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Algemeen nieuws
Het was alweer een geweldig kamp! We zijn zo blij dat we op kamp konden gaan,
jullie terug met jullie vriendjes hebben kunnen spelen, ravotten en dat we even
helemaal offline konden zijn.
Ondanks de verschillende bubbels, de extra hygiënemaatregelen en sommige
tradities die we een jaartje moesten overslaan, zoals tweedaagse, fouragerock en
een grootkampvuur met alle takken samen, was het toch een echt scoutskamp
met mooie herinneringen en prachtige vriendschappen.
Graag willen we iedereen nog eens extra bedanken. Eerst en vooral de leden zelf,
ook voor hun was het kamp anders, maar toch hebben we ze nooit horen klagen
en deden ze allemaal hun best om de afstand te bewaren en extra hygiënisch te
zijn. DANK JULLIE WEL!
Maar ook zeker onze leiding, die ondanks de verschillende maatregelen er een
geweldig kamp van heeft kunnen maken. Het was geen makkelijke opgave om in
volle examenperiode heel hun kampplanning te herzien om er toch een
fantastisch kamp van te maken.
Ze hebben twintig dagen lang hun uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat
de bubbels gescheden bleven: mondmaskers dragen, handen ontsmetten,
materiaal ‘detollen’ en vooral 1,5 meter afstand houden van hun goeie vrienden.
Ondanks dat dit geen gemakkelijke opgave was, hebben ze dat allemaal geweldig
gedaan! Dus DIKKE DIKKE MERCI!
De fourage willen we ook nog eens extra in de verf zetten! Ook zij zijn de coronauitdaging aangegaan! Elk moment van de dag waren ze waakzaam dat er niets
werd doorgegeven of klaargemaakt zonder mondmasker en handschoenen, dat
alles wat ze terugkregen per bubbel werd gesorteerd en bewaard of meteen werd
ontsmet. En daarbovenop werden we verwend met fruitsla, verse soep, gezonde
groentjes en altijd vers en lekker eten! MERCI FOURAGE, MERCI FOURAGE, MERCI!

Ook het groepscomité heeft een handje toegestoken! Dit jaar niet omdat ze de
lokalen hebben gekuist of omdat ze de camion hebben helpen leegmaken, want
dat was dit jaar niet mogelijk. Maar wel, omdat ze de groepsleiding tijdens de hele
kampvoorbereiding geholpen hebben met hun advies en hebben gesteund
tijdens de voorbereidingen, dus ook aan het groepscommité DANKU!
Tot slot willen we ook de ouders bedanken, want zonder jullie vertrouwen in onze
werking en organisatie, was er geen kamp geweest. We hopen dat jullie na 7 of 10
dagen allemaal gelukkige en voldane kinderen terug kregen, weliswaar met hier
en daar een schrammetje, maar hopelijk ook met vele verhalen die ze zich nog
lang zullen herinneren.

Met heel de scouts hebben we ons ondergedompeld in
de TV-wereld. De kapoentjes speelden een hele week
leuke spelletjes in thema Ketnet. Ze konden hun
verkleden in hun favoriete ketnetheld en met hun
leiding als Mega Mindy, werden ze elk moment van de
dag beschermd en was er geen gevaar te bespeuren.
Ook de kabouters hebben een leuke week gehad!
Doorheen het kamp gingen ze opzoek naar de ‘Slimste
Kabouter’. Ze konden dan seconden verdienen bij een
heleboel
toffe
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voorsprong op te bouwen voor in de
finale! Het waren niet alleen slimme
kabouters, maar ook echte tik tok
danseressen.
kampvuur
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geweldig dansje genieten en kregen
ze een groot applaus!

De welpen met hun laserzwaarden en maskers leken ze net echte Starwarsfiguren.
Ook zij hebben een hele week leuke spelletjes gespeeld en geravot! Deze jongens
konden zich helemaal uitleven in het bos en in het riviertje op ééndaagse.

Op kamp 2 hadden de jonggidsen hun deel van het kampterrein bezet. In het
thema van La Casa de Papel droegen ze maskers bij de opening en sluiting en
leken ze net een echte bende, maar dan een bende toffe vriendinnen. Gelukkig
zaten de JV’s in hun bubbel, niet alleen om hen wat gezelschap te houden, maar
ook om te worden verslaan bij een potje baseball. De jonggidsen toonden vooral
bij hun douwtocht wat een girlpower ze hebben, niet iedereen zou om 4 uur ‘s
nachts opstaan en een wandelingetje maken. Gelukkig werden ze beloond met
overheerlijke pannenkoeken!
De JV’s hadden als thema ‘FC de kampioenen’. Elke dag was in thema van een
bepaalde figuur. Zo dronken ze bij Markske liters chocomelk en beleefde ze een
geweldige avond in de Pussycat met Boma. Je zou het ze niet meteen geven, maar

het zijn echte keukenprinsessen. Hun eten was altijd heel snel klaar en nog eens
lekker ook!

