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Algemeen nieuws 
De eerste twee maanden van het scoutsjaar zijn alweer voorbij gevlogen. Hopelijk hebben 

de leden zich goed geamuseerd en zijn ze blij met hun nieuwe leiding waarmee ze zich al 

volop hebben kunnen uitleven tijdens het overgangsmoment. Wij zijn ook heel blij dat we 

zoveel nieuwe leden mogen verwelkomen! 

 

Fakkeltocht 50 jaar 

Wat waren we blij met de opkomst! Met een beetje geluk 

bleef het de hele avond droog en kon jong en oud genieten 

van een leuke tocht met hier en daar griezels onderweg. We 

zijn blij dat we met onze huidige leden en met de oud-leiding 

ons 50 jaar bestaan kunnen vieren.  

 

 

 

Geldactiviteiten Jin 

Dit jaar de Jin op buitenlandskamp naar Kroatië en Montenegro. Ze verzamelen hiervoor 

samen geld in. Zo hebben ze al op de Hasseltse jeneverfeesten gewerkt, geholpen op het 

wonderweekend in de plantentuin, een actie gedaan in samenwerking met de spar, … . 

De jins verkochten soep en kerstbomen. Heb je deze acties gemist? Hou zeker de FB 

pagina en de site in het oog voor komende acties.  

 

Sinterklaas komt langs op de scouts 

– 5 dec 

Deze zondag komt de sint langs op de 

scouts! Ben je benieuwd wat de sint over jou 

weet? En misschien heeft hij wel iets lekkers 

meegenomen uit Spanje!  

De oudste takken kijken best extra goed 

naar de uren, want omdat jullie examens 

hebben is het voor jullie een kortere scouts 

namiddag.  

 

 

 



QUIZ 50 jaar – 18 dec  

Heb je altijd al eens willen quizzen in een echt quizteam? Dit jaar organiseren we in kader 

van ons 50 jaar bestaan een quiz voor ouders, oud-leiding en leden die het aandurven! 

Inschrijven kan vanaf 16 jaar in groepjes van minimum 4 en maximaal 6 personen. Meer 

info is te vinden op de site en FB!  

 

Avondvergaderingen dec-jan 

De feestdagen zijn in zicht en dat wil voor de meeste leiding zeggen dat de examenperiode 

dichterbij komt. Aangezien de leiding anderhalve maand veel moet studeren, maar we 

niet willen dat de leden zolang scouts moeten missen, laten we de vergaderingen s 

’avonds doorgaan.  

Bij de jongste takken ( kapoenen – Jonggidsen/JV’s) zullen deze doorgaan vrijdag van 

19h-21h. Heel uitzonderlijk kan dit eens verschillen, daarvoor zal de leiding dan een goede 

reden voor hebben. Kijk deze maand dus goed naar de uren en data!  

 

Feestdagen Kerstmis en Nieuwjaar:  

Dit jaar vallen kerstmis en nieuwjaar twee keer pal in het weekend, waardoor we deze 

dagen geen scouts zullen geven. We wensen jullie wondermooie en vreugdevolle dagen 

met jullie gezin en familie.  

 

Oud-leiding in leiding - 9 dec 

Zoals jullie ondertussen weten bestaat onze scouts 50 jaar. Vandaag zal oud-leiding nog 

een dagje leiding zijn. De leden kunnen zo ook nog eens op zondag naar de scouts. Hou 

jullie al maar vast, want deze leiding zal hun leukste spel allertijden naar bovenhalen.  

 

Jeugdraadfilm – 23 januari 

Gemeente Meise organiseert voor alle jeugdverenigingen een filmnamiddag in de Muze. 

De uren van de film laten we zo snel mogelijk weten via een algemene mail.  



Groepscomité 

Graag stel ik jullie even het groepcomité van de Scoete van Roi voor. 

Wij zijn een groep van 14 ouders en oud-leiding die de huidige leiding                                       
adviseren en ondersteunen in hun werking. 

Wij houden mee toezicht op het in ere houden van de visie en basispijlers van Scouts en 

Gidsen Vlaanderen en op de veiligheid en gezondheid van leden, leiding en groepsleiding 

tijdens de activiteiten. 

