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Algemeen nieuws 

 

Hier is alweer de volgende Merobrix. Graag beginnen we met 

jullie te bedanken voor de betrokkenheid en flexibiliteit 

waardoor we kunnen doorgaan met de scoutsvergadering op maat. 

Zelf vinden we het met de leiding enorm plezant om opnieuw 

elke week ons uniform aan te trekken en voor een groep 

enthousiaste kinderen te staan. Buiten ravotten, lachen en 

spelen blijft onze manier van scouting, dus wij zijn blij dat 

we hier mee kunnen verder gaan! Hopelijk maken we er nog een 

paar spetterende maanden van om alle verloren activiteiten 

goed te maken. 

 

Avondactiviteiten 

Voor de leiding en leden komen er in juni weer examens aan. 

Daarom zullen vanaf eind mei de vergaderingen ’s avonds op 

vrijdag of zaterdag doorgaan. Kijk dus altijd goed in de 

Merobrix naar dag en uur zodat je niet voor een gesloten 

lokaal staat.  

 

Kawelleweekend 

Het was reeds te verwachten maar het klassieke Kawelleweekend 

zal niet op de gewone manier kunnen doorgaan. Activiteiten met 

overnachting zijn namelijk verboden op dit ogenblik. Daarom 

komen we met een alternatief! We zullen een ‘dagkamp’ 

organiseren voor onze 3 jongste takken. Dit houdt in dat het 

een heel weekend scouts is, maar dat iedereen ’s avonds naar 

huis gaat en ’s morgens terugkomt. De Kapoenen, Kabouters en 

Welpen worden op volgende uren verwacht: 

 Vrijdag 23 april: 19u – 21u 

 Zaterdag 24 april: 9u30 – 21u 

 Zondag 25 april: 9u30 – 13u30 

Dit weekend hebben de oudere takken vergadering zoals het in 

de Merobrix vermeld staat. Meer info zal volgen in een brief 

die per post tot bij jullie komt.  

 

 

 



Zwerfvuilactie 

Deze maand doen wij met heel de scouts mee aan de jaarlijkse 

zwerfvuilactie. Deze editie wordt niet georganiseerd vanuit de 

gemeente, maar we nemen zelf dit initiatief. Wij spelen graag 

in een propere buurt en daarom dragen wij ons steentje bij. De 

zwerfvuilactie zal doorgaan op 17 en 18 april. Wie dit in huis 

heeft, mag dan zeker handschoenen en/of afvalknijper meenemen. 

Wij zorgen voor de vuilzakken. 

Spaaracties 

Op dit moment zijn er verschillende spaaracties aan de gang.  

Zo verzamelen we inktpatronen van de merken HP en Canon. Op de 

foto is er te zien met welke patronen wij iets kunnen doen.  

Ook doen wij mee aan de Soubry-spaaractie. Hiervoor kunnen 

jullie barcodes bijhouden die te vinden zijn op de 

pastaverpakking. Gelieve ons deze voor 29 mei te bezorgen via 

de leiding zodat wij deze kunnen opsturen.  

De 3de spaaractie is die  van Joyvalle waarbij we de flapjes 

van de melkkartonnen verzamelen. Hierdoor krijgen wij melk 

gesponsord voor onze heerlijke chocomelk op kamp! 

Op de volgende pagina’s zijn de posters van alle acties terug 

te vinden voor verdere informatie.  

Alvast bedankt voor alle moeite! 

Als er nog vragen zijn mogen jullie ons steeds contacteren.  

 

Stevige linker,  

Jullie groepsleiding, 

Justien, Kate & Pieterjan 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

DE AVONTUREN VAN DE 

KAPOENTJES 

29/05: Tournée Génerale 

mijn gedacht! Ik nodig jullie 

uit voor een avondje casino 

in de Pussycat van 19u-21u 

10/04: Voor mij ne 

chocomelk!  

Vandaag doen we 

Woudloperskeuken! 

23/04-25/04: Seg 

ma, ik wil op 

kawelleweekend! 

Verdere info volgt 

nog 

3/04: man man man 

miserie miserie 3e 

zondag      

 

17/04: helpen jullie 

mij en Neroke met 

de zwerfvuilactie? 
*Neem handschoenen 

mee* 

1/05 Pascaleke! nog 

een Dagschotel! 

Vandaag zullen jullie 

mijn plaats moeten 

innemen voor de 

fotospeurtocht van het 

leger HIK HIK 

22/05: Openluchtcinema 

van 19 tot 22 u? Wat gaat 

ons Madeleine daarvan 

denken? 

15/05: Ik zeg altijd 

als het 3e zondag 

is, dan is het geen 

scouts! 

8/05: Haal 

al jullie 

Kennis 

maar naar 

boven 

want 

vandaag 

doen we 

een QUIZ! 



