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Algemeen nieuws
Goed nieuws voor onze Kawelle en de oudste! Vanaf zaterdag 6
en zondag 7 februari gaan we weer van start met de
vergaderingen! Kabouters, jonggidsen Welpen mogen weer hun
scoutsuniform aantrekken en ZONDAG van 14.00 tot 17.30 naar de
scouts komen. De Kapoenen, JV’s, GIvers en Jins mogen zaterdag
van 14.00 – 17.30 koemen. De leiding zal jullie met veel
goesting en enthousiasme opwachten. Maar dit met de nodige
maatregelen en veiligheidsafspraken.

Wij kijken er naar uit om jullie weer terug te zien! Kijk goed
in de Merobrix om te weten wat er op de planning staat. Hou
zeker ook onze sociale media en onze site in de gaten voor
eventuele veranderingen.

De maand maart is normaal gezien een drukke maand boordevol
speciale activiteiten. Onze heerlijke spaghettislag zou
normaal doorgaan, maar we zijn genoodzaakt deze te verplaatsen
naar volgend jaar. Ook kunnen we dit jaar niet samen gaan
(rol)schaatsen. Toch zijn we al blij dat we tenminste al
kunnen opstarten met onze jongsten.

We weten dat al veel ouders vragen hebben over het kamp, maar
momenteel kunnen we hier weinig over zeggen. Het zal afhangen
hoe de situatie deze zomer zal zijn. We gaan er alles aan doen
om een ‘normaal’ kamp te organiseren met de gewoonlijke data
van 21 tot 31 juli. Aangezien er vorig jaar geen problemen
waren, toen we ons kamp hadden opgesplitst sluiten we deze
optie niet uit. Alles hangt af van wat er beslist wordt en
welke maatregelen van kracht zullen zijn. Voor de planning
geven we jullie de date van de 2 vorige jaren mee:

- Een normaal kamp vindt plaats van 21 juli tem. 31 juli.
Voor de kapoenen zal dit tem. 27 juli zijn.
- Een Corona kamp, zoals vorig jaar vond plaats van 15 juli
tem. 21 juli (voor Kawelle) & van 21 juli tem. 31 juli
(voor de oudere takken)

Ook hebben we nog geen zekerheden omtrent de takweekends en
het kawellenweekend. We hopen dat deze informatie al wat meer
duidelijk bracht, en hopen dat we definitieve beslissingen zo
snel mogelijk concreet kunnen communiceren.

De wafelverkoop zal ook nog even uitgesteld worden. De
mogelijkheden tot verkoop zijn te beperkt waardoor er heel wat
winst verloren zal gaan. Daarnaast willen we ons ook vooral
concentreren op de eerste vergadering met de jongste. Ook
hierover houden we jullie op de hoogte van verdere
beslissingen.
We gaan ook van start met onze wafelverkoop. De informatie
vinden jullie in onderstaande brief. Strookjes kunnen
vrijblijvend gebruikt worden. Denk eraan dit is voor jullie
takkas!!

Als er nog vragen zijn mogen jullie ons steeds contacteren.

Stevige linker,
Jullie groepsleiding
Kate, Pieterjan & Justien
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Wafelverkoop Scoete Van Roi
Beste leden en ouders,
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij een wafelverkoop om de tak-kassen wat te spijzen. De
winst gaat integraal naar de tak zelf! Dit geld wordt gebruikt op kamp voor een leuk extraatje,
een leuk kamp aandenken en/of een leuke eindactiviteit.

Hoe gaan we dit jaar te werk?
Zoals vorig jaar zal het bestellen van wafels nog steeds digitaal verlopen. Omwille van logistieke
moeilijkheden van het afgelopen jaar, werken we dit jaar met 1 volledige bestelling per lid (1
bestelformulier). Op de website www.scoetevanroi.be kan u vanaf 15 maart het formulier vinden
waarop u uw totale bestelling digitaal kan doorgeven.

Hoe wafels verkopen?
De leden trekken vanaf dit weekend de straten op, en verkopen wafeltjes aan buren, familie,
grootouders, neven, nichten, broers, zussen… Je noteert voor jezelf aan wie, hoeveel en op welk
adres je wafeltjes verkocht hebt. Indien nodig vind je op de site verkoopstrookjes om rond te
gaan in je straat.
De kopers betalen rechtstreeks aan de verkoper.
Als je al je wafeltjes verkocht hebt, kan je als verkoper vanaf 15 maart tot en met 21 maart
via het digitale formulier op de website je volledige bestelling doorgeven. Je krijgt een
bevestigingsmail van je bestelling en je zal dan binnen de week een mail terugkrijgen met de vraag
voor betaling. De verkoper betaalt het gehele bedrag in 1 keer via overschrijving op de
scoutsrekening. Wij aanvaarden geen cash geld.
De betaling moet uiterst tegen 28 maart overgeschreven zijn op de rekening van de scouts.
BE58 0011 8822 8879
Eens je betaling op onze rekening staat zal je een bevestigingsmail ontvangen. Pas nadat de betaling
op onze rekening staat wordt uw bestelling als geldig beschouwd.
WAFELTJES: Vanille/Chocolade (€5/doos) Boter/Frangipane/Carré-Confiture (€6/doos)
Bij eventuele vragen of problemen mag u ons steeds contacteren via mail:
wafels@scoetevanroi.be
Stevige linker en smullen maar,
De Leiding