De givers hun kamp gebaseerd op ‘Kamp Waes’ leek één groot avontuur! Van een
rechtendoortocht en overnachten in het wild tot een touwenparcours maken in
het bos. Gelukkig was het niet zo extreem zoals op TV, maar een paar keer wakker
gemaakt worden voor een dril na wat ondeugende streken, hoorde er natuurlijk
ook bij!

Tot slot de oudste tak, de Jin. Zij gingen normaal op buitenlands kamp gaan, maar
dat hebben ze jammer genoeg moeten inruilen voor ons kampterrein in Spa.
Gelukkig konden ook zij zich heel hard amuseren en helemaal opgaan in hun
thema ‘Avatar’. De meeste van hen zijn ondertussen helemaal klaargestoomd om
geweldige leiding te worden!

Verder verloop van het scoutsjaar
Op 15/09 hebben we de toelating gekregen om scoutsactiviteiten te organiseren
in bubbels 50 met de nodige hygiëne, net zoals we gewoon waren op kamp.
Hierbij werd wel gezegd, dat dit voorlopig is en dat ze bij de aanvang van het
nieuwe schooljaar zullen bekijken hoe dat alles verloopt. Als we de activiteiten
moeten stopzetten, zullen we dit steeds laten weten via de site, FB en mail.
We hebben besloten de Opendeurdag dit jaar niet te organiseren, aangezien we
hier met een groot aantal mensen samen aanwezig zijn. Scouts en Gidsen
Vlaanderen zegt ook enkel en alleen de zondagsvergaderingen te organiseren en
dergelijke

randactiviteiten
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Leidingsvoorstelling zal op een originele manier nog gebeuren. Meer info
hierover volgt.
Hou zeker onze website www.scoetevanroi.be , de FB-pagina Scouts en Gidsen
Sint-Brixius-Rode en jullie mailbox goed in de gaten voor verdere info omtrent
het al dan niet kunnen doorgaan van de vergaderingen in september.
Stevige linker,
Jullie groepsleiding,
Kate, Pieterjan en Justien

Kalender
20 september = 3e zondag
2,3,4 oktober = overgangsweekend
Dit weekend is voor alle Jonggidsen, JV’s, Givers en Jins van het vorige scoutsjaar. Zij gaan op
weekend met hun nieuwe leiding. De 3

de

jaars veranderen de tweede avond van groep en gaan

over naar hun nieuwe tak. Als ze terug komen op het lokaal verwelkomen de jonggidsen en de JV’s
de nieuwe jonggidsen en JV’s met een doop.
Of dit weekend zal kunnen doorgaan en hoe het zal verlopen, zullen we zo snel mogelijk laten
weten. Alle informatie over het vertrek en wat ze moeten meenemen, volgt via een brief.

KAPOENEN

Zondag 6 september
Maak jullie klaar voor een super cool bosspel, zondag
van 14u tot 17u30!

Vrijdag 11 september
Iedereen weet dat een goede film kijken met een lekkere snack
super leuk is! Maar hebben jullie dit ook al gedaan in de open
lucht? Nee? Dan moeten jullie, vrijdag van 19 uur tot 21 uur,
zeker komen naar onze ScoeteVanRoiOpenluchtcinema!

Zondag 20 september
Huilen, wenen, janken, schreien, brullen, snikken,
snotteren en tranen… want het is derde zondag en
dus geen scouts 😭

Zaterdag 26 september
Zei iemand koken? Zei iemand vuurtje? Kom allemaal zaterdag om 16
uur met een lege maag naar ons lokaal voor de allerlaatste
vergadering. Vergeet niet om elk 3 euro mee te nemen. De mama’s of
papa’s mogen jullie komen ophalen om 21 uur. Dit wordt een mega
leuke afsluiter van een spetterend jaar!

Wist-je-datjes
Wist je dat de kapoenen een kreeft en een krab hebben gevonden in een riviertje?
Wist je dat Thomas en Tiago hetzelfde ROX-pak aanhadden tijdens ons themaspel?
Wist je dat Jarne onze snelste afwasser was?
Wist je dat Annelien graag al eens bij de leiding zat?
Wist je dat Sébastien een echt feestbeest is?
Wist je dat de kapoenen graag sprinkhanen vangen?
Wist je dat Kato altijd goed gezind was en nooit heeft geklaagd?
Wist je dat Kate bijna alle popliedjes vanbuiten kent en dus altijd goed mee kon zingen en dansen?
Wist je dat Arno niet bij zijn vriendjes heeft geslapen, maar het uiteindelijk wel erg leuk vond met zijn nieuwe
vriendjes?
Wist je dat Tijl de leiders altijd meteen doorhad wanneer ze een grapje maakten?
Wist je dat Alexia vaak zo lief was om de andere patrouilles te helpen met afwassen?
Wist je dat de kapoenen allemaal grote eters waren?
Wist je dat Wout heel goed een hondje kan nadoen? En hij zo zelf het hele terrein is overgestoken?
Wist je dat Arno, Tiago, Louis, Thomas, Tijl en Louis nu weten dat het niet het slimste idee is om je te
verstoppen tussen de binnentent en het buitenzeil?
Wist je dat Camille eerst twijfelde om over de bash met bruine zeep te glijden, maar ze het uiteindelijk toch
gedurfd heeft en ze het super leuk vond?
Wist je dat de kapoenen leidster Rayke de bijnaam “rekenmachine” gaven?
Wist je dat Diego trots was dat hij de nachten in de tent met teenknijpers overleefd had?
Wist je dat Louis bij ons themaspel heel goed verkleed was in Wilko van nachtwacht?
Wist je dat Jules heel graag wou winnen bij de spelletjes?
Wist je dat Arno het altijd opnam voor zijn teamgenoten tijdens de spelletjes?
Wist je dat de kapoenen vroege vogels waren op kamp?
Wist je dat Thomas meer verstand had van veldbedjes dan de leiding zelf?
Wist je dat de Alexia, Annelien en Camille heel goed waren in het vlechten van het haar van de leidsters?
Wist je dat Tijl heel goed is in stratego?
Wist je dat Annelien voor elke leider een armband heeft gemaakt?
Wist je dat Wout en Jules dikke vrienden zijn geworden doordat ze samen in de tent sliepen?
Wist je dat Diego en Jarne niet zo’n fan waren van veggi-dag?
Wist je dat Kato en Kate wel heel zot kunnen dansen op het liedje “old town road”?