MEROBRIX voor de Kabouters (APRIL – MEI 2021) 
 

Dag kabouters, we zijn hier weer met een nieuwe merobrix vol nieuwe 
herinneringen en leuke activiteiten. Hieronder vinden jullie verdere 
informatie over wat we met jullie zoal in petto hebben! We hopen jullie 
graag in grote getalen terug te zien! J 

	

	

	

Zondag 4 april Geen scouts want het is 

Pasen! 

11 april!  
Benieuwd wat we gaan 

doen? 

Gotcha!  
Wat we 
precies gaan 
doen, komen 
jullie vandaag 

Dat vertellen we jullie 
nog even niet. Kom dus 

zeker! (de eieren en 
kippen zijn een hint) ;) 



 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Zondag 18 april 
Zwerfvuilactie!  

..een VERRASSING!! Dus.. 
zeker komen!!   Als je dit wil, mag je 

plastic handschoenen 
en/of een knijpertje 
meenemen. 

Want we 
gaan de 
straten 

opschonen! 

Maar… tijdens onze 
tocht wacht jullie 

nog…. 
Yes!!  

Vanaf vrijdagavond 23 
t.e.m. zondag 25 april… 

Organiseren we dagkampen ter 
vervanging van het kawelleweekend!  

Oh, zo leuk! Ik ben zo 
benieuwd naar wat we 
gaan doen!  

Meer informatie 
vind je in de brief 
die nog volgt.  

Wat heb ik er al zin in !  

Ik 
ook !  

We zien 
jullie graag 
dan!!  

Welk?? 



	

 
 
 

Zondag 2 mei… We gaan ons vandaag 
artistiek bezighouden Wat nemen jullie zeker mee? Een T-shirt die 

vuil mag worden (met verf bijvoorbeeld).  

Wat jullie mogen 
meenemen (maar 
moet niet), zijn 
versieringkes zoals 
glitters, vlaggetjes, 
etc.    

Dat betekent dat we..? Inderdaad! Vandaag 
pimpen we ons lokaal. 
J 

Zondag 16 mei… Dat is helaas een 
derde zondag… 



 
 
 
 

 

waarvan we 
moeten weten. 

Opgepast! Dit is 
ook een zaterdag, 
van 19 tot 21u. 

Draag iets warms maar 
comfortabel!  

En.. Neem je beste 
bak-kunsten mee!  

Aan de ouders:  
Laat ons tijdig weten 
of er allergieën zijn 

We hebben er alvast  
zin in ! Jullie ook? 

Aarzel zeker niet 
ons te contacteren 
bij twijfel!  

Zaterdag 29/5 

Zaterdag 22 mei 
19u – 21u 

 
Let op! Vanaf nu zien we 

jullie zaterdagavond. Jullie 
hoeven geen centje mee te 

nemen. 

Jullie hoeven jullie 
Uniform niet aan te 

doen 
Kleed je vooral warm aan! 

En een tip: kleed je 
gecamoufleerd en 
onopvallend aan. ;) 

Een zaklamp meenemen 
mag ook zeker, maar dat is 
niet verplicht. 

Ziezo. We hebben jullie 
Wel al wat tips gegeven over 
onze activiteit. J 

Tot dan!  



 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat neem je altijd mee? 
 

o 50 cent of 1 euro voor koekje en/of drankje (behalve op zaterdagen) 
o Volledig uniform (behalve op zaterdagen: hemd mag wel zeker!) 
o Jas (en eventueel handschoenen) bij koud weer 
o Regenjas bij regenweer 
o Goed humeur J 

 
 
Nog vragen? Contacteer ons gerust via sms, e-mail of Facebook!  
 

Ongeremd stokstaartje (Amber) 0475 45 10 19  

Joviale stekelstaartzwaluw (Thomas) 0492 55 34 02  

Attente Collie (Ray-Anne) 0477 40 78 19  

Goedaardige boomklever (Arno) 0478 59 63 78  

 

Aan de ouders: sluit je zeker aan bij onze Facebookgroep (Kabouters ’20 – ’21) voor foto’s van de 
activiteiten en eventueel bijkomstig nieuws.  

 

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. 

 



Merobrix Welpen 
 

Zondag 4 april 

Dit weekend is het Pasen!! 

Het is daardoor jammer genoeg geen 

scouts..  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 18 april  

Als echte scout ‘leven we met open ogen in Gods natuur’ (onthoud dit, want dat 

ga je later moeten kennen!!) Daarom helpen we om rondom onze lokalen op te 

ruimen zodat wij in een propere buurt kunnen spelen. Vandaag is het 

zwerfvuilactie  

 

 

 

Vrijdag 23 april – zondag  25 april  

Door die stomme Corona kan ons jaarlijks 

Kawelleweekend niet doorgaan. Gelukkige 

hebben wij voor jullie een alternatief bedacht 

zodat we toch een heel weekend op de scouts 

kunnen zijn!! We zullen een weekend houden in 

de vorm van dagkampen, te beginnen met 

vrijdagavond. Meer info volgt via een brief  

 

SCOUTS VERSIE 

Zondag 11 april 

Willen jullie ook ooit in het Guinness World 

Records Book willen staan? Vandaag is jullie 

kans! We gaan met de Welpen allerlei 

opdrachten aan en wereldrecords verbreken. 

