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Algemeen Nieuws
Ondanks het slechte weer hebben we er weer een gezellige en leuke
opendeurdag van gemaakt! Met heel wat nieuwe inschrijvingen
kan het nieuwe scoutsjaar van start gaan. Hopelijk kijken
jullie even hard naar uit als wij!

Spijtig genoeg moeten we elk jaar weer afscheid nemen van een
aantal enthousiaste leiders. Dankjewel Ellen, Nina, Sander,
Xander, Ella & Andreas. Terwijl nemen we ook afscheid van

Gunter als voorzitter van het groepscomité, merci voor al die jaren
inzet!

Maar gelukkig komen er ook enkele nieuwelingen bij. Welkom

Bregt, Jan, Saar, Amber, Marthe, Maëlle, Ray-Anne & Tycho om
onze leidingsploeg te versterken. Wij hopen alvast dat we er het
beste van kunnen maken.

Omdat we dit jaar afscheid hebben genomen van Ella & Andreas

als groepsleiding, wilt dit zeggen dat er een nieuw team voor jullie
zal klaarstaan. Daarom verwelkomen we Justien & Pieterjan om
Kate mee te helpen bij deze taak.

Danku voor het afgelopen jaar & de verschillende helpende

handen om steeds samen met ons alles tot een goed einde te kunnen
brengen.

Dit jaar hebben ze “Scoutmoedig” gekozen als jaarthema. Dit omdat de scouts

graag op verkenning gaat. En onderweg naar een nieuw avontuur kan je een
blauwe plek oplopen. Dat is waar scouting voor staat: een plek waar je mag
vallen en anderen je helpen opstaan. Waar mislukken niet falen is, maar een
niewe ervaring betekent. Een leerkans

Scoutspelen zitten vol risico. Verantwoord risico. Zo leer je gevaar inschaten en
grenzen ontdekken. Door te verdwalen, ontdek je nieuwe wegen en nieuwe
plekken.

Durf! En durf toegeven dat je niet durft. Ook dat vraagt moed. En wat voor de één
spannend is, is voor de ander een
fluitje van een cent. Samen een uitdaging aangaan met respect voor iedereen, ook
dat is scoutmoedig.
Scoutmoedig zijn, betekent ook tonen wie we zijn: Scouts en Gidsen, trots op ons

uniform en waar we voor staan. We zijn zichtbaar in onze eigen buurt, durven
onze mond opendoen en een standpunt innemen.
Maar we durven ook luisteren naar ouders en buurtbewoners: zowel naar hun
bezorgdheden als hun complimenten. Soms graag gezien, soms in het midden van de
storm. Wie scoutmoedig kiest, blijft sterk staan.
Een stevige linker
Jullie groepsleiding
Justien, Pieterjan & Kate
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Kalender
Vrijdag 4 tot en met zondag 6 oktober:
Overgangsweekend
Om het jaar goed te starten beginnen wij zoals jaarlijkse gewoonte met onze
overgang. Dit wilt zeggen dat de oudste takken (Jogi’s, Jv’s, Givers & Jins) op
vrijdag 4 oktober vertrekken. De leden vertrekken samen met de taken waar ze
voorbije scoutsjaar bij hoorden. Dit wilt zeggen dat de derdejaars kabouters die
jonggids worden nog niet mee vertrekken op weekend.
Alle praktische informatie ontvangen de leden binnenkort via de post van hun
takleiding.
De jongste takken (Kapoenen, Kabouters & Welpen) worden zondag 7 oktober
verwacht om 12.30 op hun lokaal. In de loop van de dag zullen de derdejaars of bij
de Kapoenen de tweedejaars overgaan naar de volgende tak. De jongste leden
nemen een lunchpakket, voldoende drankjes, of een centje en een regenjas mee.
Diegene dat overgaan nemen kledij mee dat heel vuil mag worden en eventueel
een handdoek.
Zondag doen we om 17.30 met alle taken samen de sluiting aan het jongenslokaal,
op het veldje achter het lokaal aan de gebouwen van de Linde. Daar worden de
verschillende takleidingen voorgesteld en het groepcomité. Alle leden mogen daar
dan ook worden opgehaald.

