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Algemeen Nieuws
Nu het kamp en de zomer voorbij zijn gevlogen, is het alweer tijd voor de laatste maand van
dit scoutsjaar. En net zoals de voorgaande maanden belooft ook deze een topper te worden
met allemaal leuke eindactiviteiten. Meer info verderop!
We willen om te beginnen graag nog even alle leden bedanken die mee waren op kamp.
Zowel de leiding als de fourage heeft zich ongelofelijk geamuseerd met jullie! M E R C I, lieve
leden! We kijken allemaal al reikhalzend uit naar volgende zomer.
Ook willen we graag de ouders en de leden van het groepscomité bedanken die er tijdens
het kamp voor hebben gezorgd dat we terug konden komen in schone lokalen. D A N K U!
Dit kamp amuseerden we ons allemaal tien dagen aan een stuk op een andere manier, maar
toch ook samen. De Kapoenen speelden actieve spelletjes, gingen naar de speeltuin en
waren ’s avonds dan ook bekaf. Toch hielden ze vaak nog een gezellig vuurtje samen met de
leiding. Hun laatste avond zaten ze zelfs in de leidingszithoek, zongen samen liedjes en
sliepen in de grote, geweven bedden van de Givers. Het einde van een onvergetelijk kamp!
Ook de Kabouters en de Welpen deden activiteiten die hen nog lang zullen bijblijven. Zij
verzonnen toneeltjes, haalden mopjes uit met de leiding, verbroederden af en toe met
elkaar en smeedden vriendschappen die in de loop van hun scoutscarrière alleen maar
sterker zullen worden.
De Jogi’s en Jv’s gingen helemaal op in de rode draad van hun kamp. Zij speelden vol
overgave en tactisch. En traditiegetrouw belandde er al eens toevallig een Jv in de zithoek
van de Jogi’s en omgekeerd. Opnieuw werden er bij hen momenten beleefd die ze niet snel
zullen vergeten: er werd samen gekookt, gelachen en gezeverd, maar er werden
ongetwijfeld ook serieuze gesprekken gevoerd en geheimen gedeeld.
Net als anders waren de Givers zo moedig om met de fiets naar het terrein te trekken. Zij
trotseerden dit jaar niet minder dan 200 kilometer aan Ardeense wegen. Respect! Op zo’n
fietstocht leer je elkaar goed kennen: je moedigt elkaar aan wanneer het even niet meer
lukt, je rust samen uit en geniet na een lange dag van een lekker pak friet. Uiteindelijk
bereik je samen met de hele groep het terrein terwijl de andere takken bewonderend naar
je opkijken. Een machtig gevoel!
En uiteraard, de kers op de taart van je scoutscarrière: een buitenlands kamp. Dit jaar
reisden de Jin, na samen een jaar lang hard gewerkt te hebben, naar Hongarije. Ze deden
fantastische activiteiten die, net als alle anekdotes, insiders en mooie herinneringen, nog
jarenlang zullen bijblijven tot ze misschien zelf ooit ook zo’n kamp zullen organiseren.
Geniet van deze laatste maand en maak vooral heel veel plezier!
Een stevige linker
Jullie groepsleiding
Andreas, Kate en Ella

Zaterdag 1 & zondag 2 september: Lindefeesten
Dit weekend organiseert vzw De Linde in
samenwerking met verschillende
verenigingen uit Sint-Brixius-Rode en
Eversheim de Lindefeesten.
Gedurende twee dagen kan je deelnemen
aan een wandelzoektocht, genieten van
tal van optredens, kinderanimatie, een
heerlijke BBQ, …
Op zaterdag is er voor de sportievelingen
onder ons een volleybaltoernooi. Voor de
iets rustigere zielen wordt er die avond
ook een uitdagende quiz georganiseerd.
Meer info over dit gezellige weekend kan
je vinden op www.lindevzw.be, het
facebookevenement of via
lindefeesten@gmail.com.
Zondag 2 september gaan wij hier met
alle leden naartoe: we spreken zoals
anders af om 14u aan de beide lokalen.
Om 17u30 doen we daar ook opnieuw
sluiting.

Vrijdag 7 september: SUPERNOVA
Dit jaar zijn we reeds toe aan de 9e editie van dit knalfeest. Ook nu zullen we er weer een
topeditie van maken! Iedereen meer dan welkom om de dansbenen eens goed los te
schudden! Meer info via facebook en bij de leiding, Givers & Jins. Tot dan!

Zaterdag 8 september: Opendeurdag
Zaterdag zetten we het feestweekend verder op de opendeurdag! Vanaf 15u zijn jullie
allemaal welkom in de zonnige tuin van het meisjeslokaal voor een waar Hawaï-feest!
Het belooft een top-namiddag te worden vol met muziek van maar liefst drie verschillende
bands, verschillende spelletjes, een klimparcours, springkasteel, schminkstand, streekbieren
voor mama en papa, … ’s Avonds sluiten we traditiegetrouw af met een uitgebreide BBQ en
een gezellig kampvuur. En uiteraard wordt ook de leidingsverdeling voor volgend scoutsjaar
bekend gemaakt: spannend…
De inschrijvingen voor de BBQ zijn terug te vinden op onze website www.scoetevanroi.be.
Graag ten laatste op maandag 3 september inschrijven.

Zondag 9 september: geen scouts
Vandaag ruimt de leiding nog wat verder op en is het tijd om wat uit te rusten. Helaas
pindakaas geen scouts!

Zondag 16 september: 3e zondag
Potverdikkie, alweer geen scouts door de 3e zondag. Tot volgende week!

