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Algmeen Nieuws 
Dit is de laatste merobrix voor dit scoutsjaar. In 

oktober starten wij met het scoutsjaar 21-22. Maar 

voor het zover is, willen wij samen met jullie nog 

genieten en veel plezier maken met de huidige 

groep op de laatste vergaderingen van dit jaar. 

 
 

3de zondag 
Het is belangrijk dat jullie goed kijken wanneer uw zoon/ 

dochter scouts heeft want dit kan variëren per tak. De leiding 

is nog aan het genieten van de laatste weken vakantie 

waardoor het niet voor elke groep overeen komt wanneer de 

leiding beschikbaar is. Ook zal de 3de zondag deze maand 



veranderen (zie hieronder). Deze wordt verplaatst naar de 

eerste of tweede week. Ook dit is verschillend per tak. Kijk 

dus zeker goed in de Merobrix van je tak! 

 

Zondag 19 september  
Het is feestweekend in Meise, en daar willen wij met de 

scouts ook van genieten. De gemeente heeft in 

samenwerking met de jeugd verschillende standjes & 

workshops georganiseerd waar we aan kunnen deelnemen. 

Zeker komen dus!  

 

Afspraak om 14u aan het Zwembad van Meise en om 17.30 

mogen jullie daar weer opgehaald worden. 

 

Zondag 26 september: STARTDAG 
De opendeurdag krijgt een nieuwe naam en zal ook een 

beetje van concept veranderen. Dit jaar organiseren we een 

startdag, dewelke op zondag 26 september wordt 

georganiseerd. Het is dus voor de huidige leden een normale 

vergadering. Toch niet helemaal, want ze mogen hun mama 

en/of papa meenemen naar de scouts. Ook de nieuwe leden 

en kinderen die overwegen om naar de scouts willen komen 

zijn heel erg welkom om al eens te proeven van het hele 

scoutsgebeuren! Ook deze ouders zijn heel erg welkom!  Zo 

krijgen de ouders de kans om een dagje mee te beleven wat 

je kinderen allemaal uitsteken op de scouts. De leiding zal 



verschillende spelletjes/opdrachtjes voor jullie organiseren 

om samen te spelen.  

Jullie zijn welkom om 13h op het Jongenslokaal 

(Potaardestraat 1), waar we met iedereen opening zullen 

doen. Heb je als ouder nog een oud uniform? Aarzel niet om 

dit aan te trekken!  

Vandaaruit geven we iedereen per tak de keuze tussen de 

verschillende spelletjes.  

Voor de oudste takken voorzien we ook een leuke activiteit!  

Kubb/Spikeball en volleyball toernooi! Jullie ouders zijn ook 

zeker welkom om mee te doen! Horen we daar ouders vs 

kinderen..?  

Om 16h zullen we allemaal weer op het meisjeslokaal 

verzamelen voor een 4-uurtje. Er zulen pannenkoeken zijn en 

kunnen jullie ook iets drinken!  

Voor de nieuwe leden is er ook de mogelijkheid om vragen te 

stellen aan de leiding en zich in te schrijven.  

Tenslotte gaan we om 17h over naar de voorstelling van de 

leiding van het volgende scoutsjaar en we zullen de start  van 

ons 50 (+1) jarig bestaan vieren, want ja dit jaar wordt een 

heel groot feestjaar! 

Daarna is er de mogelijkheid om nog wat na te babbelen en 

er zullen ook hamburgers voorzien worden voor de blijvers!  

Wij hopen jullie allemaal te zien!   

PS: Voor de papa’s zal er ook een live-stream beschikbaar zijn 

van het WK-wielrennen 2021! Geen reden dus om thuis te 

blijven 😊 



Vr 3 – Zo 5 oktober: Overgangweekend 
Na de opstart van het nieuwe scoutsjaar is er ter goeder 

trouw de overgang naar de nieuwe tak. Dit vindt het eerste 

weekend van oktober plaats. 

De Jonggidsen, JV’s, Givers en JIN vertrekken vrijdagavond in 

hun oude tak met de trein en sluiten het weekend af op het 

lokaal. Kabouters/Welpen die overgaan naar de 

Jonggidsen/JV’s gaan NIET mee op dit weekend. Meer info 

hieromtrend volgt via de post! 

 

Voor de Kapoenen, Kabouters en Welpen gelden de normale 

uren, namelijk van 14u tot 17u30. Voor Kapoenen en 

Kabouters is dit op het meisjeslokaal (Hoefkantweg 5) en 

voor de Welpen op het jongenslokaal (Potaardestraat 1). 