Zaterdag 12 oktober: Soep verkopen
Dit jaar vertrekt de Jin weer op buitenlandskamp, daarom gaan ze weer van start
met hun verschillende verkoopacties. Vandaag staan ze op de markt van Meise,
jullie kunnen de Jins steeds een bezoekje gaan brengen van 8u tot 12u waarbij er
heerlijke soep te verkrijgen is. Als jullie geen tijd hebben om zaterdag langs te
komen, kunnen jullie ook steeds een berichtje sturen om heerlijke soep te
bestellen. Jullie kunnen genieten van Courgette soep met kruidenkaas en
tomatensoep, steeds te verkrijgen met verse gerolde balletjes.

Zondag 13 oktober: Vriendjesdag
Deze dag is bestemd om nog nieuwe kindjes te verwelkomen op de scouts. Wil je
graag een vriendje of vriendinnetje meenemen naar de scouts? Tonen hoe leuk het
wel hier is en waarom je dit de beste activiteit is om op een zondag te beoefenen?
Hoe meer vriendjes jullie meenemen hoe meer plezier er beleefd kan worden.

Vrijdag 18 oktober:
Dag van de Jeugdbeweging
Vandaag mogen jullie aan iedereen tonen hoe trotst jullie wel zijn om in de scouts
te zitten. Heel Vlaanderen doet vandaag zijn of haar uniform aan om naar het
werk of naar school te gaan. Jullie fierheid en enthousiasme mag zeker gedeeld
worden via de sociale media! Trek daarom zeker een leuke foto en stuur deze door
naar ons en kunnen wij ze posten op onze facebook en instagram pagina.

Zondag 21 oktober: Derde zondag
Helaas pindakaas! Zoals steeds is er de derde
zondag van de maand geen scouts. Tot
volgende week!

Zondag 18 november: Derde zondag
Ai ai, alweer geen scouts. Probeer de leiding niet té hard te missen vandaag!

Zaterdag 23 november: Pannenkoeken verkopen
Zin om te genieten van de heerlijke pannenkoeken en de Jins te steunen? Hou dan
zeker de facebook pagina in het oog om te weten te komen aan welke winkel ze
zullen verkopen. Als ze zaterdag nog pannenkoeken over hebben, staan ze met
veel plezier aan de sluiting klaar om jullie heerlijke pannenkoeken aan te bieden.

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 14 oktober
het inschrijvingsgeld te storten. Hierna is je kind definitief ingeschreven en volledig
verzekerd bij Scouts en Gidsen Vlaanderen

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 en
dasring te kopen.
Scouts: jongens

Gidsen: meisjes

§ Hemd

§ Hemd

§ Korte broek

§ Rok

§ Riem

§ Groene en grijze kousen

§ Groene en grijze kousen

§ Das + dasring

§ Das + dasring
Extra welpen: welpenpetje

Optioneel: T-shirt Scouts en Gidsen Sint-

Optioneel: T-shirt Scouts en Gidsen Sint-

Brixius-Rode

Brixius-Rode
Al deze zaken kan je kopen in de scoutswinkel (www.hopper.be). Wij verkopen zelf ook
tweedehandsuniformen, dassen en dasringen. Meer info bij Maëlle Charpentier (Kabouters)
en Amber Darras (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.
§ Beloftekens: 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

Lieve kapoentjes,
Het nieuwe scoutsjaar staat voor de deur!
We vliegen er meteen in met een heleboel spelletjes.
De leiding heeft er al super veel zin in, hopelijk jullie ook!
Maak jullie maar klaar voor een spetterend jaar!

6/10 overgang

13/10 vriendjesdag
14U-17U30

12.30U-17U30

Je mag vandaag een vriend/vriendin
meebrengen naar de scouts.

