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Algemeen Nieuws 

 
Na een fantastische laatste maand met de vorige groep en leiding, is het tijd om het 
nieuwe scoutsjaar te starten! De komende twee maanden zijn weer goed gevuld met 
leuke activiteiten en een heleboel spelletjes!  

Jammer genoeg moeten we ook afscheid nemen van enkele leiding! Bedankt Robbe 
J., Yens, Kato V. en Tycho voor jullie jaren in de scouts! Bedankt voor al jullie tijd, 
energie en enthousiasme voor jullie tak(ken) en voor de groep! Uiteraard hopen we 
jullie nog veel te zien op de scouts en zijn jullie altijd en overal meer dan welkom! 

Een nieuw scoutsjaar betekent ook nieuwe leiding! Amber, William, Clément, Thomas 
en Arno zullen de leidingsploeg verder aanvullen! Met deze 5 extra 
enthousiastelingen en echte scouts wordt dit zeker en vast een top jaar!   

De groepsleiding blijft dit jaar hetzelfde: Kate, Pieterjan en Justien zullen dit jaar 
opnieuw met heel veel goesting deze taak op zich nemen. Alle 27 leiders en leidsters 
hebben heel veel zin in een jaar vol plezier en avontuur! 

We willen ook nog graag de leden van het groepscomité, ouders van onze leden en 
oud-leiding bedanken. Zij helpen ons waar ze kunnen en geven ons advies. Bedankt 
dat we steeds op jullie kunnen rekenen!  

Ook dit jaar is er een nieuw jaar thema: ‘t Zal wel zijn! Een jaarthema dat even 
uitdagend als relevant is. We gaan ermee aan de slag,  zoals steeds op en top 
scoutesk: met onbevangen speelsheid en onverslijtbare vriendschappen. Alle 
oplossingen gaan we onderweg niet vinden, misschien lopen we zelfs af en toe 
wat verloren. Samen bouwen we aan sterke fundamenten en verliezen we 
nooit de draagkracht van de leidingsploeg uit het oog. Oplappen, aansterken, 
of bijschaven: het belang van de groep, en iedereen die er deel van uitmaakt, 
staat voorop. Leiding biedt een luisterend oor, zorgt voor geborgenheid en af 
en toe wijze raad. Ook geven ze zelf aan wanneer het hun petje overstijgt. We 
staan nooit alleen en zijn elkaars vangnet waar nodig. Zo werken we vlijtig 
verder aan een wereld die beter is dan we haar gevonden hebben.  

 
 

Met dit hoopvol jaarthema gaan we vol goede moed starten aan een geweldig 
scoutsjaar, waar we er alles aan doen om de scouts zo normaal mogelijk te 
organiseren in deze vreemde tijden en creatieve oplossingen zoeken waar nodig!  

Een stevige linker, 

Jullie groepsleiding 

Kate, Pieterjan en Justien 



De Leidingsploeg  2020 - 2021 

Kapoenen  

 
Saar Lathouwers – Marthe van den Noortgate – Amber Darras – Thomas Vanackere – 

Clément De Bast 

Kabouters 

 
     

            
Thomas De Smet – Ray-Anne De Brandt – Arno Jans – Amber Moret 

 

Welpen  

 

 
 

 

 

Pieterjan Vanackere – Tiago De Smedt – Nathan 
Hillewaert – William Hazevoets 



Jonggidsen  

 
Yana De Mulder  

     Victor De Lannoy 

 

 
Maëlle Charpentier 

     Jan Henrard 

  

 

 

Jongverkenners 

 

 
Kate Simons  Bregt Mahieu 

 

 
Margot De Smet 

 

   Marnix Eynatten 

 

 

 



Givers 

 
Nina Jacops 

 

 
   Kato Pion 

 

 

 
     Zeno De Hondt 

 

Jin 

 

 

 

 

 

 

 

 
Justien van den Noortage – Robbe Balcaen – Lukas Verburggen 

 

 



Groepsleiding 

 
 

 

 

 

 

Justien van den Noortgate – Pieterjan Vanackere – Kate Simons 

  

 

       

 