Wist je dat Jarne, Jules, Wout, Kato en Kate een nachtje wel heel dicht bij de koeien hebben geslapen?
Wist je dat Jules heel goed is in baseball (zelfs beter dan de leiding) en een home-run heeft gelopen?
Wist je dat de meisjes een hele middag scoubidou-bandjes hebben gemaakt en de jongens er ook allemaal
één kregen in ruil voor hun zelfgemaakte geld uit papieren zakdoeken?
Wist je dat Louis heel veel sprinkhanen gevangen had en deze bijhield in een plastiek flesje?
Wist je dat Tiago echt goed kan masseren?
Wist je dat Sébastien zijn zusje wel gemist heeft op kamp en de leiding veel over haar verteld heeft?
Wist je dat Tiago, Camille en Arno hun broers en zussen minder misten en nooit gevraagd hebben om eens
met hun te mogen babbelen?
Wist je dat de kapoenen een super leuke bende zijn en de leiding heel hard genoten heeft van het kamp?

Het kapoenenlied
kapoenen, kapoenen
je kent ons toch wel

Twijfel niet om ons te contacteren bij vragen of
opmerkingen!
Tiago De Smedt: 0468/13.69.80
Thomas De Smet : 0492/55.34.02

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

Saar Lathouwers: 0471/23.13.10
Ray-Anne De Brandt: 0477/40.78.19
Marthe Van Den Noortgate: 0495/47.89.56

Confidential

KABOUTERS
Liefste kabouters, dit is ‘em dan: Onze allerlaatste Merobrix! WAT EEN JAAR! WAT EEN
JAAR! We begonnen allemaal met een grote glimlach aan ons nieuwe scoutsjaar. Iedereen had
er zin in! We amuseerden ons te pletter samen. Tot corona hier een stokje voor stak. Oh, wat
hebben wij jullie al die maanden gemist! Na ons super fijn kamp hebben jullie nog één maandje
vol plezier van ons te goed! Lees zeker even verder voor wat jullie allemaal nog te wachten staat!
ZATERDAG 5/09: Opgelet meisjes, dit is een zaterdag. We spreken af om 18u op het lokaal
met lege maagjes en €3. Jullie mogen weer opgehaald worden om 21u. Tijdens het smullen van
onze overheerlijke pizza genieten we van een leuke film in onze zelfgemaakte buitencinema! Wij
hebben er alvast super veel zin in! Vraag even aan mama of papa om ons een seintje te geven
voor donderdag 3/09 of je al dan niet aanwezig zal zijn.

Confidential

ZONDAG 13/09: Vandaag spreken we af op de normale uren. We gaan quizzen. En niet zomaar
quizzen maar pisquizzen! Veel verklappen we hier nog niet over. Alleen een pamper kan wel
handig zijn vandaag

Zondag 20/09: Vandaag is het spijtig genoeg geen scouts. De welgekende 3e zondag is er weer!
Maar niet getreurd, volgende week zijn we er weer met een spetterende laatste vergadering!

Confidential

ZATERDAG 26/09: Wat we vandaag gaan doen houden we nog even geheim. Alles hangt een
beetje af van de verdere ontwikkelingen van dat stomme virus. Hou alvast heel de namiddag vrij.
De leiding zal nog een mailtje sturen naar mama of papa met verdere info.

