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Algemeen Nieuws
Na een heel avontuurlijk kawellenweekend waar de takken allemaal naar verschillende
bestemmingen reisden, een gezellige namiddag rolschaatsen en een succesvolle editie van de
spaghettislag zijn we weer klaar om er de komende maanden serieus in te vliegen!
Bovendien willen we graag de leden van het groepscomité en de oud-leiding bedanken voor
alle hulp op de spaghettislag. En uiteraard ook iedereen die langs kwam om van onze
spaghetti te smullen of hem is komen afhalen. Dikke merci!

In april en mei schijnt het zonnetje (hopelijk) al wat vaker en beginnen de dagen te lengen.
Met andere woorden het ideale moment om opnieuw de frisse buitenlucht in te trekken! Er
zullen ongetwijfeld heel wat bosspelen en andere leuke activiteiten gepland staan nu het
goede weer, weer voor de deur staat.
Nu het kawellenweekend voorbij is, trekken deze periode de oudste takken op weekend en/
of houden zij een leefweek. Wanneer zij welke bestemming onveilig zullen maken, vinden
jullie hier verderop! Meer info volgt ook zeker nog van de takleiding.
Op zondag 21 april hebben wij onze derde zondag, maar niet getreurd want dan kunnen jullie
een hele dag ongestoord paaseitjes zoeken! Vrolijk Pasen alvast! Ook in mei is er een derde
zondag van de maand en wel op de 19e mei.
Nu het al wat meer zomert in ons hoofd, beginnen we volop aan kamp te denken. Dit jaar
kunnen we met Soubry sparen voor gratis pasta op kamp.

En zeg nu zelf, een bord pasta
smaakt toch altijd! Willen
jullie ons helpen sparen? Dat
kan door simpelweg de
barcodes op de verpakking uit
te knippen en aan ons te
bezorgen. Wij nemen die met
veel plezier in ontvangst tot
en met zondag 26 mei.
Verder willen we graag iedereen bedanken die wafeltjes heeft gekocht! De takken zijn jullie
zeker dankbaar en de leiding heeft zeker wat leuks in petto met de gekregen centjes. Laat het
smaken!
Een stevige linker
Jullie groepsleiding
Andreas, Kate & Ella

KAPOENEN

ZONDAG 7 APRIL
Heb je altijd al eens willen koken op de scouts? Vandaag kan dat gebeuren. Jullie zullen tal
van opdrachten moeten vervullen om de benodigdheden voor het geheime gerechtje te
verkrijgen en dat ook klaar te maken. Het is dus nog een geheim wat het is, maar daar zullen
jullie snel achter komen!

ZONDAG 14 APRIL
De kapoenen kunnen tegen een stootje, en zijn stoere binken en binkinnen. De highland
games zijn populaire spelen in Ierland, maar dat wil niet zeggen dat wij dat niet kunnen. “De
kapoenen hihgland games” staan vandaag op het programma. Eet als ontbijt maar al spek
met eieren, want jullie zullen het nodig hebben! Tot snel.

ZONDAG 21 APRIL
Vandaag is het Pasen en ook 3e zondag, maar gelukkig hebben de paashazen heel veel lekker
eitjes verstopt!! Ga dus allemaal paaseitjes zoeken en smul maar van die heerlijke
chocolade! Volgende vergadering is op een vrijdag, dus lees zeker de merobrix al eens door.
VRIJDAG 26 APRIL-ZATERDAG 27 APRIL
DEZE VERGADERING IS OP EEN VRIJDAG! Vandaag doen we het kawelleweekend nog eens
over maar dan in een miniversie. We organiseren een slaapfeestje! We verwachten jullie
met een volle maag om 20u met slaapzak en veldbedje aan het lokaal. We doen s’ avonds
nog een kleine avondactiviteit en dan gaan we te bed. S’ ochtends voorzien we een ontbijtje
en mogen jullie mama en papa jullie terug komen ophalen om 9.30u.