Voor deze leden geldt dat de leden reeds vanaf het begin van 

de vergadering starten bij hun nieuwe tak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wij hopen er nog een toffe laatste maand van te maken en 

kijken eveneens uit naar het nieuwe, feestelijke jaar dat voor 

de boeg staat!! 

 

Stevige linker, 

de leidingsploeg 
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Kapoenen
De

Terug van het front…
Na hun terugkomst hebben we alle kapoenen die op kamp zijn 

geweest geïnterviewd en gevraagd naar hun ervaringen en hun 

toekomstplannen.

Wat vonden jullie het 
leukste moment van 

het kamp?

Ik vond van de bash
glijden super leuk en 

de doop van de 
leiders ook.

En wat gaan 
jullie nog 
allemaal 
doen?

Nu ga ik nog goed 
uitrusten want op 
5 september is het 

jammer genoeg 
geen scouts.

Ik heb gehoord dat 
het kamp heel leuk 
was. Ga je nog naar 

de scouts gaan?

Ja hoor natuurlijk, want op 
12 september staat een kei 
leuke verassingsvergadering

gepland.

Vond jij het kamp niet 
wat te vies? Met al 

die modder en regen.

Neen hoor, want we 
hebben ons gedoucht in 

de douchetent en zoals je 
ziet hebben we elke dag 
onze tanden gepoetst.

Alexander
& Loïc

Kasper

Jesse 1



Sébastien

Wat vond 
je van het 
eten op 
kamp?

Het eten van de 
fourage was altijd 
kei lekker. Zeker 

de pannenkoeken. 
*mjam*

Haha dat kan 
ik zien.

Wat hebben jullie allemaal 
gedaan op kamp?

We hebben veel 
spelletjes gespeeld en 
we zijn op eendaagse 

gegaan.

En ga je nog 
naar de 

scouts gaan?

Ja, want op 19 
september gaan 

we naar het 
megatoffe

feestweekend aan 
het zwembad van 

Meise!*

Ik heb gehoord 
dat jullie het doel 

van het kamp 
hebben bereikt.

Ja, we 
hebben alle 
weerwolven 
ontmaskerd.En wat ga 

je nu 
doen?

Op 26 
september ga 

ik naar de 
supercoole
Startdag*

Thomas & Samoht
Interview met leider Thomas en zijn 

tweelingbroer en vervang leider Samoht

Jullie zijn een
eeneiige tweeling
heb ik vernomen,
maar wie van jullie
twee is eigenlijk de
oudste?

Samoht: Ik ben
exact 2 minuten en
15 seconden ouder
dan Thomas.

Thomas: En hij laat
nooit een kans
liggen om mij
hieraan te
herinneren (lacht)

Thomas, wanneer
heb je Samoht
gevraagd of hij
vervang leider wou
zijn?

Thomas:
Toen ik
mijn
examen
resultate
n kreeg
en zag
dat ik er
niet heel
het
kamp

ging kunnen zijn
heb ik Samoht
meteen gebeld.

En was jij niet wat
afgeschrikt door
deze uitdaging?

Samoht: Helemaal
niet. Ik was juist
enorm blij dat ik
nog eens op kamp
mocht want voor
mij was dat al meer
dan 10 jaar
geleden.

En wat vond je van
het kamp?

Samoht: Ik vond
het echt super tof
en zou het direct
nog eens doen.
Het enige
vreemde was
dat mensen
mij niet
geloofde als
ik zei dat ik
Samoht was.
Ze dachten
allemaal dat
ik Thomas
was.

Zei iemand

Pannenkoeken?
Ingrediënten (voor 8 pannenkoeken):

❖ 2 eieren

❖ 250 gr bloem

❖ 500 ml melk

❖ Snufje zout

❖ Boter of  margarine om in te 

bakken

Bereidingswijze:
1. Meng in een kom de eieren, de bloem, 

melk en een snufje zout. Als alle 

klontjes zijn verdwenen, kunnen de 

pannenkoeken gebakken worden.

2. Verwarm een beetje boter of 

margarine in een pan. Wacht even 

totdat de pan goed warm is.

3. Verdeel dan met een soeplepel wat 

beslag in het midden van de pan. 

Beweeg je pan een beetje heen en 

weer zodat het beslag over de hele 

pan verdeeld is.

4. Bak de pannenkoek ongeveer 2-3 

minuten totdat de bovenkant droog is. 

Draai de pannenkoek om en bak de 

pannenkoek nog ongeveer 1-2 

minuten op de andere kant.
*meer info in het algemeen nieuws

Jules

Camille

2



Camille goed haar 
mannetje kon staan 
tussen al die jongens.