Lees hieronder zeker nog even alle wist-je-datjes van het kamp!
Heb je vraagjes of mis je ons een beetje? Bel ons gerust!
Pieterjan a.k.a. Ontdeugende Sifaka: 0471/27.14.57
Yana a.k.a. Speelse Orang-Oetan: 0471/13.28.65
Maëlle a.k.a. Goedlachse Coati: 0484/06.29.31
Margot a.k.a. Bereidwillige Aloeatta: 0479/53.18.63

Confidential

Wist-je-dat: Lya de beste sluipster van de kabouters is?
Wist-je-dat: Louise graag sluipt zonder broek?
Wist-je-dat: Maëlle een lopende melkneus heeft?
Wist-je-dat: Ella liever fiësta heeft dan siësta?
Wist-je-dat: De kabouters het meeste wandelden op één-daagse van alle kawellen? Wel zo’n 13 kilometer!
Wist-je-dat: Het hele kampterrein te kampen had een vlaag van oorwormen/ tenenknijpers en de kabouters
hier niet van konden slapen?
Wist-je-dat: Margot B. de eerst nacht heel erg bang was van deze beestjes maar dat ze de nachten erna
heel erg stoer alle beestjes uit de tent zette?
Wist-je-dat: De leiding bijna geen enkele oorworm/ tenenknijper meer heeft gezien toen de kabouters terug
naar huis gingen?
Wist-je-dat: De leiding heel erg fier is op jullie dat jullie je zo goed aan de coronamaatregelen hielden?
Wist-je-dat: Florence wel heel erg veel kan eten en elke maaltijd zeker 4x bijhaalde?
Wist-je-dat: De Kabouters het wel heel erg fijn vonden om te glijden op de bash?
Wist-je-dat: Myrthe haar verkleedbril eigenlijk elke dag droeg?
Wist-je-dat: Patrouille groen het eindspel won en zo dus de slimste kabouters werden?
Wist-ja-dat: Pauline een kampmama had?
Wist-je-dat: Noor meester is in ‘DUH’-blikken trekken?
Wist-je-dat: De Kabouters helemaal gek zijn van TikTok en de leiding de bijhorende dansjes aanleerde?
Wist-je-dat: Het eten van de fourage elke dag super lekker was?
Wist-je-dat: De Kabouters Maëlle gedoopt hebben op kamp en dit niet zo heel proper gebeurde?
Wist-je-dat: De Kabouters elke dag wel 50x het liedje ‘Savage love’ zongen?
Wist-je-dat: Louise de mama van de groep was?
Wist-je-dat: Onze tenten razend snel opstonden? Veel sneller dan die van de welpen!
Wist-je-dat: Myrthe, Noor en Margot B. de beste vriendinnen werden op kamp?
Wist-je-dat: Florence helemaal opbloeide op kamp?
Wist-je-dat: Charline elke nacht bijna aan de andere kant van het kampterrein lag door het scheve kampterrein?
Wist-je-dat: Charlotte een persoonlijke taxi kreeg naar het kampterrein?

Confidential

Wist-je-dat: Anna wat last had van haar buikje maar het snel alweer beter ging en zich volledig smeet tijdens
de spelletjes?
Wist-je-dat: Juliette M. de meest schattige en aanstekelijke lach heeft van het kampterrein?
Wist-je-dat: Alexia het af en toe eens moeilijk had maar toch heel erg genoten heeft van het kamp en super
goed meespeelde?
Wist-je-dat: De Kabouters in de modder moesten pompen om drugs te kunnen kopen tijdens het apothekerspel?
Wist-je-dat: Juliette M. de beste vlechtjes kan maken en dit dan ook een heel kamp heeft gedaan?
Wist-je-dat: Hanne zich erg amuseerde tijdens de vuile dag?
Wist-je-dat: De Kabouters super goed verkleed waren tijdens het eindspel?
Wist-je-dat: Lya, Florence en Alexia de meeste brieven kregen op kamp?
Wist-je-dat: Er super veel leuke foto’s zijn van het kamp en deze allemaal op de site staan?
Wist-je-dat: De leiding het een super leuk kamp vond en jullie heel erg zal missen?

(WELPEN)

6 september: Escape room
vandaag zullen jullie allemaal je verstand moeten meenemen want je zal het nodig
hebben!

11 september: avondactiviteit
Kom allemaal warm gekleed naar de scouts en neem zeker een fluovestje mee.

20 september: 3e zondag

27 september: verassing!!!
De laatste vergadering van het jaar!! Zie dat jullie allemaal kunnen komen :)) neem
allemaal 3€ mee en laat ons weten of je komt of niet zo kunnen wij wat leuks regelen :))

Wist je dat-jes:

• Wist je dat elias altijd als laatste moest eten want hij vergat altijd te
bikken?

• Wist je dat de welpen graag de loop dance dansen
• Wist je dat jules heel graag danst voor de leiding
• Wist je dat de welpen bang waren van tenenknijpers maar hun
angsten toch hebben overwonnen

• Wist je dat solomon graag eenden eten geeft
•

Wist je dat nathan de grootste smuller is van de welpen

•

Wist je dat leon de beste protjes kan laten

•

Wist je dat matteo heel goed kan tekenen en een tekening van
de welpen heeft gemaakt

•

Wist je dat matteo & matthias heel goed dora kunnen nadoen

•

Wist je dat hugo graag de leiding helpt

•

Wist je dat de welpen graag watergevecht spelen

•

Wist je dat de welpen ons zeer goed hebben kunnen dopen

•

Wist je dat de nathan zeer goed frans kan

•

Wist je dat keonie & elias op de dixi’s hebben moeten eten omdat ze boeren en
protjes hadden gelaten aan tafel

•

Wist je dat jules & leon het meeste van star wars kennen?

