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Algemeen Nieuws 
Het scoutsjaar vliegt voorbij: we zijn alweer twee maanden verder! Het waren zonder twijfel 

twee plezante maanden. Het overgangsweekend van de oudste takken was meer dan 

geslaagd. Ook de kawellen amuseerden zich te pletter. Het was fijn om zoveel nieuwe en 

enthousiaste gezichten te zien!  

Enkele weken geleden 

staken de Givers de 

organisatie 11.11.11 een 

handje toe en hielpen 

met de verkoop voor het 

goede doel op de markt 

van Meise. Ook de JV’s 

toonden hun goed hart 

en bakten overheerlijke 

pannenkoeken die ze 

nadien verkochten voor 

datzelfde goede doel. 

Twee fijne initiatieven!  

In december en januari komen er nog enkele leuke activiteiten aan: zo zal zullen de Sint en 

zijn Pieten ons vereren met een bezoekje. Omdat de leiding examens heeft, zal er af en toe 

een vergadering doorgaan op vrijdag- of zaterdagavond. Kijk dus telkens goed naar de uren 

die vermeld staan wat verderop in de Merobrix! 

Verder staan er gezellige winteravonden voor de deur. Dit wil ook zeggen dat het snel 

donker wordt. Daarom willen we vragen om altijd het fluovestje dat jullie van ons kregen, 

mee te nemen. De nieuwe leden die nog geen vestje hebben ontvangen, mogen dit steeds 

zeggen aan hun leiding en zij zullen jullie met plezier een vestje geven. Schrijf hier best 

meteen jullie naam in zodat jullie het hesje niet kwijt geraken. Bovendien houdt de vrieskou 

ons niet tegen om een namiddag buiten te spelen of naar het bos te trekken. Kleed jullie 

daarom steeds warm aan!  

Tot slot willen we graag alle leden en leiding met toetsen en examens heel veel succes en 

goede moed wensen! Schuif op tijd die boeken aan de kant en maak er, samen met jullie 

familie en vrienden, een fijne eindejaarsperiode van. Prettige feesten!  

 

Een stevige linker  

Jullie groepsleiding  

Andreas, Kate en Ella  



 

 

Zondag 2 december: Sinterklaas op bezoek  

We mogen ons alweer gelukkig prijzen want ook dit jaar 

vereren de Sint en zijn Pieten ons met een bezoekje. Strijk 

jullie uniform, poets jullie bottinnen en oefen alvast enkele 

Sinterklaas-klassiekers in en wie weet krijgen jullie wat 

lekkers…  

Kijk zeker goed naar de uren per tak: de Sint brengt de 

oudere takken later op een dag een bezoekje omdat zij 

eerst flink moeten studeren.  

Snoepverdeler-Piet vraagt bovendien om ten laatste op 

26 november te laten weten of je aanwezig kan zijn of 

niet. De Sint is helemaal mee met het jaarthema ‘Minder is 

Meer’ en zou graag wat minder heerlijke mandarijntjes en 

nicnacjes verspillen.  

 

Zondag 23 december: 3e zondag  

Omdat we met de leiding een gezellig, met 

kerstfeestjes gevuld, weekend hebben, wordt de 

derde zondag een weekje verplaatst. Fijne feesten 

en tot de volgende!  

Zondag 13 januari: 3e zondag  

Ook in januari valt onze derde zondag uitzonderlijk 

een weekje vroeger.  

 

 

 



Zondag 20 januari: Film voor Kawellen in de Muze  

Vandaag organiseert de jeugdraad van Meise een filmnamiddag voor de Kawellen in de 

Muze. De takken spreken af aan de Muze zelf. De film start om 14u en zal afgelopen zijn 

rond 17u. Alle leden krijgen een kleine versnapering en een drankje. Gelieve voor 7 januari 

te laten weten of je al dan niet aanwezig kan zijn.  

 

 

 

 

 

Zondag 27 januari: Geldactie Jin  

Neem die dag zeker allemaal jullie portemonnee mee want 

de Jins gaan lekkere pannenkoeken bakken. Met deze 

centjes willen ze hun takweekend graag in het buitenland 

doorbrengen.  

Hebben jullie ook zin in deze lekkernijen? Kom dan maar 

zeker langs bij de jongens en meisjes van de Jins of bij hun 

leiding.  

