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Algemee� nieuw�
Na een jaar vol plezier en avontuur moeten we plaatsmaken voor een volgend

fantastisch scoutsjaar! Hopelijk zijn alle leden er klaar voor en starten ze met volle

goesting het nieuwe jaar. De leiding kan alvast niet wachten om hun nieuwe groep te

leren kennen.

Bij het einde van elk scoutsjaar hoort ook een afscheid van de stoppende leiding. Dit

jaar nemen we helaas afscheid van Justien, Kate, Margot, Nina, Rayke, Luka, Zeno,

Kato en Saar. Bedankt voor jullie inzet en enthousiasme doorheen al die mooie

scoutsjaren, jullie zijn toppers!

Ook verwelkomen we dit jaar nieuwe leiding! Thalia, Astrid, Zara, Luca, Wout, Anaë,

Anne-Laure, Axel en David sluiten zich bij de leiding aan. Welkom allemaal!

Ook bij de groepsleiding veranderen er dingen. Justien staat haar plaatsje af aan

Amber Darras en gaat zich volledig focussen op haar studies. Amber D zal dus

Pieterjan, Thomas Vanackere en Amber Moret bijstaan als nieuw lid van de

groepsleiding.

We willen graag iedereen bedanken die dit jaar een steentje heeft bijgedragen, hoe

groot of klein de daad ook mocht zijn… jullie zijn bedankt!



Bij een nieuw scoutsjaar hoort ook een nieuw jaarthema: DAS goesting!

In de kreet DAS Goesting refereert DAS uiteraard ook aan onze scoutsdas. Deze

zien we als het symbool voor ons eigen engagement. De betekenis van het woord

Goesting spreekt voor zich. In 2004 werd Goesting verkozen tot het mooiste woord

van de Nederlandse taal.

Met het jaarthema DAS Goesting kiezen we ervoor om stil te staan bij de drijvende

kracht achter scouting en achter ons eigen engagement. Wat motiveert ons? Waarom

ga ik naar de scouts? Waarom blijf ik naar de scouts gaan? Door hierover na te

denken en dit bespreekbaar te maken geven we een boost aan onze motivatie.

Scouting is niet zomaar een hobby. Het is een levensstijl. We staan steeds paraat en

zetten ons beste beentje voor. Scouts en gidsen weten van aanpakken en blijven niet bij

de pakken neerzitten. Bij de scouts zoeken we naar oplossingen en gaan we samen met

ons nest, onze patrouille of onze leidingsploeg de grootste uitdagingen aan. Hiervan

blijven we in ons dagelijks leven de vruchten plukken. Scouting is niet voor even, maar

voor het leven. DAS Goesting!

Stevige linker,

De groepsleiding

Pieterjan, Thomas, Amber D. & Amber M.



D� Leidingsploe�

Kapoene�
Luca Cousin                                                     Thalia Vauterin

Axel Jans                                                      Wout Janssens

Anne-Laure De Brandt



Kabouter�

Louise De Lannoy

William Hazevoets

David Vanackere



Welpe�

Bregt Mahieu Clément De Bast

Zara Deprez Astrid Hillewaert



Jonggidse�

Thomas Vanackere

Amber Darras

Anae Charpentier



JV’�

Maelle Charpentier

Tiago De Smedt

Amber Moret



Giver�

Pieterjan Vanackere Victor De Lannoy

Marthe Van den Noortgate Thomas De Smet

Nathan Hillewaert



Ji�

Jan Henrard

Arno Jans

Yana De Mulder



Groepsleidin�

Pieterjan Vanackere

Ondeugende Sifaka

0471 27 14 57

pieterjan27@gmail.com

Thomas Vanackere

Levenslustige Slaapmuis

0470 67 79 38

thomio.27@gmail.com

Amber Moret

Ongeremd Stokstaartje

0475 45 10 19

amber.moret@hotmail.com

Amber Darras

Hartelijke Dolfijn

0492 04 00 14

amber.darras@hotmail.com

mailto:Pieterjan27@gmail.com
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Kalender
30 sep� - 2 ok�: Overgangsweeken�

De huidige Jogi’s, JV’s, Givers en Jin’s worden op 30 september verwacht op het station

van Brussel-Noord. Zij komen 2 oktober om 14u toe op de lokalen om de overkomende

leden te dopen. Leden die Jv of Jonggids worden, moeten dus pas op zondag om 14u op

de scouts zijn. Om 17u30 mogen jullie hen komen ophalen na een gezamenlijke sluiting op

het voetbalveldje achter het jongenslokaal. Meer info over dit weekend zoals exacte uren,

ontvangen jullie via de takleiding.

De huidige Kawellen worden op zondag 2 oktober (14u-17u30) verwacht op hun

scoutslokaal en nemen best reservekledij en een handdoek mee.

