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Algemeen Nieuws
We wensen jullie uiteraard een fantastisch en scoutmoedig 2020 !
Nu de examens en de feestdagen achter de rug zijn, zullen de vergaderingen
weer op zondag doorgaan. In februari & maart staan er weer heel wat speciale
vergaderingen op de planning. Hieronder vind je meer informatie.
Ook dit jaar organiseren we een heuse wafelverkoop. Jullie krijgen via de leiding
een brief mee met de uitleg over hoe je online kan bestellen, Het bestelformulier
is te vinden op onze site. Indien gewenst zijn er ook scheurbriefjes te verkrijgen
bij de leiding (voor leden die aan huis willen verkopen). De betalingen gebeuren,
net als vorig jaar, enkel via overschrijving; wij ontvangen dus geen cash geld
meer. Begin februari worden de brieven uitgedeeld, maar alle informatie is ook
terug te vinden op de website.

Vrijdag 31 januari : Nieuwmaand – Jin Café
Ten voordele van het Buitenlands kamp organiseren de Jin een gezellige avond
met kampvuur. Er zal heel wat lekkers worden aangeboden: een uitgebreide
keuze aan jenever, hartverwarmende chocolademelk, pintjes & frisdrank alsook
lekkere hapjes.
Willen jullie meegenieten van deze avond en tegelijkertijd de Jin steunen?
Iedereen welkom! Zo kunnen jullie ook de rest van de leidingsploeg beter leren
kennen.

Zondag 23 februari : 3e zondag
De leiding is op leidingsweekend om het kamp al voor te bereiden. Daarom is er
dit weekend geen scouts. Maar wij zien jullie graag volgend weekend terug!

Vrijdag 28 februari : Quiz Jin
Zin in een hersenkrakende avond? Een gezellige avond met vrienden en tonen
wie de slimste is? Dan is deze avond ideaal !
De Jin organiseert een Quiz ten voordele van hun Buitenlands kamp in Zaal De
Linde (achter het jongenslokaal).
Vorm een team van maximum 5 personen, en betaal 15 euro per groep.
Hiermee maak je kans op mooie prijzen!
Tijdens de Quiz zijn er ook snacks en drank te verkrijgen.
Interesse? Stuur een mailtje naar ‘Jin@scoetevanroi.be’voor inschrijving of
extra vragen.

Zaterdag 7 maart : Spaghettislag
Er kan nog meer gesmuld worden tijdens deze Merobrix. Namelijk tijdens onze
spaghettislag die plaatsvindt op 7 maart in het Willy Van den Berge-centrum
aan het zwembad van Meise. Zoals elk jaar staat er overheerlijke spaghetti op
het menu, ook vegetarische porties te verkrijgen. Wie‘s middags wil komen
smullen, kan dat doen van 11u tot 14u. In de avond zijn jullie welkom vanaf
17u. Wie er niet bij kan zijn, kan alsnog onze overheerlijke spaghetti bestellen op
het volgende nummer:
0471/33.50.12.
Bestellingen zijn welkom op 7 maart van 9u
tot 21u.

Zondag 15 maart : 3e zondag
Zondag 22 maart : Zwerfvuilactie

Zondag de 22e gaan we samen met alle takken onze omgeving wat properder
maken. Samen met de rest van Wolvertem en Meise nemen we deel aan de
Zwerfvuilactie.

Zondag 29 maart : Schaatsen
Vandaag gaan we lekker sportief doen want wij gaan schaatsen! We spreken af
om 13u op het jongenslokaal ( potaardestraat 1) en om 18u mag iedereen weer
opgehaald worden. Graag voor 22 maart inschrijven via het formulier op onze
website. Ook zouden we willen vragen om €10 over te schrijven op BE58
0011 88228879 met de mededeling ‘Schaatsen + naam lid + tak’.
We vertrekken in scoutsuniform, maar vergeet zeker geen handschoenen en een
lange broek!