 

 

 

 



Belangrijke data 

Kawellenweekend 

Het kawellenweekend (voor kapoenen, kabouters en welpen) zal doorgaan van vrijdag 22 

maart tot en met zondag 24 maart. Verdere informatie over de locatie en uren volgt later. 

We hopen jullie allemaal talrijk te mogen verwelkomen! De leiding kijkt er alvast heel erg 

naar uit!  

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 & Jin: 19 juli tot en met 31 juli  

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

met de bus.  



Kapoenen 
 
Beste kapoentjes. Na al twee hele leuke maanden vliegen we nu de gezelligste 
maanden in, namelijk de wintermaanden. De sint komt langs en er gaan tal van 
gezellige avondactiviteiten zijn.   

  
Zondag 2 december 
 
Sinterklaas Kapoentje, 
Gooi wat in m’n schoentje, 
gooi wat in m’n laarsje. 
Dank u, Sinterklaasje. 

 
 
Jaja liefste kapoentjes ! Vandaag komt de Sint naar ons lokaal omdat hij alle 
brave kapoenen eens goeiedag wou zeggen. Hij zal natuurlijk ook iets van jullie 
verwachten dus smeer jullie stemmen en zorg dat je alle sinterklaasliedjes 
vanbuiten kent. Je mag altijd een tekening meebrengen om aan de Sint of aan 
zijn Pieten te geven. Wees dus maar braaf, want wie stout is belandt in de zak 
van Sinterklaas! 
 
Zondag 9 december 
 
Vandaag kunnen we nog niet zo veel verklappen over wat we gaan doen. Het is 
namelijk een verrassingsvergadering. Kan je je nieuwsgierigheid niet onder 
controle houden, kom dan zeker eens piepen.  

 



Zondag 16 december 
 
Liefste kapoenen, vandaag gaan we een variant spel spelen op het welbekende Cluedo. Dus 
trek jullie warme kleren, muts en sjaal al maar aan want we gaan richting het koude bos. Kom 
zeker even langs want spannend zal het in ieder geval wel zijn. Lees zeker nog eens de 
onthoud-tips onder in de merobrix zodat jullie steeds goed voorbereid zijn. 

 
Zondag 23 december 
 
Omdat er thuis al feestjes genoeg zullen zijn en de leiding druk bezig is met studeren, zullen 
we op de scouts niet nog een feestje houden. Geniet van de tijd met jullie familie en natuurlijk 
van de vakantie. Als jullie je echt vervelen kunnen jullie deze spelletjes oplossen, de tekening 
inkleuren of zelf iets knutselen. 
Zalig Kerstfeest allemaal !!  

  
Kleurplaten:  
 

      



Vrijdag 28 december 
 
LET OP !!! DEZE VERGADERING IS OP VRIJDAG !!  
Vanavond kruipen we gezellig bij elkaar in de zetel met een dik pak chips en een grote beker 
cola. We houden een filmavond. Deze vergadering vindt plaats van 19u tot 21u. Jullie mogen 
zelf iets meenemen om te eten of te drinken en dan verdelen we alles zodat iedereen lekker 
kan knabbelen tijdens de film.  
 
We starten ook het nieuwe jaar deze week. De leiding wenst alle kapoenen en natuurlijk ook 
alle ouders een geweldig, leuk, nieuw scoutsjaar. Zorg dat al jullie dromen uitkomen.  

 
Vrijdag 4 januari 
 
LET OP !! OOK DEZE VERGADERING IS OP VRIJDAG !! 
Om het nieuwe jaar in te zetten mogen jullie allemaal jullie mooie kleren aantrekken voor 
onze enige echte casinoavond. Vandaag gaan we zien wie de beste pokerface heeft en wie het 
beste kan omgaan met geld. Voor de jongens dus strak in het pak en voor de meisjes hun 
mooiste kleedje. Deze vergadering is van 19-21 uur. 

