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Algemeen nieuws
De laatste, zonnige scoutsmaand voor het kamp staat voor de deur en ook deze
wordt alweer een hele leuke! Let wel op: deze zonnige tijd gaat helaas ook
gepaard met de examens van de leiding. Daarom kan het al eens gebeuren dat
de vergaderingen op vrijdag- of zaterdagavond zullen plaatsvinden. Hou dus
daarom zeker de merobrix per tak goed in de gaten.

Kawelleweekend:
Het Kawelleweekend was een groot succes! Bedankt voor de massale opkomst,
dit doet ons uitkijken naar het kamp.

Districtsvoetbal:

De leiding heeft zich kunnen bewijzen op het jaarlijkse districtsvoetbaltornooi
tegen de andere scoutsen uit de buurt.
Scoete van roi heeft de beker kunnen veroveren.

Kamp: 21 juli – 31 juli
Zoals we hierboven reeds vertelden komt het hoogtepunt van het scoutsjaar,
het kamp, steeds dichterbij. Intussen ontvingen jullie al een brief met alle
praktische informatie. De kampinschrijvingen op www.scoetevanroi.be zijn reeds
geopend en sluiten op 10 juni.
We hebben gemerkt bij de inschrijvingen van kawelleweekend gemerkt dat de
deadlines niet echt gerespecteerd werden. Het is ook de bedoeling dat je jouw
kind inschrijft via de link en niet enkel betaald. We gaan hier in het vervolg
strenger op zijn, want dit zorgt voor extra moeilijkheden.
Belangrijke kampdata:
Kapoenen: 21 juli – 27 juli
Kabouters, welpen, jonggidsen, JV’s, givers: 21 juli – 31 juli.
Jin: 8 juli- 24 juli ( en 27 juli – 31 juli)
De bagage wordt dit jaar binnengebracht op dinsdag 19 juli.

Voor jullie vragen over het kamp kunnen jullie terecht bij de takleiding. Indien het
algemene vragen zijn of indien je je kind vroeger/later zou brengen of ophalen,
wordt dit best ook aan de groepsleiding meegedeeld via
groepsleiding@scoetevanroi.be. Indien jullie de takleiding willen bereiken kan dit
via
kapoenen@scoetevanroi.be , kabouters@scoetevanroi.be of
welpen@scoetevanroi.be
De kapoenenleiding organiseert 3 juni een infomoment tijdens de vergadering.
De kabouterleiding kunnen jullie steeds even bellen, als er nog vragen zijn. De
welpen komen aan de huizen langs.
We zouden iedereen willen vragen om zo snel mogelijk de individuele
steekkaarten in orde te brengen. Dit kan via de groepsadministratie van Scouts
en Gidsen Vlaanderen. Op deze manier beschikt de leiding meteen over alle
nodige informatie over de leden.
Voor we op kamp vertrekken, staan er ons nog twee leuke activiteiten te
wachten. Meer informatie vinden jullie hieronder!

Vrijdag 17 juni: avondmarkt
Naar jaarlijkse gewoonte hebben wij de gezelligste drankstand op de
avondmarkt in Wolvertem. Net als anders staat onze stand naast de kerk. Kom
dus gerust langs om iets drinken!

Zondag 26 juni: zeedag
Dit jaar trekken we opnieuw de laatste vergadering van juni met z’n allen naar
de zee. We reizen met de trein. We zouden jullie willen vragen om je voor 20 juni
in te schrijven via www.scoetevanroi.be en € 12,00 te storten op: BE 58 0011
8822 8879 met vermelding van naam en tak + zeedag. Om dit avontuur in
goede banen te leiden, verzoeken wij jullie om TEN LAATSTE om 8u20
aanwezig te zijn in Brussel Noord onder de uurtabellen. Om 17u05 mogen jullie
ons op diezelfde plek weer oppikken.
Wat nemen we mee?







Zonnecrème
Schopje, emmer, … om mee in het zand te spelen
Pet/ zonnehoed(je)
Luchpakket & vieruurtje
Voldoende drankjes
Zwemkledij + handdoek K

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

KAPOENEN
Vanaf nu zijn het terug avondvergaderingen omdat de leiding
examens hebben.

Vrijdag 3juni 19-21u
Vandaag houden we een
gezellige filmavond!! ☺ Zeker
komen is de booschap.
Tijdens deze avondactiviteit zal
ook de infoavond doorgaan
voor de ouders. Zij die graag
weten hoe het zomerkamp
eruit ziet of nog vragen over
hebben zijn dus zeker welkom.
Zondag 12juni
Vandaag is het jammer genoeg geen scouts, 3de zondag 

Zondag 17juni
Vandaag kunnen jullie ons vinden op de avondmarkt! Wij zien jong en
oud graag passeren om te genieten van een lekker drankje ☺

Zondag 26juni
Vandaag gaan we gezellig op stap naar de zee dus breng zeker al je
schupjes mee voor het bouwen van een zandkasteel ☺
Je kan meer info in het algemeen nieuws.

