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Algemeen Nieuws
De laatste, zonnige scoutsmaand voor het kamp staat voor de deur en ook deze
wordt alweer een hele leuke!
Let wel op: deze zonnige tijd gaat helaas ook gepaard met de examens van de
leiding. Daarom kan het al eens gebeuren dat de vergaderingen op vrijdag- of
zaterdagavond zullen plaatsvinden. Hou dus daarom zeker de merobrix per tak
goed in de gaten.
Zoals we hierboven reeds vertelden komt het hoogtepunt van het scoutsjaar,
het
kamp,
steeds
dichterbij.
Intussen ontvingen jullie al een brief met alle praktische informatie. De
kampinschrijvingen op www.scoetevanroi.be zijn reeds geopend en sluiten op
dinsdag 5 juni. We willen jullie er graag nogmaals aan herinneren dat de
inschrijving pas compleet is wanneer het kampgeld gestort is, liefst ten laatste
op 30 juni. De bagage wordt dit jaar binnengebracht op donderdag 19 juli,
tussen 18u30 en 19u aan het jongenslokaal.
Voor de kawellen worden er, net zoals de voorbije jaren, twee infoavonden
gehouden voor de ouders. Zij vinden plaats op het meisjeslokaal op vrijdag 15
juni en zaterdag 16 juni. De kapoenen worden telkens om 20u verwacht en de
kawellen om 20u30. Op de infoavonden geeft de leiding meer uitleg over de
dagplanning op kamp. De overige takken krijgen hun kampboekje begin juni
van hun leiding. Uiteraard hopen we dat jullie allemaal massaal mee komen op
kamp!

We zouden iedereen willen vragen om zo snel mogelijk de individuele
steekkaarten in orde te brengen. Dit kan via de groepsadministratie van
Scouts en Gidsen Vlaanderen. Op deze manier beschikt de leiding meteen over
alle nodige informatie over de leden.
Voor we op kamp vertrekken, staan er ons nog twee leuke activiteiten te
wachten. Meer informatie vinden jullie hieronder!
Een stevige linker
Kate, Andreas & Ella

Vrijdag 22 juni: avondmarkt
Naar jaarlijkse gewoonte hebben wij de gezelligste drankstand op de
avondmarkt in Wolvertem. Net als anders staat onze stand naast de kerk. Kom
dus gerust langs om iets drinken! Dit jaar kunnen jullie er de Jin ook
terugvinden die lekkernijen verkopen ten voordele van hun buitenlands kamp.

Zondag 24 juni: zeedag
Naar jaarlijkse gewoonte, trekken we de laatste vergadering van juni met z’n
allen naar de zee. We reizen met de trein.
We zouden jullie willen vragen om je voor 20 juni in te schrijven via
www.scoetevanroi.be
en
€
12,00
te
storten
op:
BE 58 0011 8822 8879 met vermelding van naam en tak + zeedag.
Om dit avontuur in goede banen te leiden, verzoeken wij jullie om TEN LAATSTE
om 8u20 aanwezig te zijn in Brussel Noord onder de uurtabellen. Om 17u05
mogen jullie ons op diezelfde plek weer oppikken.
Wat nemen we mee?







Zonnecrème
Schopje, emmer, … om mee in het zand te spelen
Pet/ zonnehoed(je)
Luchpakket & vieruurtje
Voldoende drankjes
Zwemkledij + handdoek

Kapoenen
Dag liefste kapoentjes, we zijn alweer op het einde van het scouts jaar. In deze
Merobrix zullen jullie de komende activiteiten van juni te weten komen. Let goed
op, want deze zullen telkens op zaterdagavond doorgaan. Wij kijken er alvast
naar uit, hopelijk jullie ook?!

ZATERDAG 2 juni – van 19u30 tot 21u00
Vandaag een vergadering op wieltjes! Neem massaal jullie fietsen, steppen,
rolschaatsen, … mee om er een fijne avond van te maken.

ZATERDAG 9 juni – van 19u30 tot 21u00
Vanavond spelen we levende Pictionary. Hopelijk zijn jullie vingers ingesmeerd,
want er zal getekend worden… Tot straks kapoenen!

ZONDAG 17 juni
Spijtig genoeg is het vandaag weer 3e zondag. Ons niet te
hard missen want volgende week zijn we er weer!

ZONDAG 24 juni
Vandaag is het zeedag! Voor meer nieuws kan je ‘het algemeen nieuws’
raadplegen. Vergeet je zeker en vast
niet in te schrijven!

Vrijdag 15 juni en zaterdag 16 juni organiseren wij om een 20 uur een
infoavond op het meisjeslokaal voor jullie. Wij gaan hier uitleggen hoe 7
dagen kamp eruit zien en dan hebben jullie ook de kans om ons heel wat
vragen te stellen hiervoor.