Kalender 

2 tot 4 oktober: Overgangsweekend 

De Jonggidsen, de Jongverkenners, Givers & Jins vertrekken op overgangsweekend om het 
nieuwe jaar goed in te zetten. De 3e jaars Kabouters & Welpen die overgaan naar de 
Jonggidsen en JV’s gaan nog niet mee op weekend. Alle praktische info ivm het weekend 
ontvangen jullie via de post van de takleiding. De Kawellen spreken zondag af om 14u aan 
het lokaal. De leden dat overgaan naar een nieuwe groep worden die zondag gedoopt. Dus 
denk er aan, kom in uniform en neem extra kleren mee die heel vuil mogen worden en 
eventueel een handdoek. Om 17.30 spreken we allemaal samen af op het voetbalveldje 
achter het jongenslokaal (naast de Linde), om iedereen voor te stellen.  

 

11 oktober: Vriendjesdag 

Vandaag is het de ideale moment om heel wat vriendjes mee te nemen naar de scouts. Wie 
van jullie vrienden zou graag naar de scouts willen komen? Of wie wilt er eens voelen hoe 
het is om een echte scouts te zijn? Iedereen is welkom om te ontdekken wat wij allemaal op 
de scouts doen!  

 

   

 



23 oktober: Dag van de Jeugdbeweging  

Heel Vlaanderen trekt vandaag zijn/haar uniform aan om naar school of het werk te gaan. 
Wij hopen dat jullie dit ook allemaal gaan doen, zodat jullie kunnen tonen hoe trots jullie zijn 
om een echte scouts te zijn. Wij hopen dat wij tal van leuke foto’s zullen ontvangen van onze 
leden in uniform! Stuur deze naar ons door of deel dit op facebook/ instagram met #DVDJB 
en #Scoetevanroi.  

 

 
 

18 oktober: 3e zondag  

 

31 Oktober: Fakkeltocht 50 jaar 

Zaterdag 31 oktober zijn jullie vanaf 19u welkom op het Meisjeslokaal voor een Fakkeltocht 
om ons 50 jaar bestaan al een eerste keer te vieren. Na de fakkeltocht kunnen jullie afsluiten 
met een leuk kampvuurtje met een drankje en een kleine snack.  

 
22 november: 3e zondag  

 

Scoete van Roi – 50 jaar      
Dit jaar is het een speciaal en feestelijk jaar, onze scouts bestaat namelijk 50 jaar! Onze 
jongensgroep Scouts is van start gegaan in september 1970 met officiële toetreding tot het 
Scoutsverbonden en groepsnummer in februari 1971. De meisjesgroep Gidsen zijn in 1973 
gestart. Er staan een tal van activiteiten op de planning deze wij samen met jullie willen 
delen.  



31 oktober 

Onze eerste activiteit van dit jaar is een Fakkeltocht die zal doorgaan op het Meisjeslokaal. 
Jullie zijn welkom vanaf 19u, waarbij er Coronaproef gewerkt zal worden en er per bubbel en 
op afstand een tocht gewandeld kan worden. Er kan gezellig worden afgesloten met een 
warm vuur en een lekker drankje. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inschrijvingen 
Velen onder jullie hebben zich al ingeschreven via de website. 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 dit nog niet heeft kunnen doen 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 te 
kopen.  

Scouts: jongens  Gidsen: meisjes  
§ Hemd  
§ Korte broek  
§ Riem 
§ Groene en grijze kousen  
§ Das + dasring  

 
Optioneel: T-shirt Scouts en Gidsen Sint-
Brixius-Rode  

§ Hemd  
§ Rok  
§ Groene en grijze kousen  
§ Das + dasring  

 
 

Optioneel: T-shirt Scouts en Gidsen Sint-
Brixius-Rode  

 
Al deze zaken kan je kopen in de scoutswinkel (www.hopper.be). Wij verkopen zelf ook 
tweedehandsuniformen, dassen en dasringen.  

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 

 



Is je hemd, rok, broek of trui 

te klein? Wij geven ze graag 

een tweede leven! Je kan ze op 

een zondag afgeven op het lokaal! 