Gevulde maagjes

Bosspel
Verschillende
scoutsspelletjes

18/10
Vandaag is het DE dag om
te tonen dat je in de scouts
zit! Iedereen trekt vandaag
zijn/ haar uniform aan
om naar school te gaan.
stuur

geen scouts!

info@scoetevanroi.be

27/10 Leer-de-leiding-kennen-spel
14U-17U30

20/10 3de zondag

2/11 Halloweentocht
18U30-20U30

10/11 Stratego

20/10 3de zondag
geen scouts!

14U-17U30

24/11 laddercompetitie

LIED KAPOENEN

14U-17U30

Kapoenen, Kapoenen
je kent ons toch wel
Van zingen en spelen
Dat vinden we wel
• Je kan bij ons een 4-uurtje kopen aan 50 cent.
(koekje en/of drankje)

Al is het soms moeilijk

• Elke vergadering start om 14 uur
en eindigt om 17 uur 30u.
Tenzij dat anders vermeld staat.

Toch doen we ons best

• Een kapoen neemt altijd zijn goed
humeur mee naar de scouts.

En dat vinden we fijn

om vriendjes te zijn

• Een kapoen neemt telkens zijn
fluohesje mee naar de scouts.

CONTACT

Tiago:

Thomas:

Marthe:

Saar:

Rayke:

0468 13 69 80

0492 55 34 02

0495 47 89 56

0471 28 13 10

0477 40 78 19

KABOUTERS
Liefste kaboutertjes, het is zover! Een nieuw jaar staat voor de deur. Lees snel even verder om te weten wat jullie de komende maanden te wachten staat.

Zondag 6 oktober: overgang
Vandaag nemen we afscheid van onze oudste kabouters en verwelkomen we de oudste kapoentjes. We spreken iets vroeger af. Jullie worden verwacht om 12u30 met gevulde
maagjes op het welgekende meisjeslokaal.
We starten in perfect uniform maar slechte kleren zijn zeker geen slecht idee vandaag. We zouden wel eens heel vuil kunnen worden!
Jullie mogen worden opgehaald op het Jongenslokaal om 17.30 na een sluiting met iedereen!

Zondag 13 oktober: vriendjesdag
Ken je iemand die de scoutskriebels al in zich heeft? Iemand die zin heeft om elke zondag samen fijne dingen te doen en als hoogtepunt samen op kamp te gaan? Dan is het
vandaag de grote dag! Breng allemaal maar wat vriendinnetjes mee om de scouts te leren kennen.
hoe meer zielen, hoe meer vreugde!

Zondag 20 oktober: 3 e zondag
Spijtig, vandaag de eerste 3e zondag van het jaar. Tijd om langs te gaan bij oma en opa of nog wat huiswerk te maken.

Zaterdag 2 november: halloweenspel
Opgelet! Dit is een zaterdag.
Vanavond worden jullie allemaal verkleed (in thema) & warm genoeg gekleed verwacht op het lokaal om 19u30. Jullie mogen hier terug opgehaald worden om 21u30. Wat we juist gaan doen,
blijft nog een geheimpje. Wat we wel al kunnen verklappen:
het wordt griezelennnnnn

zondag 10 november: cluedo
Slecht nieuws! Er werd een moord gepleegd in ons gezellig dorpje. Wie is de schuldige? Waar pleegde hij de moord? Waarmee pleegde hij de moord? Vandaag hebben we zeker jullie hulp nodig
om deze vragen op te lossen! Kom zeker langs om samen met ons alles te onderzoeken.

Zondag 17 november: 3e zondag
Alweer die stomme 3e zondag? Tijd om eens gezellig in de zetel te kruipen met een warm dekentje en een toffe film vandaag. Tot volgende week, kabouters!

Zondag 24 november: reuzeganzenbord
Eens gooien met de dobbelsteen, stapje vooruit of twee stapjes terug achteruit. Oh nee, je moet naar de gevangenis! Je kent het wel, ganzenbord. Vandaag meer van dit maar
wel groter, gekker, spannender en veel leuker! Zijn jullie even benieuwd als wij? Kom dan zeker meespelen vandaag op het welgekende uur & lokaal.

