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Algemeen Nieuws 
Hier is de volgende Merobrix al weer. We gaan opnieuw de zonnige, warme maanden 

tegemoet en de leiding heeft weer 2 leuke maanden in petto dus hopelijk zien we 

iedereen op alle zondagen aanwezig. Ook wensen wij jullie allemaal alvast een 

Zalig Pasen vanuit de hele leidingsgroep !! 

Ook dit jaar organiseren we opnieuw de heuse wafelverkoop. Alle informatie, 

strookjes en het bestelformulier zijn te vinden op onze site. De betalingen 

gebeuren, net als vorig jaar, enkel via overschrijving; wij ontvangen dus geen 

cash geld meer. Ook vragen we om al de wafels die jullie verkocht hebben in 1 keer 

te bestellen. Vergeet dus zelf niet bij te houden aan wie je wafels moet bezorgen.  

 

 

Zondag 17/04: 3e zondag – Pasen 

Vandaag is het geen scouts, tijd om de familie te bezoeken en zo veel mogelijk 

eitjes te rapen! Vrolijk Pasen iedereen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 29 april – Zondag 1 mei : Kawelleweekend 

Dit weekend gaan de Kapoenen, Kabouters en Welpen zich uitleven op het welbekende 

Kawelleweekend. Het perfecte weekend om al eens te proeven van het scoutsgebeuren 

zoals het op kamp ook zal zijn. Meer info volgt per post. 

 

 

 

Vrijdag 20 mei : Afterwork 50 jaar 

In het kader van het 50 jarig bestaan van de scouts organiseren we een 

Afterwork waar iedereen meer dan welkom is vanaf 16u in de feestzaal in 

Rossem voor een gezellige babbel, een lekker drankje en hopelijk om te 

genieten van het goede weer. Het is dit weekend geen scouts dus is dit het 

ideale alternatief. 

 



 



Steun ons kamp – Joyvalle & Soubry actie 

Zoals elk jaar, doen wij mee aan verschillende acties ten voordele van het kamp in 

de zomer. Zo zijn onlangs de Joyvalle en Soubry actie terug van start gegaan. 

Verzamel de flapjes op de zijkant van de flessen ‘Joyvalle’melk en de barcodes 

op de pakjes pasta van ‘Soubry’ en bezorg deze aan de leiding. Hoe meer flapjes 

en codes we inzamelen, hoe meer pasta en melk wij krijgen voor ons kamp. Dit zou 

ons heel erg helpen. Alvast bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk zeker goed in elke takmerobrix voor afwijkende uren en/of dagen! Tot snel! 

Een stevige linker  

De groepsleiding  

Pieterjan, Thomas, Amber & Justien 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

APRIL - MEI 

3 april 10 april 

17 april 24 april 

29 april – 1 mei 

Kawellenweekend!!!! 

Meer info op Facbeook, mail, en de 

brief. 

8 mei 

Jin in leiding, joepieee! 

Waar zou de 

schat nu toch 

liggen? 

Old school 

bosspel… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15 mei 
22 mei 

Verrassingsvergadering!

Meer info volgt 

Woehoeee!! 

VRIJDAG 27 mei 19-21u 

 

Afhankelijk van 

het weer, 

misschien een hele 

leuke vergadering! 



supersterren
opleiding

KABOUTERS
BINGO

Paas
-vergadering 3e zondag

De Mol 

Kawelle
weekend 

jin in leiding 

WK kabouters

Kabouter trivia 3e zondag



Zondag 3 April: Supersterren Opleiding

Zondag 10 April: Paasvergadering

Zondag 17 April: 3e zondag

Zondag 24 April: De Mol

Vrijdag 29 april- Zondag 1 Mei : Kawelleweekend

Zondag 8 Mei: Jin in leiding

Zondag 15 Mei: 3e zondag 

Zaterdag 21 Mei: WK Kabouters 

Vrijdag 27 Mei: Kabouter trivia

Vandaag worden alle Kabouters supersterren!
Jullie worden opgeleid door een misterieuze
vrouw die al heel veel ervaring heeft in dit vak!
Neem zeker jullie fancy kleren mee!  