•

Wist je dat de leiding zich zeer hard heeft geamuseerd met alle

welpen

•

Wist je dat matteo zich zeer goed kan voordoen als mummi

•

Wist je dat de welpen graag de leiding masseerden in ruil voor

een voordeel

•

Wist je dat leon, solomon, jules, victor, gilles & matteo zeer goed
kunnen rappen en dansen

•

Wist je dat de welpen stiekem graag tiktok dansje doen met de
kabouters

Hartelijke dolfijn: 0492040014
Uitbundige arasari: 0475 73 72 10
Bregt: +32 471 62 95 34
Behoedzame st-bernard: +32 485 22 45 36
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DEZE MAAND
Must Do’s—2
Gossip uit Spa—3,4
Interview met de leiding—4
Horoscoop — 5

Must Do’s September
Zaterdag 12/09
Eindactiviteit! 12uren spel
Vandaag zijn we op de scouts van 12 uur ‘s middags tot 12 uur ‘s avonds!
Laten jullie ons voor donderdag 10/09 iets weten
of je komt? En neem 3 euro mee om jullie lege
maagjes te vullen! Je moet dus nog niet gegeten
hebben! Wij kijken er al naar uit!!

Zondag 6 /09

Zondag 27 /09

Vastbindspel!!
Maar niet zo maar
één! Tot dan ;)

Vandaag hebben sommigen hun communie,
dus daarom doen we
niet vandaag onze eindactiviteit. Met de anderen spelen we nog een
leuk verrassingsspel!

Zondag
20/07
3e zondag :( :(

Gossip uit Spa
Wist je dat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mona haar totem een Labrador is ?
Alison haar totem een Buizerd is?
Lisa haar totem een Katoenstaart is?
Alessia haar totem een Slechtvalk is?
Je, als je Alison nergens zag, haar waarschijnlijk in de buurt van Lars kon vinden?
De jonggidsen om 4uur zijn opgestaan om de zon te zien opkomen?
De jonggidsen de JV’s hebben kunnen wijs maken dat ze Marnix zijn kak moesten
opruimen en zo hebben gefixt dat de JV’s hun afwas deden?
Lou heel graag veeeeeel nootmuskaat in haar purée doet?
Margeaux en Gitte een geweldig duo zijn, die uren aan een stuk kunnen lachen?
De jonggidsen super graag dansen en helemaal los gaan op het vliegerlied en
5,6,7,8 en dat de leiding dat geweldig vond?
Het Lili haar eerste kamp was, maar dat het leek alsof ze al jaren in de scouts zat?
Kato altijd hard aan het werken was en iedereen hielp?
Je Clara op elk moment van de dag ziet lachen?
Gitte graag Nathan plaagde? Plagen is liefde vragen?
Alison bij bijna alle jonggidsen ‘bangs’ knipte en de jonggidsen daar heel goed mee
staan?
Ethelle een bloedneus kreeg, omdat ze zo hard gewerkt heeft de laatste dag?
Iedereen zijn haar gepimped werd met touwtjes/vlechtjes en dat Olivia, Alix, Manon en Lili hier echte pro’s in waren?
Anaë nog nooit huisnummer 1 gezien had en dit voor de eerste keer meemaakte in
Spa?
Lou en Olivia een foodfight hadden?
Lili heel graag roddelblaadjes las?
Anna Livia heeft verteld dat ze Nathan en Zeno zag kussen achter de tent en dat
Livia het geloofde?
De jonggidsen gewonnen zijn bij baseball van de JV’s en Elien daar iedereen kon
verbluffen met haar skills?
Alix al even competitief is als haar leiding bij baseball? Gelukkig waren we daarna
weer allemaal vriendjes
Lisa D heel heel graag choco lust?
Alessia helemaal op gaat in toneeltjes en ze ons vanalles kan aansmeren?
Lou zelfs op het einde van het kamp nog steeds niet kan pompen?
Gitte een tampon vroeg aan Nathan?
De jonggidsen altijd tegelijk naar de hudo moesten en daar met zen allen gezellig
stonden te babbelen?
De jonggidsen echt super goede zitbanken hadden gesjord?

Wist je dat
•
•
•
•
•
•

Ethelle moest zingen ‘ik ben een Charpentier en ik ben lomp’, maar dat ze daar toch
nog steeds niet van overtuigd is?
Ciska in de bak gamellen gevallen was, en dat gelukkig geen pijn deed, maar toch
even grappig was?
Margeaux super flink geweest is, ondanks dat ze niet veel meer kon doen de laatste
dagen met haar been?
Kayla en Anouk helemaal opgingen in het paintballspel, en ze zich zelf verstopten
om daarna als één van de laatste over te zijn?
Livia de sterkste jonggids is?
Patrouille Afrika gewonnen was met het eindspel?