Hopelijk zijn jullie net als wij klaar voor alweer twee leuke maanden vol
spelplezier!
Een stevige linker
De groepsleiding
Justien, Pieterjan & Kate

KAPOENEN
2 februari 2020: verrassingsvergadering

→

14u-17u30

9 februari 2020: Jin in leiding

→

14u-17u30

15 - 16 februari 2020: Ik ga logeren en ik neem mee…

→
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

19u - 9u

drie euro
slaapzak
veldbed
OF
slaapmatje
pyjama
knuffel
tandenborstel
tandpasta
kam
broek
pull
t-shirt
zaklamp
ondergoed
kousen

23 februari 2020: 3de zondag

1 maart 2020: bikke bikke bik hap hap hap!

→

7 maart 2020: wat eten we vandaag?

Vandaag zijn jullie allemaal
welkom op onze spaghettislag!

14u-17u30

15 maart 2020: 3de zondag

22 maart 2020: zwerfvuilactie

→

14u-17u30

29 maart 2020: schaatsen

→

13u-18u ( → zie algemeen nieuws)

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

Als jullie nog vragen hebben
twijfel niet om ons te contacteren:
Tiago De Smedt:
Thomas De Smet:
Saar Lathouwers:
0468/13.69.80
0492/55.34.02
0471/28.13.10
Marthe Van Den Noortgate:
Ray-Anne De Brandt:
0495/47.89.56
0477/40.78.19

2 Februari
Liefste dagboek,
Vandaag hebben we onszelf op de scouts helemaal verwend. Het was echt superleuk! We hebben
zelfs ons gezichtsmasker mogen maken en ook de leiding heeft meegedaan. Hopelijk blijft mijn huid
nu wat gezonder en gladder .. Ik wil er mooi uitzien om de jongens op school te imponeren
natuurlijk ; )

9 Februari
Liefste dagboek,
Vandaag voel ik me niet zo goed. Misschien moet ik naar de scouts gaan. Daar hebben we
apothekerspel deze namiddag. Zo kan ik mijn medicamenten verdienen door goed mijn best te doen.
Dan zal ik wel snel beter zijn. Zeker als mijn vriendinnen er ook zijn!

16 Februari
Liefste dagboek,
Vrijdag was een spannende dag! Het was Valentijn! Ik ben stiekem verliefd op een jongen van mijn
klas. En deze zondag spelen we ook Valentijnspel op de scouts. Ik ben benieuwd of de leiding geen
liefje heeft. Misschien komen we er vandaag wel achter…

23 Februari
Liefste dagboek,
Ik verveel mij vandaag. Weet je waarom? Omdat het geen scouts is… Jammer he! Blijkbaar is de
leiding op leidingsweekend om ons kamp al te beginnen voor bereiden. Hopelijk maken ze er iets
leuk van. Ik ben al benieuwd.

1 Maart
Liefste dagboek,
Deze week is het carnaval! Dus we gaan ons op de scouts ook verkleden om een leuk spel te
spelen. Dus ik ga mijn zotste kleren aantrekken zodat we echt in carnavalssfeer zijn. Dat wordt
een plezante namiddag!

7 Maart
Liefste dagboek,
Vandaag schrijf ik op een zaterdag omdat het vandaag Spaghettislag is op
de scouts. Ik ga samen met mijn ouders en hele gezin lekker gaan eten! Het is niet op de scouts
maar in het Willy-van-den-Berghe centrum in Meise, bij het zwembad. Ik ga ook aan al mijn
vrienden en vriendinnen zeggen dat ze zeker eens van onze spaghetti moeten komen proeven. We
kunnen kiezen of we tussen 11u en 14u of later dan 17u gaan eten. In het algemeen nieuws
staat er nog meer info. MMMM, ik heb er al zin in!

15 Maart
Liefste dagboek,
Vandaag zal ik thuis moeten spelen, of huiswerk maken, of eens bij oma en opa langsgaan, want
het is geen scouts : ( Het is derde zondag dus dan moet ik iets anders zoeken om te doen.
Gelukkig kan ik volgende week terug gaan want ik de scouts niet zo lang missen!

22 Maart
Liefste dagboek,
Vandaag gaan we straten rondom de scouts een beetje opruimen. Omdat wij in een propere
omgeving willen spelen en stappen, dragen wij ons steentje bij. Ik ga mij volop inzetten op deze
zwerfvuilactie zodat er geen vuil meer op straat of in de beken ligt. Ik snap niet dat mensen hun
afval zomaar buiten smijten.