Jippiee het is paasvakantie! Ter eren van de
paashaas gaan wij vandaag een paasvergadering
houden!  

oohneee zo erg :(( het is 3e zondag!  

Wees vandaag op je hoede, want er zit een mol in
het spel! Aan jullie om te achterhalen wie de mol
is!  

YAY EINDELIJK!!! 
het is weer tijd voor kawelleweekend! Meer info
volgt!  

Helaas Helaas mogen de kabouterleiding
vandaag geen leiding geven, maar wel de JINS!
Jullie krijgen voor één keer leiding van de super
fancy coole JINS! 

Alweer een 3e zondag?? Als jullie ons te hard
missen mogen jullie ons altijd bellen, sturen,
mailen,… 

Ooh dierbaar België…ja ja je hoort het goed!
Vandaag houden we het WK kabouters! Trek
jullie stevigste schoenen aan, jullie coolste
sportoutfit, jullie mooiste staart, want vandaag
zijn de kabouters niet te stoppen!  

Hebben jullie dit jaar wel allemaal goed opgelet?
Bewijs het in de Kabouter trivia! Een Quiz over
alle kabouters en vergaderingen! Succes! 



Welpen

Welkom in de Welpen® 
kunstgalerij. In deze expositie 

bevinden zich de meest 
legendarische werken die ooit 
door de mens zijn gecreëerd.

Kom binnen en geniet.

PS: lukt het jou om bij alle werken de naam van het 

origineel op de … te schrijven? De oplossingen vind je 

op de laatste pagina



3 april: wafelvergadering

10 april: DE quiz

17 april: 3e zondag

De wafelverkoop is tegen deze 
datum al gedaan, maar zorg 
maar dat jullie in wafel-
mindset zijn, want vandaag 
wordt er intensief gewafeld.

…………………………………………….

De Slimste Mens ter
Wereld kruipt bang in
een hoekje als deze
naam wordt genoemd… 
Vandaag spelen we DE 
quiz!!!

………………………………….

Vandaag is het geen scouts dus gaan 
we gezamenlijk wenen.

……………………………………………………….



24 april: Paas Xtreme

29 april – 1 mei:
Kawellenweekend

8 mei: Jin in Leiding

De Paashaas is in problemen!!!
Oh neen!!!

Gelukkig heeft zijn mattie de 
kerstman hem ons nummer gegeven 

zodat wij hem kunnen helpen.

…………………………………………………

Be prepared voor het 
meest badass weekend 
van jullie leven!!
Verdere info volgt nog

…………………………………

…………………………………..

Vandaag zijn het niet wij, 
maar de enige, de echte JIN 
die jullie zullen begeleiden.

Spannennd!!!!!

………………………………………...



15 mei: 3e zondag

22 mei: Skill vergadering

29 mei: AVATAR

Het is alweer tijd voor de 
saaiste dag van de maand 
Inderdaad, het is alweer
derde zondag.

………………………………………….

Veel welpen durven tijdens de 
vergaderingen wel eens een grote 

mond opzetten over wat ze allemaal 
kunnen. Vandaag is het aan jullie om 

woord bij daad te voegen. Warm al 
jullie vaardigheden maar op voor de 

SKILL v ergadering!!

……………………………………………………………

Water. Aarde. Vuur. Lucht. 
Lang geleden leefden al de 
scoetes in vrede met 
elkaar, maar alles 
veranderde toen de 
vuurnatie aanviel!

……………………………………….



Welpen

In de leiding we trust

En welp is altijd op tijd aanwezig in perfect unifrom

(hemd, das, dasring, short, riem, groene en grijze 

kousen, botinnen.