Interview met de leiding
Wat was jullie favoriete moment op kamp?

Aan tafel hebben we heel veel gelachen.

Kato— Het dansen aan het vuur vond ik toch echt geweldig! Er was een avond dat ze dat moesten doen als
opdrachtje. Voor we het wisten, ontstond een echte
dansebattle.

Kato— Toen Ciska in de bak gamellen viel, haha

Justien— Ja, en voor we het wisten, waren we elke
avond aan het dansen. Ook het dansje op 5,6,7,8 was
een groot succes, daar werd ik echt gelukkig van. Anders kan je dat nooit dansen zonder dat ze je raar bekijken
Kato– Toen dacht ik altijd das hier veel leuker dan aan
het leidingsvuur lol
Nathan— Maar de Baseball match tussen de jonggidsen was ook echt geweldig, zeker omdat mijn team ook
gewonnen was! En Zeno zo wat plagen, omdat hij aan
het verliezen was, oh geweldig!
Zeno– Och Nathan. Gelukkig dat we gewonnen waren
tegen de JV’s. Anders hadden we ook de Nathan gezien, die niet tegen zijn verlies kon.
Nathan– Dat is het em juist, die krijgen we niet te zien.
Ik win altijd :)
Kato– Het pikt nog steeds een beetje, haha
Op welk moment heb je het hardst gelachen?
Zeno—Er waren veel grappige momenten. Vooral

Nathan— En als Margeaux en Gitte zelf niet konden stoppen met lachen. En toen we aan het lachen waren met Justien haar eummhem na elke
lachsessie.
Wanneer waren jullie heel fier op de jonggidsen?
Zeno— Toen ze zonder jammeren en klagen om 4uur ‘s
nachts op stonden om te beginnen met stappen. Ik had
toch wat meer moeite om op te staan.
Justien— Ja toen en ook toen ze wedstrijdje deden met
de JV’s om ter meeste hout halen voor het totemvuur.
Toen heb ik toch veel straffe madammen gezien!
Kato— En niet te vergeten , die dat hun totem kregen
hebben het ook ongelofelijk goed gedaan!
Welke activiteit vinden jullie zelf nog altijd super leuk
om mee te doen?
Kato— De bash blijft nog altijd het beste!
Nathan— Ja sowieso, dat is altijd super leuk! Net zoals
de paintball.
Willen jullie nog iets zeggen over de Jogi’s?
Zeno— Danku voor het toffe kamp! Jullie zijn allemaal
topgirls!

Horoscoop— voor jonggidsen
Liefde— De JV’s zijn leuker en knapper dan ze op het eerste zicht lijken. Geef ze
misschien later nog een kans!
School— Voor zij die naar een nieuwe school gaan. Heel veel succes, jullie gaan
dat goed doen! Voor de 2de en 3de jaars, ook nog veel goeie moed! School is belangrijk, maar vergeet zeker ook geen tijd te nemen voor ontspanning. Scouts =
ideale ontspanning!
Scouts— Deze maand zullen jullie nog heel veel plezier kunnen maken op de
scouts, dus kom zeker af!

Contact– bij vragen en probleempjes
Kato 0471252526
Nathan 0468115226
Zeno 0497397864
Justien 049376986

Volgende maand:

Jééééévééé’s

06/09
De eerste vergadering na het kamp. Hebben jullie ons gemist? Wij jullie alleszins wel hoor (kuch
kuch). Vandaag doen we iets wat we op het kamp niet konden
doen, we gaan op dropping!

13/09
Op kamp hadden jullie verloren van de jogi’s met baseball, laten
we vandaag eens zien of jullie al wat beter geworden zijn. Maak
jullie borst al maar nat, want er gaat gesport worden!

20/09
Oh, derde zondag :/! Geniet maar van jullie rust!

27/09
Dit blijft een verrassing… We zullen echter ook afscheid moeten nemen van elkaar, want dit is onze
laatste vergadering samen

Wistjedatjes
Wist je dat…
Alexander eigenlijk Brenda heet
Stan en Tim adjes doen voor het eten
De JV’s graag “een lijntje trekken”
De JV’s graag gokken in de pussycat
Stan en Elien stiekem een dingetje zijn
Er een auto stuk ging omdat hij door de rivier wou rijden
We Lotte, Loes en Ina maar al te goed kennen
Larf en Alison minder stiekem een dingetje zijn
De JV’s graag ‘wij zijn debiele JV’s roepen
Lars toevallig bij het werken telkens pijn kreeg aan zijn enkel
Jules de chef-kok, beste sjorder, hardste werker… was
Er kogels lagen in het militair domein
Er een paar (debiele) JV’s een wespennest hebben kapot geslagen
Onze mascotte Fatima was
De JV’s verloren zijn van de jogi’s in een wedstrijd baseball
Andreas kap in zijn hoofd had
Andreas zijn hoofd gezwollen was door een wespensteek
Alexander 400+ volgers heeft op Tiktok (hallo, dag beste tiktokkertjes)
Larf in de hudo gepompt heeft
Elliot geen bottine mee had op kamp waardoor hij elke opening en sluiting moest pompen
Bami zich graag liet voltekenen
Q een echte leider kan zijn van de groep
Gaspard dit jaar zonder kap in zijn hoofd naar huis ging
Matteo een echte skater is
Steven meer weet dan alle JV’s samen