 
Zondag 13 januari 
 
Vandaag is het helaas derde zondag.  Als het al gesneeuwd heeft, kan je een sneeuwman 
maken of met de slee gaan spelen. Zo niet kan je je binnen bezighouden met de cadeautjes 
die je met kerst of bij nieuwjaar gekregen hebt en vertel ons de spannende verhalen volgend 

week tijdens een super leuke vergadering. See you soon  
 

Zondag 20 januari 
 
Deze zondag nodigt de Jeugdraad van Meise ons uit om in de Muze een leuke film te gaan 
kijken. Jullie moeten dus niet naar het lokaal komen want we spreken meteen aan de Muze 
af. Het adres is Brusselsesteenweg 69, 1860 Meise. Laat voor deze vergadering zeker weten 
of je komt of niet zo hebben wij een zicht over het aantal plaatsen dat we nodig hebben. Stuur 
zeker ook een berichtje als je later zou zijn. Jullie worden verwacht om 14 uur aan de Muze, 
en jullie ouders mogen jullie terug om 17 uur komen ophalen. 
 
Vrijdag 25 januari 
LET OP !! DEZE VERGADERING VINDT PLAATS OP EEN VRIJDAG !! 
Vandaag gaan we allemaal voor even bij het leger. We spelen een heus sluipspel. Doe dus 
zeker donkere, warme kledij aan die eventueel een beetje nat kan worden. Pak ook zeker een 
zaklamp mee. Mama of Papa mogen onze soldaten terug aan het lokaal komen halen om 21u. 
De vergadering start om 19u. 

 
Onthoud … 

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



• Een kapoen kent het kapoenenlied 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. 

• HET WORDT DE KOMENDE MAANDEN OOK BEDUIDEND KOUDER DUS KLEED JE ZEKER WARM 

GENOEG AAN ALS JE NAAR DE SCOUTS KOMT. HANDSCHOENEN EN EEN MUTS ZIJN GEEN 

OVERBODIGE LUXE. 

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 

 

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 
Liefste meisjes. Wat gaat de tijd snel. De eerste 2 maand zijn al voorbij, dus tijd voor een 

volgende Merobrix. De tijd van gezellige, leuke feesten en minder gezellige, minder leuke 

examens is aangebroken. Hierdoor gaan heel wat vergaderingen door op een vrijdag. Kijk 

dus goed de Merobrix na zodat je niets hoeft te missen. 

 

Zondag 2 december 

Rood kleed – witte baard – lieve man – cadeautjes – speelgoed veel speelgoed – 

snoep - ….. Jullie kunnen het al raden. De Sint komt vandaag op bezoek bij ons. 

Willen jullie snoepjes van hem, kom dan zeker af naar de 

Sinterklaasvergadering. 

 

Zondag 9 december 

Kerstboom – slingers – Kerstman – familie - …. Vandaag houden we een 

vervroegd kerstfeestje. Gelieve allemaal 3euro mee te brengen zodat we 

een gezellig samenzijn kunnen organiseren. Kunnen jullie, positief of 

negatief, iets laten weten of jullie aanwezig gaan zijn zodat we dit in goede 

banen kunnen leiden op kabouters@scoetevanroi.be voor 4 december. 

 

 

Vrijdag 14 december 

Chips – Cola – snoep – TV kijken - …. We houden het rustig deze 

avond en kijken gezellig een filmpje. Breng gerust een film en iets om 

te eten mee om deze filmavond tot een succes te maken. Jullie zijn 

welkom om 19u en mogen terug opgehaald worden om 21u. 

 

Zondag 23 december 

Sorry, lieve schatten, maar het is zover. Het is 3de 

zondag dus geen scouts vandaag. Niet getreurd, 

volgende week zijn we er weer. Tot dan! 

 

mailto:kabouters@scoetevanroi.be


Vrijdag 28 december 

Zingen – dansen – toneel spelen - …. Wat zou dit kunnen zijn? Dat de 

Kabouters heel creatief zijn, weten we al maar jullie mogen dit 

nogmaals tonen op onze Kabouter talentenjacht / Karaokeavond. 

Jullie worden verwacht tegen 19u en mogen uitgezongen naar huis 

gaan om 21u. 

 

Vrijdag 4 januari  

Kaarsjes – zachte muziek – nagellak – massage - …. Dit zijn de ingrediënten 

van deze vergadering. Na al dat gefeest is ons lichaam toe aan wat rust dus 

plannen we een Kabouter Verwenavond. De wellness opent om 19u en 

sluit om 21u. 

 

 

 

Zondag 13 januari 

Vandaag wederom geen scouts – 3de zondag spijtig genoeg. 

 

Zondag 20 januari 

De jeugdraad organiseert in de Muze te Meise een filmnamiddag. Jullie worden aan de 

Muze verwacht om 14 u. Het einde voorzien om 17 uur. 