Info: 04/..
Naam van de verkoper:…………………………………….
Vanillewafels – 700g:…………………X € 5= €………
Chocoladewafels – 700g:………..X € 5= €……….
Boterwafels - 700g:………………….X € 6= €……….
Frangipane - 700g:…………………...X € 6= €……
Carré-Confiture - 700g:…………..X € 6= €……….
--------------------------------------------------

Strook B voor de verkoper
Naam koper:……………………………………………………..
Adres koper:…………………………………………………....
…………………………………………………………………………….
e-mail koper: ……………………………………………………
Vanillewafels – 700g:…………………X € 5= €………
Chocoladewafels – 700g:…………..X € 5= €………
Boterwafels - 700g:………………….X € 6= €……….
Frangipane - 700g:…………………...X € 6= €……
Carré-Confiture - 700g:…………..X € 6= €……….

Vanillewafels – 700g:…………………X € 5= €………
Chocoladewafels – 700g:………..X € 5= €……….
Boterwafels - 700g:………………….X € 6= €……….
Frangipane - 700g:…………………...X € 6= €……
Carré-Confiture - 700g:…………..X € 6= €……….
--------------------------------------------------

Strook B voor de verkoper

Naam koper:……………………………………………………..
Adres koper:…………………………………………………....
…………………………………………………………………………….
e-mail koper: ……………………………………………………

Vanillewafels – 700g:…………………X € 5= €………
Chocoladewafels – 700g:…………..X € 5= €…….
Boterwafels - 700g:………………….X € 6= €……….
Frangipane - 700g:…………………...X € 6= €……
Carré-Confiture - 700g:…………..X € 6= €……….
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Sint-Brixius-Rode

Scouts en Gidsen
Sint-Brixius-Rode

Info: 04/..
Naam van de verkoper:…………………………………….

Wafelverkoop

Strook A voor de koper

Wafelverkoop

Strook A voor de koper

Vanillewafels – 700g:…………………X € 5= €………
Chocoladewafels – 700g:………….X € 5= €…….
Boterwafels - 700g:………………….X € 6= €……….
Frangipane - 700g:…………………...X € 6= €……
Carré-Confiture - 700g:…………..X € 6= €……….

Naam koper:……………………………………………………..
Adres koper:…………………………………………………....
…………………………………………………………………………….
e-mail koper: ……………………………………………………

Strook B voor de verkoper

Vanillewafels – 700g:…………………X € 5= €………
Chocoladewafels – 700g:………..X € 5= €……….
Boterwafels - 700g:………………….X € 6= €……….
Frangipane - 700g:…………………...X € 6= €……
Carré-Confiture - 700g:…………..X € 6= €……….
--------------------------------------------------

Info: 04/..
Naam van de verkoper:…………………………………….

Scouts en Gidsen
Sint-Brixius-Rode

Wafelverkoop

Strook A voor de koper

Toch samen naar de scouts, hoe?

✓ +12j? Neem steeds een mondmasker mee

✓ Blijf thuis als je ziek bent

✓ Was je handen na toiletbezoek

✓ Hou 1,5m afstand van andere takken

✓ Nies in je elleboog

✓ Ontsmet je handen als je toekomt

Corona

Kapoentjes 🤘🤩🤖🌈
Aanpassende Schroefhoorngeit
@Thomas @Clément @Amber
@Saar, jullie weten toch dat we
vanaf 7 februari terug elke week
scouts hebben met onze
kapoentjes?
Trouwhartige Cholo
Ja hoor. Ik heb er keiveel
zin in! 🥳
Vastberaden Beo
Misschien is het best dat we nog eens
overlopen wat we allemaal gaan doen.
Hartelijke Dolfijn
7 februari spelen we de
Olympische Kapoenenspelen!
Trek jullie sportschoenen maar aan
en neem een drinkbus mee want het
wordt een vergadering vol sporten en
zweten 🏋⚽🏀

Levenslustige Slaapmuis
14 februari is een speciale dag.
Daarom spelen we vandaag het

Kapoentjes 🤘🤩🤖🌈
14 februari is een speciale dag.
Daarom spelen we vandaag het
enige echte Valentijnsspel.
Bereid jullie beste versier trucjes
maar voor 😉❤💏

Aanpassende Schroefhoorngeit
21 februari vandaag is het jammer
genoeg 3e zondag dus er is geen
scouts vandaag.