Merobrix oktober: Overgangsweekend
Alle informatie over de zondagen in oktober en november vinden jullie in de volgende
Merobrix. We kunnen jullie wel al meedelen dat het van vrijdag 5 oktober tot en met
zondag 7 oktober overgangsweekend is voor de Jogi’s, Jv’s, Givers en Jin.
De kabouters en welpen die jogi en jv worden, verwacht de leiding zondag 7 oktober aan
hun lokaal. De andere kawellen worden ook zondag aan het lokaal verwacht. Alle praktische
informatie en juiste uren worden nog meegedeeld in de volgende Merobrix en/ of via de
takleiding.
We hopen jullie
alvast talrijk te
verwelkomen op
dit top-weekend!

Alvast een klein voorsmaakje van wat
jullie te wachten staat op deze top
namiddag!

Kapoenen
Hallo liefste kapoentjes. Het scoutsjaar is voorbij gevlogen. Dit is de allerlaatste Merobrix
van dit scoutsjaar. Jullie leiding vond het alvast een superleuk jaar. Hopelijk jullie ook! Maar
voor we volledig afsluiten hebben we nog een aantal leuke vergaderingen voor jullie
gepland. Hieronder vinden jullie een overzichtje.

Zondag 2 september
Deze zondag zijn het LINDEFEESTEN in SintBrixius-Rode. Er zijn allerlei activiteiten
voorzien waar jullie aan kunnen deelnemen.
De leiding gaat alvast een kijkje nemen.
Hebben jullie zin om met ons mee te gaan?
Dan zien we jullie om 14 uur aan het
meisjeslokaal.

Vrijdag 7 september
Vandaag gaat onze jaarlijkse fuif SUPERNOVA door. Sorry, kapoentjes maar wij vrezen dat
jullie hier nog te jong voor zijn. Je kan wel steeds reclame maken bij je oudere broer, zus,
tante of nichtjes en neefjes.
Voor meer info raadpleeg het algemeen nieuws.

Zaterdag 8 september
Vandaag is het feest bij ons op de scouts. HET IS
OPENDEURDAG! Benieuwd naar jullie nieuwe
leiding? Of zin om iets lekkers te komen eten?
Zin om te spelen? Dan zijn jullie allen welkom
vanaf 15 uur op het meisjeslokaal. Vergeet jullie
zeker en vast ook niet in te schrijven voor de
BBQ.
Voor meer info raadpleeg het algemeen nieuws.

Zondag 9 september
We hebben het hele weekend plezier gemaakt en hard gewerkt. Nu moeten we echter alles
opkuisen. Hierdoor geen vergadering vandaag 

Zondag 16 september
Hier is hij dan weer, die verschrikkelijke 3de ZONDAG. Maar niet getreurd,
gelukkig is het de laatste van dit scoutsjaar!

Zondag 23 september
Vandaag staat er een verrassingsvergadering gepland. De leiding heeft een aantal leuke
ideetjes om jullie nog een fijne zondagnamiddag te bezorgen. Tot dan, kapoentjes!

Zondag 30 september
Voor onze allerlaatste vergadering komen we samen in de Schorre te Boom. We spreken om
11 uur af aan de ingang en om 16 uur mogen jullie je kapoen weer komen ophalen. Gelieve
5 euro mee te brengen en bij aankomst af te geven aan de leiding. Er mag zeker en vast een
extra centje meegenomen worden om eventueel een pannenkoek of ijsje te eten. Voorzie
wel zelf een lunchpakket met een drankje en een koekje. Wat we juist in de Schorre gaan
doen blijft nog een grote verrassing. Ben je benieuwd naar wat we gaan doen? Wil je een
leuke afscheidsdag? Stuur dan de leiding een sms'je voor 25 september om te bevestigen
dat je mee komt of niet. Hopelijk tot dan!

Kamp Chiny ‘18

Wist je dat…
Thibaut de meeste brieven heeft gekregen?
Noor zich helemaal heeft ingeleefd in de modeshow? Ze had haar mooiste kleren
aangetrokken, haar mooi laten schminken en vlechtjes laten zetten.
Myrthe aan de leiding had verteld dat ze haar valies volledig had gemaakt, maar de helft van
haar kleren nog in de tent lagen?
Nicola zijn T-shirt zelf heeft gewassen op kamp?
Olivia en Florence vriendinnetjes zijn geworden?
Pauline heel behulpzaam is naar de andere kapoenen toe?
Juliette M haar helemaal heeft laten gaan bij de doop van leider Tom?
Tom gedoopt werd door al de kapoenen?
Hugo een natuurliefhebber is? En hierdoor de 1-daagse zeer leuk vond?
Floris gestart is met het maken van dierenhotels?
Nathan houdt van wilde spelletjes?
Charline de leuke ‘zotte doos’ van de groep is?
Margot tijdens haar slaap praat en op de tent begon te slaan?
Er een kampvirus is ontstaan toen de kapoenen zijn vertrokken?
Jorn een goedgunstige pony is geworden?
Lucie helemaal is open gebloeid tijdens het kamp?
Florence een diepe slaapster was? We kregen haar maar niet wakker.. Met behulp van enkele
kapoenen is het ons toch gelukt ;)
Ewaut het eten lekker vond en hierdoor nooit zijn joker heeft moeten gebruiken?
Gwenaelle van bij het opstaan tot het slapen gaan steeds actief en enthousiast bezig was?
Olivia heel hard uitkeek naar de brieven van haar oma, peter, mama en papa?
Joseph in slaap is gevallen aan ons laatste kampvuur? Gelukkig heeft hij de lekkernijen nog net
gehaald ;)