3



Wist je dat de leiding 
het kamp kei leuk 
vond en al uitkijkt naar 
de komende 
vergaderingen?

Wist je dat de ouders de 
leiding altijd mogen 

contacteren als ze vragen 
hebben?

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

Kamp® magazine
werd geschreven en verwerkt door Marthe, Clément, Saar, Amber, Thomas & Samoht 4



De laatste merobrix 
 

 
 
Liefste kabouters, 

 

Het aftellen van ons kabouter-scouts-jaar is begonnen. Hieronder vinden jullie onze laatste activiteiten samen. Maar geen 

paniek… we gaan zeker nog leuke dingen doen. J Onderaan kunnen jullie ook de wist-je-datjes van het kamp lezen. ;-) We 

zien jullie graag binnenkort terug!  

 

Veel liefs,  

Jullie leiding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 september 
 

Vandaag derde-zondag dus helaas geen scouts L. Maarrr… we zien jullie graag volgende week terug met onze spetterende 

verrassingsactiviteit!!  
 
 

12 september  
 

Vandaag doen we een super-mega-coole activiteit buiten de scouts. Wat we juist gaan doen, houden we nog even een 

verrassing. ;-) We verwachten jullie alvast op het volgende adres om 14u. Onderling kan er eventueel afgesproken worden om 

te carpoolen.  
 
è Boomse Steenweg 88, 2627 Schelle, België 

 

Wat brengen jullie zeker mee? 

• Sportieve kledij (uniform moet dus niet) 

• Drinkbus  

• Een grote portie zin en enthousiasme J 

 

BELANGRIJK: laat ons ten laatste tegen 1 september weten of je kan komen of niet. Dit 

is heel belangrijk voor de reservatie. We vragen jullie daarom zeker te zijn of jullie 

dochter(s) al dan niet kan komen. We sturen jullie hiervoor ook een mailtje, 

waarschijnlijk al alvorens de merobrix in jullie brievenbus terecht komt.  
 
 
 
19 september 
 

Hou jullie feesthoedjes en feeststemming maar klaar want… dit weekend is het 

feestweekend in Meise. De aanwezigheid van elk lid is hier verplicht. Laat ons zo snel 

mogelijk weten als je dochter(s) echt niet kan komen. Meer informatie volgt nog.  
 
 
26 september 
 

Deze zondag is het opendeurdag! Maar… dit jaar kozen we voor een heel nieuwe soort opendeurdag: startdag! Benieuwd? 

Bekijk zeker het algemeen nieuws. J 



En dan nu… de fameuze… 
WIST-JE-DATJES!!!  
 

Wist je dat… 

 

… De kabouters een zalige hechte groep zijn die elkaar bijstaan en 

helpen? 

… Gwenaëlle op tweedaagse niet één, niet twee, maar drie keer is 

gestruikeld?! 

… Charline sneller dan haar eigen schaduw is? 

… Kate en Leila in het begin heimwee hadden maar zich uiteindelijk heel 

erg geamuseerd hebben?  

… Annelien een echt podiumbeest is?  

… Myrthe en Aza een medaille in limbo hebben?  

… De kabouters prachtig kunnen zingen?  

… Oona voor extra sfeer wist te zorgen vanaf wanneer ze op het 

kampterrein aankwam? 

… De kabouters liever siësta hebben dan leuke spelletjes spelen? 

… Florence en Annelien knettergek verkleed waren? 

… Elise zich de volle twee dagen geamuseerd heeft op kamp? 

… De kabouters heel goed zijn in alles van het uniform kwijt te 

geraken?  

… onze pizza baguette niet echt zoals verwacht maar uiteindelijk 

heeeerlijk was?  

… Noor een echte knuffelbeer is?  

… We op tweedaagse naar een riviertje zijn gewandeld en onder een brug 

weerwolven hebben gespeeld?  

… De kabouters iets té graag bij de welpen zaten? ;-)  

… Aza troostende krachten heeft?   

… Gwenaelle, Florence en Aza hun derdejaars kaboutertje – welverdiend 

– kregen? 

… Annelien graag “chillt”?  

 



… De kabouters liever in het bos of achter de dixi’s dan in de dixi’s zelf 

hun boodschap deden?  

… De kabouters Arno en Amber héél vies hebben gedoopt?  

… Myrthe niet te herkennen was bij sluipspel met haar camouflage kledij? 

… De kabouters elkaar én de leiding een make-over gaven? 