Groetjes,

Ongedwongen roek
0479731799
Genietende fodi
0498846929
Assertieve banteng
0488387739

GIVERS
NO TIME FOR GOODBYES
Het scoutsjaar loopt weer op zijn einde en de laatste
vergaderingen komen er weer aan. Laten we hopen dat deze
vergaderingen kunnen doorgaan! Omdat het kamp zo leuk is
geweest kunnen we het scoutsjaar niet op een slechte manier
afsluiten en zijn er dus nog wat leuke vergaderingen gepland!!!

Zondag 6 september
Aangezien jullie toch allemaal
getraind zijn vanop kamp
willen we graag testen wie
van jullie de strafste giver is!!
Kom dus zeker langs en begin
almaar terug te oefenen op
het pompen en jullie
hersenen te trainen! Zo
kunnen we zien wie er klaar is
voor een nieuw scouts- en
schooljaar!!!

Zondag 20 september
Helaas pindakaas!! Vandaag
is het spijtig genoeg 3e
zondag. Geniet van je vrije
zondag ;)

Zondag 13 september

Zaterdag 26 september

Laten we hopen dat het goed
weer is!! neem dus ook zeker
een handdoek mee om je
eventueel een beetje af te
drogen want je gaat nat
worden!!!

Let op dit is een zaterdag!!!
We spreken vandaag af om
16:00 aan het meisjeslokaal.
Neem zeker je goed humeur
mee en zorg dat je nog niet
gegeten hebt. We zullen het
jaar afsluiten in stijl. Zorg dus
ook dat je deftig gekleed
bent!!!!

DE Wist je datjes
Wist je dat axel zijn broek
eigenlijk wel toe krijgt?
Wist je dat Elisa nog
steeds doorns uit haar
voeten plukt?
Wist je dat Luca een
gaviaal is?
Wist je dat Virginie in een
touwenzak past?
Wist je dat de givers op bivak
zijn geweest en alles hebben
moeten mee dragen op
rechtendoortocht?
Wist je dat de givers best hun
eigen pizzeria kunnen openen?
Wist je dat Astrid geen kleren
heeft voor kamp dus die van
haar broer steelt?
Wist je dat Virginie hellemaal
opgaat in het spel en zo
onbewust mensen bezeert?
Wist je dat Axel eindelijk zijn
wet kent?

Wist je dat wout verloor met
worstelen tegen Jan terwijl jan
niet eens zijn armen gebruikte?
Wist je dat de givers een pak
sterker zijn geworden door al
dat pompen en squatten?
Wist je dat amelie er volledig
voor gaat als er muziek op
staat?
Wist je dat Evelien de laatste
dagen is langs geweest en de
givers op chips trakteerde?
Wist je dat Amelie, Anaelle en
Lien vaak niet konden stoppen
met lachen?
Wist je dat alle 1ste jaars in het
begin maar stil waren maar
naar het einde open bloeide?
Wist je dat baptist een echte
tank is tijdens het rugby
spelen?
Wist je dat jan eigenlijk nooit
echt naar het ziekenhuis is
geweest voor zijn teen?

Wist je dat Vic niet eens de
grootste slaapkop is van de
leidingsploeg?
Wist je dat Anne-laure het
best een bed kan opmaken?
Wist je dat Anae van 2 straten
verder al te horen is?
Wist je dat EHBO niet Zara
haar sterkste punt is?
Wist je dat Mirthe de laatste
dagen niets anders deed dan
slapen?
Wist je dat Arthur ondanks
zijn polsblessure toch alle
actieve opdrachten wou mee
doen?

Wist je dat Wout en Axel niet
goed tegen pikant kunnen?
Wist je dat Robbe zijn nieuwe
bijnaam tisjke is?
Wist je dat elisa heel goed nep
kan stikken?
Wist je dat alle givers kamp DE
BALKARDT hebben overleefd?
Wist je dat Jan nen bleken das
is?
Wist je dat de givers graag
familiefoto's maken?

Wist je dat Luca haar totemopdrachten heeft geknald?

Wist je dat Mats, Isaac, Fredje
en baptist altijd samen zijn te
zien?

Wist je dat de 1e jaars boys 1u
in het bos zaten en terug
kwamen met 5 stokken?

Wist je dat Dave al zijn liedjes
kon mee zingen?

Wist je dat de giverleiding 21
dagen op kamp is geweest?

Wist je dat Vic het meeste
energie had van iedereen?

Wist je dat Elisa haar hemd
heeft gekocht op de groei?

Wist je dat Jan zijn belofte
haalde en ook zijn wet en
liedjes kende?
Wist je dat de givers de 1e
avond heel traag hebben
gekookt?