Ruben zijn spullen nooit vond? Terwijl deze mooi in zijn valies staken ;)
Charlinen, Gwenaelle & Maxim een teek hadden op kamp?
Matteo een echte spraakwaterval is? De leiding heeft dit kunnen ondervinden op 1 – daagse ;)
Maxim in slaap viel voor de Taptoe werd gezongen?
Tibo zeer veel nieuwe vriendjes heeft gemaakt op kamp?
Meer dan de helft van de kapoenen ook een dierenhotel heeft gemaakt op 1-daagse?
De meeste kapoenen vroege vogels waren?
Het een geweldig smurfenkamp is geweest?
De kapoenen graag pompen?
Onze 1 – daagse doorging in het bos?
De kapoenen zeer veel water hebben gedronken op kamp?
De kapoenen de laatste dag heel laat gingen slapen? Het was 00 uur!
De kapoenen de laatste nacht in de bedden van de Givers mochten slapen?
We met de kapoenen een color run hebben gedaan?
Ewaut zijn haar nog steeds rood ziet van onze color run?
We heel wat waterspelletjes speelden?
De kapoenen heel graag van de bash met bruine zeep gleden?
De kapoenen heel erg goed kunnen vals spelen?
De kapoenen pannenkoeken met fruit hebben gemaakt en op gegeten?
Ze zelf een wondermooie T – shirt hebben gemaakt?
De kapoenen het smurfendorp hebben kunnen herbouwen?
Ellen een dag later op kamp was omdat haar neef trouwde?
Noor en Myrthe een aangepast menu kregen, omdat ze allergisch zijn voor sommige
ingrediënten?
De kapoenen op 1 – daagse allemaal een wandelstok hadden?
Kate tijdens het stappen in een koeienvlaai is gestapt?
De leiding jullie super hard zal missen!

KABBIES
Zondag 2 september
Vandaag gaan we weer naar de jaarlijkse
Lindefeesten! Hier kunnen we genieten van de
leuke activiteiten, ons laten schminken en los gaan
op het springkasteel!
We spreken wel nog steeds af aan het meisjes
lokaal!

Zaterdag 8 september
Benieuwd wie jouw leiding zal worden volgend jaar?
Zeker komen naar de OPENDEURDAG dan!
Daarnaast is er ook een overheerlijke BBQ en leuke
spelletjes. Meer info hierover bij het algemeen
nieuws.

Zondag 16 september: 3de zondag
Helaas pindakaas, geen scouts vandaag!

Zondag 23 september
De Kabbies krijgen eindelijk een kans
om een te proeven van het
leidingsleven! Jullie bepalen vandaag
wat we spelen en waar we naartoe
gaan! Bereid jullie maar al goed voor
want wij zullen ons als echte
kabouters gedragen! (Aub geen drill
of lijfstraffen)

Zaterdag 29 - Zondag 30 september
We vliegen eruit met een knaller! WE HOUDEN EEN SLEEPOVER!
We verwachten jullie op zaterdag om 20u aan het meisjeslokaal.
Wat nemen jullie mee?
- Kids Id
- Pyjama/ onesie
- Slaapzak & matje
(géén veldbed)
- Hoofdkussen
- Knuffelbeer
- Toiletgerief
- Uniform
- Onderbroek en t-shirt voor
volgende dag
- Zaklamp/ petzl
- Schmink gerief
- (eventueel BEETJE snoep of
chips)
- 1 aardappel
- 5 euro
De kabouters mogen zondag om 14u weer worden opgehaald aan het meisjeslokaal.

WIST-JE-DATJES
-

Wist je dat Anna in iedereen haar ogen schijnt met haar zaklamp?
Wist je dat Clara, Ethelle, Kato en Manon verder durven dan de Givers in de
rivier?
Wist je dat Ethelle en Gitte evenveel wogen volgens de wip-weegschaal?
Wist je dat Charlotte een ongeziene sluipster is?
Wist je dat Lou de snelste waterleverancier is?
Wist je dat de kabouters stiekem hebben genoten en geleerd van hun drill?
Wist je dat iedereen weet dat Anouk verliefd is op een welp?
Wist je dat de kabouters tweedaagse op één dag kunnen ?
Wist je dat de kabouters brownies kunnen op-kijken?
Wist je dat Margaux de nieuwste haartrend had uitgevonden?
Wist je dat Lisa het snelste product was?
Wist je dat Julie haar bed het rommeligst van allemaal was?
Wist je dat Lea haar haar bijna één grote knoop was?
Wist je dat Anaë en Kayla hun favoriete emoji het kakatje is?
Wist je dat Livia haar knuffel kon transformeren?
Wist je dat Annabelle en Josephine de lekkerste brownies ooit mee hadden?

-

Wist je dat Elien nooit heeft moeten
pompen bij de opening?
Wist je dat Alix heel het kamp haar hemd
niet mee had? :o
Wist je dat Louise misschien al aan het
oefenen is voor haar totem?
Wist je dat Ciska heel goed kon mikken bij
het slagroom smijten?
Wist je dat alle kabouters reuze goed zijn
in tumbling?
Wist je dat de leiding het een super kamp vond en de kabouters heel hard
gaan missen?

WELPEN

Beste vrienden van de welpen, het jaar loopt op zijn einde, spijtig maar toch
is het zo. wij willen jullie allemaal bedanken voor dit fantastisch jaar en het
super toffe kamp. Er zijn nog enkele vergaderingen gepland voor dat er
andere het van ons gaan overnemen. Kom dus zeker langs als je wilt weten
wat we gaan doen.

2 september
Vandaag zijn het de Lindefeesten. Weet je niet wat
dat is? Kom dan zeker naar de scouts en ontdek het
samen ons!! Ambiance gegarandeerd!! Jullie worden
op het gewone uur verwacht.