 

 

Vrijdag 25 januari  

Mooie kleren – spelletjes – dobbelstenen – kaarten - …. Doe 

allemaal je mooiste kleedje aan, steek je haar op, maak je mooi 

en kom dan je dan laten tonen op de Kabouter Spelletjesavond. 

De casino opent zijn deuren om 19u en sluit opnieuw om 21u.  

 

 



Kabouter Gebed  

Wij zijn blij, wij zijn weer allemaal bij elkaar.  

Wij danken u,  

Vandaag konden we weer goed spelen.  

Vader, toon ons hoe we iemand kunnen blij maken,  

Help ons anderen pleziertjes te doen. 

Kabouter Wet  

Een kabouter kan luisteren.  

Een kabouter is blij.  

Een kabouter speelt mee.  

Een kabouter doet graag pleziertjes.  

Wees een kabouter.   

Openingslied 

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  

Hajo, hajo, hajo, hajo, …  

 

Zo dit was het dan, lieve schatten. We hopen jullie 

allemaal weer te zien zodat we ons kunnen 

amuseren en plezier maken. Tot op de scouts !!! 

Voor allerlei vragen staan wij steeds paraat. Geef 

gerust een seintje. 

 

Openhartig Damhert (Zeno): 0497 39 78 64 

Mondige Kuifmees (Kato): 0471 25 25 26 

Eigenzinnige Steenbok (Nina): 0476 02 51 95 

Speelse Orang-Oetan (Yana): 0471 13 28 65 

 



Liefste welpjes, de eerste twee maanden van het scoutsjaar zitten er alweer op. 

De leiding vond het alleszins 2 heeeeeel toffe maanden met jullie. Hopelijk 

vonden jullie het ook leuk. De volgende 2 maanden gaan wel wat anders zijn. 

De leiding heeft namelijk examens en heeft daarom niet zo veel tijd. Daarom 

zullen de meeste vergaderingen zich in de avond afspelen, dus lees zeker na op 

welke dag de vergadering is. Ook zouden we willen vragen dat jullie vanaf nu 

altijd een fluovestje meenemen. In de avond wordt het namelijk al heel snel 

donker.  

Zondag 2 december  

Zoals jullie allemaal weten is de sint in het land en zoals elk 

jaar bezoekt hij graag de scouts eens om alle brave kindjes 

te belonen en de stoute kinderen te straffen. Wees dus 

allemaal maar zeer braaf zodat jullie heel veel krijgen.  

 

Vrijdag 7 december (19u – 21u) 

Vanavond gaan we een film kijken. De leiding neemt een 

paar filmen mee waaruit jullie mogen kiezen, maar wij 

moedigen jullie natuurlijk ook aan om jullie lievelingsfilms 

mee te nemen. Ook mogen jullie vandaag een drankje, pakje 

snoep, chips… meenemen. Let op dit is op een vrijdag en we 

verwachten jullie om 19u. jullie ouders mogen jullie ophalen 

om 21u.  

Vrijdag 14 december (19u-21u) 

Vandaag doen we een kerstfeestje. Neem allemaal een 

cadeautje mee van ongeveer 3 euro zodat we allemaal een 

cadeautje aan iemand anders kunnen geven en zelf dus ook 

iets krijgen. Dit zal alvast een goed opwarmertje zijn voor 

de feestdagen die in zicht zijn.  

Zondag 23 december 

Hier is hij weer… die stomme 3e zondag.  

 

 



 

Vrijdag 28 december (19u-21u) 

Maak jullie maar klaar om eens een avondje te pokeren, roulette te 

spelen, te blackjacken of éen van de vele andere spelletjes die je in 

een casino kan spelen. We verwachten jullie van 19u tot 21u.  

 

Vrijdag 4 januari (19u-21u) 

Trek al maar allemaal jullie warme kleren aan. Vandaag gaan we zien wie van jullie het beste 

kan sluipen. (probeer ook niet te opvallende kleren aan te doen zodat je niet te snel opvalt) 

Zondag 13 januari 

Is dat nu weer die stomme 3e zondag?????!!!!??? 

 

Zondag 20 januari 

Vandaag spreken we af aan de Muze in Meise. Hier gaan we met 

allemaal kinderen van dezelfde leeftijd uit Meise een film kijken. Het 

zal een beetje voelen zoals naar de cinema gaan. Let op: de uren zijn 

niet zoals normaal. De uren zijn namelijk van 14u tot 17u. 