Zoek je nog een hemd, rok, 

broek of trui? Kom gerust 

eens een kijkje nemen bij on-

ze tweedehandskledij! Je kan 

steeds een leiding aanspreken op het lo-

kaal, zij zullen je verder helpen! 

Je maat niet gevonden?  

Nieuw uniform kan je steeds 

aankopen bij de hopper! 

https://www.hopper.be/nl/

Vragen over het uniform of 

tweedehands?  

Stuur gerust een mailtje naar  

groepsleiding@scoetevanroi.be 

 

Das en dasring zijn ook 

bij ons verkrijgbaar!  

 



VERHUUR 
SCOETE VAN ROI 

Meer info: https://www.scoetevanroi.be/verhuur/  

E-mail: verhuur@scoetevanroi.be 

Nog op zoek naar tafels, banken, tenten, shel-

ters, kookgerief, … voor een tuinfeest, communie 

of evenement?  

Wij verhuren kwaliteitsvol materiaal aan zeer 

mooie prijzen!  

https://www.scoetevanroi.be/verhuur/


Een echte kerstboom in huis 

halen en de Jin steunen, dat 

geeft pas een echt kerstge-

voel!  

 

Meer info over prijzen en het 

bestelformulier vindt je op 

www.scoetevanroi.be 

Bij vragen stuur gerust 

een mailtje naar  

jinleiding@scoetevanroi.be  

Of een smsje naar 0493769865 



Kapoenen
Hallo liefste kapoentjes!

Hopelijk staan jullie allemaal klaar voor een (nieuw) jaar vol leuke 
spelletjes en vergaderingen. Wij hebben er alleszins al superveel 

zin in (-;

Dit is Clément, een grote sterke man
Slapen en sporten zijn dingen dat hij goed kan
Hij is nooit bang en heeft nooit pijn
Voor een actieve dag moet je bij Clément zijn
Trouwhartige Cholo

Deze leuke leidster noemt Saar
Sommige van jullie kennen haar van vorig jaar

En dit jaar is ze opnieuw hier
Klaar voor een jaar vol plezier

Vastberaden Beo

Marthe is er dit jaar ook terug bij
Met haar leuke spelletjes maakt ze iedereen blij
Voor de scouts staat ze altijd paraat
En ze zorgt ervoor dat elke vergadering goed gaat
Aanpassende Schroefhoorngeit

Amber zorgt goed voor iedereen
En haar leden laat ze nooit alleen

Ze is opgewekt en blij, elke seconde
En plakt een pleister op elke wonde

Hartelijke Dolfijn

En dit is Thomas, klein maar actief
Hij plaagt soms een beetje, maar meestal is hij lief
Hij heeft zin in dit jaar, want de scouts maakt hem blij
En hij hoopt dat jullie even veel zin hebben als hij
Levenslustige Slaapmuis



Zondag 4 oktober

Op de eerste vergadering van het jaar 
spelen we het grote kennismakingsspel, 
waar jullie elkaar en de leiding allemaal 
beter zullen leren kennen!

Zondag 11 oktober
Pak maar allemaal een vriendje of vriendinnetje 

mee want vandaag is het vriendjesdag.  We 
spelen dan ook het super coole ultra leuke 

levelspel vandaag.

V  R  I  E  N  D  J  E  S  D  A  G

Zondag 18 oktober
Ween ween ween😭. Vandaag zullen jullie ons en 

elkaar jammer genoeg moeten missen want het is 

derde zondag.

(derde zondag = geen scouts 😥)

Vrijdag 23 oktober
Vandaag is het dag van de jeugdbeweging. Dat 

betekend dat jullie met jullie uniform/kleren die je aan 
doet naar de scouts naar school moeten gaan. Wij zien 

graag leuke foto’s van de kapoenen op school dus je 
mag altijd een fotootje trekken en die naar ons 

doorsturen. 

Zondag 25 oktober
Trek jullie sport tenue al maar aan want 
vandaag gaan de Olympische Kapoenen-
Spelen van start. Maak jullie klaar voor een 
vergadering vol sporten en zweten.

Scoete Van

Kapoenen Olympics



Vrijdag 6 november

Lukt het jullie om het pad naar het huis van 
de tovenaar te volgen en de geheime schat te 
vinden?

