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Algemeen Nieuws
We wensen jullie uiteraard een fantastisch en scoutmoedig 2020 !
Nu de examens en de feestdagen achter de rug zijn, zullen de vergaderingen
weer op zondag doorgaan. In februari & maart staan er weer heel wat speciale
vergaderingen op de planning. Hieronder vind je meer informatie.
Ook dit jaar organiseren we een heuse wafelverkoop. Jullie krijgen via de leiding
midden februari een brief mee met de uitleg over hoe je online kan bestellen, Het
bestelformulier en brief zal te vinden zijn op onze site. De betalingen gebeuren,
net als vorig jaar, enkel via overschrijving; wij ontvangen dus geen cash geld
meer.

Zondag 20/02: 3e zondag

Zondag 27 februari : Schaatsen
Vandaag gaan we lekker sportief doen want wij gaan schaatsen! We spreken af
om 13u op het jongenslokaal en om 18u mag iedereen weer opgehaald worden.
Graag voor 15 februari inschrijven via het formulier op onze website. Ook
zouden we willen vragen om €10 over te schrijven op BE58 0011 88228879
met de mededeling ‘Schaatsen + naam lid +
tak’.

Zaterdag 12 maart : Spaghettislag

Er kan nog meer gesmuld worden tijdens deze Merobrix. Namelijk tijdens onze
spaghettislag die plaatsvindt op 12 maart in het Willy Van den Berge-centrum
aan het zwembad van Meise. Zoals elk jaar staat er overheerlijke spaghetti op
het menu, ook vegetarische porties te verkrijgen. Wie‘s middags wil komen
smullen, kan dat doen van 11u tot 14u. In de avond zijn jullie welkom vanaf
17u. Wie er niet bij kan zijn, kan alsnog onze overheerlijke spaghetti bestellen op
het volgende nummer:
0493 76 98 65
Bestellingen zijn welkom op 12 maart van 9u tot 21u.

Zondag 13 maart : 3e zondag
Zondag 20 maart : Zwerfvuilactie
Zondag de 20e gaan we samen met alle takken onze omgeving wat properder
maken. Samen met de rest van Wolvertem en Meise nemen we deel aan de
Zwerfvuilactie.

Een stevige linker
De groepsleiding
Pieterjan, Thomas, Amber & Justien

Kampdata 2022 ( in normale omstandigheden):
Kapoenen 21-27 juli
Kabouters – welpen- jonggidsen -JVs- givers: 21-31juli
Jin: 8-24 juli
Kawelle weekend: 29april-1mei

Wijnverkoop Jins
Zin in een goed glaasje wijn?
De Jin verkopen Wijn voor hun buitenlandskamp naar Kroatië en Montenegro.
Het is prijskwaliteit heel goede wijn en ideaal voor een gezellig aperitiefje,
wanneer de kindjes terug zijn van de scouts of voor iedere andere gelegenheid.
Wij verkopen mooi verpakte setjes:
-3 flessen Oude Kaap Klassiek Wit
= 23,5 euro
-3 flessen Oude Kaap Klassiek Rood = 25,5 euro
-3 flessen Oude Kaap Rosé
= 23,5 euro
-3 flessen Oude Skip Wit
= 29,5 euro
-3 flessen Oude Skip Rood
= 31,5 euro
-3 flessen Oude Skip Rosé
= 29,5euro

Vrijdag(!) 4 februari:
Opgelet! Onze vergadering zal vandaag voor een laatste keer op
vrijdagavond van 19u-21u doorgaan. Jullie zullen allerlei
opdrachtjes moeten voltooien om een vuur te kunnen maken!

Zondag 13 februari:
Jin in leiding

Allerliefste kapoentjes, vandaag hebben de stoere Jins een héél
leuk spel voor jullie bedacht!

Zondag 20 februari:
Ooooh, helaas pindakaas! Het
is weer die stomme 3e zondag.
Nu gaat de leiding jullie
moeten missen..

Zondag 27 februari:
Haal jullie beste schaatsmoves boven, want
vandaag gaan we schaatsen!
Alle info vinden jullie in het algemeen
nieuws!

Zondag 6 maart:
Vandaag spelen we een
vastbindspel in het bos:
kapoenen tegen de leiding!

Zaterdag 12 maart:
Spaghettislag
Vandaag zijn jullie allemaal welkom op onze spaghettislag! Neem
zoveel mogelijk vriendjes en vriendinnetjes en zeker en vast de
familie mee! Tot dan!! (meer info in algemeen nieuws)

Zondag 13 maart:
3e zondag

De leiding heeft heel hard gewerkt op de
Spaghettislag, we gaan nu een beetje
uitrusten. Vandaag geen scouts, helaas.

Zondag 20 maart:
zwerfvuilactie
Vandaag gaan we de
straten rondom het lokaal
heel proper maken om
ons bewust te maken van
het milieu.

Zondag 27 maart:
Vandaag is het verkleedfeestje.
Verkleed je in de eerste letter
van je naam bv. Zeno = zebra, of
haal een ander verkleedkostuum
boven!