 

Vrijdag 25 januari (19u-21u) 

Vandaag hebben we voor jullie een verrassing klaar 

staan. Als jullie nieuwsgierig zijn, kom dan zelf maar 

kijken wat we gaan doen..  

 

 

Info leiding 

 

Lukas Verbruggen: 0498846929 

 

Nathan Hillewaert: 0468115226 

 

Marnix Eynatten: 0488387739 



JONGGIDSEN  
 

2 december Sinterklaas 
Hij komt, hij komt…  
HIJ MAG WAT SNELLER KOMEN 
WANT DAARNA IS HET KERSTTIJD!  
Maar inderdaad de Sint komt nog eens 
langs! Gedraag je maar of straks kom 
je op het stout lijstje!  

 
 
 
VRIJDAG  7 december KERST-casinoavond 
Omdat jullie nog te jong zijn voor een echt casino, 
bouwen we ons lokaal tijdelijk om in een 
YOLOGIES-KERST-CASINO!  
Dresscode: chique!  
Openingsuren: 19u30 - 22u 
 
 
 
 

VRIJAG 14 december KERST koken 
Kom vandaag maar met een lege maag 
naar de scouts. We gaan namelijk lekker 
koken en natuurlijk ook lekker SMULLEN! 
Wat we gaan koken is nog geheim maar 
hier is een kleine tip: Olifanten zouden het 
nooit kunnen maken. 
We koken van 18u30 tot 21u! 
(Laten jullie weten voor 12/12 of je 
aanwezig zal zijn aub?) 
 
 
 
23 december 3de KERST-zondag 
Je kan deze vrije tijd wijselijk gebruiken door nog maar eens een brief te sturen naar 
de kerstman voor de allernieuwste iPhone!!  
Of als je moet van je ouders, studeren!  
 
 



 
VRIJDAG  28 december Secret Santa 
We zijn zeker nog niet klaar om kerstmis achter ons te 
laten! Daarom spelen we nu zelf kerstman! Breng naar 
deze vergadering een cadeautje van max. 5 euro en 
ontdek wie jouw geheime kerstman is! 
Deze vergadering zal van 20u-22u zijn. 
 
 

 
 
VRIJDAG  4 januari (KERST?) Filmavond 
Gezellig filmavondje waar we héél 
misschien een kerstfilm kijken omdat we 
nog steeds kerst missen! Daarom snacks 
en goed humeur welkom. Wij zorgen voor 
de rest! 
Vergadering van 20-23u. 

 
13 januari 3de zondag 
Eindelijk kunnen jullie eens chillen en snapchatten 
zonder die leiding erbij! Geniet ervan babies xoxo 
 
 
 

 
  
 
VRIJDAG  18 januari gezelschapspelletjes 
SUPER GEZELLIG gezelschap avond! 
Breng gerust je eigen spelbord mee want 
die van ons zijn misschien ‘saai’ of ‘oud’ of 
‘te leerrijk’.Vergadering van 20u-22u. 
 
 

 
27 januari Pannenkoeken Bak 
Vandaag maken we overheerlijke pannenkoeken! 
Jammer genoeg niet voor onszelf (maar voor de 
zekerheid genoeg proeven). We gaan deze in de buurt 
verkopen dus als je al een pakje wilt reserveren, laat 
maar iets weten! 



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 een ander  
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 in vriendschap samen een weg zoeken naar de 
grote stad der mensen  
Vol aandacht en bewondering willen wij stil worden bij de ontdekking van de natuur 
en de ontmoeting van iedere 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 
 
 
LOVE YOU BABIES XOXO 

 



 

2 december: Pak allemaal 

maar jullie schoentje 

mee, want de Sint komt 

naar de scouts! Afspraak 

om 16:00 einde op 

gewoon uur. 

Zaterdag 8 december: Zie 

dat jullie allemaal mooi in 

uniform en met stevige 

stapschoentjes aan het 

lokaal staan. Afspraak om 

20:00. Einde om 22:30.  

Zaterdag 15 december: 

Vandaag mogen jullie 

allemaal je tofste 

gezelschapsspelletje 

meenemen! Afspraak om 

20:00. Einde om 22:00 

23 december: Spijtig, 

maar vandaag is er geen 

scouts. Tot volgende 

week! 