29 Maart
Liefste dagboek,
Vandaag is het geen normale scoutsactiviteit. Wij gaan schaatsen met alle takken! Ik mag niet
vergeten om aan mama of papa te zeggen dat ze mij moeten inschrijven voor 22 Maart via de
site van de scouts. Dan moeten ze ook €10 overschrijven op een speciaal rekeningnummer. Dat
staat in het algemeen nieuws van de Merobrix.

Liefste dagboek,
Dit was weer de Merobrix voor de komende maanden. Daarna zien we wel weer. Voor ik iets
anders ga doen, oefen ik eerst nog eens mijn wet en gebed, want die moeten we goed kennen als
kabouter. Ik zal ze hier ook eens opschrijven.

Gebed;
Een Kabouter kan luisteren.
Een kabouter is blij.
Een kabouter speelt mee.
Een kabouter doet graag pleziertjes.
Wees een kabouter.

Wet:
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

Ik wil nog één iets zeggen: ik ben zo blij dat als ik met problemen of vragen zit dat ik ook altijd
terecht kan bij de leiding. Daarom heb ik hieronder een tekening gemaakt. Danku Leiding!

Pieterjan: 0471/27.14.57
Margot: 0479/53.18.63
Yana: In Vietnam – niet beschikbaar
Maëlle: 0484/06.29.31

Welpen
2 Februari:
vandaag is het
verassingsverg
adering :p

9 Februari:
Jin in leiding joepie
!!!

16 Februari:
VALENTIJN IS
AANWEZIG
HIHIHIHI

23 Februari:
Meent gij da nu is
het weeral 3de
zondag

1 Maart:
hoor ik daar een
laddercompetitie
hihi

7 Maart:
Is het spaghettislag van
de scouts!!!
Lekker smullen maar!

15 Maart:
Ooh nee weer
een 3de zondag
?!?

22
Maart:

Zwerfvuilactie

Das vies
hihi :o

29 Maart: joepie we gaan
schaatsen! Vergeet jullie allemaal
niet in te schrijven op de website.
Om 13 uur verzamelen we aan het
lokaal en om 18 uur zijn we weer
terug. VERGEET ZEKER JULLIE
HANDSCHOENEN NIET !!!!!!

Veel X X X X X X- jes van jullie leiding !
Uitbundige
Arasari
(Kato):
0475737210

Hartelijke
Dolfijn
(Amber):
0492040014

Behoedzame SintBernard (Tycho):
0485224536

Bregt Mahieu ( zonder
totem):0471629534

Het lichaam van de Jogi’s
Liefste Jonggidsen, verbind de juiste tekstjes met de juiste organen en ontdek wat voor leuks we
allemaal gaan doen!! Allereerst wensen we jullie nog een heel gelukkig nieuwjaar, wij gaan er alvast
een geweldig 2020 van maken hier op de scouts!

Verrassing!!! Wat we vandaag gaan
doen is nog een totale verrassing.
Maar we kunnen jullie verzekeren
dat het super leuk zal zijn en wie
weet krijgen we bezoek!

Spagettislag 07/03/2020

Spannend …

(Meer info zie algemeen nieuws)

Zin in een heerlijke spaghetti? En wil je graag eens bediend
worden door de leuke leidingsploeg? Neem dan heel je
familie en al je vrienden mee om te genieten van de
lekkerste spaghetti van heel Meise!

Jin in leiding!!!

3e zondag

Goed samenwerken en tactisch
nadenken, dat is de boodschap!

Blijf maar lui een dagje op je kont zitten
Tot volgende week!

Sport vergadering!

Valentijnspel!!
Wie zijn hier de romantische zieltjes?

Schaatsen
Vandaag gaan we met heel de scouts
schaatsen!!! Vergeet je niet in te schrijven!

24 urenspel
Joepie!!! 24 uur pure fun op de scouts!!!
Wat we gaan doen blijft nog een
verrassing, maar het wordt sowieso
super leuk!

Afspraak om 13.00 op het jongenslokaal en
daar worden jullie ook weer opgehaald om
18.00.
(Zie algemeen nieuws om te weten wat je
allemaal moet meenemen)

Wat nemen we mee?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slaapgerief ( matje + slaapzak)
Toiletgerief
Propere onderbroek
Warme kleren voor ’s avonds
Zaklamp
Fluohesje
Wasknijper
Fluostift
10 euro
Identiteitskaart
FIETS!!

