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Algemeen Nieuws
Na een gezellige opendeurdag en alweer een succesvolle editie van Supernova, gaat het nieuwe
scoutsjaar nu echt van start! De nieuwe leidingsploeg is er helemaal klaar voor en we hopen
natuurlijk dat alle leden dat ook zijn!
Helaas moeten we zoals ieder jaar weer afscheid nemen van enkele van onze geliefde leiding. Dit
jaar zwaaien we Inge, Selien, Orjan en Pieter uit. We willen jullie heel erg bedanken voor de
afgelopen jaren in de scouts en voor alle fijne herinneringen die jullie achterlaten. Uiteraard gaan
we jullie missen en we hopen dan ook dat we jullie nog veel terug zullen zien op de scouts!
Dit jaar gaan we ook van start met een nieuwe groepsleidingsploeg: Andreas, Kate en Ella zullen dit
jaar hun uiterste best doen om er een leuk en vlot jaar van te maken!
Afscheid nemen gaat bij ons in de scouts gelukkig ook gepaard met het verwelkomen van nieuwe
leiding. Xander, Tom en Lukas van de JINs zullen de leidingsploeg versterken. Ook dit jaar hebben
we het geluk dat we iemand van buiten de scouts mogen verwelkomen: Anouk zal de leidingsploeg
vervolledigen. We kunnen jullie verzekeren: iedereen heeft er erg veel zin in!
We begonnen het tweede weekend van september traditiegetrouw met op vrijdag supernova en
zaterdag onze opendeurdag. Vanwege het slechte weer was de opkomst minder dan andere jaren,
maar toch maakten we er een stevig feestje van. Hopelijk hebben de aanwezigen zich net zo hard
geamuseerd als wij!
De inschrijvingen voor het nieuwe scoutsjaar lopen ook gesmeerd. Om zowel voor leiding als leden
leuk te houden, moeten wij helaas een ledenstop invoeren bij de kabouters/welpen (geboortejaar
2009-2007). Voorlopig zijn er bij de andere takken geen ledenstops.
Ook dit scoutsjaar hebben we weer kunnen rekenen op de hulp en ondersteuning van tal van
ouders, oud-leiding en leden van het groepscomité. Daarom deze welgemeende D A N K U. Fijn dat
we steeds op jullie kunnen rekenen!
Een nieuw scoutsjaar gaat zoals steeds gepaard met een nieuw jaarteken. Dit jaar luidt het
“Allemaal Abnormaal”. Dit jaar gaat het erom dat je op de scouts kan zijn wie je bent. Een kabouter
die voetbal speelt, een welp met een liefde voor ballet. Een giver met liefdesverdriet die een
knuffel krijgt van een kleine kapoen. In de scouts kan het allemaal! We houden van verschillen en
aanvaarden hoe iedereen is. We zijn allemaal scouts en gidsen en tenslotte zijn die allemaal toch
een beetje abnormaal!

We wensen iedereen een super fijne start van het nieuwe scoutsjaar toe!
Een stevige linker
Jullie groepsleiding
Kate, Andreas & Ella

Leidingsploeg
Kapoenen:

Ellen Kemel, Kate Simons, Tom Potoms & Jorn Thomas

Kabouters:

Robbe Jansens, Nina Cuypers & Anouk Kemel

Welpen:

Yana De Mulder, Lukas Verbruggen & Robbe Balcaen

Jonggidsen:

Margot De Smet & Frederik Van Eeckhoudt

Jongverkenners:

Andreas De Bleser & XanderDe Brandt

Givers:

Nina Jacops, Sander Vandeputte & Yens Buyse

JIN:

Robin De Mulder & Lena Verwaest

Groepsleiding:

Andreas De Bleser, Kate Simons & Ella Brocq

Kalender
29-30 september – 1 oktober: Overgangsweekend
Op vrijdag 29 september vertrekken de leden van de oudste
takken (Jonggidsen, Jongverkenners, Givers en JIN) op
overgangsweekend. Zij vertrekken samen met de tak waar ze
het voorbije scoutsjaar bij hoorden. Alle info ontvangen ze
via een brief van de takleiding. De welpen en kabouters die
jongverkenner en jonggids worden, vertrekken niet mee op
weekend. Zij worden in de namiddag op het lokaal verwacht.
De jongste takken (Kapoenen, Kabouters en Welpen) worden
zondag 1 oktober om 11u00 verwacht op het lokaal. Ook zij
beginnen bij de tak waar ze vorig jaar bij hoorden en gaan in
loop van de dag over naar de volgende tak. Het is belangrijk
dat de leden een lunchpakket, voldoende drankjes,
regenkledij en kledij die heel vuil mag worden bij hebben.
Zondag kunnen alle leden om 17u30 opgehaald worden aan
het jongenslokaal, op het veldje achter De Linde, waar we allemaal samen sluiting zullen doen.

de

8 oktober: Vriendjesdag
Zondag! Voor iedereen onder ons verreweg de leukste dag van de week. Helaas zullen er veel van
jullie vriendjes en vriendinnetjes zijn die het plezier van zondag naar de scouts te gaan niet kennen.
Vandaag is het dé uitgelezen dag om hen mee te nemen naar de scouts en hen te laten zien hoe
geweldig de scouts wel niet is. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Neem dus zeker allemaal jullie
vriendjes en vriendinnetjes mee! Door de grote ledenaantallen zal er bij de kapoenen, kabouters
en welpen geen vriendjesdag zijn. Zij zijn al een hele grote groep vriendjes bij elkaar!

15 oktober:
De jeugdraad bestaat 30 jaar en dat vieren we! Zondag 15/10 komen we samen met alle
jeugdverenigingen van Meise in het Neromhof om 13u30 (aan de hoofdingang langs de A12) daar
organiseren we een Kiss & ride zone. Na een hele dag vol leuke spelletjes en kennis maken met
andere kinderen vanuit de buurt mogen jullie terug opgehaald worden om 18u, opnieuw aan de
hoofdingang langs de A12. Aangezien er heel wat kinderen aanwezig zullen zijn is het sterk aan te
raden om zoveel mogelijk te carpoolen of met de fiets te komen.

20 oktober: Dag van de Jeugdbeweging
Vandaag trekt iedereen, jong en oud, in zijn/ haar uniform naar school of naar het werk. Laat aan
iedereen zien hoe trots je bent dat je in de scouts zit en trek vandaag ook zeker je uniform aan!
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.
Alvast heel veel plezier vandaag!

28 oktober: Halloweenactiviteit
Zoals al eerder aangekondigd zal vanavond de Halloweenactivieit plaatsvinden.
Vanavond is het de bedoeling dat de leden hun mama en/ of papa meenemen. Natuurlijk zijn alle
leden welkom, van kapoen tot JIN.
Aangezien we nog volop met de voorbereidingen van deze nu al memorabele avond bezig zijn,
kunnen we alleen nog maar vertellen dat we tussen 19u en 20u zullen starten. Het zou fijn zijn als
iedereen verkleed zou komen in Halloween-thema. Donkere regenkledij, stapschoenen en een
fluovest zijn een must!
Concrete informatie vinden jullie begin oktober op
onze website en de facebookpagina.
We hopen dat we jullie talrijk mogen verwelkomen!

11 november: quiz t.v.v. buitenlandskamp van
de JIN
Weet jij wie zijn allereerste Oscar verdiende met zijn hoofdrol in de film “The Revenant”? Weet je
misschien wie de allerduurste voetbalspeler is? Of welke muzikanten allemaal behoren tot de Club
27? Kortom, wil je eens laten zien wat je allemaal weet, dan is dit de uitgelezen kans!
De JIN organiseert ten voordelen van hun buitenlands kamp een quizavond. Net zoals de
antwoorden op de vragen onbekend zijn, zijn de verdere details dat ook nog. Hou zeker en vast
onze facebookpagina en de site in de gaten voor verdere info!

19 november: 3e zondag
Geen scouts vandaag! Tot volgende week!

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 15 oktober het
inschrijvingsgeld te storten. Hierna is je kind definitief ingeschreven en volledig verzekerd bij Scouts
en Gidsen Vlaanderen.
Jammer genoeg moeten we een ledenstop invoeren voor kinderen van het geboortejaar ’07-’09.
Onze belangrijkste motivatie hiervoor is dat we op een verantwoorde manier aan scouting willen
doen en het op deze manier tof houden voor de kinderen en de leiding.