Eind december: Trek je 

schoonste pakje aan en zie dat 

je nog niet teveel gegeten 

hebt. Vandaag is het 

kerstdinertje. Meer informatie 

volgt later. 

Merobrix 

JV’s 



 

Vrijdag 4 Januari: Trek 

allemaal maar je maffia 

pakske aan en maak alvast 

je pokerface klaar. Vandaag 

gaan we naar het casino. 

(Op het lokaal) Afspraak om 

20:00. Einde om 22:00. 

13 Januari: Het is weer van dat. 

“Derde” zondag! Doe maar allemaal 

iets plezant met de familie, jullie 

moeten deze week niet naar de scouts. 

Vrijdag 18 Januari: Pak allemaal wat 

chips en popcorn mee. Drankjes 

mogen ook. Vandaag gaan we een 

film kijken! Afspraak om 19:30, 

einde om 22:00 

25 Januari: Verrassing! Pak zeker 

een jas en stapschoentjes mee! ;-) 

Afspraak om 20:00. Einde om 22:30 

Als je de leiding wil bereiken kan dat op deze nummers:  

Doelgerichte Ever: 0474 17 76 63 

Onstuimige Kyang: 0471 74 21 96  

Fijne feestdagen allemaal! 





Jin’ssssssssss 
	
Hey	allemaal!		
	
Dit	zijn	onze	vergadering	voor	december	&	januari.	Kijk	goed	naar	de	uren	en	de	dagen	want	
het	zijn	binnekort	weer	examens	L		
	
Vergeet	ook	niet	aan	jullie	challenges	te	werken,	wij	zijn	heel	benieuwd!	GO	GO	GO!!	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	

	

2	december	
- 16.45	-	17u30	

8	december	
	

Jullie	hebben	jullie	hersenen	
nodig!	

- 20u	–	22u30	



	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

23	december	
	

Yes	we	kunnen	een	
hele	dag	slapen!	

	

29	december	

Meer	info	
volgt	via	fb	

14	december	
	

20u	–	22.30	
	

Een	gezellige	avond!	

	
We	

Vanaf	
19u		



	
	

	 	 	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

13	janauri		
	

Oh	spijtig,	het	is	geen	
scouts	L	

18	januari	
	

Van	20u	–	23u00	
	
	

5	januari	
		

Van	20u	–	22u30	



	
	
	
	
	

	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 	
	

	
	
	
Als	jullie	vragen	hebben	of	raad	nodig	hebben	bel	dan	zeker	jullie	

aller	liefste	leiding	op!	
	

XOXO	
	
	

Bereidwillige	Aloetta		
	

0479/53.18.63	
	
	

Temperamentvolle	Vink	
	

0472/49.06.83	
	
	

Geliefde	Olifant		
	

0471/33.50.12	

27	januari	
	

11u	–	18u	
Dit	is	heel	belangrijk	voor	
ons	weekend!	

	



VERGEET DIT NIET TE LEREN!  
 

Een scouts is fier en op zijn eer te 
vertrouwen. Een scout is trouw aan God, 

Kerk Koning en Vaderland. Een scout heeft 
tot plicht zich nuttig te maken en andere 
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 ogen in Gods natuur. Een 

scout kan zonder tegenspreken 
gehoorzamen. Een scout glimlacht en zingt 
onder alle moeilijkheden. Een scout is 

sober en spaarzaam. Een scout is rein in 
woorden en gedachten. Wees een scout.  

 
 

 

 



Willen jullie de scouts nog wat extra steunen? 

 

Neem dan deel aan de actie die van start is 

gegaan in de Spar van Wolvertem! 

 

Wat moeten jullie doen?  

 
Per aankoop van 20 euro krijgen jullie aan de kassa een jeton 
die jullie vervolgens in de brievenbus van ‘Scouts Sint-Brixius- 
Rode’ kunnen steken.  
 
Door het aantal jetons in de brievenbus krijgen wij een 
percentje!  
 
Hopelijk steunen jullie ons ook?   
 
Alvast bedankt!  
 
Een stevige linker 
 
De leiding 



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!   

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX5KCU8M3YAhUJ5qQKHR8rDMEQjRwIBw&url=https://www.trooper.be/&psig=AOvVaw2GlVntfCo8l2BMDXGzkErR&ust=1515690202959761


 