ZONDAG 5 MEI
Het laatste paasspel is in zicht! De klokken zijn al terug naar Rome, maar ze zijn de paashaas
vergeten! De leden willen geld inzamelen voor de paashaas, zodat hij een vliegtuigticket kan
kopen om terug te vliegen. Dit doen ze door allerlei spelletjes rond Pasen. Vandaag zullen we
dus de paashaas helpen om terug naar Rome te gaan. Zal het de kapoenen lukken om de
paashaas te helpen?

ZONDAG 12 MEI
We geven nog eens de leiding aan de jin, want vandaag is het jin in leidng. De jins mogen
nog eens wat proeven van het echte leiding zijn, hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig om er een
spetterende vergadering van te maken.

ZONDAG 19 MEI
Weer een 3e zondag ☹Hopelijk schijnt het zonnetje, zodat jullie buiten kunnen spelen! Tot
volgend weekend! Let op, volgende vergadering is een vrijdag!
VRIJDAG 24 MEI
De leiding heeft binnenkort weer examens, en dus is het deze week een vergadering op
vrijdag! Wat de vergadering zal zijn is nog een verrassing, dat zal afhangen van het weer, het
zal zeker een spetter van een vergadering zijn.

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

Dartele Pinguïn

(Justien van den Noortgate) 0493 76 98 65

(Maxime Aerts) 0486 50 07 05

Bedrijvige Seriema

Ondeugende Sifaka

(Victor De Lannoy) 0468 14 92 47

(Pieterjan Vanackere) 0471 27 14 57

Bedaarde Flicka
(Tiago De Smedt) 0468 13 69 80

KABOUTERS
Liefste kaboutertjes,
Willen jullie te weten komen welke leuke activiteiten er de
komende 2 maanden op de planning staan ? Verbind dan snel de
namen van onze vergaderingen met de bijhorende prentjes en
ontdek zo welke vergadering op welke dag gepland staat !
xxxx

levend gezelschapsspel

14 APRIL

apotheker spel

21 APRIL

derde zondag

7 APRIL

koken (5 euro)
(laten jullie iets weten
Als jullie kunnen komen? )
19 MEI

nachtspel + blijven slapen
( laten jullie iets weten als
jullie kunnen komen ? )

28 APRIL
(opgelet : 5
euro
meenemen !!)

jin in leiding

24 MEI (avondactiviteit)

derde zondag
4 MEI (van zaterdag
20h tot zondag
10h30)

SPEELSE OERANG-OETAN
(0471132865)
EIGENZINNIGE STEENBOK
(0476025195)
MONDIGE KUIFMEES
(0471252525)
OPENHARTIG DAMHERT
(0497397864)

Zondag 7 april = levend gezelschapsspel /
Zondag 14 april = Apothekerspel
Zondag 21 april = derde zondag
Zondag 28 april = kookvergadering ( gelieve 5 euro mee te nemen voor de
ingrediënten. Laten jullie ook weten of jullie kunnen komen ?)
Zaterdag 4 mei = Avondspel ( + blijven slapen op het lokaal. We nemen een
slaapzak, zaklamp en matje mee! We verwachten jullie zaterdag om 20h en jullie
mogen zondag om 10h30 weer opgehaald worden. Laten jullie ook weten of jullie
kunnen komen ?)
Zondag 12 mei = Jin in leiding / Zondag 19 mei = derde zondag
Vrijdag 24 mei ( 19h-21h ) = Mastermind

mastermind
12 MEI

Welpen
7 april
Vandaag komen die stevige scoutsbottinnen eindelijk eens van pas, want vandaag gaan wij
een leuk stapspel spelen waarbij we voor niets of niemand aan de kant gaan.

14 april
Vandaag zullen we zien wie er het meest geld kan verdienen
door zich zo sneaky en snel mogelijk te verplaatsen. Laat de
maffiabaas in jullie maar omhoog komen.

21 april

Jullie weten al wat dit betekent: 3e zondag… 

28 april
Hoog tijd om die technieken nog eens wat bij te schaven!
Dit zal zeker een handige vergadering zijn voor de welpen onder ons die hun
belofte dit jaar moeten doen.