Wij adviseren en ondersteunen de groepsleiding door de  inbreng van know-how van 

scouts-, levens- en professionele ervaring om een zo goed mogelijke oplossing te vinden 

voor vragen en/of problemen die zich in de dagelijkse werking stellen 

Op lange termijn staan wij mee garant staan voor de continuïteit van de groep Scoete van 

Roi en de financiële gezondheid van de groep 

Wij helpen de leiding in woord en daad bij de organisatie van  o.a. grote groepsactiviteiten 
zoals de startdag,  de quiz, de spaghettislag,  enz. 
 
De groepsvoorzitter kan uitgenodigd worden als een mogelijke bemiddelaar tussen 
groepsleiding en ouders. voorzitter@scoetevanroi.be 
 
De groepssecretaris doet de administratie voor de hele  de scoutsgroep wat betreft 
inschrijvingen, verzekeringen, contacten met het verbond, enz. 
secretariaat@scoetevanroi.be 
 
De penningmeester houdt de boekhouding van de scoutsgroep minutieus bij. 
penningmeester@scoetevanroi.be 

 
Actieve Leden 
 
Han Vanackere ( Voorzitter ) - Edithe Sacré ( Secretariaat )  - Tim Delaby  ( Penningmeester ) 

 

 

 

 

Bram Lesage - Johan Van Hove - Guido De Smet - Gunther De Mulder – Filip Blommaert 

 

 

 

 

Carmen De Zutter – Pieter De Zutter - Tim Maes - Robin De Mulder - Ella Brocq -    Ellen Kemel 

 

mailto:voorzitter@scoetevanroi.be
mailto:secretariaat@scoetevanroi.be


Groepsadministratie  

Voor de nieuwe ouders onder ons. Vergeet zeker niet de groepsadministratie in orde te 

brengen. Hier kan je alle info over je kind op invullen en jouw contactgegevens nalaten. 

Dit is belangrijk om met jullie duidelijk en helder te communiceren en zodat we jullie 

kunnen bereiken in eventuele nood. Belangrijke informatie over je kind kan gaan over 

allergiëen, zwemmen met oordopjes, bepaalde angsten, … Bij nieuwe en  kortstondige 

zaken vertel je dit als ouder best even tegen de leiding voor de vergadering start. 

Voor ouders, waarvan hun kinderen al lang in de scouts zitten: We merken geregeld dat 

de groepsadministratie bij sommigen wat verouderd is. Kijk nog even je e-mailadres na, 

telefoonnummer, huisarts, belangrijke info over je kind, …  

 

Belangrijke data:  

Kawelle weekend: 29 april – 1 mei.  

Kampdata per tak:  

 Kapoenen: 21 juli tot en met 27 juli 

 De kapoenen vertrekken op 21 juli met de bus of trein samen met de andere takken. Op 

27 juli worden ze door mama en papa opgehaald op het kampterrein.  

 Kabouters, welpen, jonggidsen, jongverkenners: 21 juli tot en met 31 juli  

Deze takken vertrekken allemaal samen met de bus of trein en komen op 31 juli ook weer 

terug met de bus.  

 Givers: 19 juli tot en met 31 juli  

De Givers vertrekken op 19 juli met de fiets en komen op 31 juli met de andere takken 

terug met de bus.  

 Jin: 8 – 24 juli  

 De JIN gaan dit jaar op buitenlandskamp, daarom is de datum verschillend van de andere 

takken. De jins mogen ook vrijblijvend de laatste dagen van het kamp nog meekomen. Dit 

van 27 tot 31 juli.  

 

 

Wij wensen jullie allemaal een zalig Kerstmis en een 

gelukkig Nieuwjaar! 



Wij zijn een toffe 
bende, die jullie 
graag helpen in 

ruil voor een 
centje voor ons 

buitenlandskamp! 

Heb je hulp nodig 
op een Feest, in 

de tuin, bij je 
verhuis of voor 

eender wat? 