… De kabouters samen met de kapoenen een zalige fuif in de eettent 

hielden?  

… Lucie prachtige loombandjes maakte?  

… Gwenaelle heel goed nagels kan lakken?  

… Margot héél erg vuil is geworden op kamp? 

… De kabouters op tweedaagse vogelvlucht door een wei, bos en beek naar 

ons kampterrein zijn gewandeld? 

… Wij, leiding, een ongelofelijk leuk kamp hebben gehad en we hééél veel 

uitkijken naar de volgende activiteiten? ;-)  

  
 
 
 
Aarzel zeker niet ons te contacteren bij 
vragen of opmerkingen:  
 

Joviale Stekelstaartzwaluw 

0492/55.34.02 

 

Attente Collie 

0477/40.78.19 

 

Ongeremd Stokstaartje 

0475/45.10.19 

 

Goedaardige Boomklever 

0478/59.63.78 
 



Welpen 
Na een superkamp, hebben we nog 1 maand 

om met deze fantastische groep nog enkele 

top activiteiten te doen voor het nieuwe 

scoutsjaar van start gaat! We gaan er dus 

het allerbeste van maken en hopen jullie 

allemaal met heel veel goesting terug te 

zien verschijnen op de vergaderingen 

 

Zondag 5 september 

Vandaag gaan we ons uitleven op 

verplaatsing. Wat we gaan doen, 

verklappen we nog niet… Jullie worden 

ter plaatste verwacht om 14u30 en 

mogen opgehaald worden om 18u.  

Adres: Boomse Steenweg 88, 2627 

Schelle 

Kleine tip: breng zeker iets mee om 

drinken want van springen krijg je 

warm! 

 

Zondag 12 september 

Deze maand valt de 3de zondag wat vroeger. Vandaag is 

het geen scouts… 

 

 

 



Zondag 19 september 

Dit weekend organiseert de 

Gemeente Meise een 

‘feestweekend’ en wij zijn 

uitgenodigd om ons daar te 

gaan amuseren. Iedereen 

wordt om 14u aan het 

zwembad van Meise verwacht 

en mag daar terug worden 

opgehaald om 17u30.  

Adres: Nieuwelaan 98, 1860 Meise 

 

Zondag 26 september 

Vandaag eindigt officieel dit scoutsjaar en beginnen 

we aan het volgende! Iedereen kan zich komen amuseren 

op de Startdag waar de leden, samen met de ouders, 

kunnen kiezen tussen allerlei echte 

scoutsactiviteiten. Ook krijgen jullie hier jullie 

nieuwe leiding te horen… Spannend…!! 

Zie Algemeen Nieuws voor meer info 



Wist-je-dat’jes 

WIST JE DAT… 

…Floris een erg goede strategie heeft bedacht om 

Stavelot te bevrijden tijdens nachtwaken? 

…Louis zijn geweer zo goed heeft aangepast, dat hij 

het overal en altijd met zich kon meedragen? 

…je Solomon met een nylon kous en een spons in verf 

gedopt, liefst niet tegenover je hebt staan…? 

…Warre een snelheidsduivel is? 

…Als je Tyl even kwijt bent, je 

gewoon een voetbal moet bovenhalen 

en dat hij dan wel zal verschijnen? 

…Thibaut alles over Star Wars weet? 

…Arno de drill zo leuk vond, dat 

hij er op de duur zelfs om vroeg? 

…Joseph heel goed kan tekenen ; ) ? 

…Ewaut zijn schoen verloor in de 

modder tijdens tweedaagse? 

…Thomas heel vaak een babbeltje ging doen met zijn 

zus? 

…Nathan en Maxim ervoor zorgden dat de tenten stevig 

waren opgezet door ongelooflijk veel haringen in de 

grond te kloppen? 

…Floris de allerbeste is in zich (laten) 

camoufleren? 

…Joseph ons naar hogere muzikale sferen 

bracht aan het vuur met zijn gitaar? 

…Louis wel 4 keer ging bijhalen van de 

ravioli? 

…William werd gedoopt dit jaar? 

…Diego een meestersluiper is? 

 



 

…Gilles op kamp vertrok zonder 

das? 

 

…Lucas zo goed wou opruimen op de 

laatste dag dat hij in een sleur 

van enthousiasme zelfs een balk op 

zijn hoofd wou meedragen? 

 

…Valentijn de nieuwste ontdekking is in de scouts-

estafette-discipline? 

…Matteo mega goed kan baseballen? 

…Elias bowling speelde en Valentijn onderuit haalde 

op de bash met bruine zeep? 