7 september
Vandaag is het supernova dit is spijtig genoeg niet voor
jullie. Maar jullie oudere broers en/ of zussen mogen
altijd komen.

8 september
Kom allemaal dag zeggen op de opendeurdag en blijf gerust voor de barbecue.
Neem jullie mama’s, papa’s, grootouders, broers/ zussen mee. Vergeet jullie
hiervoor zeker niet in te schrijven via de website. Meer info staat in het
algemeen nieuws.

9 september
Vandaag is het geen scouts. De leiding moet alles
opruimen van de voorbije dagen. Ga dus naar jullie
oma en opa of spreek af met vrienden.

16 september
Weer zo’n stomme derde zondag. Spreek af met vrienden, rust een beetje of
doe wat jullie altijd doen als het geen scouts is. Volgende week zijn we weer
van de partij.

22 september
Let op dit is een zaterdag!!! Vandaag is de laatste
avondvergadering van het jaar. Dit wil je zeker niet
missen dus kom zeker langs en ontdek wat de
leiding voor jullie heeft voorbereid. We verwachten
jullie om 19:30 op het lokaal en om 22:00 mogen
jullie terug naar huis.

30 september
Dit is de laatste vergadering van het scoutsjaar kom dus kijken wat we gaan
doen want het is nog een verrassing!!! Meer info volgt later!!

Wist je dat?
 De welpen op tweedaagse op ongeveer 500m van het kampterrein
hebben geslapen.
 We geen groot kampvuur mochten maken door de droogte en het dus
moesten doen met kleine vuurtjes.
 Emeric, Quinten en Gaspard alle drie een tand verloren op kamp.
 Matteo Marievoet een strandstoel mee had in plaats van een veldbedje.
 De welpen Robbe en Lukas mochten dopen.
 Julien een zonneslag had op tweedaagse maar toch bij ons sliep en de
volgende dag weer mee stapte.
 Arthur verborgen talenten heeft als de leiding er
niet bij is (iets met paaldansen).
 Elliott een grote mond had overdag maar ‘s
avonds wel altijd iemand dicht bij hem moest
slapen, je weet maar nooit wat er kon gebeuren.
 We vroeger afscheid moesten nemen van
Alexander.
 Alexander vaak of laat ons zeggen altijd
dubbelzinnig denkt.
 De leiding het een super kamp vond en jullie stiekem toch gaat missen
volgend jaar.
 Tim zo nieuwsgierig is dat hij altijd vroeg wat we gingen doen/ eten ook
al wist hij dat we niets gingen verklappen maar toch bleef hij het vragen.
 Keoni tijdens spelletjes vaak ergens anders zat met zijn gedachten.
 Julien jarig was en we dit twee dagen gevierd hebben (veel te veel eten).
 De Welpen elke dag de afwas van de Fourage deden in ruil voor een
sticker. Waar ze dan snoepjes en chips voor kregen.
 Lars niet tegen zijn verlies kan.
 Alexander een beetje verliefd werd op een kabouter.
 Stan wel in de smaak viel bij bepaalde kabouters maar het niet
wederzijds was.
 Quinten zijn zak niet vond de eerste dag
maar wel de spullen van zijn zus had
gesorteerd.
 Yana haar dekentje afstond aan Elliott
voor een nacht.













Steven geweldig kon rondlopen als een kip zonder kop.
Jules met gemak de laddercompetitie won van al de welpen.
Al de kabouters wegsmolten in de blauwe ogen van Matteo Thijsen.
De welpen Lukas beetnamen tijdens de tekencontrole.
Steven de trap van de Givers met bruine zeep had ingesmeerd en
daardoor de afwas van hun mocht doen.
Andreas, Arthur en Quinten komen helpen zijn met de opkuis op 1
augustus, waarvoor dikke dank jongens!!!
Alberic helemaal opging in de waterspelletjes.
Andreas bijna te laat was toen we vertrokken met de bus.
Gaspard toch wel uitkeek om zijn ouders terug te zien na zo’n lang
kamp.
Emeric als heel stille jonge op kamp is vertrokken maar toch
openbloeide na verloop van tijd.
Lukas echt moet overgeven als hij ajuinen eet.

Speelse orang oetan (Yana)
0471 13 28 65

doordachte eland (Robbe)
0475 27 79 48

genietende fodi (Lukas)
0498 84 69 29

JOGI'S
Liefste schatten, dit is 'm dan, de allerlaatste Merobrix van dit scoutsjaar! Wij hebben
alvast genoten van al onze gekke momenten samen, wij hopen jullie ook? Omdat wij dit
jaar onvergetelijk willen afsluiten, hebben wij nog een Merobrix van formaat voorzien.
Veel plezier met het ontcijferen.
2 september:
Voor deze welgekende vergadering spreken we zoals altijd af om
14u aan 't meisjes. Om 17U30 mogen jullie vandaar ook weer
huiswaarts keren. Een zakcentje is vandaag misschien wel fijn!
7 september:
'Mamaaaaaaa, iedereen gaat wel vanavond he, mag ik
ook gaan? Ik zal terug buiten staan om 1u, beloofd! Wij
weten al bij welke jogi's dit zinnetje thuis zal
weerklinken ;) Hopelijk zien wij enkele van jullie
vanavond verschijnen. Tot dan girlssss!
8 september:
BBQ,
Optredens,
kampvuur,
nieuwe
leiding,
hindernissenparcours en nog zoveel meer! Vandaag
allemaal te vinden op onze jaarlijkse ...
Meer info vindt je in het algemeen nieuws.