Verkleed jullie maar in jullie beste Halloween-
kostuum want vanavond gaan we op 
Halloweentocht.

De Halloween vergadering 
start om 19 u en om 21 u 30 

mogen jullie ouders jullie 
komen halen.

Zondag 15 november
Vandaag zijn het niet wij, maar de JIN die de jullie 

leiders zullen zijn. Hou je maar klaar voor een 
topvergadering met de JIN in leiding.

Zondag 22 november
Is het nu weeral derde zondag 😟?! Vandaag is 

er geen scouts dus slaap maar lekker lang uit 
of kijk naar ketnet.

Zondag 29 november
Hebben jullie op 3de zondag naar ketnet gekeken?

Goed zo. Want deze vergadering spelen we Ketnet-
cluedo. Wie is de moordenaar en wat is het wapen? Het 

is aan jullie om dat uit te zoeken.

Kapoenenlied

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

Bij vragen of opmerkingen mag je 
ons altijd contacteren!

Amber Darras: 0492 04 00 14

Clément De Bast: 0494 88 68 85

Marthe Van Den Noortgate:

0495 47 89 56

Saar Lathouwers: 0471 23 13 10

Thomas Vanackere: 0470677938



 Dagboek van de Kabouters 
 
 
Liefste dagboek, op school zijn vind ik wel leuk maar ik mis wel zo spelletjes in het 

bos of in een tuin… Gelukkig kan ik op zondag naar de scouts! We hebben ook 

nieuwe leiding, ik vind het wel spannend om ze te leren kennen! De leiding zegt 

dat ze alvast veel zin heeft in het nieuwe scoutsjaar! Hopelijk jullie ook! J 

 

Zondag 4 oktober  

Liefste dagboek, de eerste vergadering van dit scoutsjaar! Wat kijk ik er naar uit! Waaant we 

gaan… dopen!! We mogen zeker (bedorven) eten meebrengen om het boeltje nog viezer te maken. 

J  We worden dus verwacht om 14u aan het meisjeslokaal, en we sluiten af aan het 

jongenslokaal om 17u30. Wat spannend! Ik heb er zo veel zin in! 

!!! Nog even iets belangrijks voor de kabouters die zouden overgaan naar de jonggidsen: jullie 

zijn vanaf vandaag géén kabouter meer en mogen meteen ook naar de merobrix van de jogi’s 

kijken, jullie worden dan ook meteen verwacht bij de opening bij jullie nieuwe tak!  

 

Zondag 11 oktober 

Liefste dagboek, vrolijke, vrolijke vrieeenden… vrolijke vrienden dat zijn 
wij! Natuurlijk kan je het waarschijnlijk al raden: vandaag vriendjesdag! 
Dus neem allemaal zo veel mogelijk vriendinnetjes mee!!  
 

 

Zondag 18 oktober  

Liefste dagboek, het is vandaag toch geen derde zondag he? Zo jammer…  

 

 

Vrijdag 23 oktober: Dag van de Jeugdbeweging 

Liefste dagboek, zoals elk jaar gaan we met ons uniform naar school! Ook 
vandaag is dat het geval. Stuur zeker een foto naar de leiding met je uniform 
aan!  
 
 

Zondag 25 oktober 

Liefste dagboek, we spelen nu eigenlijk altijd spelletjes met enkel de kabouters, maar ik had 

graag eens tegen de leiding een groot spel willen winnen. Zoiets als ‘een tegen allen’! Met 

opdrachtjes die we dan moeten vervullen, en als we ze allemaal hebben gedaan, dan zijn we 

gewonnen tegen de leiding en wacht ons een leuke verrassing.   



Zaterdag 31 oktober 

Liefste dagboek, op deze griezelige avond staat iets heel spannends gepland… 
Een fakkeltocht! Om de 50ste verjaardag van onze scouts te vieren trekken we 
erop uit door de straten van Sint-Brixius-Rode met fakkels. Als verkleedthema 
staat ‘mijn favoriete Disneyfiguur’ op het programma, natuurlijk met een wat 
engere toets! J Het is dan ook Halloween vanavond! Voor meer: kijk zeker bij 
het algemeen nieuws.  