Als er nog vragen zijn kan je ons gerust bellen of sms’en.
Knuffels van jullie lieve leiding
Tom, Jorn, Kate & Ellen

KABBIES
VRIJDAG 1 juni: Huisdieren vergadering (19u-21u)
Heb jij een hond/kat/vogel/schildpad/muis/kip/giraf/hamster/aardappel/lopende tak?
Dan mag je die vandaag eens meenemen naar de scouts! Pas wel op dat je dier aan
de leiband of in een kooi zit, zo kan die niet weglopen!
VRIJDAG 8 juni: Beauty
vergadering (19u-21u)
Trek je pyjama alvast maar
aan want het lokaal
verandert vanavond in een
beautysalon! Eerst maken
we zelf ons gezichtsmasker
en daarna gaan we Robbe
zijn nagels lakken! Vergeet
zeker je snacks, aardappel
en make-up niet voor tijdens
het roddelen!

ZONDAG 17 juni 3de zondag
Vandaag geen scouts, omdat:
Nina is eigenlijk een raceauto-piloot en moest naar Japan
om en wereldcup te gaan rijden. Ze spreekt helaas geen
Japans dus dan heeft ze maar in
het Nederlands gereden.

Anouk moest heel dringend naar haar oma want die had
taart voor haar gebakken en anders werd die koud. Maar je
kent oma’s hé, dus Anouk
is nog een beetje langer
gebleven om te babbelen.

Robbe heeft een konijn Lowie en die wou al heel
lang naar het konijnen park want daar zat een
meisjes konijn waar Lowie wel een wortel mee wou
delen!

VRIJDAG 22 juni avondmarkt
Vanavond is het weer avondmarkt en natuurlijk staat de
scouts er ook weer met onze prachtige stand! Meer info
hierover bij het algemeen nieuws!
(GEHEIMPJE: Als jij erbij bent en met zoveel mogelijk
kabouters ons speciale kabouter lied uit volle borst zingt
voor je leiding, kan je misschien wel een gratis drankje
krijgen!)

ZONDAG 24 juni zeedag
We trekken weer met z’n
allen naar de zee! Smeer je
maar goed in en vergeet
vooral je strandvormpjes,
schup, aardappel en
zwempak niet! Meer info kan
je vinden bij het algemeen
nieuws!

Je kan steeds een koekje of drankje kopen bij de leiding aan 0.50 euro!
U kan altijd bellen bij problemen of vragen:
Anouk Kemel:
0471/85.07.13
Robbe Janssens 0492/67.25.30
Nina Cuypers
0493/65.58.80

Welpen
Hey Stoere Welpen,
Hier is alweer de volgende Merobrix, voor de maand juni deze keer. De laatste
voor we op kamp vertrekken. Het scouts jaar vliegt in een snel tempo voorbij.
Daar zowel jullie als de leiding examens hebben, gaan de vergaderingen door
op een andere dag dan normaal het geval is. Dus de Merobrix nakijken is een
must.

Vrijdag 01 juni – Gezelschapsspellekesavond
We spelen spellekes deze avond. Iedereen die dat wenst, mag een
gezelschapsspel meebrengen zodat hij dit kan spelen met zijn welpenvriendjes.
We maken er een gezellige avond. Jullie zijn welkom om 19u30 en mogen terug
naar huis om 21u30.

Vrijdag 08 juni – Filmavond
Vanavond leggen we de boeken even opzij voor een
beetje ontspanning. We gaan samen gezellig een film
bekijken. Breng gerust een film en iets om te eten of
te drinken mee. Jullie
worden verwacht om
19u30 en mogen terug
naar huis om 21u30.

Zondag 17 juni – Geen Scouts
Hier is hij weer die stomme 3de zondag. Geen scouts vandaag dus. Geen
getreur, volgende week zijn we er weer.

Vrijdag 22 juni – Avondmarkt
Vandaag staan we met de leiding op de avondmarkt. Kom gerust even dag
zeggen aan jullie leiding en maak van de gelegenheid gebruik om iets te
drinken.

Zondag 24 juni – Zeedag
Traditiegetrouw sluiten we de maand juni af met de gekende zeedag. Meer info
vinden jullie vooraan in het algemeen nieuws. Vergeet jullie ook niet in te
schrijven voor deze activiteit.

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

Dit staat de komende maand op het programma. Hopelijk zijn jullie met z’n
allen aanwezig. 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)
0498846929

Doordachte Eland (Robbe)
0475277948

JONGGIDSEN
Liefste schatten, het zit er weer bijna op! Dit is de allerlaatste Merobrix voor ons geweldige
kamp eraan komt! En wat voor een Merobrix! Neem zeker een kijkje wat we voor jullie hebben
voorbereid tijdens die stomme examens. Let goed op, er kunnen vrijdagen/zaterdagen tussen
zitten.
Vrijdag 1/06:
!Dit is een VRIJDAG!
Vandaag hebben wij een heel speciale verrassing voor jullie. Eentje dat jullie nog nooit hebben
gedaan. Aangezien het voor deze verrassing liefst zo donker mogelijk is, spreken wij af om
21u aan het meisjeslokaal. Om 23u mogen jullie hier terug opgehaald worden. Het enige wat
jullie moeten doen is een hapje/drankje meebrengen. Wij verwachten jullie allemaal voor deze
nog onbekende vergadering!