Victor De Lannoy

Zeno De Hondt

0468/14.92.47

0497/39.78.64

Amber Moret

Luka Van Hove

0475/45.10.19

0468/23.40.35

Nina Jacops

0476/02.51.95

KABOUTERS
26 juni:
Vandaag is
het zeedag.
Lees zeker
het
algemeen
nieuws
hiervoor. En
vergeet
GEEN
zonnecème!

WelpenJournaal
Welp

Dag beste
welpenkijkers
en welkom bij ons
Scoetejournaal voor
juni 2022.

NWS
Welp

Dag beste kijkers,
De welpenleiding heeft zonet
met een persconferentie
bevestigd dat op vrijdag 3 juni
tussen 19-21 u een FILMAVOND
zal plaatsvinden in het
jongenslokaal.
Jullie mogen allemaal chips of
frisdrank meenemen om er een
super chille filmavond van te
maken!!!
De ouders raden wij aan om de
de info op de volgende pagina in
verband met deze vergadering
eens goed te lezen.

Thomas

In ander nieuws:
teleurstelling; 12
juni is jammer
genoeg de derde
zondag.
Terug naar jou
Samoht

We gaan door
naar Willie voor
het weerbericht.

Het Journaal met Jans

Inderdaad
Thomas, zoals
elke 3e zondag
betekent dit dus
dat er op 12 juni
geen scouts zal
zijn. : (

Samoht

In het weer hebben we ook
belangrijk nieuws: op vrijdag 17
juni staan we namelijk weer met
een drankstandje van de scouts
bij het oude gemeentehuis op de
avondmarkt van Wolvertem. Lees
hierover zeker het algemeen
nieuws aan het begin van de
merobrix!!

Weer met Willie

Zondag 26 juni is het onze
jaarlijkse zeedag!!! Dan gaan we
het goede weer opzoeken!
Alle info over de zeedag vind je
in het algemeen nieuws
vanvoor in de Merobrix.
Trek jullie coolste zwembroek en
vergeet jullie goed humeur niet!

info

met Bregt

Twijfel niet om ons te contacteren in
geval van vragen:
•

•
•
•

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

Het kampboekje met alle info over het
scoutskamp komt midden Juni ongeveer aan.
Info over kampinschrijvingen vind je in het
algemeen nieuws.
Voor de ouders die al specifieke vragen
hebben of gewoon wat meer info willen over
het kamp (een welp die voor de eerste keer op
kamp gaat,… ) zijn wij tijdens de filmavond
van 3 juni vanaf 20 u op het jongenslokaal
beschikbaar om al jullie vragen over het kamp
te beantwoorden.

Vrijdag 3 juni
(19u – 21u)
Film, neem iets mee
om te eten en te
drinken

Zaterdag 11 juni
(19u – 21u)
Woudloperskeuken,
neem allemaal 3
euro mee

Vrijdag 17 juni
Avondmarkt, kom
onze stand bezoeken
aan het oud
gemeentehuis in
Wolvertem

Vrijdag 24 juni
3de zondag

Voor vragen kan ja ons steeds bereiken op
volgende nummers:
Speelse Orang-Oetan: 0471/13.28.65
Geliefde Olifant: 0471/33.50.12
Trouwhartige Cholo: 0494/88.68.85

Zondag 26 juni
Zeedag (bekijk alle
info in het algemeen
nieuws)

GIVERS
3 JUNI : casino avond. Kom dus zeker chic.

10 JUNI : vuurtjes
avond. Als laatste
avond vergadering
zullen we eens
vuurtje doen met
wat kleine snacks
en zonder
ongevallen deze
keer.

17JUNI : avondmarkt.
Kom zeker allemaal iets
drinken aan de stand van
onze scouts!!

26 JUNI : DE ZEEDAG. UITSTAP VANHET JAAR.
Zie dat jullie zeker allemaal mee kunnen voor
een van de leukste vergaderingen van het
jaar!! Info volgt.

Halsbandarassari: 0470258957
Goedlachse coati: 0484062931
Joviale stekelstaartzwaluw: 0492554402

Vrijdag 3 juni
I got two twin glocks, I aint talkin’
bout’ DD,
I feel like John Cena, he can’t even
see me,
I pour up the work, mix it with the ice,
I’m at the ……………………………
I’m rollin’ the dice,
You don-don-don-don-don-don!

Zondag 12 juni
This shit’s a vicious cycle,
Sitting idle, pity me
I’m itching ……………,
………………,
And while I’m thinking,
wishing for the things I’m missing,
I’ll be sitting, …………………,
………………………!

Vrijdag 17 juni
The stories are woven
And fortunes are told
The truth is measured by
the weight of your gold.
The magic lies scattered
On rugs on the ground
Faith is conjured in the
…………………………!

Zondag 26 juni

………………………!
Tjoeke tjoeke tuut,
Want daar woont mijn hartedief
Tjoeke tjoeke tuut tuut,
Die me wekenlang verwende
Tjoeke tjoeke tuut
Daarom werd ze ook mijn lief.

Alle vergaderingen gaan door van 20h tot 22h.
Veel succes met jullie examens,
Xxx jullie leiding