  

 

Zondag 1 november 

Liefste dagboek, gisterenavond was een heel griezelige maar leuke avond! Vandaag 
even rusten en wat ‘bekomen’. Maar eigenlijk mis ik het wel nu al een beetje. 
Gelukkig is er volgende week terug een spetterende vergadering! 
 

Zondag 8 november 

Liefste dagboek, ooit al eens iets heel stiekems gedaan? Ooit al eens iets moeten verstoppen en 

ervoor zorgen dat niemand dat vindt? Vandaag staat er zoiets op de planning… Kom massaal 

naar de scouts en neem je beste verstopskills mee!  
 

Zondag 15 november 

Liefste dagboek, vandaag zullen de jins hun beste beentje voorzetten en voor één vergadering 

onze leiding zijn. Toch ben ik wel benieuwd… wat zullen ze voor ons vandaag in petto 

hebben?  

 

Zondag 22 november 

Liefste dagboek, alweer derde zondag… Wat ga ik toch doen vandaag?  Gelukkig is er volgende 

week terug een leuke vergadering!  

 

Zondag 29 november 

Liefste dagboek, vandaag trek ik mijn speekleren aan want we gaan een 

bosspel spelen! Ik verklap nog niet wat we gaan doen, maar ik weet dat het 

zeker de moeite gaat zijn!  

 
 

Wat nemen we mee naar de vergaderingen? 

- Volledig uniform 

- €1 voor koekje én drankje (of je eigen koekje en drankje) 

- Goed humeur!  



 
 
 
Voor vragen kan je ons steeds contacteren op… 

 
 

                                                               
 
 
 
 

                    
 

Wet 
Een kabouter kan luisteren 

Een kabouter is blij 
Een kabouter speelt mee 
Een kabouter doet graag 

pleziertjes 
Wees een 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 blij 

kunnen maken 
Help ons anderen pleziertjes te doen. 

Ongeremd stokstaartje 

0475 45 10 19 

 

Goedaardige boomklever  

0478 59 63 78 

 

Attente collie 

0477 40 78 19 

Joviale stekelstaartzwaluw 

0492 55 34 02 

 



Welpen 
 

 
4 oktober 

Deze eerste vergadering van het nieuwe scoutsjaar 

gaan we onze nieuwe welpen/vrienden/kameraden 

verwelkomen in onze groep. Dit kan natuurlijk maar 

op een manier: Onze befaamde doopovergang! 

Bereid jullie maar voor om flink vuil te worden.  

11 oktober 

Vandaag is het vriendjesdag! Dit betekent dat jullie allemaal al jullie vriendjes mogen 

meenemen zodat zij (de arme onwetende stakkers) ook eens kunnen proeven van al die pret 

die jullie wekelijks beleven. Daarnaast gaan we elkaar ook eens een beetje beter leren 

kennen, dus zet je beste beentje maar voor vandaag! 

18 oktober 

Het nieuwe scoutsjaar is nog maar juist begonnen en nu al zullen we elkaar een weekje 

moeten missen     . Derde zondag vandaag dus geen vergadering… tot volgende week! 

25 november 

Deze vergadering gaan we eens testen wie onder jullie het in zich 

zou gehad hebben om in tijden van star wars te kunnen 

overleven. Jullie dapperheid zal op de proef gesteld worden net 

zoals jullie strategisch inzicht. Zie dus maar dat jullie goed 

uitgeslapen zijn en voorbereid zijn om tot het uiterste te gaan! 

1 november 

Huhn? Weeeeraall derde zondag??!! Jammer genoeg wel.. 

Volgende week wordt al deze gemiste pret ingehaald! 

8 november 

Oi mates! Vandaag gaan we eens kijken wie er hier over schots bloed beschikt. Jullie zijn 

allemaal uitgenodigd om mee te doen aan de beroemde Highland games van Scoete Van Roi. 

Elk jaar komen er mensen van over heel de wereld om hieraan deel te nemen en wordt er 

een winnaar gekroond die het best presteert over al de verschillende disciplines. Inkleding 

krijgt extra bonus punten!! 