Zet jullie beste beentje maar voor! 

 



Zondag 02 mei 

Lang, lang geleden, in een heelal hier ver vandaan 

Waren er eens welpen die elke zondag naar de scouts gingen 

Ze amuseerden zich rot en waren zo blij dat ze elke week terug konden gaan 

Tot de scouts opeens geen geld meer had 

En ze zich op zondag thuis zaten te vervelen 

Gelukkig kunnen de Welpen van dit jaar de scouts redden 

Door genoeg geld in te zamelen 

Kom ons helpen, of er zal nooit meer scouts zijn 

 

 

 

 

Zondag 09 mei 

Vandaag spelen we nog eens een echt Bosspel. 

Hou jullie vast aan de takken van de bomen en 

neem jullie beste ‘kampbouwskills’ mee …  

 



 

 

Zondag 16 mei 

Deze week is het helaas derde zondag 

 

 

Zaterdag 22 mei 

OPGELET! Deze vergadering vindt plaats op 

zaterdag van 19u tot 21u 

Vandaag duiken we de wereld van de gangsters in. 

We houden een Casino avond. We verwachten 

iedereen piekfijn naar thema gekleed!  

 

 

Zaterdag 29/05/2021 

OPGELET! Deze vergadering vindt plaats op 

zaterdag van 19u tot 21u 

Deze zondag is Pieterjan jarig. Daarom houden we 

voor hem een feestje met alles erop en eraan!! Kom 

in uniform maar versier jullie met allerlei feestelijke 

accessoires  

 

 

 

Argeloze Marter:                                                        Bedaarde Flicka: 

04 68 11 52 26                                                                          0468 13 69 80 

 

 

Impulsieve Vos:                                                    Ondeugende Sifaka:              

0486 51 76 60                                                      0471 27 14 57 



 
 

JV’S 
 

 

 

Zondag 4 april: 

 
 

 
Zaterdag 10 april: ! 19u30 – 21u30 ! 

 

 

 

 
Zondag 18 april: 

 

 

 

                   



 
 

 
 

Zondag 25 april: 
 
 

 
 
 

Zondag 2 mei: 
 

 

 

 

   
 

Zondag 9 mei: 
 

 

 

 

     
 

Zondag 16 mei: 
 

 

 
 

        



 
 

Vrijdag 21 mei: ! 19u tot 21u ! 
 

 

 
 

 
 

Vrijdag 28 mei: ! 19u tot 21u !  
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JONGGIDSEN
April - Mei

Bedrijvige Seriema
0468 14 92 47

Speelse Oerang-
Oetang
0471 13 28 65

Goedlachse Coati
0484 06 29 31

Jan Henrard
0470 25 89 57

21/5 & 28/5
Vrijdag-avondactiviteit

19.00-21.00u



GARBAGE
18 april

A    P    R    I    L

C  S  I
11 april

3e zondag



M   E   I
“een verband in 

de maand”
2 mei

Wannabe
like

jonggidsen
weekend 

3e ZONDAG YOU LOOKING 
GOOD

Van 10u tot 18u!!
Laat iets weten als je komt

Vrijdag-
avondactiviteit
19.00-21.00u



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.

W   E T

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

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!

28 mei 
Avondactiviteit
BYOB

G    E    B    E    D

Vrijdag-
avondactiviteit
19.00-21.00u



Givers
Zaterdag 03/04

ingen speidere i dag på grunn av påske, bare gå og 
samle egg med familien din

Zaterdag 10/04

Hoje faremos um tour de foto de 
bicicleta, então certifique-se de 
que todos tenham sua bicicleta 
com vocês

 



Zaterdag 17/04

мы собираемся снова 
убирать улицы, дожди

Zaterdag 24/04
λιπαίνετε τα πόδια σας και βάψτε τους καρπούς 
σας σήμερα πηγαίνουμε στην Ολυμπιά

zaterdag 1/05



Zaterdag08/05

Taa anyị na-egwu egwuregwu 
mmekọahụ

Zaterdag  14/05
 
installeert joen moa lekker in je bedde zet n filmtjen up, want 
vandoeage ist den derde van de moand,
da betekent da je zoas us Maggy zoet zeggen bluft in je kot.



Vrijdag 21/05

  
  

Vrijdag 28/05

trek jou beste rok aan jou 
beste pasgemaakte pak, 
trek jou pokergesig aan en 
as jy nie kan nie, bring 'n 
sonbril, want vanaand gaan 
ons na die casino



voor de uren op vrijdag gaan we elke week laten weten vanaf wanneer tot wanneer

                                                       

Kato  Pion
0471/25.25.26

Nina Jacops 
 0476/02.51.95 

Zeno De Hondt
0497/39.78.64



Jin 
 

  

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 

 



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
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