Je mag onze leiding 
een berichtje sturen 

of via mail naar 
jin@scoetevanroi.be



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/


De Kapoenen 

 
 

Dag lieve Kapoenen, we zijn hier weer met een nieuwe 

merobrix! Let goed op, want omdat jullie leiding vanaf eind 

december moet studeren, zullen sommige vergaderingen 

op vrijdagavond doorgaan i.p.v. op zondag, check dus altijd 

goed de datum! 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

Zondag 19/12:  

Vandaag is de  3de zondag van de maand, maar wel scouts! Los de rebus 

op om te weten te komen wat we gaan doen vandaag… 

 

 

_ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _     _ _     _ _ _     _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ !  

 

 

Vrijdag 24/12:  Geen scouts! Vandaag vieren we Kerstmis, dus blijf maar 

lekker thuis om van de kroketjes te smullen en cadeautjes te ontvangen! 

 

 

 

 

   



 

Vrijdag 31/12: Ook vandaag mogen 

jullie thuisblijven om jullie 

nieuwjaarsbrief voor te lezen! 

Gelukkig nieuwjaar, lieve kapoentjes! 

 

 

 

Zondag 9/01: Vandaag zal jullie welgekende, geliefde leiding er niet 

bijzijn… Maar er zullen wel andere leuke leiders voor jullie klaarstaan om 

jullie een super leuke namiddag te bezorgen, namelijk oud-leiding! Meer 

info vinden jullie terug in het algemeen nieuws.  

(Deze activiteit is nog niet 100% zeker, indien deze niet kan doorgaan zal de activiteit 

op vrijdagavond plaatsvinden, dit zullen we jullie tijdig laten weten.)  

 

!!! Vrijdag 14/01 van 19u-21u: Woehoeee party!!! Trek allemaal jullie 

favoriete pyjama aan, want vanavond houden we een echte pyjamafuif! 

Wie wil, mag ook zijn lievelings gezelschapsspelletje meenemen        

 

 

 

 



 

Zondag 23/01: Vandaag gaan we met alle Kawellen een 

leuke film kijken in de Muze van Meise! Jullie worden om 

14u verwacht en mogen om 17:30u terug naar huis.  

 

 

 

 

 

Vrijdag 28/01: Omdat we vorige week op de 3de zondag 

een film zijn gaan kijken, houden we vandaag onze rustdag… 

Luier dus allemaal maar lekker uit in jullie zetel, en dan zien 

wij jullie graag volgende keer terug met een dubbele portie 

energie! Pssst.. een tip voor als jullie zich vervelen: probeer 

het kapoenenlied helemaal vanbuiten te leren!  

 

  

Het Kapoenenlied: 

Kapoenen, kapoenen je kent ons toch wel 

Van zingen en spelen 

Dat vinden we wel 

Als is het soms moeilijk om vriendjes te zijn 

Toch doen we ons best en dat vinden we fijn! 

 

 

 



Voor vragen kunnen jullie altijd terecht bij één van ons… 

 

Nina: 0476025195 

 

 

 

                           

                Zeno: 0497397864 

 

 

 

 

Vic: 0468149247 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Luka: 0468234035 

 

Amber: 0475451019 

 

 

 

 

 



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!  

 



De Kabouters

5 december : Hebbe� julli� oo� a� gehoor� da� d� goed�
ma� i� België i�?Zĳ� julli� we� braaf gewees�🤪?
Verdiene� julli� wa� lekker�🍊🍬🍭🍫?O� daar
achter t� kome� worde� julli� verwach� op he� lokaa�
wan� joepi� : Sinterklaa� kom� lang�!!! E� vergee� nie�
da� h� alle� zie�😏.

12 december : Nee� julli� sportiev�, competitiev� zelf
maar me� wan� WĲ SPELEN EEN BOSSPEL!

19 december : W� gaa� ontspanne� vandaa�😋. He�
wor� ee� echt� girl� welnessda�!👑🥒O� julli� a�
helemaa� klaar t� stome� voor Kers�. Nee� gerus� julli�
favoriet� beaut� spulle� of massag� gere� me�! Oo� gaa�
w� ee� secre� Sant� doe�. Iederee� breng� ee� cadeautj�
ter waard� va� ongeveer €5 me� di� voor iederee� ka�
zĳ�. E� z� krĳg�
iederee� ee�
cadeautj� va�
ieman� ander�.😊

24 december : Gee� scout� 😭 maaar we� iet� ander� hee� leu� o� naar ui� t� kĳke� :
Kerstavon�☺. Genie� er maar va�🎅🎄❄🍽🎊.