Save the date!
Kawellen-weekend 29 april tot 1 mei
Binnenkort vertrekken we op Kawellen-weekend
joepie!! Hopelijk hebben jullie er allemaal zin in
en staan jullie net als ons al te popelen, want je
mag er zeker van zijn, het zal een weekend zijn
om nooit te vergeten! Er volgt nog een brief met
verdere uitleg over het Kawellen-weekend.

Graag nodigen we alle ouders uit om lid te worden van
onze facebook-groep ‘De Kapoenen 21’-22’’ om altijd op
de hoogte te zijn van eventuele mededelingen en leuke
foto’s van jullie kapoentjes. Je kan de groep opzoeken op
facebook en er wordt ook nog een mail verstuurd waarin
jullie de link naar de facebook-groep kunnen vinden.

Victor De Lannoy

Luka Vanhove

0468/14.92.47

0468/23.40.35

Amber Moret
0475/45.10.19

Nina Jacops

Zeno De Hondt

0476/02.51.95

0497/39.78.64

Welpen
4 februari (vrijdag):
Hey boyss vandaag ga ik jullie leren
hoe jullie meisjes kunnen versieren
;) dus zeker komen!!

13 februari:
Vandaag hebben jullie
speciale leiding want het
is namelijk jin inleiding

20 Februari:
Tis geen scouts vandaag
:(((

27 Februari:
Welpjes doe jullie warme kleren maar
aan want vandaag gaan we schaatsen
(bekijk zeker de algemene informatie)

6 maart:
Vandaag wil ik de stoere mannen
zien want het is ARMY
vergadering

12 maart:
Geen vergadering maar wel spaghetti
slag dus kom zeker is eten (kijk zeker is
naar de algemene informatie)

13 maart:
vandaag zie ik jullie weer niet het is
3de zondag :(

20 maart:
allemaal komen vandaag want we
gaan de wereld een beter plek
maken

27 maart:

Ik wil zien wie van jullie de sterkste welp is
in de 1ste editie van de WELPEN
HIGHLANDGAMES

Thomas Vanackeren
Levenslustige Slaapmuis
0470/67.79.38

Arno Jans
Goedaardige Boomklever
0478/59.63.78

William Hazevoets
Impulsieve Vos
0486/51.76.60

Bregt Mahieu
Blauwe Zeeslak
0471/62.95.34

Lieve Kabouters,
Speel volgend spel met je zus, broer, mama en/of papa en kom te weten wat we allemaal
gaan doen in februari en maart!
Schrijf ook al 29 april tot 1 mei in jullie agenda, want dan gaan we op een superleuk
kawelleweekend!
Wij kijken al super hard uit naar volgende activiteiten!
Groetjes,
De kabouterleiding
WET

GEBED

Een kabouter kan luisteren

Wij zijn blij

Een kabouter is blij

Wij zijn weer allemaal bij elkaar

Een kabouter speelt mee

Wij danken u vandaag konden wij weer
goed spelen

Een kabouter doet graag pleziertjes
Wees een kabouter

Vader toen ons hoe we iemand blij
kunnen maken
Help ons anderen pleziertjes te doen

Bij vragen of bedenkingen mogen jullie ons altijd contacteren op volgende nummers of
een berichtje in de Whatsapp-groep sturen!

Aanpassende schroefhoorngeit ( Marthe ): 0495478956
Hartelijke dolfijn ( Amber ): 0492040014
Vastberaden beo ( Saar ): 0471281310
Zachtaardige coscoroba ( Louise ): 0473769567

1 feb

5 feb

4 feb

3 feb

2 feb

7 feb

6 feb

8 feb

10 feb

9 feb

11 feb

12 feb

10 maart

12 maart

11 maart

14 maart

13 maart

16 maart

15 maart

17 maart

18 maart

19 maart
13 feb

Geen
scouts

9 maart

20 maart

We spreken af aan
het meisjeslokaal van
19 u tot 21 u.

Sla een beurt
over!

8 maart

Jin in
leiding!
14 feb

21 maart

Van 14 u tot 17 u 30
op het meisjeslokaal!

15 feb
7 maart

Van 14 u tot 17 u 30
op het meisjeslokaal!

22 maart

Voor vandaag heeft de Jin een keileuk spel
voor jullie voorbereid! We spelen op het
meisjeslokaal van 14 u tot 17 u 30.

6 maart
Het grote
vakantiespel!

We spreken af aan het
jongenslokaal van 13 uur
tot 18 uur om te gaan
schaatsen joepie!

5 maart

16 feb
23 maart

Dans twee vakjes
vooruit! We zien
jullie op het
meisjeslokaal van 14
tot 17 u 30!

FINISH!

17 feb
24 maart

18 feb

4 maart
31 maart

29 maart

30 maart

28 maart

27 maart

26 maart

25 maart
Ga 3 vakjes
achteruit

19 feb

3 maart
2 maart

1 maart

28 feb

27 feb

26 feb

25 feb

24 feb

23 feb

22 feb

21 feb

20 feb

Strictly Confidential

JONGGIDSEN
Liefste meisjes, wij zijn alle 4 weer zeer blij dat we jullie opnieuw een aantal
fijne vergaderingen kunnen voorschotelen. Kijk hieronder gerust even naar wat
we de komende 2 maanden voor jullie in petto hebben! Extra info komt steeds
in de WhatsApp-groep. Hou deze dus zeker & vast ook goed in de gaten.
!!Ons jogi-weekend gaat (voorlopig) door van 25/03 tot 27/03!!