Ziezo, liefste kaboutertjes. Dit was de eerste merobrix voor het nieuwe scoutsjaar. Wij hebben er alvast zin in. Jullie ook?
Hopelijk mogen we jullie elke week talrijk verwachten om ons samen goed te amuseren!
Zijn er nog vraagjes? Mis je ons heel erg? Aarzel dan niet om een van ons te contacteren!
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.

Yana a.k.a. Speelse Orang-oetan

Een kabouter is blij.

0471/13.28.65

Een kabouter speelt mee.
Een kabouter doet graag pleziertjes.
Wees een kabouter.

Maelle a.k.a. goedlachse coati
0484/06.29.31

Pieter jan a.k.a. ondeugende sifaka
Margot a.k.a. bereidwillige aloeatta
0479/53.18.63

0471/27.14.57

Welpen
Dag lieve welpen,
Oktober betekent de start van het nieuwe scoutsjaar dus laten we er samen
een leuk jaar van maken!
Omdat het allemaal wat nieuw is voor jullie willen we ons zelf eventjes
voorstellen zodat jullie ons al een klein beetje kunnen leren kennen.
Om te beginnen stellen we jullie Kato voor, tijdens haar vrije tijd kan je
Kato vinden op haar rugby club, ze is een echte uitblinker in haar sport,
dus ik zou maar oppassen bij een potje rugby! Ze laat zich niet snel doen
en is van niets of niemand bang. Ze is de zotste van de bende.
Als tweede hebben we Tycho, misschien wisten jullie het al maar hij is de
broer van jullie voorgaande leider Marnix. Tycho is een zeer loyaal
persoon en zal altijd eerlijk zijn tegenover zijn groep. Hij speelt zelf
ook graag voetbal, dus jullie kunnen hem altijd vinden voor een
voetbalpartijtje. Tycho is de beste helper die er is, hierbij kunnen
jullie altijd terecht als er iets is.
Na Kato en Tycho hebben we ook nog Bregt, hij is net nieuw in de scouts
maar zal het zeker even goed doen als de rest. Bregt is een sympathieke
jongen die net zoals Tycho het eens leuk vindt om te ravotten, maar hij
kan ook serieus zijn.
Last but not least hebben we Amber, een lieftallige dame dat houdt van
lachen en graag een hart onder de riem wilt steken bij wie het nodig
heeft. Amber zit al 11 jaar in de scouts en is vastberaden om haar 12de
jaar heel leuk te maken.

6 oktober
Het eerste weekend van de maand oktober is een hele speciale! Er komen
nieuwe welpen bij en de derdejaars worden jv’s, ook krijgen jullie nieuwe
leiding en samen zullen wij er een fantastisch jaar van maken! We
verwachten jullie graag om 12.30 met gevulde maagjes! Jullie ouders mogen
jullie weer ophalen om 17.30 aan het jongenslokaal!

13 oktober
Vandaag is het vriendjesdag! Dat betekend dat jullie jullie school-,
voetbal-, …- vrienden mogen meenemen naar de scouts. Samen zorgen we

ervoor dat ze het fantastische scouts gevoel te pakken krijgen. Degene die
de meeste vriendjes meeneemt krijgt een verrassing!
20 oktober
Helaas pindakaas het is derde zondag.
27 oktober
Vandaag zullen we racen tegen de klok, want we gaan namelijk het éénminuut spel spelen. Trek jullie snelste schoenen aan, want jullie zullen

het nodig hebben!!
3 november
Trek je uniform en je bottine al maar aan, want vandaag hebben we ze
nodig.

10 november
.ƃɐp ǝpɹǝǝʞǝƃɯo sı ʇǝɥ ʇuɐʍ ƃuıɹǝpɐƃɹǝʌ ǝʇɹɐdɐ uǝǝ ʇǝɥ sı ƃɐɐpuɐʌ
17 november
Is het nu al terug die stomme derde zondag? :’(

24 november
Wie oh wie wint de welpen competitie? Zie maar dat jullie allemaal
aanwezig zijn!