 

15 november 

Deze vergadering geven wij het roer door aan onze kameraden van de jin die voor jullie een 

leuke vergadering hebben voorbereid. Het is vandaag dus jin in leiding! 

 

 

22 november 

Nog maar eens derde zondag… ongeloofelijk!! 

 

29 november 

Vandaag gaan we fall guys spelen. Jullie zullen verschillende obstakels moeten overwinnen 

zowel mentaal als fysiek om zo de ultieme titel van fall guy te kunnen winnen. Jullie zullen 

getest worden op behendigheid inzicht en teamwerk. Geen stress, wij weten dat jullie dit 

stuk voor stuk zonder problemen zullen kunnen voltooien. 

 

 

 

 

Indien er vragen zijn: 

Pieterjan: 0471 27 14 57 

Tiago: 0468 13 69 80 

Nathan: 0468 11 52 26 

William: 0486 51 76 60 

 



 

 

  

20/21 #1 Oktober-NoVember 

JOGI’S 
Merobrix 

Mededeling  
 

Omdat de huidige coronamaatregelen nog 

altijd van toepassing zijn, wordt er van jullie 

verwacht dat jullie tijdens de opening en 

sluiting en net ervoor en erna een mondmasker 

dragen om verspreiding van het virus tegen te 

gaan.  

Probeer ook zo weinig mogelijk in contact te 

komen met leden of andere personen buiten 

onze scoutsbubbel (alle jonggidsen + leiding). 

Tijdens de vergadering mogen de 

mondmaskers af. 

Hopelijk zien wij jullie dan. 

 

Kusjes Jogi-leiding  

xx 
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Oktober-NoVember 20/21 #1 

Overgangsweekend  
2-3-4/10 

Het eerste weekend van oktober gaan wij op 

overgangsweekend!! We spreken af aan het station 

van Londerzeel op vrijdag 2/10 om 20u met een 

gevulde maag. 

 

BEAUTY AND THE BEAST 

 

Dit zal het thema zijn voor dit weekend. Meer info 

ivm het overgangsweekend zullen jullie ontvangen 

via een brief. Vergeet zeker geen 35 euro mee te 

nemen! 

Laat zeker ook iets weten aan ons of jullie 

meegaan. 

Vriendjesdag 
11/10 

Hebben jullie echt zoveel vriendinnen en vrienden 

als jullie beweren? Of zijn er al jonggidsen met 

liefjes?? Breng ze allemaal mee naar de 

vergadering, en we maken er een onvergetelijke 

dag van! 

 

 

DAG VAN DE 

JEUGDBEWEGING 

23/10 

Ga met je uniform naar school en laat zien dat jij 

in de scouts zit!! 

 

3e  

ZONDAG 
 

 

XVIII – X – MMXX 

 

 

& 

 

 

XXII – XI - MMXX 

 

Wij zijn jonggidsen, 

Wij wagen het avontuur 

Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar 

Wij willen samen werken en beslissen 

Wij zeggen onze mening en luisteren naar die van 

anderen 

Zelf zet ik al eens de eerste stap 

Ik help graag waar ik kan 

Ik wil winnen en kan verliezen 

Ik respecteer wat waardevol is: de mens, de natuur en 

het materiaal 

Jezus' voorbeeld zal ons hierbij helpen. 

 

 

 

--Jonggidsen Wet 
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Old School 
25/10 

Nog eens een echt old school scouts-spel. 

Vandaag zal duidelijk worden wie er over al haar 

scoutsjaren het best heeft opgelet. Jullie kunnen 

al eens nadenken over welk spel we het hier 

hebben. 

 

 

 

Activiteit rond 50-jarig bestaan van onze scouts. 

Meer info vind je in het algemeen nieuws. 

 

 

In het spoor van de Heer willen wij in vriendschap 

samen een weg zoeken naar de grote stad der 

mensen.  

 

Vol aandacht en bewondering willen wij stilstaan 

bij de ontdekking van de natuur en de ontmoeting 

van iedere mens.  

