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Algemeen nieuws
De laatste merobrix voor het kamp is er alweer! Na een weer speciaal jaartje
kijken we heel erg uit naar het kamp. Jammer genoeg hebben veel leden en
ouders dit jaar moeten kiezen en kiezen was helaas verliezen. Gelukkig heeft
de overheid nu ook officieel het advies, om te kiezen tussen hobby’s,
afgeschaft, dus hopen we dat jullie massaal allemaal terug komen.
We blikken ook nog eens terug op een fantastisch kawelleweekend. We hebben
de indruk dat iedereen er hard van genoten heeft en dat we toch het weekend
gevoel een beetje hebben kunnen nabootsen. Dank jullie wel dat jullie er met
zo veel waren en voor jullie vertrouwen.

Vergaderingen
De leiding heeft deze maand examens, hierdoor zullen de activiteiten meestal
in de avond doorgaan. Goed kijken in de merobrix om te weten op welke dag
en om hoe laat je naar de scouts kan gaan!

Kamp
Het is binnenkort weer zo ver, we gaan weer op kamp. De data die al eerder
doorgegeven zijn blijven gelden, ondanks de nieuwe versoepelingen. Deze zijn
nog onder voorbehoud en het lukt niet om met iedereen samen te gaan in twee
bubbels, wegens gebrek aan te weinig materiaal dat verdeeld zou moeten
worden dan.

Kapoenen, kabouters en welpen: 17-22 juli
Jonggidsen en JV’s: 22-31 juli
Givers en Jin: 20-31 juli (vertrekken met de fiets)

We vinden het heel jammer dat de kawellen slechts een kleine week op kamp
kunnen, maar we doen er alles om zo veel mogelijk tijd te winnen. Kort maar
krachtig, om volgend jaar met extra veel goesting 10 dagen op kamp te
kunnen.
We hebben groen licht gekregen om met de fiets op kamp te gaan en om een
tweedaagse te organiseren, als de slaapplaats op voorhand vast ligt. Dit wil
zeggen dat de Givers en Jins naar het kamp terrein zullen fietsen. Zorg alvast
voor een fiets dat in orde is!
Verdere info volgt met het kampboekje, deze zal midden-eind juli in jullie bus
verschijnen. Hierin zullen jullie info vinden over uren van vertrek, terugkomst,
wat ze allemaal moeten meenemen en naar welk adres jullie brieven kunnen
versturen. Een brief over betaling volgt ook nog.

Vergeet jullie zeker niet in te schrijven via de link op de site of via onze
facebookpagina.

Zouden jullie de individuele steekkaart van u zoon/ dochter ook willen
updaten of invullen via onze groepsadministratie. Via onderstaande link
kunnen jullie, jullie aanmelden:
https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be

Avondmarkt
Ook dit jaar wordt er geen avondmarkt georganiseerd.

Zeedag
Normaal trekken we elke laatste zondag van het jaar naar Oostende met de
hele scoutsgroep. Dit jaar gaan we het toch nog een keertje moeten missen,
aangezien we het nog niet verantwoord vinden om met iedereen op een
overvolle trein te stappen. Maar niet getreurd jullie leiding organiseert sowieso
een andere heel leuke activiteit!
Bij dringende vragen kan
Groepsleiding@scoetevanroi.be
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Joyvalle

Alvast bedankt voor de vele barcodes dat we hebben ontvangen van Soubry.
De actie van Joyvalle loopt nog even, dus zamelen wij de flapjes nog steeds in!

Groetjes,
Kate, Pieterjan en Justien

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 onze tweedehandskledij! Je kan
steeds een leiding aanspreken op het lokaal, 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
Nog op zoek naar tafels, banken, tenten, shelters, kookgerief, … voor een tuinfeest, communie
of evenement?
Wij verhuren kwaliteitsvol materiaal aan zeer
mooie prijzen!

Meer info: https://www.scoetevanroi.be/verhuur/
E-mail: verhuur@scoetevanroi.be

Kapoenen
Juni
Vrijdag 4 juni (19:00-21:00)
Deze vergadering is niet
voor bangeriken want we
trekken het bos in voor
het enige echte bosspel.

Vrijdag 11 juni (19:00-21:00)
Vandaag trekken we weer
het bos in, maar dit keer om
een supercool kamp te
bouwen!

Vrijdag 18 juni
Vandaag is het geen
scouts en dat vinden wij
niet leuk!!!