Thomas 
Vanackere

Levenslustige 
Slaapmuis

0470 6779 38

Arno
Jans

Goedaardige 
Boomklever

0478 5963 78

Bregt
Mahieu

Blauwe
Zeeslak

0471 6295 34

William
Hazevoets

Impulsieve 
Vos

0486 5176 60

Oplossingen: 3 april: het laatste 
avondmaal, 10 april: de school van 
Athene, 17 april: de wandelaar boven 
de nevel , 24 april: het Vrijheidsbeeld 
, 29-1 mei: de Nachtwacht, 8 mei: 
vrijheid leidt het volk, 15 mei: Mona 
Lisa,22 mei: de Denker, 29 mei: 
American Gothic



03/4/2022

Kijk maar eens met de 

bomma naar blokken 

en ga maar eens goed 

naar toilet want het zal 

nodig zijn

10/4/2022

V

Tactiek en snelheid zijn 

vandaag een must, de 

paashaas trekt vandaag zijn 

stoutste schoentjes aan 

want het is paasdrugsspel

17/4/2022

De welgekende 3de zondag 

staat weer voor de deur :’(

24/4/2022

We gaan Plop een 

bezoekje brengen, 

bosspel!

30/4/2022

Nachtspel!! LET OP: 

deze vergadering gaat 

door van zaterdag 20u 

tot zondag 11u, 

verdere informatie 

volgt via WhatsApp

Merobrix JOGI’S



08/5/2022

De Jin gaat voor de 

laatste keer dit jaar 

weer een 

supercreatief spel in 

elkaar steken ;D 

iedeen parraat

15/5/2022

VTM fans zijn hier 

vandaag op hun 

plaats, Denk aan de 

code van de leukste 

broertjes van VTM

22/5/2022 27/5/2022 14u-17u30

Merobrix JOGI’S 

Ma EEIIIII weer 

dienen 3de zondag 

Het is toch geen 

echte merobrix

zonder de enige 

echte 

verassingsverg-

adering he, 

Pas op dit is een 

vrijdag !!

Bereidwillige 

Aloeatta

0479/53,18,63

Ondeugende 

Sifaka

0471/27.14.57

Bedaarde Flicka

0468/13,69,80

Attente Collie

0477/40,78,19



De JV’s 
 

  

 
17 April 

3de Zondag ……… 

 
10    April  

Highlandgames  

 
22-24 April 

JV weekend       

 

 
Vrijdag 29 April   19h-21h 

The Hunger Games 

 
    3    April 

 Techniekenvergadering 

 

 
8 Mei 

Jin in leiding  

 



 

 

 

  Jachtseizoen!!! Zondag 

15 Mei 

 
22 Mei 

3de Zondag    … 

 
Vrijdag 27 Mei  19h-

21h 

Verassing !!!!  

Voor vragen kunnen jullie ons altijd contacteren: 

- Speelse Orang- Oetang – 0471/13.28.65  

- Trouwhartige Cholo – 0494/88.68.85  

- Geliefde Olifant – 0471/33.50.12 



_______Givers_______ 
 

Zondag 3 april:       zondag 10 april:  
        

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zondag 17 april:         24-29 april:  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Zondag 8 mei:       zondag 15 mei:  

 
 
 
 
 
 
 



Zaterdag 21 mei (19u-21u):            vrijdag 27 mei (19u-21u): 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Contact:  

 
Halsbandarassari  
0470/25.89.57 

 

 
 
 
 
Joviale stekelstaartzwaluw 
0492/06.28.31 
 
 
 
 
 
 
Goedlachse coati:  
0484/06.29.31 



Merobrix 

Zondag 03/04  

Olympische spelen, vandaag zullen we alle belangrijkste disciplines testen wie de beste is.  

 

Zondag 10/04 

Woudloperskeuken.  

 

 

 

 

 

 

Zondag 17/04  

Derde zondag 

 

Donderdag 21/04  

Stickerverkoop rode kruis: Start na school tot 20h. Hier kunnen we nog heel veel geld 

meeverdienen!!!  



Vrijdag – zondag 22 – 24 april 

 WEEKEND!!! Meer info volgt via de post!  

 

 

 

 

 

Zaterdag 30 april – wafelverkoop aan huis 

10.00 – 17.00 of tot alles weg is.  

 

Zondag 1 mei   

Geen scouts  

 

Zondag 8 mei 

Jin in leiding!  

Spelletjes doorsturen tegen 29 april naar ons. Als het voor ons goed is naar de andere 

leiding;  

Zondag 15 mei 

3e zondag  

Zaterdag 21 mei 

Suprise suprise 

 



Zaterdag 28 mei 

Volleybal  

 

 

XXX Jullie leiding 



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