9 ok�:Vriendjesda�

Neem vandaag allemaal een vriendje of vriendinnetje mee naar de scouts om te laten zien

hoe leuk het hier is! De leiding ziet heel graag nieuwe gezichtjes komen. :)



15 ok�: Oktoberfes�

Vandaag werkt de leiding op het Oktoberfest in de Ceciliazaal, georganiseerd door Meise

Boven. Iedereen is welkom om eens dag te zeggen!

21 ok�: Da� va� d� Jeugdbewegin�

Joepie, vandaag is het weer die ene dag waarop we in ons uniform naar school mogen

gaan en kunnen tonen hoe trots we zijn om een scout te zijn! Trek dus zeker je uniform aan

en stuur leuke foto’s door naar je leiding!

29 ok�: Fakkeltoch�

Aangezien onze Halloween-fakkeltocht vorig jaar zo een succes was, organiseren we hem

dit jaar opnieuw! We bieden net zoals vorig jaar een korte (minder griezelig, voor de

kindjes) en een lange wandeling aan met tijdens en achteraf de mogelijkheid om iets lekkers

te drinken en eten.

We starten om 19 uur en er kan

worden gekozen tussen een tocht

van 2.5 km en een tocht van 5

km. Fakkels zullen door ons

worden aangeboden. Nadien kan

er nog nagenoten worden aan ons

kampvuur en bieden we heel wat

lekkers aan. Verdere info kan je

terugvinden op onze sociale media

of via onze website. Iedereen is

meer dan welkom, en het liefst van

al verkleed! ;)



Inschrĳvinge�
Velen onder jullie hebben zich al ingeschreven online of op de Startdag. Als je dit

gedaan hebt en je bent zeker dat je zoon/dochter wil blijven komen, vragen we om

€55,00 over te schrijven op het rekeningnummer BE58 001-1882288-79 met de

vermelding van de naam + tak van je kind. Na de betaling is de inschrijving volledig

in orde.

Wie niet aanwezig kon zijn op de Startdag en alsnog zijn zoon/dochter wil

inschrijven, kan mailen naar info@scoetevanroi.be en de betaling doen. Ook dan is de

inschrijving volledig in orde.

De kinderen die nog niet zeker zijn dat ze willen blijven komen, mogen eerst 3 keer

proberen. Nadien vragen we wel om het inschrijvingsgeld te betalen zodat je kind

verzekerd is.

Voor de leden die reeds naar de scouts kwamen, willen we vragen om ten laatste 17

oktober het inschrijvingsgeld te storten. Hierna is je kind definitief ingeschreven en

volledig verzekerd bij Scouts en Gidsen Vlaanderen.



Unifor�
Het uniform bestaat voor iedereen uit dezelfde basisstukken. Voor de Kapoenen is een

volledig uniform niet verplicht, toch raden we aan om, voor de herkenbaarheid, een das te
kopen.

Scouts: jongens

Hemd

Korte broek

Riem

Groene en grijze kousen

Das + dasring

Optioneel: T-shirt Scouts en Gidsen Sint-
Brixius-Rode

Gidsen: meisjes

Hemd

Rok

Groene en grijze kousen

Das + dasring

Optioneel: T-shirt Scouts en Gidsen Sint-
Brixius-Rode

Al deze zaken kan je kopen in de scoutswinkel (www.hopper.be). Wij verkopen zelf ook
tweedehandsuniformen, dassen en dasringen. Meer info bij tweedehands@scoetevanroi.be

Kenteken�

Zoals je weet hebben Scouts en Gidsen heel wat tekens op hun uniform hangen. Ieder teken
heeft een betekenis: sommigen verwijzen naar iets en anderen moet je verdienen doorheen je
scoutscarrière. Hierbij een lijstje van de tekens die op je rok, hemd en das moeten zitten,
maar die je niet mag kopen bij de Hopper.

Jaarteken: Dit teken krijg je bij het begin van ieder nieuw scoutsjaar.
Takteken: Wanneer je nieuw bent of je naar een nieuwe tak gaat, krijg je dit teken van ons.
Beloftetekens: Deze krijg je na het afleggen van je belofte (en mag je dus zeker niet zelf gaan
kopen).

mailto:tweedehands@scoetevanroi.be


2� hand�

Is je hemd, rok, broek of trui te klein? Wij geven ze graag
een tweede leven! Je kan ze voor of na de vergadering
afgeven op het lokaal.

Zoek je nog een hemd, rok, broek of trui? Kom gerust eens
een kijkje nemen bij onze tweedehandskledij op het
jongenslokaal! Dassen en dasringen zijn ook bij ons
verkrijgbaar. Stuur voor vragen een mailtje naar
tweedehands@scoetevanroi.be.