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

Hemd
Rok
Groene en grijze kousen
Das + dasring

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

Optioneel: T-shirt Scouts en Gidsen SintBrixius-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.
Beloftetekens: Deze krijg je na het afleggen van je belofte (en mag je dus zeker niet zelf
gaan kopen).

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.

Kapoenen
Beste kapoentjes, het nieuwe scoutsjaar kan officeel beginnen! Hierbij verwelkomen
we met veel plezier een tal van nieuwe kapoentjes. Hopelijk kijken jullie er even hard
naar uit, net als jullie nieuwe leiding. Tot binnenkort!

Zondag 1 oktober
Onze eerste vergadering is al meteen een hele leuke. Vandaag moeten we spijtig
genoeg afscheid nemen van de 2e jaars kapoenen, zij mogen een fantastische doop
ondergaan vooraleer ze worden toegelaten bij de kabouters of welpen. Maar eerst
gaan we nog heel wat leuke spelletjes spelen zodat we afscheid kunnen nemen van
hen en de nieuwe kapoenen kunnen verwelkomen. Jullie worden verwacht om 11
uur op het meisjeslokaal en mama of papa mogen jullie weer komen ophalen om
17.30 uur aan het veldje achter het jongenslokaal. Vergeet zeker jullie
lunchpakketje niet en eventueel een vier-uurtje of een beetje zakgeld om bij ons
iets aan te kopen.

Zondag 8 oktober
Omdat het een nieuw jaar is, is het natuurlijk ook tijd om ons lokaal weer leuk te
versieren. Neem al jullie creativiteit en fantasie maar mee naar onze
knutselvergadering! We maken er een samen een gezellige namiddag van!

Zondag 15 oktober
Om het 30 jarig bestaan van de jeugdraad Meise te vieren, komen we samen met
alle jeugdverenigingen van Meise om samen een groot spel te spelen. De ideale
moment om alle kinderen van Meise te leren kennen en voor 1 keer vrienden te
worden met de Chiro. Afspraak om 13u30 aan de hoofdingang van het Neromhof
(naast de A12), jullie mogen weer opgehaald worden om 18u. Bij aankomst ga je
aan het bordje staan met jouw leeftijd op. Aangezien het druk belooft te worden,
raden we aan om zoveel mogelijk te carpoolen of met de fiets te komen.

Vrijdag 20 oktober
Wij zijn natuurlijk allemaal heel fier, dat wij deel mogen uitmaken van de scouts.
Laat dit daarom aan al jullie vrienden en vriendinnen tonen. Het is namelijk
DAG
VAN DE JEUGDBEWEGING! Ga vandaag maar met trots in jullie uniform naar
school!

Zondag 22 oktober
Beste speurneuzen, zijn jullie klaar om op zoektocht te vertrekken en samen de
schat te vinden? Kom dan zeker en vast naar deze spetterende vergadering.
‘’Wie oh wie zal de schat als eerste vinden?’’

Zaterdag 28 oktober
Vandaag gaat onze mega fantastische Halloweentocht door. Dit is deze keer op een
zaterdag waar zowel jullie als mama en papa welkom zijn. Voor meer info, bekijk
het algemeen nieuws. Tot dan!

Zondag 5 november
Vandaag gaan we het werk, als leiding eens overlaten aan andere. Vandaag is het
JIN IN LEIDING! Als jullie willen weten wat ze in petto hebben, kom dan zeker langs.
Het zal de moeite waard zijn!

Zondag 12 november
Vandaag gaan we jullie omtoveren tot de werelds beste keukenprinsen en
prinsessen. Wat we gaan maken is nog een verrassing, maar wat we jullie wel al
kunnen vertellen is dat het zeer lekker zal zijn! Diegene dat aanwezig zullen zijn,
gelieve een berichtje te sturen naar Kate of Ellen en 2 euro mee te brengen naar de
vergadering.

Zondag 19 november
Sorry lieve kapoentjes, maar vandaag is het geen scouts. Geniet maar van jullie
dagje rust

Zondag 26 november
Als jullie willen bewijzen dat jullie het sterkste geslacht zijn, moeten jullie zeker
komen. Wij houden namelijk een grote wedstrijd tussen de jongens en de meisjes.
Nemen jullie spierballen, hersenen en enthousiasme maar mee. Dat de sterkste
mogen winnen!