16 september:
Niet veel uitleg nodig vadaag...

ZATERDAG & ZONDAG 22 & 23 september:
Vandaag spreken we af op het lokaal om 12u. Avondeten en ontbijt
worden voorzien! Om 11u, de volgende dag, mogen jullie terug
huiswaarts keren. Meer info terplaatse!
Wat brengen we allemaal mee vandaag?








Matje
Slaapzak
Fluohesje
Petzl
ID
Perfect uniform!! (aandoen)
€5

30 september:
Dit is waarschijnlijk een iet wat moeilijkere rebus... Hierbij
even een kleine tip: Technologielaan te Mechelen
We spreken er af om 12u aan de ingang. Om 17u mogen mama
en papa je voor de ingang weer ophalen. Vergeet zeker geen lunchpakket en €5.
Carpoolen is handig! Geef zeker een seintje voor 27 september of jullie aanwezig zullen
zijn of niet!

Zo meiden, hopelijk kijken jullie alvast uit naar onze laatste maand samen?! Wij alvast wel!
We verwachten jullie allen talrijk! Is er een probleempje of missen jullie ons ontzettend
hard? Bel ons gerust!

Bereidwillige Aloeatta
0479/53.18.63

Gelukzalige Slingeraap
0476/26.46.95

Wist je dat:
De jogi's uit grote verbazing beter konden koken dan de leiding dacht?
De jogi's bijna elke dag als eerste klaar waren met koken?
Elisa een Pika is?
Mirte misschien wel de kleinste jogi is, maar zeker niet de minste?
De jogi's de befaamde generator van de buren nu echt wel haten?
De jogi's misschien niet zo heel braaf waren voor iemand bepaald van onze buren, de Chiro?
(stiekem had ze het echt wel zelf gezocht ;))
Virginie een Budgie is?
Alison haar tand verloor tijdens de waterspelletjes?
De jogi's 2-daagse geknald hebben in die helse temperaturen?
De jogi's stiekem wel houden van een goede dril?
De leiding contrapel volledig vergeten is op kamp en daar nu echt wel heel veel spijt van
heeft?
We op 2- daagse echt wel in het mooiste huis uit onze hele scoutscarrière hebben geslapen?
(eigenlijk was het een afdak in de tuin, maar toch...)
Astrid een Kwikstaart is?
We 2 verjaardagen vierden op kamp?
Elisa zichzelf echt wel héél erg graag ziet?
Fre een Gelukzalige Slingeraap is?
De jogi's er niet in konden slagen om amper 3km juist te lopen? Het spel duurde dan ook 4u...
De jogi's opvallend graag met tampons speelden?
Lisa de meest bizzare antwoorden gaf tijdens de quiz? Dit breidde zich dan ook uit over de
rest van het kamp! (Parmezaan, he Lisa?)
Alixe haar geld wel heel erg goed had verstopt maar de leiding het na lang zoeken dat toch
heeft gevonden?
Elisa eens slim wou zijn en geld naar zichzelf had opgestuurd maar dit nooit is aangekomen
aangezien ze de naam van onze scouts vergeten te vermelden was? HAHAHA
Anaë een wasbeer is?
Mona constant een lach op haar gezicht heeft en dan ook het zonnetje van de groep was?
Anne-Laure een Golden Retriever is?
Zara naar het ziekenhuis moest omwille van een houtsplinter in haar oog?
Alessia de leiding versteld liet staan van hoe sterk en dapper ze is? Ze stond meteen klaar om
alle jogi's te helpen.
Anaëlle en Amélie een onafscheidelijk duo zijn?
Astrid de meest verstrooide jogi is?
Zara een Amazilia is?
Anaë stiekem heel erg graag bij de jv's zat? Ouhhhh

Alison heel erg bezorgd was om haar zus en broer en er dan ook goed voor zorgde wanneer
ze iets kwamen vragen?
Virginie een geweldige imitator is?
De derde jaars hun totem met glans hebben doorstaan?
Evelyne wel heel erg goed haar best deed tijdens het sluipspel?
Lien misschien wel de stilste maar zeker niet de minste jogi is?
Amélie echt beire is?
De jogi's nu echt wel allemaal alle liedjes van Eurosong For Kids uit hun hoofd kennen?
Anne-Laure soms de meest bizzare vragen kon stellen?
De jogi's één voor één shoppingqueens werden?
Enkele jogi's tijdens het checken van het geld toch heel erg de dramaQUEEN uithingen? Niet
waar, Alixe?
Sommige jogi's toch niet helemaal eerlijk zijn geweest?
De jogi's echt wel heel erg goed zijn in gedichtjes maken voor jongens?
Alle jogi's zich heel erg amuseerden tijdens het 'colorfest'?
Alle jogi's gespaard bleven van het gevreesde kampvirus tot de voorlaatste dag?
Virginie haar macaroni niet echt heel erg goed verteerd was?
De jogi's kei hard betrapt werden tijdens het liften?
We de jogi's natuurlijk nog een 2e keer betrapten 3km van het terrein met frisdrank en
snoep?
De jogi's de avond na 2e daagse zich plots allemaal slecht voelden omdat ze wisten dat ze een
dropping aan hun been hadden?
Sommige jogi's het er toch echt wel moeilijk mee hebben om een aansteker aan te steken?
Margot een zeer sierlijke val maakte in de rivier?
De leiding heel erg genoten heeft van het kamp?
Wij jullie willen bedanken voor het fijne kamp?
Wij jullie heel erg zullen missen?
Wij jullie allemaal, een voor een, heel graag zien

Ongeveer 6 resultaten (1 maand)

De linde organiseert weeral haar Lindefeesten, daardoor …
https://www.svr_krant.be/evenementen/Linde-Feesten/
2 september - Laten we er nog eens een feestje van maken voor de eerste vergadering van
de laatste maand. Vandaag is de vergadering op het terrein van de Linde van doen. Het zijn
namelijk de jaarlijkse Lindefeesten. Alles kan en alles mag - bon, nu ook niet alles mag, maar
het komt toch in de buurt -. Maak jullie alvast klaar voor nieuwe en oude attracties die je kan
vinden op deze buitengewone Lindefeesten.

