgangsweekend 

We beginnen dit jaar zoals elk jaar bij de jeevee’s met een fantastisch 
overgangsweekend. We nemen afscheid van onze teergeliefde derdejaars (behalve 
diene kutWout die mogen ze hebben –Sander xx) en we verwelkomen onze gloednieuwe 
eerstejaars! HOEZA! Meer info volgt via de post! 

 
ZONDAG 14/10        Vastgoedhandelspel 
Hopelijk heb je jezelf een beetje bijgeschoold over het varen en zeilen van de 
economie want je gaat die kennis nodig hebben bij dit keitof spel! 1400 sharp! 
 
ZONDAG 21/10        Derde zondag 
Spijtig genoeg maken we vandaag geen gebruik van jullie militaire services! Tot 
volgende week met meer scouts! 
 
ZATERDAG 27/10        Vastbindspel 
Moeten we hier meer uitleg over geven? Gewoon doen! Jullie worden verwacht met 
gevulde magen om 1930 sharp! Jullie ouders mogen jullie dan weer komen ophalen 
om 2300 indien jullie deze uitdaging overleven! 
 
ZONDAG 04/11        Sick spel 
Zoals elke zondag heeft jullie leiding weer een super-mega-onwijs-cool spel 
bedacht, zoals elke zondag is zeker komen dus de boodschap! 1400 sharp! 
 
ZONDAG 11/11        11/11/11-spel 
Ter nagedachtenis van 11/11/18 om 11:11:11 zijn er al vele goeddadigheid-acties 
opgericht, wij gaan ons vandaag ook bezig houden voor het goede doel en jullie 
worden op het lokaal verwacht om 1100 sharp! Vergeet niet om een lunchpakket 
mee te nemen voor in de middag. Eindigt op het normale uur. 
 
ZONDAG 18/11        Derde zondag 
Het is weer de tijd van de maand zouden sommigen durven zeggen, ja we hebben 
het over de merobrix, ik wil niet weten waarover je dacht dat we het hadden! 
Volgende week zijn we er er weer met meer scouts! 
 
ZONDAG 25/11        Sportvergadering 

De correcte mindset voor ieder persoon op deze wereld is: “Mens sana in corpore 

sano”. Daarom doen we vandaag een kei bien sportvergadering. 1400 sharp! 
 
VRIJDAG 30/11        Verrassingsvergadering 
Verrassing! 2000 sharp! Jullie ouders kunnen jullie komen recupereren om 2300! 
 
 
BASIC RULES: 

- Een jv komt altijd met de fiets (tenzij ge echt heel ver woont) 
- Een jv brengt best ook 50c. mee voor een koekje en/of drankje 
- Een jv is altijd in perfect uniform 
- Een jv laat altijd ten laatste zaterdag weten aan Xander als hij kan 

komen of niet 

- De jv’s gebruiken maar 1 keer ‘De jv’s’ als kreet 
 
 
Voor vragen en meer info 
 
Doelgerichte Ever        0474/17.76.63 
Onstuimige Kyang        0471/74.21.96 





JIN 
 

Allerliefste Jins, de volgende 2 maanden schotelen wij jullie enkele 

vergaderingen van formaat voor. Hopelijk kijken jullie er even hard naar uit 

als wij?  

 

5, 6 & 7 oktober 

We starten het jaar meteen met een spetter van formaat!  

We gaan op overgangsweekend! We trekken zoals elk jaar 

naar een nog onbekende plek om de nieuwe Jins te 

verwelkomen. Kate heeft alvast heel veel zin om te vertrekken! 

Meer info volgt via de postduif.  

 

14 oktober 

Vandaag is het vriendjesdag. Wie vandaag een vriendje meebrengt krijgt van 

ons een extraatje! Wat we vandaag 

exact gaan doen blijft nog geheim.  

 

19 oktober 

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING! 

Trek je uniform aan vandaag en 

laat aan iedereen zien hoe fijn het 

is om bij de scouts te zijn. Stuur 

ons zeker foto's door van vandaag!  
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21 oktober 

Aan Kemel haar gezicht te zien weten jullie wel wat er 

vandaag zal plaatsvinden zeker? Juist, 3e zondag! 

 

27 oktober 

Dit is een zaterdag! We spreken af om 19u aan het lokaal & om 23u mogen 

jullie terug huiswaarts keren. Vanavond bespreken we het verloop van het 

komende jaar (Jin in leiding, etc...) & kijken we samen nog een (horror)film. 

Allen aanwezig dus!! 

 

4 november 

Iets met foto's vandaag. Wat juist? Dat kan je vandaag komen ontdekken op 

het welgekende uur en het welgekende lokaal. 

 

11 november 

Liefde! Dat is wat er vandaag op het programma staat. Wat we exact doen 

verklappen we nog niet maar het zal alleszins een zeer vruchtbare 

vergadering worden vandaag ;)  

 

18 november 

De meest saaie vergadering van het jaar. Jawel, 3e zondag vandaag.  

 

25 november 

Onze allereerste Jin in leiding staat vandaag op het programma. Hoe 

vandaag zal verlopen wordt binnen een aantal weken wel duidelijk. 



Zo, dit was de eerste Merobrix van het jaar. Wij kijken er alvast heel erg naar 

uit. Hopelijk mogen we jullie allen talrijk verwachten om er alvast 2 fijne 

maanden van te maken! 

 

Moesten er vraagjes zijn of missen jullie ons heel erg? Aarzel dan niet om ons 

een sms'je te sturen! 

 

Temperamentvolle Vink 

0472/49.06.83 

Bereidwillige Aloeatta 

0479/53.18.63 

Geliefde Olifant 

0471/33.50.12 



Huh? Gratis Scoete van Roi steunen? Hoe kan dat?  

Wel dat kan via de Trooperpagina van Scouts en Gidsen Sint-Brixius-Rode. 

Voor je jouw bankkaart boven haalt, is het belangrijk om te weten hoe Trooper 

precies in elkaar zit.  

SVR heeft een unieke Trooperpagina: www.trooper.be/scoetevanroi 

Op deze pagina staan links naar allerlei webshops. 

Als je via die links op onze Trooperpagina naar de webshop van jouw keuze 

surft, weet die shop dat jij ons wil steunen.  

De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je normaal shopt, 

zonder 1€ extra uit te geven. 

Van elke aankoop die jij doet, gaat er een percentje naar Scoete van Roi. 

Iedereen blij! 

Hieronder een greep uit het zeer uitgebreide aanbod van webshops die 

samenwerken met Trooper:  

 

 

 

 

Neem zeker een kijkje online voor nog meer mogelijkheden.   

Namens de hele leidingsploeg alvast heel erg bedankt!   
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