Zondag 27 juni (14:00-17:30)
Neem jullie paraplu maar
mee als jullie droog willen
blijven, want vandaag is het
een watervergadering.

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

Kabouters

Opgelet:
!Alle vergaderingen deze maand zullen doorgaan op vrijdagavond van 19u-21u!

Vrijdag 4 juni: F _ _ _ _ _ _ _ _

Vrijdag 11 juni: D _ _ _ _ _ _ _ _

Vrijdag 18 juni: D _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vrijdag 25 juni: S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Trek voor deze avond
jullie meest glamoureuze
verkleding/accessoires aan!

Vragen?
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

Welpen
Zaterdag 5 Juni (19u-21u)
We starten onze laatste maand van dit
scoutsjaar met een openluchtcinema. Natuurlijk
hoort er bij een film altijd wat lekkers, deze
lekkernij wordt wel van thuis meegebracht.

Zaterdag 12 Juni (19u-21u)
De Welpen zijn normaal een hechte groep die
elkaar graag helpen waar nodig is, vandaag is dat
eens anders. We spelen vandaag namelijk
verschillende spelletjes waar er maar één de
beste kan zijn.

Zondag 20 Juni
De laatste 3de zondag van het scoutsjaar is ook een feit, die gaan we niet te veel missen
gelukkig.

Zondag 27 Juni (14u-17u30)
Normaal is het vandaag zeedag, maar dat kan vandaag
niet doorgaan. Maar dat betekent niet dat wij de zee
niet naar hier kunnen halen. Maak jullie klaar voor een
namiddag vol waterspelletjes! Als jullie thuis
watergeweren hebben, mogen jullie deze meenemen
(op eigen verantwoordelijkheid). Neem ook een
zwembroek en handdoek mee. We verwachten
iedereen wel in uniform aan de opening!

Vragen of opmerkingen?
Nathan Hillewaert: 0468 11 52 26
Tiago De Smedt : 0468 13 69 80
Pierterjan Vanackere: 0471 27 14 57
William Hazevoets: 0486 51 76 60

JONGGIDSEN
JUNI

Vrijdagavondactiviteit
19.00-21.00u
Speelse OerangOetang
0471 13 28 65

Bedrijvige Seriema
0468 14 92 47

Jan Henrard
0470 25 89 57

Goedlachse Coati
0484 06 29 31
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14.00u – 17.30u

LAATSTE
VERGADERING

De leiding heeft tijdens de
maand juni examens. Om
die reden zullen alle
vergaderingen doorgaan op
vrijdagavond van 19.00u21.00u. Wij weten dat jullie
ook examens hebben, maar
we denken dat deze 2
uurtjes ontspanning jullie
veel deugd zullen doen. Laat
zeker weten of je komt. Tot
snel!
Xx de Jogi-leiding

G

E B

E

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.

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

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!

Jévéés

Beste JV’s en ouders,
Dit is de laatste merobrix van het scoutsjaar. Doordat een deel van de leiding examens
hebben, zullen de vergaderingen ook nog op vrijdag doorgaan. Dus kijk goed wanneer en om
hoe laat deze zullen zijn.
Vergeet niet om jullie in te schrijven voor het scoutskamp! Daarnaast vragen we ook om de
individuele steekkaart te up date, dit moet via de groepsadministratie gebeuren.

Vrijdag 04/06 19.00 -21.00
Vanavond gaan jullie, jullie moeten bewijzen! Zorg ervoor dat je uitgerust bent, en klaar bent
om deze strijd aan te gaan. Voor wie heeft het duistere bos van Eversem geen geheimen
meer? We spreken af om 19 uur aan het Jongenslokaal.

Vrijdag 11/06 19.00 - 21.00
Wordt het samen werken? Of speelt iedereen voor zichzelf? Wie kan het snelste lopen? Wie
kan er zich het beste verstoppen? Of wie kan zijn mannetje staan? Welke JV zal er kunnen
ontsnappen? Wij hebben alvast heel wat vragen, en zijn benieuwd naar de vele antwoorden.
We zien jullie graag om 19 uur aan het Jongenslokaal.

Vrijdag 18/06
Deze keer geen scouts! We zien jullie graag volgende week tijdens onze laatste
scoutsvergadering van dit jaar!

Zondag 27/06 14.00 – 17.30

Let op! Dit is terug een zondag! We vragen om 5 euro mee te nemen, en wij voorzien al de
rest. Zorg ervoor dat je buikje niet te vol is, en je nog plaats hebt om te smullen ;)

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! 

