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Algemeen Nieuws 
Nu de feestdagen en examens achter de rug zijn, kunnen we ons weer volop concentreren 
op de leuke activiteiten voor de scouts! Uiteraard willen we jullie nog een fantastisch 2019 
toewensen!  

Sinterklaas leerde ons in december dat er geen stoute kindjes zijn op de scouts! En gelukkig 
maar, iedereen kon zijn of haar buikje rond eten met al het lekkers dat de Sint en pieten bij 
hadden. Ze hebben bovendien ook nog eens benadrukt hoe blij verrast ze waren met de 
tekeningen die ze enkele leden kregen!  

Het weekend van 17 februari gaat de leiding gezellig op leidingsweekend. Dat weekend 
bereiden we onder andere het kamp voor! Er zal dus geen scouts zijn.  

Naar goede gewoonte organiseren we deze 
periode onze wafelverkoop. Dit jaar zullen we 
het wat anders aanpakken. In het kader van het 
jaarthema ‘Minder is meer’ willen wij de 
papierberg een beetje verkleinen. Daarom 
hebben we ervoor gekozen om alle bestellingen 
voor wafels via een online formulier op onze 
website te doen. Ook aanvaarden we dit jaar 
geen cash geld meer en zullen alle betalingen 
gebeuren via overschrijving. Indien je toch graag 
scheurbriefjes wil om te gaan verkopen, kan je 
die gerust vragen aan de leiding.  
Begin februari krijgen de leden een brief mee 
waar alles grondig in uitgelegd staat. Alle informatie zal ook te vinden zijn op de website. 24 
februari is de laatste dag waarop de wafeltjes besteld kunnen worden. Je bestelling betalen 
kan tot en met 28 februari. Uiteraard gaat alle winst rechtstreeks naar de takken. Zo kunnen 
zij leuke extraatjes doen voor hun leden!  

Komende maanden wordt er lekker 
gesmuld: op zaterdag 23 februari 
organiseren we onze spaghettislag in het 
Willy Vandenberghe-centrum aan het 
zwembad van Meise. Traditiegetrouw staat 
er overheerlijke (al dan niet vegetarische) 
spaghetti op het menu en kan je genieten 
van een lekker stukje tiramisu als dessert. 
Wie ’s middags wil komen smullen, kan dat 
doen van 11u tot 14u.  



Wil je ’s avonds van een spaghetti genieten, ben je opnieuw welkom vanaf 17u. Voor wie er 
jammer genoeg niet bij kan zijn, is er ook een afhaaldienst. Bestellen kan via 0498/19.74.24.  

Na al dat eten is het tijd voor een beetje sport: op 10 maart gaan we rolschaatsen! We 
spreken allemaal af om 13u aan het jongenslokaal. Op het normale uur zullen we daar terug 
zijn. Graag voor 4 maart inschrijven via het formulier op de website. Ook zouden we willen 
vragen om €10 over te schrijven op BE58 0011 8822 8879 met de mededeling ‘Rolschaatsen 
+ naam lid + tak’. 

Helaas plattekaas er is ook in maart een derde zondag en wel de 17e maart.  

Van 22 tot en met 24 maart 
gaan de kawellen (kapoenen, 
kabouters en welpen) op 
kawellenweekend naar 
Mechelen! Dit belooft een 
super leuk weekend te 
worden, boordevol leuke 
spelletjes. Een ideaal 
voorproefje voor het grote 
kamp van deze zomer. Alle 
informatie over dit weekend 
ontvangen jullie spoedig per 
post.  

Datzelfde weekend steken de andere takken de handen uit de mouwen op de jaarlijkse 
zwerfvuilactie! Samen met andere vrijwilligers en jeugdbewegingen uit Meise zullen zij de 
bospaadjes, bermen en straten weer brandschoon maken! Als bedankje heeft de gemeente 
een leuke verrassing voor alle afvalrapers. Het zou misschien iets te maken kunnen hebben 
met een lekker hapje of drankje…  

Hopelijk zijn jullie net als wij klaar voor opnieuw twee leuke maanden vol spelplezier!  