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
Dikke knuffels en tot snel!

Temperamentvolle Vink

Pony

(Ellen Kemel)

(Jorn Thomas)

0472/49.06.83

0494/68.41.55

Ondoorgrondelijke Vinvis

Geliefde Olifant

(Tom Potoms)

(Kate Simons)

0498/77.96.53

0471/33.50.12

Kabouters

Zondag 1 oktober
Op school ben je overgegaan naar een nieuw jaar, de scouts kan niet
achterblijven! Daarom is het overgangsweekend voor de hele scouts. Jullie
worden om 11u verwacht. Meer info hierover in het algemeen nieuws.

Zondag 8 oktober
Als echte scout is het belangrijk dat je goed kan samenwerken en moet je
elkaar kunnen helpen. Als je dit wilt testen, moet je zeker komen vandaag! Na
vandaag zijn jullie een stap dichter bij een echte scout.

Zondag 15 oktober
Om het 30 jarig bestaan van de jeugdraad Meise te vieren, komen we samen
met alle jeugdverenigingen van Meise om samen een groot
spel
te spelen. De ideale moment om alle kinderen van Meise
te
leren kennen en voor 1 keer vrienden te worden met
de Chiro. Afspraak om 13u30 aan de hoofdingang
van het Neromhof (naast de A12), jullie mogen weer
opgehaald worden om 18u. Bij aankomst ga je aan
het bordje staan met jouw leeftijd op. Aangezien het
druk belooft te worden, raden we aan om zoveel
mogelijk te carpoolen of met de fiets te komen.

Woensdag 20 oktober
DAG VAN DE JEUGDBEWEGING! Pronk vandaag maar allemaal met jullie
mooie uniform op school. Want wij zijn fier om een scoete te zijn!

Zondag 22 oktober
Alarm in het bos! Er zijn dieren ontsnapt uit de
dierentuin en ze hebben zich verstopt in het bos.
We reken op jouw hulp om zo snel mogelijk
deze dieren te vangen!

Zaterdag 28 oktober
Het wordt een griezelige activiteit vandaag. Wij weten dat jullie dit aandurven,
maar jullie mama en papa zullen zich moeten bewijzen. Meer info vind je in
het algemeen nieuws.

Zondag 5 november
Vandaag krijgen we speciaal volk in de leiding, de JIN! Ze kijken er alvast heel
hard naar uit. Onthoud: hoe meer zielen, hoe meer vreugde!

Zondag 12 november
Zijn jullie goed uitgeslapen? Wij hopen van wel,
vandaag gaan we zeker en vast niet stil zitten. Warm
maar goed op!

want
jullie beentjes

Zondag 19 november
Het is weer de 3e zondag van de maand en dus geen scouts. Niet getreurd
volgende week zijn we er weer!

Zondag 26 november
Houd jij ook van snoepjes, koekjes, chocolade,…? Dan moet je vandaag
zeker komen, want dit is het belangrijkste van de dag!
Je zal zeker niet met een lege maag naar huis
gaan als je goed meewerkt.

Voor een probleem kunnen jullie ons altijd bereiken via telefoon
Robbe: 0492/67.25.30
Nina: 0493/65.58.80
Anouk: 0471/85.07.13

Welpen
Beste Welpen, Hier is hij dan de eerste Merobrix van het nieuwe scoutsjaar. Hopelijk wordt het een
megafantastisch supercool en formidabel leuk scoutsjaar. De leiding kijkt er alvast naar uit. We
hopen jullie massaal te mogen verwelkomen.

1 oktober
Vandaag is het onze eerste vergadering van het jaar. We nemen afscheid van een paar welpen en
verwelkomen we ook een paar nieuwe welpen. Het is de welgekende OVERGANG. Steek de handen
uit de mouwen want proper zal het vandaag zeker niet blijven!! Doe zeker kleren aan die vuil
mogen worden. We verwachten jullie om 11 uur op het lokaal en jullie ouders mogen jullie om
17u30 komen ophalen. Check zeker het algemeen nieuws voor meer info!