Vastberaden Beo
Op 28 februari spelen we het kei
coole Ketnet-Cluedo spel. Wie is
de moordenaar en wat is het
moordwapen? Het is aan jullie om
het te ontdekken. 🔎

Hartelijke Dolfijn
Op 7 maart staat een vlammende
vergadering gepland. Lukt het jullie
om het hout en de marshmallows te
verdienen voor bij het vuur?

Kapoentjes 🤘🤩🤖🌈
Levenslustige Slaapmuis
Hmmm, marshmallows. Daar
heb ik ook wel zin in.

Hartelijke Dolfijn
@Thomas jij smulaap!

Aanpassende Schroefhoorngeit
Trek jullie stevigste botinnen
aan want op 14 maart
spelen we als stoere scouten
het kampenspel in het bos.
Trouwhartige Cholo

Op 21 maart zullen we elkaar
weer moeten missen want het
is alweer 3e zondag 😥😔
Vastberaden Beo
Op 28 maart is het aan jullie om ons jullie
schildertalent te tonen. Als het jullie lukt
om de verf te verdienen alleszins 🖌😶

Kapoentjes 🤘🤩🤖🌈
Hartelijke Dolfijn
Ik hoop dat onze kapoentjes talrijk
aanwezig zullen zijn zodat we weer
veel plezier kunnen maken 🙃😎😁
Levenslustige Slaapmuis
Ik hoop dat ze het kapoenenlied nog goed
kennen:
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
Trouwhartige Cholo
Als ouders ons willen contacteren kan dat
altijd:
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: 0470 67 79 38
Aanpassende Schroefhoorngeit
Tot snel lieve kapoentjes 😋😊👍

kabouters
Dag liefste kabbies,
Het is nu al een tijdje geleden dat wij jullie hebben gezien.
Daarom zijn wij heel blij om jullie te kunnen zeggen dat vanaf
februari de scouts weer zal doorgaan en dat op zondag op het
gewone uur (14u tot 17u30). Hopelijk hebben jullie er evenveel
zin in als wij!

Zondag 07/02
Vandaag staat er een bosspel op de planning.
Vergeet geen warme kledij want we gaan buiten
spelen. Zeker komen!

Zondag 14/02
Hey kabouters! Vandaag gaan we uitzoeken wie de
sterkste kabouter is, dus kom, als je durft!

Zondag 21/02
Vandaag is het 3de zondag

Zondag 28/02

Tot volgende week!

Vandaag gaan we lekker sporten!

Zondag 07/03
Wat we vandaag doen, gaan we nog niet
vertellen. Het is een verrassing!

Zondag 14/03
Er staat een heel leuk spel op de planning, dus
iedereen zeker van de partij!

Zondag 21/03
Vandaag is het weer 3de zondag, dus geen
scouts… Volgende week mogen jullie wel weer
komen.

Zondag 28/03
Vandaag wordt een leuke namiddag met al je
medekabouters!

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.

Vragen?
Ongeremd stokstaartje
0475 45 10 19

Joviale stekelstaartzwaluw
0492 55 34 02

Attente Collie
0477 40 78 19

Goedaardige boomklever
0478 59 63 78

07/2/2021

Als we niet naar
Schotland kunnen
laten we Schotland
toch gewoon naar hier
komen!? Vandaag
highland games, Eet
maar een flinke
boterham want je zal
het nodig hebben,

Merobrix

14/2/2021

Vandaag spelen we ‘Fall
Guys’

Voor diegene die thuis een
Playstation hebben, zal dit
wel geen onbekend spel
zijn,

V

WELPEN

21/2/2021

PFFF! We zijn nog maar net
bezig en de 3de zondag
staat al voor de deur, Tot
volgende week!

28/3/2021

Vandaag zeeslag op
het programma,
gezond verstand en
jullie jonge beentjes
zullen zeker nodig
zijn!

07/3/2021

Nu we al zo lang geen
scouts meer hebben
gehad zullen we wel
heel wat dingen zijn
vergeten die we wel
echt nodig hebben,
Daarom hebben we
een technieken
activiteit bedacht,

Huh wacht? Weer 3de
zondag, Misschien
kan ik mama of papa
dan eens een handje
helpen. Maar we
hopen dat het toch
maar gewoon rap
volgende week is!