31 december : Oo� a� gee� scout� maar weer iet� o� naar ui� t� kĳke�! Oudejaarsavon�,
a�elle� naar he� nieuw� jaar 🥂🎂🎇🎁.
To� volgen� jaar!!!

9 januar� : Voor he� 50 jari� bestaa� va� o�� scout� za� er ou� leidin� di� vroeger i� d�
scout� za�, leidin� geve� aa� julli� vandaa�. Di� za� ee� zeer uniek� leuk� vergaderin�
worde�🤩.



De Kabouters
14 januar� : Le� op di� i� op ee� vrĳda� va� 19�00-21�00, omda� julli� leidin� �amen�
hee�. Do� julli� mooist� outfi� aa�, wan� vanavon� i� he� d� enig� echt� Poker e�
g�elschapspelletje� avon�!💰🎲🏆

23 januar� : Vandaa� gaa� w� ee� fil� kĳke� i� d� M�z� va� Meis� me� all� kawelle�.
Ontspa� e� genie� va� d� leuk� fil�!🎥🍿😎

28 januar� : Huile�, wene�, janke� schreie�, brulle�, snikke�, snottere� e� trane�.... wan�
he� i� gee� scout� vandaa�.😭🤧

Hee� vee� groetje�,
D� kabouter-leidin�

Aanpassend� schroefhoorngei� ( Marth� )
Hartelĳk� dolfij� ( Amber ): 0492040014
Vastberade� be� ( Saar ): 0471281310
Zachtaardig� c�corob� ( Louis� ): 0473769567



Dag beste luisteraars
Welkom bij radiostation Van Roi
Na lang wachten is eindelijk het 

langverwachte hip-hop album W.E.L.P.E.N. 
uitgekomen.

Rappers WILL-e, Big Yans, Bre6t en Young 
Vanacky leggen op 9 liedjes hun ziel bloot. 



(Young Vanacky)
Yeah, ik voel me een soldaat in het 
leger!
Niemand houdt mij tegen!

(WILL-e)
Yeah, ik ga niet alleen gaan strijden.
Ik heb rekruten aan mijn zijde.
Dus kom op 5 december op tijd, en 
zeker niet later!
Want dan leiden we jullie op tot 
echte soldaten.

(WILL-e)
Vandaag is een speciale dag, yeah yeah!

Dus kom met een lach, yeah yeah!
Er valt iets te vieren, yeah yeah!

Dus kom dan naar hier, yeah yeah!
Ik wil niks verklappen, ik wil niks 

verklaren
Maar op 12 december is er iemand 

jarig!
Dus kom allemaal! Kom met om ter 

meest.
Want op 12 december is’t hier feest.(Young Vanacky)

Yo
Wees er vandaag met meer dan tienen.
Want jullie moeten de kerstman dienen.
Hij heeft onze hulp gevraagd.
En natuurlijk zeiden wij “jaa!”
Dus kom allemaal, het is nodig.
Extra handen zijn nooit overbodig.
Dus zorg dat je er geraakt.
Want op 19 december hebben we een 
belangrijk taak!



(Big Yans)
Ik heb tijd zat!
Er is geen scouts vandaag!
Ik zit lekker lui op mijn gat!
Niemand die mij iet vraagt!

(Young Vanacky)
Op 26 december heb ik tijd zat!
Dus kom mij niet wekken!
Ik wil heel de dag
naar Spongebob kijken!

(WILL-e)
Vandaag hebben we maar 1 doel.
We doen alles nog eens old school!
En ik praat niet over school of 
klassen.
De rest van de vergadering is een 
verassing!

(Big Yans)
1 ding weet ik: op 9 januari wordt 
het kei cool
Want we doen vandaag alles old
school!

(Bre6t)
Tijd Zat deel 2, ge had het niet 

verwacht.
Spijtig genoeg is er weer geen scouts 

deze dag .