 

…De Welpen 2 beken en een 

moeras hebben overgestoken 

tijdens tweedaagse? 

 

…De Welpen de Kabouters ‘s 

morgens maar al te graag 

gaan wakker maken? 

 

…De Welpen heel graag met 

stenen in de rivier gooien? 

 

 

 

 

 

 

 



Welpen, 

Bedankt voor dit fantastische kamp en scoutsjaar 

jongens!! Wij vonden het echt superplezant!! We 

sluiten deze laatste maand af in stijl  

Veel groetjes, 

De Leiding 

 

 

Nathan a.k.a  Tiago a.k.a 

Argeloze Marter  Bedaarde Flicka 

04 68 11 52 26  0468 13 69 80 

 

Pieterjan a.k.a    William a.k.a 

Ondeugende Sifaka            Impulsieve Vos 

  0471 27 14 57              0486 51 76 60                                                       

 



jonggidsen



12 september:
BBQ 17U-21U

19 september: 
FEESTWEEKEND @MEISE

26 september: 
STARTDAG/OPENDEUR

5 september:
3DE ZONDAG



DE wist-je-datjes van 
Savelot 2021

• Wist je dat Elien de meeste brieven kreeg van heel de groep 
jogi's?

• Wist je dat bij Jan en Vic het snoep van Anouk in de smaak viel?

• Wist je dat Ethelle nooit meer op een normale manier naar een 
tampon kan kijken?

• Wist je dat Clara 2cm groeide door het geplaag van Jan?

• Wist je dat Manon nooit meer neen gaat zeggen tegen een 
pannenkoek voor onderweg?

• Wist je dat Ciska dag zei tegen thomas al voor ze echt wakker 
was?

• Wist je dat Olivia graag stoeft met haar kaka op een stokje?

• Wist je dat de 2 Kayla en Anae onafscheidelijk zijn?

• Wist je dat Manon een geheim handeltje had in haar kleren?

• Wist je dat Alix haar pull eigenlijk van haar papa was?

• Wist je dat Julie op 2daagse niet zelf stapte maar dat ze 
eigenlijk aan Jan zijn rugzak hing?

• Wist je dat Lou echt niet een sneltest wou laten afnemen?

• Wist je dat Maelle stiekem dutjes ging doen?

• Wist je dat Yana wel een heel raar gezicht trok tijdens de 
sneltest op 2-daagse.

• Wist je dat Vic slecht is in dingen geheim houden?

• Wist je dat Kato 4 dagen last had van zwarte vlekken?

• Wist je dat Olivia liever van onderbroek wisselt dan een keer wc 
papier te gebruiken?

• Wist je dat Anouk, Olivia en Lou onder de eettafel hebben 
geplast terwijl ze erop zaten?

• Wist je dat Livia dit jaar geen enkele teek heeft gehad?



Nog meer wist-je-datjes!!!
• Wist je dat Gitte altijd zelf om haar eten moest bij de fourage

omdat team koken dit was vergeten?

• Wist je dat Margaux de tweelingszus is van Gitte?

• Wist je dat Louise heel goed haar mannetje kon staan als 
eerste jaar?

• Wist je dat Anna niet zo van bruine zeep houdt?

• Wist je dat Jan zijn remkabels heeft kapotgereden?

• Wist je dat Kato een Mungo is.

• Wist je dat de jongidsen veel geld bijhadden, en de leiding veel 
heeft gevonden?

• Wist je dat Manon een Dingo is.

• Wist je dat Victor een traantje heeft moeten laten toen Julie 
en Ciska elkaar een knuffel gaven nadat ze een kleine ruzie 
hadden?

• Wist je dat Olivia een Gnoe is.

• Wist je dat we 2 keer naar Plopsa Coo zijn geweest zonder er 
binnen te gaan?

• Wist je dat de jonggidsen ijsjes en snoep hebben gekocht op 2-
daagse?

• Wist je dat Lou een Saiga is.

• Wist je dat jan een halsbandarassari is.

• Wist je dat de postbode zelf op het kampterrein kwam om de 
pakketjes van Anouk af te leveren.

• Wist je dat Olivia, Lou en Anouk de hudo uittesten zonder dat 
hier nog een bash rond hing.

• Wist je dat Olivia haar rok heeft kapot gescheurd omdat ze 
haar geld kwijt was dat de leiding had afgepakt.

• Wist je dat Ethelle, Kato en Clara het wel heel leuk vonden op 
de bash met Victor?

• Wist je dat de jonggidsen altijd als eerste klaar waren met 
koken van alle oudste takken?