 

Wij willen trouw, blij, eerlijk en handig 

meebouwen aan een nieuwe wereld waar het 

steeds beter wordt om samen te zijn 

 

 

 

--Jonggidsen Gebed 

Küchen  
8/11 

We gaan back to basics! Neem zeker 5 euro mee en 

zorg dat jullie maag NIET gevuld is!!  

 

Jin in leiding 
15/11 

De jin zal vandaag voor jullie een leuke 

vergadering voorbereiden. 

 

Bicyclette  
29/11 

Kom met jullie fiets of breng je fiets zeker mee! Je 

zal hem nodig hebben!! Helm ook       

TIP: ruim jullie kamer op 

 

Bedrijvig Seriema 
Victor De Lannoy                                         0468149247  

Goedlachse Coati 
Maelle Charpentier                                       0484062931 

Jan 
Jan Henrard                                                  0470258957 

Speelse Orang-Oetang 
Yana De Mulder                                           0471132865 



Jongverkenners 
 

 
	
	

 
 
Spannend! Dit weekend is het de welgekende overgang. Waar we op weekend gaan is nog een 
verrassing, maar we kunnen jullie al beloven dat we ons enorm goed gaan amuseren. Denk al 
maar na hoe jullie de nieuwe leden willen verwelkomen, hoe vuil jullie ze willen maken. Via de 
post ontvangen jullie nog een brief met de nodige informatie in verband met het weekend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overgangsweekend van 2 oktober 
20.15 tot 4 oktober 17.30 



 
 
 
 
 

 
 
Wij hopen er samen met jullie een geweldig jaar van te maken. Maar kennen jullie 
vriendjes dat graag naar de scouts zouden willen komen, of eens willen ervaren hoe het 
is om een echte scouts te zijn. Zijn ze vandaag welkom om eens mee te spelen, het is 
namelijk vriendjesdag!  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Neem  al jullie vrienden mee naar 

onze vriendjesdag! 11 oktober van 

14u tot 17.30 
 

 18 oktober is een 3 e zondag!  



Vandaag is het Dag Van De Jeugdbeweging. Ga allemaal in uniform en bewijs dat je 
een echte scout bent. Trek samen met je vrienden of alleen een zotte/ coole foto en 
stuur dit door naar jullie leiding. Wie oh wie zal de leukste foto doorsturen?  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vandaag gaan we ontdekken wie de sterkste is. Wie het handigst is. Wie het beste kan 
gooien. We gaan er een heuse competitie van maken onder elkaar. Zijn jullie klaar om 
jullie te bewijzen? De leiding is er alvast klaar voor!  
 
 

 Highlandgames van 
14u tot 17.30 op 25 oktober 

 

23 oktober  



 

 
 
Dit jaar vieren wij het 50 – jarig bestaan van onze scouts. Er zullen een heel jaar heel 
wat activiteiten op de planning staan om er een feestelijk jaar van te maken. Onze 
eerste activiteit dat op de planning staat is een Fakkeltocht. Meer informatie vinden 
jullie terug in het algemeen nieuws.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fakkeltocht 31 
oktober @ Meisjeslokaal vanaf 

19u 

 

8 november spelen 

wij een super leuk 

spel.  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Dit is ons eerste avondspel! Zorg ervoor dat jullie goed uitgerust 
zijn, want jullie zullen jullie loopbeentjes nodig hebben!  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
PAS OP DIT IS EEN 

VRIJDAG!  
 

14 november van 20u tot 22u.  

 

22 november, en daar is de 

3 e zondag weer!  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Dit was de allereerste Merobrix. Wij kijken er alvast naaruit! Als er vragen zijn mogen jullie ons steeds 
een smsje sturen of bellen.  
 
Neem zeker een koekje of een drankje mee. Er kan ook steeds een koekje of drankje bij ons gekocht 
worden voor 50 cent.  
 
 
 
Margot De Smet of Bereidwillige Aloeatta – 0479/53.18.63 
 
 

Marnix Eynatten of Assertieve Banteng – 0488/38.77.39 
 

 
Bregt Mahieu of totemloos – 0471/62.95.34 
 

Kate Simons of Geliefde Olifant – 0471/33.50.12 
 

 
 

 

29 november 

woudloperskeuken! Neem 

3 euro mee.   