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

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

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
Liefste kindertjes,
Hieronder kunnen jullie vinden wat we de volgende 2 maanden gaan doen bij de scouts.

2 februari: rechtendoortocht
https://www.youtube.com/watch?v=ZIIHHSRf8_E

9 februari: highland games
https://www.youtube.com/watch?v=xb0FU8rSisU

16 februari: jachtseizoen
https://www.youtube.com/playlist?list=PLV8Q_exbQpnaOWzqzlE3ddON0bgcfkfTe

23 februari: 3de zondag
https://www.youtube.com/watch?v=JOYAVpRUtbs

28 februari - 1 maart: weekend!!!!! Meer info krijgen jullie nog met de post toegestuurd!!
https://www.youtube.com/watch?v=fs9Ys1HpZNk

7 maart (zaterdag): spaghettislag!!! --> 8 maart geen scouts
https://www.youtube.com/watch?v=TMMBRv7Jd_A

15 maart: 3de zondag
https://www.youtube.com/watch?v=-In2owUZQaE

22 maart = zwerfvuilactie
https://www.youtube.com/watch?v=7uvGE1IZoEs

29 maart: schaatsen ( 13h afspreken op jongslokaal, 18h ophalen op jongenslokaal) Hiervoor
moeten jullie jullie inschrijven en neem ook allemaal zeker handschoenen mee!
https://www.youtube.com/watch?v=Q8qi4wMq_p8

Groetjes, jullie leiding

Banteng: 0488387739
Fodi: 0498846929
Roek: 0479731799

Givers
Merobrix
Februari-Maart
Zondag 2 februari:
Vandaag zullen er twee van de leiding niet aanwezig zijn.
Wil je weten wie hun vervangt kom dan zeker naar de
vergadering want het is een verassing!!!

Zondag 9 februari:
Ook vandaag zal er een andere leider/leidster jullie een
leuke tijd bezorgen!! Wil je graag wat bijleren op een
competitieve manier?? Zorg dan dat je er zeker bij
bent!!!!

Zondag 16 februari:
Vandaag draait alles rond slagroom!! Ben je een
zoetebek, en speel je graag spelletjes met eten?

Zondag 23 februari:
Dit weekend is de leiding op weekend!!! Blijf maar lekker
thuis, studeer een beetje of ga op bezoek bij familie of
vrienden!!

Zaterdag 29 februari:
Let op dit is een zaterdag!!!! Vandaag worden jullie
verwacht op het meisjesokaal om 18:00 en mogen jullie
terug naar huis om 23:00. Neem warme kleren mee en
ook bikini/badpak/zwembroek/zwemshort,
handdoek/badjas en slippers. Uniform wordt
aangedaan!!!

Zaterdag 7 maart:
Jullie worden verwacht op de Spaghettislag om te helpen.
Indien jullie niet kunnen komen laat je het ons weten!!!!

Zondag 8 maart:
Vandaag is het geen scouts!! Blijf dus maar lekker thuis.

Zondag 15 maart:
Het is weeral zover derde zondag we zijn vandaag niet
open voor jullie!!

Zondag 22 maart:
Kom allemaal met de fiets!! Vandaag zullen we eens
kijken hoe en waar jullie wonen aan de hand van leuke
opdrachtjes!! Oh ja het is slaapkamerfietstocht!!

Zondag 29 maart:
Vandaag is het zover we gaan zoals ieder jaar gaan
schaatsen. Wil je mee? Schrijf je dan in via de website.
Jullie worden verwacht om 13:00 op het jongenslokaal
en mogen terug naar huis om 18:00.

De givers kennen allemaal hun wet!! De givers komen
steeds in perfect uniform en hebben altijd een goed
humeur!!!

Heb je nog vragen of zit je met iets mag je ons altijd
bellen!

Doordachte Eland: 0475/27.79.48
Bedrijvige Seriema: 0468/14.92.47
Jan Henrard: 0470/25.89.57

JINOGRAPHIC

JIN FUIF
“GROUND CONTROL”
SAMEN MET LEEFWEEK
JIN QUIZ
SPAGHETTISLAG

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! 