• Wist je dat Victor een hekel had aan de drama onder de 
jonggidsen?



Bedankt aan alle jonggidsen voor het 
afgelopen jaar onvergetelijk te maken. Het 

is niet altijd makkelijk geweest in deze 
coronatijden, maar wij als leiding hebben 

enorm hard genoten van jullie 
enthousiasme tijdens de vergaderingen en 

op kamp.
Hou jullie goed, merci en tot de volgende!

Peace out,
De Jogileiding 2020-2021

XXX



 

Confidential 

Jééééévééééés 

 

Liefste Jv’s, dit is ‘m dan. De allerlaatste Merobrix van het jaar! Hopelijk 

zijn jullie al wat uitgerust van kamp om er nog een laatste keer een 

goeie lap op te geven! Lees snel verder om de planning van september te 

weten te komen. 

 

 

 

Zondag 5 september: 

 

 

1
e

 Zondag… (geen scouts) 

 

 

 

Zondag 12 september: 

 

 

Joepieeeee! We trekken er vandaag op uit naar het Waasland en gaan 

er KAJAKKEN! We spreken af om 11u30 aan het jongenslokaal in perfect 

uniform om van daaruit te vertrekken naar Lokeren. Vergeet zeker en 

vast geen lunchpakket met voldoende drankjes, vieruurtje, zwembroek, 

handdoek en 10 euro. 

Dit steek je allemaal in een (zo klein mogelijke) zak. 

We zullen ongeveer rond 18u30 à 19u terug aan het jongenslokaal zijn. 

Jullie worden op de hoogte gehouden van eventuele veranderingen. 

We vragen om ten laatste 5 september te laten weten of je meegaat of 

niet. Hierna is het sowieso te laat!! 

 

!!!OPROEP!!! We zouden willen vragen of er enkele ouders zich willen 

engageren om te carpoolen van- en naar Lokeren. Indien dit voor jou 

past, gelieve een berichtje te sturen naar de leiding. Wijzelf zullen ook 

rijden. Wanneer er voldoende plaats is in de auto’s van de leiding 

hoeven de mama’s en papa’s dus niet te rijden. We laten sowieso iets 

weten wanneer we een zicht hebben op het aantal inschrijvingen. 

 

Wij hopen dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn op onze 

afsluitvergadering! 

 



 

Confidential 

Zondag 19 september: 

 

 

Dit weekend organiseert de gemeente Meise een heus FEESTWEEKEND. 

We spreken met z’n allen (in perfect uniform) af om 14u op de parking 

van zwembad ‘De Wauwer’. Om 17u30 mogen jullie hier weer opgehaald 

worden. Met de fiets komen is natuurlijk nog beter! Breng eventueel een 

zakcentje mee om iets te drinken/ eten… Tot dan! 

 

 

 

Zondag 26 september: 

 

 

OPENDEURDAG! 

Vandaag kunnen jullie vrienden, broers en zussen, neven en nichten, 

buren en zelfs je ouders kennis komen maken met de scouts. Breng hen 

dus gerust mee! Dit jaar steken we hem in een iets ander jasje. We spelen 

zotte spelletjes, genieten van een kampvuur en sluiten af met de 

spannende leidingsverdeling! Voor meer info lees je best even het 

algemeen nieuws. Wij verwachten jullie allemaal, lieve JV’s!  

 

 

 

In geval van nood of groot gemis: 

 

Geliefde Olifant : 0471/33.50.12 

Bereidwillige Aloeatta : 0479/53.18.63 

Adjectiefloze Blauwe Zeeslak : 0471/62.95.34 

Assertieve Banteng : 0488/38.77.39 



 

Confidential 

Wist-je-dat: 

*Matteo T. voortdurend aan het experimenteren was met zijn 

aansteker? 

*Alberic er niet beter op had gevonden om zijn haar zwart te kleuren en 

de avond zelf weer zijn haar wou wassen omdat hij schrik had dat zijn 

kussen zwart zou worden?    

*De Givers kolen kwamen halen wanneer het regende omdat de JV's wel 

hun vuur aankregen en zij daar te lui voor waren? 

*De JV's zelf greppels hebben gegraven om te voorkomen dat het een 

modderplek werd aan hun eettafel. 

*Elliott als eerste uit de tent was tijdens de dril en er elke dag met een 

grote smile stond? 

*Alexander vaak in zijn uniform sliep omdat hij bang was dat de 

leiding hem zou komen wakker maken voor een dropping? 

*De JV’s er alweer in geslaagd zijn om 2 tenten kapot te krijgen? 