GIVERS, 
DAPPERE EN STRIJDLUSTIGE

DIT JAAR ZULLEN JULLIE EEN UITDAGING AANGAAN
DIE NIEMAND ONDER ONS OOIT EERDER DURFDE AANGAAN.
NOOIT EERDER IN DE GESCHIEDENIS NAMEN DE STERFELIJKE MENSEN
HET SUCCESVOL OP TEGEN DE ALMACHTIGE GRIEKSE GODEN, NOOIT
EERDER KWAM IEMAND LEVEND VAN DEZE REIS TERUG.
MAAR NA HET OVERLEVEN VAN DE CORONAPANDEMIE IS DE MENS
STERKER DAN OOIT.
NA JAREN NEDERIG TE LEVEN, UIT ANGST VOOR HUN WREDE
STRAFFEN EN ONVOORSPELBARE MOODSWINGS,  IS HET TIJD
VOOR EEN NIEUWE POGING: DIT JAAR TROTSEREN WIJ DE OLYMPUS
OM DE GODEN VOOR EENS EN VOOR ALTIJD TE VERSLAAN.



2-4 OKTOBER:2-4 OKTOBER:  
OVERGANGSWEEKENDOVERGANGSWEEKEND

ZONDAG 11 OKTOBER:ZONDAG 11 OKTOBER:  
  Vandaag nemen jullie het tegen elkaar op inVandaag nemen jullie het tegen elkaar op in

enkele proeven: snelheid, behendigheid en krachtenkele proeven: snelheid, behendigheid en kracht
staan centraal, want zoals onze oude Grieken alstaan centraal, want zoals onze oude Grieken al

zeiden : Νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ.zeiden : Νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ.

23 OKTOBER:23 OKTOBER:
  Dag van de jeugdbeweging: eenDag van de jeugdbeweging: een

echte strijder is fier op zijnechte strijder is fier op zijn
uniform!   uniform!   
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Jin’s around the world 

 

Hallo Jin’s, dit jaar gaan we op wereldreis! We hebben er kei veel zin in en we gaan er een 

topjaar van maken!!  

 

 

 

 

 

 

hola chicos y chicas, nos vamos de aventura en latinoamerica!  

 

11 oktober – vriendjesdag  

Vandaag mogen jullie een vriendje of 

vriendinnetje meenemen naar de scouts       

We gaan ook ons jaar plannen, dus kom 

zeker af! 

18 oktober- 3e zondag 

oh no hay vergüenza, no scouts hoy!  

23 oktober – dag van de jeugdbeweging 

In uniform naar school! Yess  

 

23 oktober – 24 oktober  

24 urenspel!!!! Meer info volgt nog!  

 

31 oktober – 50 jaar Fakkeltocht 

Onze scouts is 5O jaar en dit gaan we al een 

eerste keer vieren! Zie algemeen nieuws 

voor meer info!  

1 november – geen scouts 

Uitslapen 

Overgangsweekend 2-3-4 oktober!  

Het overgangsweekend kan doorgaan! 

Wel in specialere omstandigheden, dus 

jullie zullen meteen bij jullie nieuwe 

groep vertrekken. Meer info via de post!  

 



8 november – Ontdekkingsreis  

Vandaag gaan we net zoals Christoffel 

Columbus op ontdekking en we gaan nieuwe 

gebieden veroveren!  

15 november- Jin in leiding 

Vandaag is het aan jullie!  

 

22 november – 3e zondag 

ai ai ai que ahora? 

29 november - Mexico  

Vandaag zijn we in Mexico, het epicentrum 

van de drugshandel! Kom allemaal verkleed 

als echte drugsbaronnen en maffiabendes! 

 

 

 

Doordachte Eland_0475 27 79 48  

Genietende Fodi_ 0498 84 69 29 

Gedreven Hathi_0493 76 98 65 

 

 

hasta la vista!  



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!   

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX5KCU8M3YAhUJ5qQKHR8rDMEQjRwIBw&url=https://www.trooper.be/&psig=AOvVaw2GlVntfCo8l2BMDXGzkErR&ust=1515690202959761


 