8 oktober
Omdat wij nieuw zijn voor de meeste van jullie, spelen we vandaag een spel om ons beter te leren
kennen. Wil je weten wie we echt zijn en wat we buiten de scouts allemaal doen? Kom dan
vandaag zeker en al je vragen zullen beantwoord worden. Allemaal welkom op onze
KENNISMAKINGSVERGADERING.

15 oktober
Om het 30 jarig bestaan van de jeugdraad Meise te vieren, komen we samen met alle
jeugdverenigingen van Meise om samen een groot spel te spelen. De ideale moment om alle
kinderen van Meise te leren kennen en voor 1 keer vrienden te worden met de Chiro. Afspraak om
13u30 aan de hoofdingang van het Neromhof (naast de A12), jullie mogen weer opgehaald worden
om 18u. Bij aankomst ga je aan het bordje staan met jouw leeftijd op. Aangezien het druk belooft
te worden, raden we aan om zoveel mogelijk te carpoolen of met de fiets te komen.

20 oktober
Het is de DAG VAN DE JEUGDBEWEGING. Laat zien dat je fier bent dat je een scout bent en ga in je
uniform naar school.

22 oktober
Wil je weten hoe super en sterk jullie leiding is? Wil je ons uitdagen? Kom dan zeker naar ons
UITDAGINGSVERGADERING.

28 oktober
Pas op. Dit is een zaterdag. Het oudercomité heeft de koppen bij elkaar gestoken. Zij organiseren
dit jaar de ouderactiviteit. Daar het bijna HALLOWEEN is, is het thema – jullie raden het al –
HALLOWEEN. Alle ouders zijn, samen met de leden, welkom op de HALLOWEENVERGADERING.
Meer info vind je in het algemeen nieuws.

5 november
Jullie kennen ze wellicht al, de oudste groep in de scouts namelijk de JIN. Zij gaan vandaag voor
jullie een superleuk spel in elkaar steken. Wil je weten welk spel het zal worden? Kom dan zeker
naar de JIN IN LEIDINGVERGADERING.

12 november
WIE IS DE STERKSTE WELP? Dit is een vraag dat jullie leiding bezighoudt. Willen jullie ook weten
wie de sterkste is van jullie? Dit komen we deze zondag te weten. Begin alvast maar een beetje te
werken aan jullie conditie

19 november
Hier is hij dan weer. Die irritante 3de ZONDAG. Misschien kan je de tijd invullen met een bezoekje
aan oma en opa of afspreken met een vriend zodat de dag sneller voorbij is.

26 november
Omdat sommige onder jullie een belofte moeten doen, gaan we even zien hoever jullie staan met
jullie technieken. Kom jullie eigen kennis even testen of kom sommige zaken aanleren op onze
TECHNIEKENVERGADERING.

ONTHOUD….
Een welp komt altijd in perfect uniform
Een 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
Heb je vragen of zit je met iets of mis je ons gewoon, dan kun je ons altijd bereiken op
onderstaande nummers:

Speelse Orang-oetan (Yana)
0471132865

Genietende Fodi (Lukas)
0475277948
Doordachte Eland(Robbe)
049884692

JONGGIDSEN
29/09-01/10: Overgangsweekend
Dit weekend trekken we naar en nog onbekende plaats om afscheid te nemen van Louise.
We maken er een geweldig weekend van en zondag verwelkomen we de 3e jaars kabouters.
Meer info via de postduif!

08/10: Vriendjesdag
Vandaag doen we niet zo maar een vriendjesdag! We maken er echt een hele speciale van!
Wees zeker aanwezig met de fiets! (zonder kan je niets doen) Breng ook 4 euro mee,
drankje is al inbegrepen! We maken er een geweldige namiddag van! Tot dan, meisjes!!

15/10: 30 jaar jeugdraad
Om het 30 jarig bestaan van de jeugdraad Meise te vieren, komen we samen met alle
jeugdverenigingen van Meise om samen een groot spel te spelen. De ideale moment om alle
kinderen van Meise te leren kennen en voor 1 keer vrienden te worden met de Chiro.
Afspraak om 13u30 aan de hoofdingang van het Neromhof (naast de A12), jullie mogen
weer opgehaald worden om 18u. Bij aankomst ga je aan het bordje staan met jouw leeftijd
op. Aangezien het druk belooft te worden, raden we aan om zoveel mogelijk te carpoolen of
met de fiets te komen.