*Lars een Bergduivel is? 

*Nils en Keoni nog steeds een onafscheidelijk duo zijn? 

*De JV's witte pens met broodjes en vlaai hebben gekregen van Scouts 

Landen maar ze de ravioli stiekem toch beter vonden? 

*Jules een echt kok in wording is? 

*Alle 2
e

 jaar JV’s geslaagd zijn voor hun belofte? 

*We heerlijk hebben gegeten op kamp? Danku, Fourage!!! 

*Quinten een Tapir is? 

*De JV’s méga fan zijn van drugsspel? 

*Tim een echte babbelkous is? 

*Arthur stiekem (of toch niet zo stiekem) verliefd werd op leidster 

Amber? 

*Matteo M. elke dag wel iets anders kwijt was? Tot zijn hoofdkussen toe! 

*Tibault wat later toekwam op kamp? 

*Bregt een Blauwe Zeeslak is? 



 

Confidential 

*De JV's 21km (heen- en weer) hebben gewandeld op 2-daagse? 

*Het nachtwaken niet echt een succes was en de leiding alles heel snel 

kon stelen? 

*Lars het niet nodig vond om zich te wassen op kamp maar toch moest? 

*We dit jaar onze regenjas heel erg goed konden gebruiken?  

*Keoni de winnaar werd als het op tekenbeten aankwam? 

*Matthias vaak uit de lucht kwam gevallen als we hem iets vroegen? 

*Sommige JV’s het wel heel erg goed konden vinden met sommige 

jonggidsen? 

*Onze 3 totemisanten het héél erg goed hebben gedaan? 

*De leiding het een heel erg leuk kamp vond? 

*De JV’s wel heel erg graag baseballen?  

*Gaspard de moeilijke opdracht kreeg om een polynesisch vuur te maken 

voor zijn belofte en dit vlekkeloos heeft uitgevoerd?                                       

*Stan er niet vies van was om af en toe eens vals te spelen?                   

*Thibaut altijd heel erg lief en behulpzaam was voor de leiding?   

*Andreas het voortouw nam op tweedaagse om ons de juiste weg te 

wijzen?                                                                                                   

*Steven zich steeds engageerde tijdens alle spelletjes?  

 

 



 
Liefste Givertjes,  
 
Ondertussen zijn jullie al een beetje bekomen van het fantastische kamp en komt de start van het 
nieuwe schooljaar weer dichter bij…. MAAR niet getreurd: opnieuw naar school betekent ook 
opnieuw scouts in het weekend!! We gaan er nog een mooie maand samen van maken.   
 
 

 

Zondag 5 september: geen scouts  
Derde zondag op de eerste zondag: zo zijn 
we daar ook meteen van af!  
 

Zaterdag 11 september: BBQ-

avond  
Om samen gezellig het jaar af te 
sluiten, houden we een BBQ-avond.  
Verdere info volgt!  
 

 
 

Zondag 19 september Feestweekend gemeente 

Meise 
ZIE algemeen nieuws! 
 

Zondag 26 september opendeurdag  

ZIE algemeen nieuws!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Wist je dat Baptist als enige alles – maar dan ook echt alles – gefietst heeft, maar dit komt 
dan ook omdat hij niets met auto’s heeft….  
 
Wist je dat de bomen vanzelf omvallen wanneer Arthur in de buurt is? 
 
Wist je dat Fredje heel erg goed tot 5 kan tellen?  
 
Wist je dat Amélie zo hard met een vork kan slaan dat er soms een 
stukje van haar tand breekt ( met als gevolg dat niemand haar serieus 
kan nemen als ze lacht ) ?  
 

 
Wist je dat Mona op een avond tijdens het 
eten opeens verdwenen was…. omdat ze van 
de balk was gevallen? 
 
Wist je dat Allyson de leiding iets heeft bijgeleerd over 
tandartsbezoeken?  
 
Wist je dat de givers fan zijn van ROX en de lyrics luidkeels 
meezingen  brullen? 
 

 
Wist je dat Isaac een nieuwe culinaire manier   
heeft ontwikkeld om spinazie klaar te maken?  
 
Wist je dat Mona, Amélie, Nina en Zeno  
zich samen in de regen hebben gewassen?  
 
Wist je dat Lien er onschuldig uitziet…. maar is ze dat ook?  
 
 

Wist je dat de givers door een riolering 
zijn gefietst/geploeterd?  
 

Wist je dat de givers op tweedaagse 
absoluut geen zin hadden in een ijsje? 
 