Wist je dat Arthur wel in de
smaak viel bij de girls?
Wist je dat de givers gespring
touwt hebben in het bos met
een klimtouw?

Nog een mini collage!!

DANKWOORDJE
Liefste givers, wij hebben dit jaar ondanks alle tegenslagen en
wegvallers van vergaderingen er toch enorm hard van genoten.
Jullie zijn echt een mega zalige groep om leiding bij te staan dus wij
hopen dat het jaar voor jullie even geslaagd was dan voor ons.
Laten we hopen elkaar nog veel te zien en te horen zowel op de
scouts als er naast. HAVE FUN en voor de laatstejaars geniet nog
van de laatste momenten van giver te zijn. Groeten de leiding.

DE JINBABIES

De wilde avonturen
van de jin in Spa
Editie partykamp

4-6 september

PSST PSSST!
Atlantisweekend staat
voor de deur! Bereid
jullie maar voor want
als de
coronamaatregelen
het toelaten dan zijn
we weg op het
weekend van jullie
leven boordevol
spanning en plezier...

Goed nieuws! Ook dit
weekend gaan we op
atlantisweekend als de
coronamaatregelen het
toelaten natuurlijk.
Vergeet zeker het
volgende niet:

-IN

+

-R

11-13 september

18-20 september

Eigenlijk is het dit weekend derde
zondag maar als we deze keer
echt op atlantisweekend mogen
van de coronamaatregelen zijn we
weg!

25-27 september

Hopelijk hebben we meer geluk
dan jullie bij het draaien van het
rad van onfortuin en zijn we
ondertussen al op
atlantisweekend geweest! Zo
niet kunnen we hopelijk deze
laatste kans grijpen om er het
weekend van ons leven van te
maken

DE WIST-JE-DATJES

Wist je dat Shawty in de club
gesignaleerd is met jeans van
Apple Bottom en bonte botten
Wist je dat iedereen basically nog
een slap heeft op Willy
Wist je dat zelf Willy stiekem mega
hard vibede op Juice WRLD en
YNW Melly ·
Wist je dat dit de eerste 1(2)
daagse is die Louise heeft mee
gestapt sinds 1994
·
Wist je dat Clement Balk en Jan
pakt

Wist je dat ons stokstaartje met een vierdubbele
flikflak van het chill paleis is gesprongen met enkel
een geripte zitzak van de givers om haar val te
breken
Wist je dat volgens sommige legendes Clem nog
steeds hamburgers met pepersaus aan het bijhalen
is
Wist je dat Jans de sterkste bloedlijn heeft, bewezen
door empirisch onderzoek
Wist je dat Moret echt alles over heeft om de brief
van Joshua euhm haar mama te krijgen
Wist je dat Maurice niet te hoog mocht vliegen
wegens kans op elektrocutie

Wist je dat doe maar Dave tijdens zijn
stage echt bijna mocht blijven zitten
aan het vuur
Wist je dat Medium large Vanackere
zijn brief niet heeft gelezen en dus nog
altijd niet weet dat Domey het heeft
uitgemaakt

Wist je dat Vanacky gelijk 8 volle cursusbladen meehad ofzo en
geen gunde aan Dave die nu niet naar zijn vlam kon schrijven
Wist je dat Vanacky eigenlijk echt maar 1 oog nodig heeft, das chiiiiill

Wist je dat Louise echt maar
minimaal haar voet heeft
omgeslagen deze keer
Wist je dat Clem echt wel tegen
zijn verlies kan ma het spel
moet gewoon eerlijk gespeeld
worden
Wist je dat we da blad kwijt zijn
ma Jans uiteindelijk de avatar is
geworden door schaar steen
papier
Wist je dat zout door uw neus
jagen blijkbaar niet de play is
Wist je dat G allemaal rare
zakjes bloem in zijn valies had

Wist je dat Nientje niet aan het slapen is, ze heeft gewoon
koud
Wist je dat Kate “gladiator” Simons graag waterbalonnetjes
vult
Wist je dat die ene jogi kei snel was me haar krukken,
komaan Kate step up your game
Wist je dat Louise een zachtaardige coscoroba is geworden
maar het even goed lompe had kunnen zijn 🙃
Wist je dat Schrödingers pizza tegelijk wel en niet verbrand
is tot je kijkt in de oven
Wist je dat snip snip het grootste potentiële onfortuin was
op het rad
Wist je dat er niet 1, niet 2,niet 3 maar 5 zakke aardappelen
terug de camion op moesten

Wist je dat de sfeertak het
kamp heeft bewaakt tot de
camionchauffeur veilig thuis
kwam
Wist je dat het elke nacht dril
zou kunnen zijn dus blijf altijd
op je hoede en rust wa bij
overdag 🙃
Wist je dat in 2035 het
waterpeil hoog genoeg zal
staan om samen te kunnen
gaan kajakken (we moeten
sowieso gaan want we krijgen
ons geld niet terug)
Wist je dat vanaf volgend jaar
onze opening de enige echte
wordt

Dab aan de vlag,
Kater, G & Pils

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! 