Afbeeldingen
Scoete van Roi haar opendeurdag trok veel bezoekers …
https://www.scoetevanroi.be/hoofdmenu/opendeurdag/
8 september - Bel je oma, opa, tante, die nonkel die je al zo lang niet meer gezien hebt, je
vriendjes, vriendinnetjes en iedereen aan wie je denkt. Zeg hen dat ze deze dag zeker
vrijhouden in hun agenda. Dan kunnen jullie allemaal tezamen naar dit superfantastisch
festijn komen! Bestel een drankje, eet wat mee van de barbecue (op voorhand te bestellen)
en geniet van alle evenementen die klaar staan voor jullie op deze opendeurdag! Meer
informatie bij het algemeen nieuws.

Door opendeurdag moest scoutsvergadering worden afgeschaft.
http://www.dieenekrant.be/regionieuws/Geen-Scouts/
9 september - Omdat we allemaal gisteren ons zo geamuseerd hebben op de opendeurdag,
zullen we vandaag spijtig genoeg allemaal thuis moeten blijven. Het amusement van de
opendeurdag zal ook vandaag moeten vullen want het is geen scouts. Geniet nog eens
allemaal van een mooie vrije dag!

Derde zondag: Het ontstaan en de evolutie.
https://kalender.com/Derde-Zondag/
16 september - Ga eens lopen of spelen met die buurjongen die altijd aan je deur staat om
zich met jou te amuseren. Bezoek oma en opa eens of lees een nieuw boek. Vandaag zullen
jullie ons nog een dagje moeten missen, de derde zondag neemt nog een vergadering weg
van de weinige die we nog hebben.

Jongeren zijn met velen met de fiets op straat gekomen …
https://www.nieuwsoverfietsen.be/meise/scouts/fotofietstocht/
23 september - Pomp je banden op, zet je zadel recht, vervang eventueel een band, kijk je
remmen na en zie dat je lichten werken. Trek je helm aan, een fluohesje voor de verandering,
beklim je stalen ros en zet koers richting de onbezochte landen van het jongenslokaal.
Vandaag zal je je fiets zeker nodig hebben, zie dus zeker dat ze in orde is. We zullen ons aan
een tochtje wagen in de omstreken van de lokalen opzoek naar foto’s maar dan wel met een
kleine variatie eraan.

De leiding heeft weer een verrassing.
https://www.wathebbenjekindjesnietgraag.com/zezullentochmoetenwachten/verrassing/
30 september – Voor de allerlaatste vergadering van dit jaar heeft de leiding iets mega tof
gepland. Jullie zullen toch proper mogen wachten want het is en zal een verrassing blijven.
Meer informatie over waar en hoe laat zal nog volgen via mail. We zouden ook wel graag
weten wie er allemaal bij zal zijn. Gelieve dus op tijd te laten weten wanneer je er niet kan bij
zijn.

Contacteer je leiding nu!
https://zoekhetnummervandieleider.org/JV-leiding
Andreas De Bleser: 0476658181
Xander De Brandt: 0474177663

Vergelijkbare zoekopdrachten met Merobrix JV’s
Bedankt Jongens

Voor het top kamp

Jullie waren geweldig

Hopelijk vonden jullie het kamp

Even tof als wij

Bekijk zeker ook eens de weetjes

Ze zijn niet super

Maar allé, het kan ermee door

Wist je dat:
-

Axel een Distelvink is.

-

Borre een Cavia is.

-

Wout een Pitta is.

-

David een Patrijs is.

-

De totemgangers allemaal al hun opdrachten voor hun totem hebben voltooid

-

De JV’s een zekere dag vroeger zijn gaan slapen dan de welpen.

-

De JV’s alles gestapt hebben op tweedaagse (dat zeggen ze toch

-

Het de warmste tweedaagse was die zelfs de leiding heeft meegemaakt.

-

Arthur erin geslaagd is het laatste kaarsje te pakken bij het sluipspel.

-

Arthur bij datzelfde kaarsje, zo hard had geblazen dat al het kaarsvet in zijn

).

ogen was gevlogen (hij stelt het goed).
-

Wout ziek was gevallen de avond van de eerste dag van tweedaagse, maar
toch alles mee gestapt heeft de volgende dag.
Ilya de enige eerste jaar was die mee was op kamp.

-

Ilya toch zeer goed met alles mee deed ondanks dat hij de jongste was.

-

Baptiste in de avond plots alle liedjes van studio 100 kan krijsen.

-

Borre het ene moment zeer vriendelijk kan zijn en het volgende moment met
een 3,5 meter balk over het terrein kan lopen alsof het niets is.
David de enige JV was die niets moest doen voor zijn belofte.

-

Axel erin geslaagd is op zijn alleen (onder geheime begeleiding) naar een
ander kampterrein te gaan en daar met zijn charmes meisjes mee te krijgen.
Wout dacht dat hij slimmer was dan de leiding door zijn geld via de post op te
sturen. Spijtig dat de leiding ietsjes slimmer was.
David en Wout minder flink zijn dan ze lijken. De leiding had hun na de taptoe
betrapt bij de Givers, wat een kapoenen!
Isaac geprobeerd had geld mee te smokkelen onder zijn tekens. Spijtig dat de
leiding die truc al kende.