Groetjes van jullie lieftallige leiding:

Behoedzame Sint-Bernard (Tycho): 0485224536

Hartelijke Dolfijn (Amber): 0492040014

Uitbundige Arasari (Kato): 0475737210

Bregt Mahieu ( zonder totem): 0471629534

JOΠGGIDSΣΠ
Liefste jogi’s,
Hier is hij dan, onze allereerste merobrix van dit scoutsjaar!
Wij hebben er alvast heel veel zin in om er een geweldig jaar
van te maken. Hopelijk zijn jullie op de vergaderingen massaal
aanwezig en hebben jullie er evenveel zin in als wij!
Kusjes,
Jullie leiding
4-6 OKTOBER
Houd dit weekend zeker
vrij, want we gaan op
overgangsweekend!
Meer info is te vinden
in de brief over het
weekend. Dit is voor de
jonggidsen die al
jonggidswaren vorig
scoutsjaar, de nieuwe
jogi's starten nog bij
de kabouters en worden
om 12.30 verwacht en
dan verwelkomen we
jullie graag bij ons :)
13 OKTOBER ( 14h – 17h30 ) : VRIENDJESDAG
Vandaag verwachten we jullie
om 14h aan het scoutslokaal
met al jullie vriendinnetjes.
We gaan een spel spelen om hen
te tonen hoe geweldig de
scouts is en hopelijk zien we
jullie vriendinnen daarna nog
op de vergaderingen
verschijnen en komen er zo
weer nieuwe jonggidsen bij! ☺

20 OKTOBER : DERDE ZONDAG
We zullen hier niet te veel
woorden aan vuil maken….
Vandaag is het geen scouts,
maar niet getreurd volgend
weekend staan we klaar voor
een geweldige vergadering!

27 OKTOBER ( 14h-17h30 ) : WOUDLOPERSKEUKEN
Deze vergadering bestaat uit 2
leuke activiteiten: eerst koken
we samen de lekkerste hapjes en
gerechten (chefkok Zeno zal dit
allemaal in goede banen leiden).
Daarna is het tijd voor iets nog
leuker: het opeten van onze
zelfgekookte maaltijd!!! Mmmm
wij hebben er al zin in!

3 NOVEMBER (14h-17h30) : BABYFABRIEK
Vandaag staat er een groot spel op de
planning! We gaan er nog niet te veel
over verklappen, maar we kunnen jullie
wel al de naam van het spel vertellen :
‘De babyfabriek’. Hopelijk komen jullie
massaal opdagen, want 1 ding is zeker:
het wordt een geweldige namiddag!

10 NOVEMBER ( 14h-17h30) :
TECHNIEKENVERGADERING
Aangezien echte jonggidsen
stevige sjorringen moeten
kunnen maken, organiseren we
vandaag een
techniekenvergadering. Geen
nood! Het wordt geen saaie
vergadering zoals de normale
techniekenvergadering. We
steken het in een nieuw jasje
en sjorren een ……!!!
Wil jij weten wat het wordt,
kom dan zeker ook! ☺
17 NOVEMBER: DERDE ZONDAG

24 NOVEMBER ( 14h-17h30)
ESCAPE-SPEL

:

Vandaag organiseren we een escapespel. Welk team kan als eerste
ontsnappen aan de hand van de
verborgen hints?

En vergeet niet: Een Jonggids
kent haar Wet en Gebed!
Probeert steeds met de fiets
te komen en brengt haar
goed humeur mee!