Wist je dat Evelyne een videocamera mee had op kamp en daar 
graag àlles mee filmt?  
 
Wist je dat Baptist en Fredje beide met een mierenplaag zaten?  
 
Wist je dat Mats van alle givers het minst zaagt en altijd galant is, 

en dat hij daarom onze bubbelverantwoordelijke werd?  



 
Wist je dat Anaëlle soms moeilijk rechtop kan blijven lopen… zeker tijdens Zeno zijn Off Road 
route?  
 
Wist je dat Alessia heel goed is in stripverhalen voordragen? 
 
Wist je dat Lisa de eerste minuten van haar verjaardag op een 
uitzonderlijke manier heeft mogen beleven?  
 
 
 
 
 
Wist je dat de givers voor het eerst in de geschiedenis van Scoete 
van Roi een fietsroute door  Brussel hebben genomen? 

 
Wist je dat de givers het soms niet doorhebben wanneer de 
leiding nog in hun tent staat?  
 

Wist je dat de givers nooit meer een kaart als paraplu zullen 
gebruiken na de materiaalmeester-dril?  
 

 
Wist je dat jullie leiding het 
een fantastisch kamp vond en 
de givertjes nu al mist?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



JIN 

 

5 september: 3e zondag (meer informatie volgt niet) 

12 september: verrassing (meer informatie volgt nog) 

19 september: feestweekend Meise (meer informatie volgt nog) 

26 september: opendeurdag (kijk hiervoor zeker naar het algemeen nieuws, 

want het is anders dan vorige jaren! Zeker komen!) 

 

Wist je dat?  

- Wout echt veel boter en zout gebruikt tijdens het koken heel goed kan koken 

- Luka de leiding heeft verbaasd met hoe hard hij wel kan werken 

- Zara geslaagd is voor EHBO 

- Louise geen ongeluk heeft gehad en dus voor het eerst mee kon stappen op 
tweedaagse  

- De jins mee op voorkamp zijn geweest en dus niet hebben kunnen fietsen  

- De douchetent en de mast nog nooit zo goed zijn geweest 

- De jins op tweedaagse naast het kampterrein van vorig jaar hebben geslapen  

- De jins mee de camion hebben uitgeladen en dit sneller klaar was dan wanneer 

de leiding dit doet 

-  C-H 

   C-H-I 

   C-H-I-R-O 

   Wij zijn een toffe bende 

   Wij zijn van de chiro! 

- (iets grappig met Wout die wegloopt) 

- De leiding lekker frietjes heeft gegeten op tweedaagse 

- Vlotten hebben gebouwd en ermee gevaren hebben (en dat Jonas dit de tofste 
dag van heel het kamp vond) 



- De jins samen met de givers het verst lagen van alle takken en de leiding hun 
een wekker had gegeven om zelfstandig te kunnen opstaan  

- Wist je dat Justien echt graag spaghetti met een schaar eet 

- Luka een kleine crush heeft op zijn box 

- Anne-Laure en Luca best wel goed kunnen zingen 

- Axel de beste manier heeft om het vuur aan te wapperen  

- Everzwijnen de afvalput van de jins hebben leeggegeten en alleen balk dit door 
had  

- Zara graag vegetarische worsten eet 

- De zithoek van de jins het heeft uitgehouden op kamp 

- Mirte haar lievelingsdieren spinnen zijn 

- Louise als enige geen adjectief heeft gekregen dit jaar 

- David zijn adjectief “goedgunstige” is 

- Eliza haar adjectief “initiatiefrijke” is 

- Mirte haar adjectief “onversaagde” is 

- Wout zijn adjectief “jofele” is 

- Luca haar adjectief “gloedvolle” is 

- Virginie haar adjectief “bruisende” is 

- Zara haar adjectief “verbonden” is 

- Anaë haar adjectief “kwieke” is 

- Luka zijn adjectief “voortvarende” is 

- Anne-Laure haar adjectief “loyale” is 

- Axel zijn adjectief “bevlogen” is 

- Astrid haar adjectief “toegenegen” is 

- De jins de beste dropping hebben gekregen 

- De jins na hun adjectiefopdrachten nog lang aan het vuur hebben mogen zitten 

- De jins graag dobbelen 

 



- Er heel wat competitiebeesten zijn bij de jin (zeker bij baseball) 

- 19-7 hihi 

- Je in de woeste wateren van de Amblève moet oppassen voor random rotsen 
die je niet kan zien 

- “Meet me halfway” van The Black Eyed Peas is uitgegroeid tot het kamplied 

- De leiding het een heel tof kamp vond met jullie ❤ 



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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