-

Axel en Wout graag de leiding uitdaagde, bv. met te vertellen over hun geld

-

Fredje, ondanks dat hij later is gekomen, toch met open armen ontvangen is.

-

Borre waarschijnlijk te veel Minecraft speelt. Altijd wanneer we moesten
wachten, was hij een muur aan het maken.
Mats in staat was te verdwijnen. Bij het sluipspel zat hij plots achter een
steen, we hadden hem al zo lang niet gezien dat we dachten dat hij weg was.
Mats zijn hele stripcollectie mee had, maar deze de eerste dag al allemaal nat
waren geworden.
Isaac stiekem een echte playboy is. Details blijven onbesproken.

-

Fredje en Baptiste twee handen op een buik zijn. Ze kunnen niet van elkaar
afblijven.

-

Axel denkt dat een jaar 275 dagen telt

-

Borre om de maand zijn gezicht vol honing smeert

-

Wout denkt dat een pony een babypaard is

-

Isaac de enige was die goed groenten kan snijden

-

De jv's de beste zithoek maakte en dat de jogi's en givers daar zeer vaak van
kwamen genieten
Dat Ilya het niet zo gemakkelijk vond om uit de dixie te komen

-

De 2e jaars het best wel fijn vonden als de buren k3 opzetten. De 3e jaars
vonden dat echt niet zo fijn

-

De JV’s de tofste groep waren op het kampterrein.

-

Xander gedoopt is dit kamp.

-

Andreas als hoofdleiding altijd overal nodig was.
De leiding het een top kamp vond.

-

What happens op kamp, stays op kamp. Veel details zullen we meenemen
naar ons graf.

De givergang
Jammer genoeg is het al de laatste Merobrix van het jaar. Het jaar en het
kamp zijn voorbijgevlogen en wij vonden het heel leuk met jullie xxx
Zondag 2 september
Vandaag is Sander jarig!!!! Dit gaan we vieren op
de Lindenfeesten wiehieeeee

Vrijdag 7 september
Ewaaa G’s vanavond allemaal welkom op supernova om een drankje te
consumeren of een burger te steken
Zeker komen, we zien jullie
daar!!

Zaterdag 8 september
Vandaag is het de opendeurdag, kom zeker af als jullie willen weten wie
jullie fantastische leiding van dit jaar gaan vervangen
Vergeet jullie
ook niet in te schrijven voor de heerlijke BBQ op de site.

Zondag 9 september
Na al dat harde werk en die colaatjes moet de leiding wat bekomen
daarom is het geen scouts vandaag…

Zondag 16 september
Vandaag is het de derde zondag van de maand dus jammer genoeg is het
ook vandaag geen scouts ☹

Zondag 23 september
Aangezien Sander 2 september jarig was en we dit niet konden vieren
door de Lindefeesten. Is het vandaag Komen eten: Zwander B-day
special. Jullie zouden allemaal … euro moeten meenemen (dit wordt nog
meegedeeld via Facebook) Cadeautjes voor Zwander zijn altijd welkom
Zondag 30 september
Vandaag is het al de allerlaatste vergadering. Meer informatie over de
uren en waar we afspreken volgt nog op Facebook. SPANNENDDDDD

WIST JE DATJES
 Wist je dat Thomas een echte vlogger is maar iedereen het toch
beter kan
 Wist je dat de givers dit jaar wel heel sociaal waren met de jv’s en
de jogi’s vooral Luka, Robbe en Jans zaten heel graag bij de
jonggidsen!!
 Wist je dat Louise zoals elk jaar jarig was op kamp en de givers
hierdoor fameus hebben kunnen snoepen
 Wist je dat de KSA een goeie wekker was voor de givers een gans
kamp lang? :p
 Wist je dat Thomas en Robin nooit van hun fiets zijn gestapt zelfs
niet bij de moeilijkste bergen en zelf graag wat meer fietsen dan de
andere givers, wat hun de bijnaam snelle rakkers heeft opgeleverd
 Wist je dat onze tafel is opgebouwd door geesten en zeker niet door
de givers want die hebben daar geen enkele sjorring gelegd.
 Wist je dat papa Shine nu ook een volledige totem heeft:
ongedwongen roek?!?
 Wist je dat Moret wel een heel erg speciaal meisje is maar ze toch
door iedereen geaccepteerd wordt
 Wist je dat Jans en Clem binnenkort op dezelfde familiefeesten
aanwezig zullen zijn
 Wist je dat de Chinees elke dag minstens 1 keer heeft gehoord dat
Jill van hem houdt?
 Wist je dat Moret en Louise de eerste dagen het meeste kookwerk
hebben gedaan terwijl de mannen lagen te rusten of aan het
socializen waren …
 Wist je dat Robin zich altijd 100% geeft voor een spel en altijd wilt
winnen
 Wist je dat Thomas graag voor kapper speelde en de chinees hier al
maar graag gebruik van maakte
 Wist je dat een balk, een schouder en de chinees geen ideale
combinatie is voor Luka
 Wist je dat Jans echt een voorbeeldige zoon is
 Wist je dat de givers zonder ajuinen hebben gekookt op kamp en
mama pils dat heel erg leuk vond, maar dan wel met erwten wat
papa Shine en nonkel Zwandy heel wa minder vonden …
 Wist je dat Clem bij elke pauze tijdens het fietsen dezelfde pose
aannam, de ik ben net gestorven laat mij rustig liggen-pose
 Wist je dat de givers (bijna) een echt zwembad hadden
 Wist je dat de givers Willy heel hard gemist hebben toen hij er nog
niet was
 Wist je dat Willy bijna elke dag werknemer van de dag was
 Wist je dat de Chinees Saïga heeft gekregen als totem