Een stevige linker  

Jullie groepsleiding  

Andreas, Kate en Ella  

 



 

                                               

Lieve kapoenen, nu dat de examens achter de rug zijn voor jullie leiding, is het weer tijd om er volle 
bak in te vliegen! En dat gaan we zeker doen, dus houd de datums maar vrij, want we gaan ons weer 
eens goed amuseren!  

3 februari:  

Jin in leiding! Vandaag zullen weer een paar Jin’s leiding geven! Ze gaan weer een leuk spel ineen 
steken, dus zeker allemaal komen!  

10 februari 

Vandaag is het nog eens tijd om echt te gaan ravotten in het bos! Kleed je maar warm aan en dan zien 
we je dan!  

17 februari 

Vandaag is het jammer genoeg weer 3e zondag ☹Misschien is het dan eens tijd om een vriendje uit 
te nodigen of om eens bij je oma en opa langs te gaan of gewoon eens een namiddagje lekker chillen. 
En wij kijken al uit om jullie volgende week terug te zien x 

23 februari 

Vandaag is het onze jaarlijkse spaghettislag! Mmmm en wie lust er nu geen spaghetti?! Kom gezellig 
met je gezin, familie of vrienden genieten van onze heerlijke spaghetti! Graag tot dan 😊  

24 februari 

Gisteren te veel spaghetti gegeten? Geen ramp, want vandaag is het geen scouts…  

3 maart  

Vandaag is het leidingwissel. Dit wil zeggen dat jullie vandaag andere ( ook leuke, maar niet zo leuk als 
ons natuurlijk 😊) leiding gaan hebben. Ze zullen goed voor jullie zorgen, maar wat jullie gaan doen is 
nog een verassing!  

 



10 maart 

Vandaag gaan we met heel de scouts gaan rolschaatsen! Jeeej hoe leuk, als je eigen rolschaatsen en/of 
bescherming hebt, mag je dat zeker meenemen, maar hoeft absoluut niet! Verder info, omtrent uur 
en plaats van afspraak, zie algemeen nieuws!  

17 maart  

Vandaag is het 3e zondag 

 

22- 24 maart 

Het is eindelijk zover!! KAWELLEWEEKEND! Dit wil zeggen dat we met de kapoenen, kabouters en 
welpen samen op weekend gaan! We gaan ons de hele dag superhard amuseren en ’s avonds gaan 
uitgeput in onze slaapzak kruipen 😊Het wordt onvergetelijk en is al een goeie voorbereiding voor 
kamp, dus mis het zeker niet!  Verdere info volgt nog via brief. De leiding kijkt er alvast heel erg naar 
uit!  

31 maart 

Ahoi, kapoentjes, vandaag gaan we op schattenjacht!! Piet piraat wist ons te vertellen dat er nog 
ergens een schat verborgen lag, die hij niet heeft kunnen vinden. En hij vroeg zich af of wij hem wouden 
helpen. Ik denk dat wij dat wel zien zitten, hé? Kom dus maar allemaal en dan gaan we die schat zeker 
en vast vinden!  

 



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 Pinguin 

(Maxime Aerts) 0486 50 07 05 

 

Bedaarde Flicka 

(Tiago De Smedt) 0475 69 69 69 

 

Bedrijvige Seriema 

(Victor De Lannoy) 0468 14 92 47 

 

 

Ondeugende Sifaka 

(Pieterjan Vanackere) 0471 27 14 57 

 

 



KABOUTERS 
Zondag 3 Februari  

Jin in leiding 

Liefste schatjes, vandaag hebben de coole 
Jin’s een héél leuk spel voor jullie.   

 

Zondag 10 Februari 

Kabouterverkiezingen 

Als je wil weten wie de snelste, liefste, 
grappigste, sportiefste kabouter is? Kom 
zeker naar de kaboutverkiezingen! Er zullen natuurlijk prijzen aanwezig zijn! Komen is de 
boodschap!  

 

 

Zondag 17 Februari 

 Ooooh, helaas pindakaas het is weer die stomme 3e zondag. Nu gaat de leiding jullie moeten 
missen. Maar we kijken zeker en vast al uit naar 23 februari, de Spaghettislag.  