20/10: Dag van de jeugdbeweging
Laat vandaag maar eens zien hoe fier jullie zijn op de scouts! Trek jullie uniform aan en ga
ermee naar school! Deel zeker alle leuke foto's op Instagram of Facebook! Proud to be a
scout!

22/10: Bosspel
Leuk, ouderwets bosspel vandaag! Be there or be vierkantje!

28/10: Halloweenactiviteit
Opgepast, dit is een zaterdag!! Vandaag worden jullie (liefst) met mama en papa verwacht!
We spelen met heel de scouts een spel rond Halloween. Wat er ons te wachten staat, blijft
nog even een geheim. Meer info vinden jullie in 't algemeen nieuws.

5/11: Jin in leiding
De titel spreekt voor zich. Laat jullie verrassen!

12/11: Fotofietstocht
Vandaag trekken we met onze stalen ros door Sint-Brixius en omstreken. Vergeet je fiets
zeker niet. Tot dan meisjes!

19/11: 3e zondag
Deze dag mag er ook wel eens zijn he ;) Tot de volgende schatjessssss.

25/11: Avondspel
Dit is een ZATERDAG. We spreken af om 20u aan het meisjeslokaal voor een griezelig

avondspel. Uniform hoeft niet vandaag, warme kleren zeker wel! Om 22u30 mogen jullie
weer huiswaarts keren. We verwachten jullie allemaal vanavond meiden!!

Onthoud:
*Een jonggids is altijd aanwezig met de fiets.
*Een jonggids heeft steeds haar fluovestje aan!
*Een jonggids kent haar wet en gebed perfect vanbuiten.
*Een jonggids kan steeds een koekje/drankje bij ons aankopen voor 0.50€.
*Een jonggids staat er elke zondag met een big smile!
Wet

Gebed

Wij zijn jonggidsen, wij wagen het vuur en

In het spoor van de Heer willen in

zijn eerlijk met elkaar.

vriendschap samen de weg zoeken naar de

Zelf zet ik al eens de eerste stap.

grootte stad der mensen.

Ik help graag waar ik kan.

Vol aandacht en bewondering willen

Ik wil winnen en kan verliezen.

stilstaan bij de ontdekking van de natuur

Ik respecteer wat waardevol is.

en de ontmoeting van iedere mens.

De mens, de natuur, Jezus' voorbeeld zal

Zo willen wij ons bekwamen en inzetten om

ons hierbij helpen.

trouw, eerlijk, blij en handig mee te
bouwen aan een nieuwe wereld waar het
steeds beter is om samen te zijn.

Bereidwillige
Aloeatta:
0479/53.18.63

Slingeraap:
0476/26.46.95
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OVERGANGSWEEKEND 29/09-1/10
Dit jaar zal de editie van
het overgangsweekend
deluxe doorgaan op
vrijdag 29/09, zaterdag

Vriendjesdag 08/10
Zoals de traditie ons
voorschrijft, is het vandaag
vriendjesdag. Zoals altijd zal
deze traditie dit jaar zich ook
in het bos plaatsvinden.
Aangezien jullie niet
helemaal zielig zijn
verwachten we dat jullie toch
een aantal vriendjes zullen
hebben, dus zorg maar dat
je er een aantal meepakt.

30/09 en zondag 1
oktober. Meer informatie
hierover zult u ontvangen
via de postduif dus hou
zeker en vast je
brievenbus in de gaten.

30 jaar jeugdraad 15/10
Om het 30 jarig bestaan van de jeugdraad
Meise te vieren, komen we samen met alle
jeugdverenigingen van Meise om samen
een groot spel te spelen. De ideale moment
om alle kinderen van Meise te leren kennen
en voor 1 keer vrienden te worden met de
Chiro. Afspraak om 13u30 aan de
hoofdingang van het Neromhof (naast de
A12), jullie mogen weer opgehaald worden
om 18u. Bij aankomst ga je aan het bordje
staan met jouw leeftijd op. Aangezien het
druk belooft te worden, raden we aan om
zoveel mogelijk te carpoolen of met de fiets
te komen.
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Dag van de jeugdbeweging 20/10

Vandaag verwachten
we dat jullie als trotse
scouts in volledig,
perfect uniform naar
school gaan.