(Big Yans)
Maar geniet nog goed van 2 januari en 

het nieuwe jaar!
Al zijn jullie misschien nog wat te jong 

voor champagne of kaviaar.



(Big Yans)
Het vuur in mij brandt!
Ik wil het niet doven.
Ge kunt het in mijn ogen zien
Ge moet mij niet gewoon geloven.
Hou de brandblusser klaar
Want 14 januari wordt een 
vergadering van vuur en vlam!
Daarvoor zullen jullie eerst moeten 
werken.
Maar dat is niet erg, want jullie zijn 
toch niet tam (?)

(Bre6t)
Soms doe ik een gewaagde gok, mijn 
leven lijkt een casino!
Dan voel ik me altijd als Al Pacino.
Op 28 januari is het aan jullie om jullie 
te bewijzen
In de games van het casino, laat u niet 
misleiden.
En casino’s zijn altijd deftig, dat zal je 
wel leren.
Dus kom deze vergadering in deftige 
kleren.

(WILL-e)
Mijn leven voelt als een film in de 

bioscoop.
En op 23 januari mogen jullie gratis een 

film kijken, dat is zeer goedkoop.

(Big Yans)
We spreken NIET af aan het lokaal.

Op de parking van de Muze van Meise 
moet je om 14 u staan!



Big Yans zegt:

Een welp is altijd in 
perfect uniform.

Hemd, kousen, das, 
bottinnen en riem: dat 

is de norm!

Young Vanacky zegt:

Voor info kan je altijd op ons rekenen of tellen.

Twijfel niet om ons bij vragen te bellen:
Young Vanacky/Thomas: 0470/67.79.38

Big Yans/Arno: 0478/59.63.78
Bre6t/Bregt: 0471/62.95.34

WILL-e/William: 0486/51.76.60



 

DE JOGI’S 
 
 
Lieve jogi’s,  
 
Een nieuwe merobrix is eindelijk in jullie postbus terecht gekomen! Blader maar 
eens goed door. Belangrijk: ook op vrijdagen (en eventueel zaterdagen) komen jullie 
in perfect uniform, tenzij anders vermeld. En fijne feestdagen alvast! 
 
We kijken er zooo veel naar uit! Jullie toch ook?! ;-) 
 
 
Xoxo jullie leiding  
 
 
 
 
Zondag 5 december: 16u-17u30 
 
 

 
 
 
Zondag 12 december 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Vrijdag 17 december: 19u-21u 
 

 
 
 
 
24 december 
 

 
 
 
 
31 december: Gelukkig Nieuwjaar!  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
9 januari  
 
 

 
 
 
Vrijdag 14 januari: 19u-21u 
 

 
 

Vandaag vieren we niet alleen Kerstmis… maar ook Nieuwjaar op deze 
bijzondere nieuwjaarsreceptie! Kleed jullie dus maar mooi en feestelijk aan! 

Neem ook een cadeautje ter waarde van maximum €5 én daarboven op €3 mee. 
Tot dan, ho ho ho!  

 
 
Vrijdag 21 januari (19-21u) 
 

 
 
 
 
 



 
Vrijdag 28 januari  
 

 
 
 
Gebed 
 
Wij zijn jonggidsen, we wagen het avontuur en we zijn kameraden. 
Wij willen samen werken en beslissen. 
We zeggen onze mening en luisteren naar die van een ander. 
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. 
 
 
Wet 

 
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. 
Zo willen wij trouw, blij, eerlijk en handig meebouwen aan een nieuwe wereld 
waar het steeds beter is om samen te zijn. 

 
Wat nemen we mee op zondag? 