6 februari:

u=o+s

b=p

13 februari:

e=j+n i+

-y l+

+

r=d

20 februari:

d+

-bi+

-ur

h=z+

-ap+g

27 februari:

r=t+

y=s

(Meer info zie algemeen nieuws)

Strictly Confidential

6 maart:

s+

b=t+

o=s

b=p

(Later meer info via WhattsApp)

Zaterdag 12 maart:

o=s+g+

-uis+

i=t

t=f+

p=u+

v=t+

-mp+g

20 maart:

-et+r+

w=a+t

-az

25-27 maart:

j+

-en+i+

(Meer info volgt per post)

r=k+

-y+d

Strictly Confidential

Gebed

In het spoor van de Heer willen

Wet

Wij zijn Jonggidsen.
Wij wagen het avontuur.

wij in vriendschap samen een

Wij zijn kameraden en willen eerlijk

weg zoeken naar de grote stad

zijn met elkaar

der mensen.

Wij willen samenwerken en beslissen

Vol aandacht en bewondering

Wij zeggen onze mening en luisteren

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

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

nieuwe wereld waar het steeds

materiaal,

beter is om samen te zijn.

Jezus' voorbeeld zal ons hierbij
helpen.

*Een jonggids komt in perfect uniform.
*Een jonggids komt elke week met de fiets & fluohesje.
*Een jonggids kent haar wet- en gebed perfect vanbuiten.
*Een jonggids kan elke week een koekje/ drankje voor €0.50 kopen.

Pieterjan: 0471/27.14.57
Margot: 0479/53.18.63
Rayke:0477/40.78.19
Tiago:0468/13.69.80

Merobrix JV’s – februari & maart
Dag Jongens, hier hebben jullie de merobrix voor de maanden februari &
maart. Deze zullen weer allemaal voor een groot deel op zondag doorgaan.
Daarom hopen wij jullie weer allemaal talrijk te mogen ontvangen.

Wij gaan van 25 tot 27 maart op JV weekend. Dus hou dit
weekend alvast vrij!

2.

1.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

Hebben jullie een vraag?
Dan kunnen jullie steeds contact met ons opnemen.

Speelse Orang- Oetang – 0471/13.28.65
Trouwhartige Cholo – 0494/88.68.85
Geliefde Olifant – 0471/33.50.12

Givers

6 Feb is het BK baseball
tournooi! Be there to
spot some real selebs!!

23 Feb is het
staking in het
modehuis en
moet iedereen
thuis blijven

27 Feb is het
schaatstournooi! Jullie
worden om 13u op het
jongenslokaal verwacht
(13-18u)

HOLLYWOOD: de givers
komen 13 februari
samen voor hun
bekende koekjesbak!

GIVERS
Op de zonnige 6 maart vinden
de techniekencursussen voor
prutsers plaats!
De welbefaamde spagettislag
vind plaats op 12 maart dus
allen verplicht daarheen!!
Voorde gulzige eters is het 13
maart geen scouts
NATUURRAMP!!
De drukkerij van Rode
oortjes klaagd na een
tekort aanpapier! 20
maart gaan we met
zen alle afval rapen!

Jullie mogen 27
maart allemaal
eens met jullie
ballen komen
smijten voor een
potje paintball!!
Halsbandarassari: 0470258957
Goedlachse coati: 0484062931
Joviale stekelstaartzwaluw: 0492554402

Јинс
Voor wie al wat wil oefenen om zich verstaanbaar te maken in Montenegro!

Петак 4/02 (20х-22х)
данас је последњи петак увече! Обавезно дођите да
после попијете пиће на тавану!
недеља 13/02 JIN IN LEIDING
Јин главни Да да, данас је поново на вама! Будите
оригинални, изненадите нас и пре свега се забавите.
На пример, окупите се да правилно припремите
своју игру. Урадићеш то поново!
недеља 20/02
3. недеља. Штета... Видимо се ускоро!
Можда тренутак да научите српски?
недеља 27/02 SCHAATSEN
Данас идемо на клизање!! не заборавите да се
региструјете! погледајте опште вести!
недеља 6/03
изненађење!
Субота 12/03 SPAGETTISLAG

шпагети потез! укусна гозба! Имајте на уму да сте
одговорни за забаву деце! То значи да ћете сви бити
ту за смену! више информација ће уследити
недеља 13/03 – петак 18/03 LEEFWEEK
недеља живота! информације које треба пратити
недеља 20/03
кампања за смеће
недеља 27/03
Изненађење!
Hulpbron 1: Google translate
Hulpbron 2: Whatsapp
Belangrijke info over toekomstige geldactiviteiten zie whatsapp!
Meer info over de leefweek en kampvoorstelling op 13/03 volgt!
Zie ook algemeen nieuws!
ми мислимо да сте максималан!
Като, Натхан и Јустиен

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! 