Halloweenactiviteit 28/10
Pekingexpress 22/10
In Peking Express reizen acht
koppels liftend door een aantal landen,
waarbij de kandidaten voornamelijk op
elkaar en de bevolking aangewezen zijn.
De kandidaten moeten racen in
verschillende etappes om te voorkomen
dat ze geëlimineerd worden, want het
koppel dat als laatste aankomt valt af en
moet het spel verlaten.
Tijdens de verschillende etappes kunnen
de kandidaten amuletten, een voorsprong
in de race of een vrijgeleide winnen om
niet het spel te moeten verlaten. Deze
prijzen vallen te winnen bij opdrachten
die altijd aansluiten bij het land dat ze
bezoeken.

P.S. neem je fiets zeker
mee!

Je mag deze keer een
keertje je mama en/of
papa meenemen naar
de scouts. Voor meer
informatie kan je
terecht bij het
algemeen nieuws.
Vergeet je zeker en
vast niet in te
schrijven via de site.
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Jin in leiding 5/11

Dorpsspel 12/11

Jin in leiding vandaag!

Vandaag kunnen jullie nu
eens allemaal bewijzen
hoe goed jullie Sint-Brixius
en de omstreken kennen.
Wij gaan namelijk een
dorpsspel spelen! Neem

Nachtspel 24/11
! Let op dit is op een vrijdag
! Je moet vandaag je
uniform niet aandoen.
Donkere warme kleren is

dus zeker en vast allemaal
ulle velo mee.

goed genoeg. We spreken
af om 20u en jullie mogen
weer opgehaald worden
om 22u30.

Derde zondag 19/11
u

Sorry jongens, je zal het weer een week zonder ons moeten doen, maar
niet getreurd als je ons echt mist kan je ons een smsje sturen op
volgende nummers:

Doelgerichte Ever:
0476658181

Gemoedelijke zeehond:
0474177663

JIN
29 september – 1 oktober
Overgangsweekend. Meer uitleg in de brief die zo snel mogelijk in de bus zal terecht komen.

Zondag 8 oktober
De jaarlijkse vriendjesdag! Wees zeker aanwezig, want het komend jaar wordt uitgelegd, JIN in
leiding en JIN 4 JIN wordt uitgelegd en verdeeld!
BELANGRIJK: je hebt een fiets nodig! Anders kan je vandaag hier niets komen doen.

Zondag 15 oktober
Om het 30 jarig bestaan van de jeugdraad Meise te vieren, komen we samen met alle
jeugdverenigingen van Meise om samen een groot spel te spelen. De ideale moment om alle
kinderen van Meise te leren kennen en voor 1 keer vrienden te worden met de Chiro. Afspraak
om 13u30 aan de hoofdingang van het Neromhof (naast de A12), jullie mogen weer opgehaald
worden om 18u. Bij aankomst ga je aan het bordje staan met jouw leeftijd op. Aangezien het
druk belooft te worden, raden we aan om zoveel mogelijk te carpoolen of met de fiets te komen.

Vrijdag 20 oktober
Geen vergadering, maar wel Dag van de jeugdbeweging! Ga in je uniform naar school en geniet
van alle voordelen die je dan krijgt.
Zondag 22 oktober
We gaan onze 1e actie van het jaar starten. We gaan soep maken en deze verkopen in de
omgeving en tijdens de sluiting.
We starten om: 11u
LET OP: je zal waarschijnlijk nog niet naar huis
kunnen om 17u30 door afwas.

Zaterdag 28 oktober
Het groepscomité heeft een ouderactiviteit in elkaar gestoken rond Halloween. Wees massaal
aanwezig MET jullie mama en papa! Meer info in algemeen nieuws.

Zondag 5 november
Jin in leiding

Zaterdag 11 november
Op deze dag organiseren de JIN een heuse quiz met drankjes en hapjes ten voordele van het
buitenlands kamp. Wees massaal paraat voor steun en ja hoor, er vallen ook prijzen te
verdienen.

Zondag 19 november
3e zondag

Zondag 26 november
Ben je te vertrouwen of ben je een regelrechte saboteur? Dit zullen we vandaag ontdekken. En
neen, we spelen niet de Mol...

Strijdlustige Springbok: 0474/20.55.09
Toegewijde Kroonsifaka: 0484/83.48.09