21/3/2021

14/3/2021

WELPEN

Hoor ik daar een
leiding VS leden?
Iedereen paraat om
zo hééél misschien
een kleine kans te
maken tegen jullie
sterke stoere leiding,

Merobrix

28/3/2021

Het is toch geen
echte merobrix
zonder de enige
echte
verassingsvergadering he

50 cent

Argeloze Marter
0468/11.52.26
Nathan.hillewaert
@hotmail.be

Bedaarde Flicka
0468/13.69.80
tiago.de.smedt@h
otmail.com

14u-17u30

Ondeugende
Sifaka
0471/27.14.57
pieterjan27
@gmail.com

Impulsieve Vos
0486/51.76.60
williamhazevoets
@gmail.com

JONGGIDSEN
Februari - Maart

Speelse OerangOetang
0471 13 28 65

Bedrijvige Seriema
0468 14 92 47

Jan Henrard
0470 25 89 57

Goedlachse Coati
0484 06 29 31

F E B R U A R I
GIRL-POWER
7 februari

NOOO

3e

ZONDAG

21 februari

VALENTIJN
14 februari

SURPRISE
SURPRISE

M
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TECHNICS

FOOD

3e ZONDAG

ZOMERSPEL

7 maart

21 maart

14 maart

28 maart

G
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E

D

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

BELANGRIJK

W E T
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.

Lees zeker de info online
op de site omtrent het
heropstarten van de
scoutsactiviteiten zodat
alles volgens de
maatregelen kan
verlopen, en we ons
vollenbak kunnen
amuseren!

3/02/2021

Merobrix JV’s
JOEPIE TERUG SCOUTS!

14u –
17.30

6
februari

Zaterdag

Verrassingsvergadering

1

3/02/2021

13

Among Us

februari

Zaterdag

14u –
17.30

20
februari

3e zondag

2

3/02/2021

Zaterdag

27
februari

14u –
17.30

Het
Levenselixir
Bosspel

Zaterdag
6 maart
14u –
17.30
Kolonisten
van Catan

3

3/02/2021

13

Levensweg

maart

14u – 17.30

zaterdag

20 maart

Zaterdag

3e zondag

4

3/02/2021

14u –
17.30
Zaterdag
Baseball Monopoly

27 maart

Veel liefs, jullie leiding!
Wij hopen dat we vanaf nu elke week leiding mogen geven.
En in de toekomst weer met heel onze groep.

5

GIVERS
Zaterdag 20/02
Geen scouts:
https://www.youtube.com/watch?v=6Cfu0LYtxqc
Zaterdag 27/02
https://www.youtube.com/watch?v=2x410dqGGVw
Zaterdag 06/03
https://www.youtube.com/watch?v=wEp4P6y3CAs
Zaterdag 13/03
https://www.youtube.com/watch?v=iZ92bJN-RuA
Zaterdag 20/03
Geen scouts:
https://www.youtube.com/watch?v=UjaeEvDbV9c
Zaterdag 27/03
https://www.youtube.com/watch?v=qgmXPCX4VzU +
https://www.youtube.com/watch?v=GugsCdLHm-Q

Kato: 0471 25 25 26
Zeno: 0497 39 78 64
Nina: 0476 02 51 95

Zaterdag 27/03

Jin

→Jin 4 jin
Vandaag is het aan
groep 2!

Zaterdag 20/03 : 3e zondag

Zaterdag 6/03
→ Kampvuuravond + quiz

Zaterdag 27/02
→Jin 4 jin
Vandaag zullen jullie aan elkaar leiding
geven. Groep 1 mag de spits afbijten!

Zaterdag
13/03:
Zoals jullie
graag wouden
is het vandaag
tijd om nog
eens gekke
wereldrecords
te verbreken

zaterdag 20/02
→ 3e zondag
Groep 1:
•
•
•
•

David
Anne-laure
Astrid
Virginie

Groep 2:
•
•
•

Elisa
Louise
Luca

Groep 3:
•
•
•

Wout
Mirte
Zara

Zaterdag 13/02
→ Kookactiviteit

Voor de Jin 4 jin is het de bedoeling dat jullie een vergadering voorbereiden voor
elkaar. De leiding kan ook meespelen met het spel ( graag zelfs
). We doen dit in
de plaats van leiding te geven aan de jongere takken, zodat jullie het toch eens
ervaren.
Bereid je spelletjes goed voor en laat voor vrijdag weten of je iets nodig hebt uit het
materiaalkot of van knutselgerief.

Als er iets mocht zijn, je kan ons steeds bereiken:
Doordachte Eland_0475 27 79 48
Genietende Fodi_ 0498 84 69 29
Gedreven Hathi_0493 76 98 65