 

 



 

Zaterdag  23 Februari 

Spaghettislag 

Vandaag zijn jullie allemaal welkom 
op de spaghettislag! Neem zoveel 
mogelijk vriendjes en vriendinnetjes 
en zeker en vast de familie mee! Tot 
dan 

 

Zondag 24 Februari 

Vandaag geen scouts door de spaghettislag 

Leiding heeft heel hard gewerkt op de Spaghettislag, 
we gaan nu een beetje uitrusten. Vandaag geen 
scouts, helaas.  

 

 

Zondag 3 maart 

Leidingswisseling 

Vandaag is het leidingswisseling; we veranderen dus voor 1 dag van leiding. Maar wees 
vooral heel lief voor de nieuwe leiders, want we weten wel zeker dat het ook gezellig gaat 
worden !!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zondag 10 maart 

Rolschaatsen 

Vandaag krijgen jullie de kans om jullie beste 
rolschaatsmoves te showen. Voor meer info : zie algemeen 
nieuws . 

 

 

 

Zondaf 17 maart  

Liefste schatjes, daar is hij helaas weer.. Ohnee, die rotte 3e zondag… Wij vinden het iedere 
keer ook heel jammer om onze kaboutertjes te moeten missen. We zien jullie graag 
uitgeslapen, enthousiast en vol energie terug op het ENIGE ECHTE SUPER, GEWELDIGE, 
FANTASTISCHE, KAWELLENWEEKEND!!! 

 

 

 

Vrijdag 22 tot zondag 24 maart kawelle weekend 

Vandaag vertrekken we op  Kawellenweekend joeppie!! Hopelijk hebben jullie er allemaal 
zin in en staan jullie net als ons al te popelen , want je mag er zeker van zijn, het zal een 
weekend zijn om nooit te vergeten! Er volgt nog een brief met verdere uitleg over de 
Kawelle weekend.  

 

 

 



 

 

 

  

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:  wij staan 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 



Welpen 
 

3 februari 

De eerste vergadering van de nieuwe merobrix begint al goed. De Jin komen vandaag eens 
oefenen in het leiding-zijn. Jin-in-leiding vandaagen ze hebben sowieso een leuk spel 
bedacht!  

 

10 februari 

We gaan eens zien wie de echte sterke welpen zijn! We gaan de beroemde highlandgames 
naspelen. 

 

17 februari 

Ooh nee, het is derde zondag. Ideaal voor de welpjes die nog last hebben aan hun spieren 
van de highlandsgames. 

 

23 februari 

Het is spaghetti slag, dus nodig heel jullie familie maar uit om eens goed te kome eten! 
Meer info in het algemeen nieuws. 

 

24 februari 

Geen scouts, de leiding moet nog 
opkuisen van de dag ervoor. 

  



 

3 maart 

De eerste vergadering van weer een nieuwe maand scouts! De vraag is nu natuurlijk wat 
we gaan doen. Het is vrij simpel uit te leggen: voor jullie een vraag voor ons een weet. 

 

10 maart 

We gaan met heel de scouts gezamenlijk weg! Meer info: algemeen nieuws. Tip: het is op 
wieltjes.  

 

17 maart 

Vandaag is het geen scouts want het  is weer die stomme derde zondag!!! ☹  

 

22-24 maart 

Het tofste weekend van het jaar! We gaan op kawellenweekend! Meer info krijgen jullie 
nog via een brief.  

 

31 maart 

Om deze maand mooi af te sluiten, gaan we een keer onze kookkunsten combineren en 
ongelooflijk lekker gerecht maken. Natuurlijk kosten lekkere dingen een beetje geld, dus 
gelieve allemaal 4 euro mee te nemen! 

 

 

Groetjes, de leiding, 

Genietende fodi (Lukas) 0498/84.69.29 

Assertieve banteng (Marnix) 0488/38.77.39 

Argeloze Marter (Nathan) 0468/11.52.26 

 

 

 



JG’s
JOW JOW COOL KIDZZ
Hier de merobrix voor februari en maart!!! 

3 februari: Aangezien ons lokaal er nogal saai en kaal uitziet, gaan 
we daar vandaag verandering in brengen! WE GAAN HET LOKAAL 
VERSIEREEEEEEN!! Neem dus zeker en vast nog dingen mee die jullie 
thuis hebben liggen, die anders voor de vuilbak zijn, WANT MINDER IS 
MEER! Xxx  

10 februari: Vandaag gaan we wat groene lucht opsnuiven! Bosspellll. 