Argeloze marter
0468115226
Gedreven hathi
0493769865
Mondige kuifmees
0471252526
Openhartig damhert
0497397864

Wij zijn jonggidsen wij wagen het
avontuur
We zijn kameraden en willen
eerlijk zijn met elkaar
We willen samenwerken en
beslissen
We zeggen onze mening en
luisteren naar die van een ander
Zelf zet ik al eens de eerste stap
Ik help graag waar ik kan
Ik wil willen en kan verliezen
Ik respecteer wat waardevol is de
mens de natuur en het materiaal
Jezus voorbeeld zal ons hierbij
helpen

In het spoor van de heer willen we in
vriendschap samen een weg zoeken
naar de grote stad der mensen
Vol aandacht en bewondering willen we
stil worden bij de ontdekking van de
natuur en ontmoeting van iedere mens
Zo willen wij ons bekwamen en inzetten
om trouw, eerlijk, blij en handig mee te
bouwen aan een nieuwe wereld waar
het steeds beter is om samen te zijn

Jv’s
4 oktober – 6 oktober
Het beruchte overgangsweekend vindt plaats! Hier gaan de derde jaars over naar
de givers en komen er zondag nieuwe eerste jaars bij die we mogen dopen!!
Meer info volgt via de post!

13 oktober
Neem allemaal jullie fiets mee vandaag, want we gaan fotofietstocht doen! Allen
aanwezig om 14 uur stipt en met de fiets (wat altijd moet).

20 oktober
Vandaag is het derde zondag, wat inhoudt dat het geen scouts is… Ga allemaal
maar eens goed studeren voor school.
Tot volgende week!

27 oktober
Het is eens tijd om te zien wie de meest sportieve jv is. Maak dus jullie borst al
maar nat voor uitputtende sportvergadering.

3 november
Wat is de scouts nu zonder eens goed te ravotten in het bos? Niks! Dus, old
school bosspel staat op jullie te wachten.

10 november
Wij stoere jv’s durven elkaar al eens uitdagen, vandaar dat we het grote
uitdagingsspel spelen!

17 november
Ween, ween, weer een derde zondag… We verwachten jullie allen volgende week
weer.

24 november
De laatste activiteit van de maand, spannend… Laten we het spannend houden
en kom er zelf achter wat we gaan doen.

De drie leiders
Ongedwongen roek

0479731799

Genietende fodi

0498846929

Assertieve banteng

0488387739

DE GIVERS
EN HUN TIJDLIJN
4-5-6 OKTOBER

3 NOVEMBER

OVERGANGSWEEKEND : DE REST VAN
DE INFO VOLGT IN DE BRIEF.

424 BC : NIET KLEINER MAAR GROTER
EN DUS OOK BETER.

13 OKTOBER

10 NOVEMBER

THE YEAR 1314 : DEZE TIJD WAS
ZWAAR, NAT EN KOUD. ZEKER NIET
VOOR ZWAKKELINGEN, DUS IDEAAL
VOOR EEN ECHTE SCOUT

HET JAAR 0 : TOEN HING ONZE GOEDE
VRIEND GOED VAST MAAR TOCH
LUKTE HET HEM TE ONTSNAPPEN.

20 OKTOBER

17 NOVEMBER

3DE ZONDAG : JULLIE, KIDDO’S, MOGEN
THUISBLIJVEN WANT WIJ HEBBEN EEN
DAGJE VRIJ.

3DE ZONDAG : HET IS WEER ZOVER,
VOOR ONZE MAANDELIJKSE
VAKANTIEDAG, DUS BLIJF MAAR
LEKKER THUIS.

27 OKTOBER

24 NOVEMBER

ALL-ROUND : DE UITDAGERTJES ONDER
JULLIE ZULLEN ZICH DEZE DAG VOLOP
KUNNE UITLEVEN.

HET BEGIN DER TIJDEN : DE MENS
WORD STEEDS SLIMMER EN STERKER
MAAR ONDERHOUD IS SOMS OOK
EENS NODIG.

De leiding
Victor Delanoy: 0468149247
Robbe Balcaen: 0475277948
Jan Henrard : 0470258957

WERELDHIT
“PANNEKOEKEN
MAKEN EN DAN ETEN”
NOGSTEEDS OP NUMMER 1
WILDSTE
OVERGANSWEEKEND OOIT
EI SPEL

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! 