Vrijdag 8/06:
!Dit is een VRIJDAG!
Vandaag houden we een ouderwetse gezelschapspelletjes avond. Breng allemaal jullie favoriete
gezelschapspel mee vanavond! We spreken af van 20u-22u. Tot dan girlssss.

Zondag 17/06:
Onze welgekende 3e zondag vandaag. Nog heel veel succes met jullie examens en we zien elkaar
volgende week zelfs 2x terug!

Vrijdag 22/06:
Deze avond staat we zoals elk jaar met onze welgekende stand op de avondmarkt te
Wolvertem. Kom gerust een kijkje nemen met mama en papa of jullie vriendinnetjes. Alles aan €1
vanavond! Wie vanavond bij ons zijn wet perfect kan komen opzeggen, trakteren wij op een
drankje! Succes dames! Wij verwachten een bezoekje van onze jogi's!
Zondag 24/06:
Vandaag een hele dag scouts! WE gaan naar de zeeeeeeeeeeee! joepiejeeeeeeeee!!!!!!!!
Dit is de laatste vergadering voor we op kamp vertrekken dus we verwachten jullie allemaal
op post! Voor meer info neem je best een kijkje in het algemeen nieuws.

Zo, dit was 'm dan. Nog een
paar weken en we trekken samen
naar de ardennen. Eerst nog een
aantal vergaderingen op ons
welgekende lokaal waar we
jullie graag terug zien. Hebben
jullie nog vraagjes of missen
jullie ons gewoon heel erg?
Laat dan zeker iets weten!
xoxo jullie leiding

0479/53.18.63

0476/26.46.95

Comerobrix
Jv edition
1/06: Sluipspel (21u30-22u30)

8/06: Gezelschapsspelletjes ( 21u-22u30):
neem je favoriete spel mee !

17/06: Derde zondag

22/06: Avondmarkt @Wolvertem

24/06: Zeedag

Doelgerichte Ever: 0474177663
Gemoedelijke Zeehond: 0476658181

GIVERS
Përshëndetni Givertjes më të dashur, këtu këtu matricën e bukur për ju.

Meqë Thomas është një gangster i tillë i vërtetë bockstael, matrica mero në shqip.

Vini re se shumica e takimeve janë këto muaj të premten!
Nëse është të premten, orët janë si vijon: 18h deri në 21h

01/06 Pils lojën e saj të paqartë. Sot, lager dëshiron të luajë me ju një lojë të paqartë që unë
edhe e kuptoj, Ma shikoni ne do të dëgjojmë seksin e kundërt.

08/06 Sander lloji i tij i preferuar i takimit Ne kemi një darkë të mirë në vend dhe që kur
është verë ne bëjmë atë në formën e një BBQ!

Shënim: Merrni të gjithë 5Euro sot Nëse alergjitë dërgojnë diçka te personi në kuzhinë, Pils

15/06 Fëmijët e nderuar sot është moti që është ditë e trishtuar, po një e diela e 3-të. Shkoni
dhe mësoni mirë (Jans)

22/06 Plani i mirë dhe të vijë me të gjithë ata miq dhe mbulesa anësore në tregun e natës së
Wolvertem ku do të qëndrojmë! Ata që mund ta gjejnë dhe prekin sanderin, marrin një
puthje të lagerit!

24/06 Dita e detit Dita vjetore ku prindërit mund të gjejnë një sandbox në dhomën e tyre të
jetesës, Por që ju gjithashtu mund të varrosni lager në rërë! Dhe ndoshta telefonin e saj
celular

Më shumë lajme në lidhje me këtë janë në lajme të përgjithshme.

GIVERS
Për pjesën tjetër të biskotës së lëngjeve gjithmonë me ne në 0.5 €
Gjithmonë në uniformë të përsosur dhe 2 çorapesh (Jans)
Ligji është i njohur

Nëse doni të na kërceni;
femër; +32 476 02 51 95
Njeriu me mjekër; +32 471 74 21 96
Perëndia i sipërm; +32 47 973 17 99

Jin
Deze maand wordt een rustige maand bij de scouts, want thuis wordt het
studeren geblazen!
Daarom gaan de vergaderingen nu ook door op vrijdagen. Check dus zeker de
uren, voor je naar de scouts vertrekt.
Ook jullie mogen hier films voor
meebrengen!
20u – 22u30

8 juni

Gezelschapspelletjes: neem
er zeker zelf ook mee! We
zullen vanavond ook
snoepzakjes maken voor de
avondmarkt!
20u – 23u

17 juni
22 juni

Meer info zie algemeen nieuws

1 juni
24 juni

Avondmarkt!
Wij zullen als laatste actie snoep
verkopen. Iedereen wordt
verwacht!
Meer info volgt via facebook

Voor vragen, hulp of tranen bij het studeren,
liefdesverdriet, … kan je steeds bij ons terecht!

0474 20 55 09
(Robin)

0484 83 48 09
(Lena)

Derde zondag

Huh? Gratis Scoete van Roi steunen? Hoe kan dat?
Wel dat kan via de Trooperpagina van Scouts en Gidsen Sint-BrixiusRode. 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! 