 Wist je dat Moret, Vanackere, Jans, Clem en Willy erdoor waren op
hun belofte maar deze laatste 2 wel nog een paar onderdelen
opnieuw moeten doen
 Wist je dat de givers de 2e dag van tweedaagse 0 kilometer
gewandeld hebben en bijna betrapt zijn omdat ze voorbij het
kampterrein zijn gereden
 Wist je dat de givers heel erg goed gefietst hebben en mama pils,
papa shine en die ene nonkel zwandy heel trots waren op hun
 Wist je dat de leiding het mega zalig kamp vonden en we onze
kindjes gaan missen volgend jaar
Zijn er nog vraagjes bel ons dan zeker
XOXOXOXOXOXOXOXO
De leiding en tot snel

Jin
Zondag 2 september
Ook dit jaar zijn de

Lindefeesten

weer van de partij. Dit jaar belooft er

een écht leuke activiteit te zijn! Meer info volgt nog via Facebook.

Vrijdag 7 september

Z

et je beste dans- (en werk-) beentje voor op ------Supernova!-------- Tweedejaars zijn
voor deze avond al leiding en worden overal ingezet. Eerstejaars worden verwacht om
20u en zullen instaan voor de vestiaire. Tot dan!

Zaterdag 8 september
Opendeurdag! Onze tweedejaars worden voorgesteld als nieuwe leiding, met
aansluitend een lekker stukje vlees op de barbecue! Voor meer info, kijk bij het
algemeen nieuws.
Uiteraard zijn jullie ook altijd welkom bij de opbouw hiervan, na de schooluren!

Zondag 16 september
VERRASSING!
Wat we al wel kunnen verklappen is dat we op verplaatsing afspreken. Het uur wordt nog
meegedeeld via Facebook. Gelieve wel te laten weten of je aanwezig bent, aangezien we dit
moeten reserveren. Doe dit zeker ten laatste op SUPERNOVA!!

Vrijdag 21 september
Om nog wat na te genieten van ons kamp, staat er vanavond

een fotoavond op het programma. Uiteraard zijn jullie
welkom met jullie ouders en broer of zus. De fotoavond begint om 20u op het
meisjeslokaal. Jullie krijgen nog een brief en een mail ter herinnering!

Zondag 23 september
Wenen, wenen, wenen… Geen scouts, maar derde zondag vandaag! Heb je toch te veel
verdriet? Je kan ons altijd bereiken via onze gsm!

Zaterdag 29 september
OPGELET! Dit is een zaterdag!
We trekken met z’n allen naar Walibi! We spreken later nog verder af ivm vervoer.
Aan het einde van de dag, komen we samen terug en gaan we nog een (stevig) hapje

eten.
Laat ook hier weten of je aanwezig kan zijn, zodat dit gereserveerd kan worden! Doe ook dit
zeker ten laatste op SUPERNOVA!

Wist je dat…
… We voor eeuwig goedendag in het Hongaars gaan kunnen zeggen?
… Amber een Hartelijke Dolfijn is?
… Kato V. veel de afwas mocht doen van Steven?
… Thomas bleef vasthouden aan zijn spuitwater en het dan ook helemaal niet erg vond
wanneer bleek dat er alleen maar spuitwater was gekocht?
… De jongens die hun haar kleurden de Belgische vlag konden vormen?
… Rayke een Attente Collie is?
… Tycho en Zeno geslaagd zijn voor hun belofte?
… Marthe niet zonder fruit kan?
… Heel Boedapest ons gehoord heeft na de match tegen Frankrijk?
… Maëlle een Goedlachse Coati is?
… Vic altijd maar wou flexen?
… Jó Napot!
… Arno veel affectie nodig had?
… Maxime er voor ons wél door is bij het conservatorium?
… Zeno een Openhartig Damhert is?
… Saar altijd maar wou gaan zwemmen?
… Het niet slim is om van dezelfde fles te drinken als zieke kindjes?
… Marnix er met zijn blonde haren en roze zwembroek er maar een klein beetje gay uitzag?
… Saar een Vastberaden Beo is?
… Pieterjan dj bij uitstek was?
… Tunesië geen continent is?
… Nathan kan blijven eten, zolang het maar barbecuevlees is?
… Amber kapper kan worden nu ze de haren van de jongens gekleurd heeft?
… Marthe een Aanpassende Schroefhoorngeit is?
… Tycho echt wel groenten kan eten als hij wil?
… Tiago wel heel veel verloren voorwerpen had na het kamp?
… De meisjes ondertussen alle liedjes van High School Musical en Pitch Perfect vanbuiten
kennen?

… Kato P. wél een kot heeft in Gent, maar nog niet weet wat ze zal studeren?
… Maëlle regelmatig kok van dienst was?
… Kato V. een Uitbundige Arasari is?
… Rayke overal, maar dan ook OVERAL foto’s en filmpjes van nam?
… Klinkák een halte is in Boedapest?
… Justien maar al te graag Chinees poepte (met de kaarten)?
… Tycho een Behoedzame Sint-Bernard is?
… Zeno een kleinzerig manneke is?
… De leiding het een fantastische afsluiting van hun scoutscarrière vond?

Heb je nog vragen, opmerkingen of wil je ons gewoon graag eens horen? Aarzel niet!

Toegewijde Kroonsifaka
0484 83 48 09

Strijdlustige Springbok
0474 20 55 09

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! 