5 mei
Vandaag mogen jullie jullie bouwskills eens boven
halen. In plaats van heel de tijd op fortnite te
bouwen, gaan we nu eens kijken wie echt het
mooiste kamp kan maken.

12 mei
Vandaag staan jullie onder leiding van onze geliefde vrienden: de Jin!

19 mei
Weer eens 3e zondag…  Tot volgende week!

26 mei
We zullen vandaag eens uitzoeken
wie van jullie de grootste atleet is.
Dus eet ’s middags maar flink wat
pasta. Jullie zullen het nodig hebben.

Groetjes, de leiding
Genietende Fodi (Lukas) 0498/84.69.29
Assertieve Banteng (Marnix) 0488/38.77.39
Argeloze Marter (Nathan) 0468/11.52.26

Merobrix
April-Mei

JONG GIDSEN
Lorem ipsum dolor sit amet

Merobrix
April-Mei

Vrijdag 5 April
Aangezien jullie coolste leiding dit weekend op zondag niet kan, doen we het dit week
op een vrijdagavond! Wat denken jullie van een gezellige filmavond? Neem gerust
wat snacks en drankjes mee en wij zorgen voor de rest! 20-22u30

Zondag 14 April
Vandaag spelen we een super coole variant op Stratego! Bereid je beste strategische
moves voor, want die zal je zeker nodig hebben.

Zondag 21 April
3de zondag: Helaas pindakaas! Het is geen scouts Baby’s :(

Zondag 28 April
VERRASSINGSVERGADERING: spannend spannend! Voor vandaag heb je
werkhandschoenen en een fles water nodig!

Zondag 5 Mei
Spa dag: We hebben de vorige moeten verzetten dus hier is die weer! Breng je
badpak/bikini en snacks mee!

10-11-12 Mei Weekend
JG WEEKEND!!!!!!! Houd deze datum maar zeker vrij!!!!! We gaan namelijk op
weekend! Binnenkort krijgen jullie nog een brief met meer informatie !

Zondag 19 Mei
OOOH spijtig :( Vandaag is het weer die helse 3de zondag :( Voor vragen,
liefdesverdriet of andere zaken kan je terecht bij de leiding (of in de WhatsAppgroep). Voor vrouwelijke problemen neem je best contact op met Nina ;)

Zondag 26 Mei
Vandaag gaan we eens laten zien wat we fysiek waard zijn; we spelen: “The Highland
Games”. We gaan geen enkele uitdaging uit de weg! Vandaag zijn wij de echte
tanken van de scouts. JV’s wie? JV’s wat?

Joviale Stekelstaartzwaluw: 0492/55.34.02
Fantasierijke Waterwolf: 0493/65.58.80

JV’S
7 april

14 april (11:00-14:00) (Laat ten laatste vorige zondag weten ofdat je komt)

21 april

26-27-28 april (Meer info volgt nog)

5 mei

12 mei

19 mei

26 mei
350 × 233

Fijn pasen en paasverlof!!
Bij problemen kan je ons altijd contacteren op volgende nummers
Doelgerichte Ever : 0474 17 76 63
Onstuimige Kyang : 0471 74 21 96

JINS
Dag liefste vriendjes, hierbij de merobrix voor de komende twee
maand. We hopen jullie talrijk te mogen ontvangen op onze
mega leuke vergaderingen!
7 april (3e zondag)

14 april (stadsspel) ~ verdere info volgt!

19e – 21e april (Jin weekend) ~ verdere info volgt!

28e – 3e mei (leefweek) ~ verdere info volgt!

12 mei (Jin in leiding) ~ 14u – 17u30

19 mei (3e zondag)

24 mei (verwenavond) ~ vrijdag van 20u – 22u30

Vele kusjes en knuffels van jullie lieftallige leiding!
Geliefde Olifant
Bereidwillige Aloeatta
Temperamentvolle Vink

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! 