- Geld voor koek en/of drankje (of zelf meebrengen) 
- PERFECT UNIFORM (behalve indien anders vermeld) 

 
 
Bij vragen of opmerkingen:  
 
Bereidwillige Aloeatta (Margot): 0479/53.18.63 

Ondeugende Sifaka (Pieterjan): 0471/27.14.57 

Bedaarde Flicka (Tiago): 0468/13.69.80 

Attente Collie (Ray-Anne): 0477/40.78.19 

 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 

5 December: De sint 

verwacht jullie om 16 

uur op het jongenslokaal 

5 

10 December (vrijdag): 

Van 19 uur tot 21 uur: 

Filmavond: neem iets 

mee om te eten en te 

drinken 

 

 

17 December (vrijdag): 

Van 19 uur tot 21 uur: 

Kerstfeestje: Dress up 

en neem 4 euro mee 

De JV’s 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 December: geen scouts 

31 December: geen scouts 

We wensen jullie een zalige 

Kerst en een gelukkig 

Nieuwjaar!!! 

 

 

9 December: oud-leiding geeft 

leiding 

Maak jullie klaar voor old school 

scouts vergadering 

 

14 januari (vrijdag):  

Om 19 uur tot 21 uur: 

Gezelschapspelletjes: 

Neem zelf ook wat 

spelletjes mee. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 januari (vrijdag): 

Van 19 uur tot 21 uur: 

Pisquiz: We gaan jullie ‘kennis’ 

testen + jullie 

uithoudingsvermogen 

 

28 januari: 

DERDE ZONDAG 

Allen naar het skatepark! 

 

Voor vragen of een 

praatje kunnen jullie ons 

steeds bereiken: 

Speelse Oeran-Oetang 

0471/13.28.65 

Trouwhartige Cholo 

0494/88.68.85 

Geliefde Olifant 

0471/33.50.12 

 



G I V E r

Menu december - januari

December
5 DECEMBER 10 DECEMBER

(20 TOT 23U)
17 DECEMBER
(20U TOT 23U)

Een klassieker voor
de tijd van het jaar:
Sinterklaas op een
bedje van Roetpiet 

januari
9 JANUARI 14 JANUARI

(20 TOT 23U)
21 JANUARI

(20 TOT 23U)
 Wij slachten niet enkel

koeien, ook mensen!
Vandaag: levende cluedo. 

Geen Lays-chips op het
menu, maar pokerchips.

Casino-avond!  

Een avondje restaurant
betekent even

ontsnappen aan de
realiteit. Benieuwd of

jullie vanavond kunnen
ontsnappen uit onze

escaperoom...  
28 JANUARI

S

31 DECEMBER24 DECEMBER
Vandaag sluiten wij

onze deuren wegens
familiale en

christelijke redenen
(Kerstmis).

Ook vandaag zal ons
etablissement

gesloten zijn. Geniet
van de laatste dag

van dit sombere jaar. 

Wij sluiten het menu af met een stevige 
 portie slecht nieuws: vandaag is het

onze sluitingsdag.

Een snuifje cultuur:
filmavond! Een

versnapering dient u
zelf te voorzien. 

Onze kok heeft corona
vanavond. Daarom

maken wij vandaag zelf
met onze gasten een

late nigt snack!



Contact
Was de steak niet gebakken zoals u het wou, bespeurde u een haar in
uw soep of wil u gewoon uw complimenten uiten aan de chef? Dat kan
via onderstaande contactgegevens (of via onze social media kanalen).  

Halsbandarassari: 0470/25.89.57 
Goedlachse coati: 0484/06.29.31

Joviale stekelstaartzwaluw: 0492/55.34.02

Gedragsregels
Wij denken al generaties lang aan het milieu en aan de gezondheid
van onze klanten. Daarom verwachten wij dat elke persoon (m/v/x) zich
naar onze activiteiten verplaatst met de fiets (het liefst inclusief
fluohesje en helm voor de verfijnde afwerking).  

Elke klant wordt verwacht kennis te hebben genomen met de wet en
het gebed. Deze kunnen bij aankomst worden getoetst. Zij die deze
simpele, maar levensbelangrijke zinnen niet kunnen opzeggen, worden
gestraft door middel van lichamelijke uitputting (aka pompen).  



Merobrix jins December-januari 

 

5december(16u-17u30) 

 

 

10 december(20u-22u) 

 



 

17 december(18u-23u) 

 

 

9 januari (14u-17u30) 

 

 



14januari(20u-22u) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21januari 

 



28 januari(20u-22u) 

 

 

4 februari(20u-22u) 

 



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


 