 

17 februari: WEEN WEEN, ’t is 3e zondag… ☹  
GROETJES AAN DE OMA, OPA, TANTE EN NONKEL! Eet 
gerust een paté’ke op ons gezondheid xxx 

 

23 februari: SpAgHeTtIsLaG, kom ZEKER een 
spaghetti eten met heel je familie, al je 
vriendinnetjes en misschien wel vriendjes (oooh, 
romantisch) en eet, drink en koop zo veel 

mogelijk om de scouts te steunen ☺   

(24 februari is het dus geen scouts ☹ )  

3 maart: OOH YEEHHH vandaag gaan we onszelf eens lekker verwennen 
met een ‘spa-dag’. Lekker ontstressen van die zware schoolweek!  



10 maart: rOlScHaAtSeN! Joehoee super 
leuk, check zeker het ALGEMEEN NIEUWS voor alle 
info xoxo  

 

17 maart: MAAR ALLEEEE… NU IS HET 
WEER DIE VERDOMDE 3e ZONDAG ☹  ☹  

☹   
Genoeg tijd om huiswerk te maken, 
mama en papa te helpen in het 
huishouden, je opa’s voeten te 
masseren of misschien wel af te 
spreken met je liefje… (oooh, 
romantischhh)  

24 maart: Aangezien 
wij bij de scouts 
suuuuper veel aandacht 
hebben voor natuur en 
milieu, gaan wij 
vandaag de handen uit 
te mouwen steken om DE 
PLANEET TE REDDEN!! 
ZWERFVUILACTIEEE! We 
vinden op deze dag 
altijd de meest rare 
en grappige dingen 
terug in de sloot, dus 
zie zeker dat je erbij bent, WANT MINDER IS MEER! xXxXx 

 
31 maart: Omg gaan wij nu echt 
gewoon naar een stad? Omg gaan 
wij nu echt gewoon een spel 
spelen? OMG GAAN WIJ NU 
ECHT GEWOON EEN SPEL 
SPELEN IN EEN STAD? OMG 
IS HET NU ECHT GEWOON 
STADSPEL??? 
JAWEEEEL!!!! We laten nog 
iets weten via WhatsApp om hoe laat 
we jullie waar verwachten xoxo 



Als er iets is, lieve kindjes, kunnen jullie ons altijd bereiken op 
volgende nummers; 

Thomas De Smet: 0492/55.34.02 
Nina Cuypers: 0493/65.58.80 



JV’s 
Omdat we weten dat jullie toch niet kijken in de merobrix en omdat we hopen dat jullie dat deze 
keer wel doen hebben we de merobrix in signaalvlaggen geschreven, dit heeft veel moeite gekost 
dus ik hoop dat jullie op zijn minst een keer de moeite doen om te kijken in de merobrix en de 
boodschappen te oncijferen …  

02/02 

  

10/02

 

17/02 

 

23/02 
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Voor betere leesbaarheid en kleur hebben we dit bestand ook in een QR-code gezet: 

 

 





JIN 
Liefste schatjes 

Na deze twee feest/ studeermaanden, zijn we weer klaar voor de volgende twee maanden vol met 

spannende activiteiten, waaronder een van diegene waar we allemaal met veel plezier naar uitkijken! 

Veel plezier met het ontcijferen van de volgende vergaderingen! Vergeet zeker niet om af en toe een 

kijkje te nemen in het algemeen nieuws voor meer info. 

 

3/02: 14u-17u30 

  
 
10/02: 14u-17u30 
 

 
 
17/02:  

 
 
 

 



23/02: Meer info binnenkort 

 

3/03: 14u-17u30 

 

 

10/03: Check algemeen nieuws 

 

17/03: 

 



24/03: Meer info binnenkort 

 

 

24/03-29/03: Meer info volgt via de post 

 

 

 

Zozo, dit was hem dan!  

Check goed op voorhand waar en wanneer jullie er moeten zijn en dan verwachte wij jullie vanaf nu 

weer elke week in perfect uniform en met de fiets! 

Voor groot gemis: 

 

Temperamentvolle Vink: 0472/49.06.83 

Geliefde Olifant: 0471/33.50.12 

Bereidwillige Aloeatta: 0479/53.18.63 



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! -  



 