Voor een nieuw uniform kan je steeds naar de hopper!

mailto:tweedehands@scoetevanroi.be


Liedje�
Openingslie� jongen�

Wij hijsen bij het gloren van de morgen ontwakend als ons bedend lied,
want heilig is ’t geschenk van elke morgen dat God ons weer ’t aanvaarden
biedt. Waai door weer en wind ons vlagen, teken van de heldenstrijd.
Laat ze waaien, laat ze wuiven, al voor de grote strijd. Laat ze waaien, laat ze
wuiven, al voor de grote strijd.

Openingslie� meisje�

Een ster in de verte, een schip op de baren. Ons doel is nog ver en de
stormen zijn zwaar. Wie waagt er de tocht, wie trotseert de gevaren?
Een ster brengt ons toe, onze toekomst is klaar. Ajo, ajo, ajo, ajo, …

Avondlie�

O Heer, d’avond is neergekomen

De zonne zonk en duister klom

De winden doorruisen de bomen

en verre sterren staan alom.

Wij knielen neer om u te zingen

in’t slapend woud ons avondlied

Wij danken U voor wat w’ontvingen

en vragen Heer, Verlaat ons niet.

Scouts en gidsen knielen wij neder.

Door de stilte weerklinkt onze be’

Luisterend, fluisterend, kruinen neer

en sterren staan al teder

Geef ons Heer, zegen en rust en vree.



Verhuur
Nog op zoek naar tafels, banken, tenten, shelters, kookgerief, ... voor een tuinfeest, communie
of evenement? Wij verhuren kwaliteitsvol materiaal aan zeer mooie prijzen!

Meer info: https://www.scoetevanroi.be/verhuur/

E-mail: verhuur@scoetevanroi.be



Beste geïnteresseerde,

Draagt u de leden, de leiding en/of  de hele scoutsgroep Scoete van Roi een
warm hart toe en wil u hen een helpende hand ( of twee ) toesteken, dan kan dat.

Vanuit het groepscomité hebben we letterlijk een “werkgroep” opgericht.

Bedoeling van deze werkgroep is om de scoutsgroep Scoete van Roi te helpen
met allerhande klusjes in en rond hun gebouwen en hen te ondersteunen bij de
realisatie van grotere evenementen, zodat de leiding zich kan toeleggen op hun
kerntaak: het organiseren van toffe activiteiten voor de leden.. Dit steeds in
overleg met de groepsraad en de materiaalmeesters.

Enkele voorbeelden van klusjes:

· Onderhoud van de tuin aan het meisjeslokaal
· 1 x per werkjaar  grondig poetsen van de lokalen
· Verven
· Laden en lossen van de vrachtwagen voor en na het kamp
· Werkdag na het kamp
· Helpen bij de startdag, spaghettislag en andere grotere evenementen.

Bent u kandidaat,  bezorg dan uw naam en GSM-nummer aan iemand van de
groepsleiding. U wordt dan opgenomen in de Whats-appgroep “ Vrienden van
de scouts”. In deze groep worden kleine of grotere werkjes aangekondigd en
kan u naargelang beschikbaarheid en handigheid deelnemen.

Alle hulp is welkom en vele handen maken licht werk.



 

KAPOENEN 
 

 

 

 

ZONDAG 2 OKTOBER 

Beste kapoentjes, het nieuwe scoutsjaar is begonnen. 

Vandaag is het de eerste vergadering en hier 

verwelkomen we de nieuwe kapoentjes.  We nemen 

vandaag ook afscheid van de 2e jaars. Jullie worden 

verwacht om 14 uur aan het lokaal. 

Sluiting zal plaatsvinden om 17 uur 30, op het 

voetbalveldje achter het jongenslokaal. 

 
 

ZONDAG 9 OKTOBER 

Vandaag is het vriendjesdag, dus neem maar allemaal een vriendje mee! Zo kan je hen 

laten zien hoe tof en stoer de scouts is. Vandaag spelen we het duospel.  

 
 

ZONDAG 16 OKTOBER 

Vandaag is het de dag om familie en vrienden eens een 

bezoekje te brengen, want het is 3e zondag. 

 

VRIJDAG 21 OKTOBER 

Dag van de jeugdbeweging. Trek allemaal jullie uniform 

aan. En laat jullie vriendjes op school met trots zien dat 

jullie op de scouts zitten.  

 

 

 



ZONDAG 23 OKTOBER 

Halloween  
Trek jullie engste outfit aan, want we gaan de buurt eens 

tonen hoe eng wij kunnen zijn! 

 
 

ZATERDAG 29 OKTOBER 
Spooky fakkeltocht voor Halloween (zie algemeen 

nieuws).  

 
ZONDAG 30 OKTOBER 

Geen scouts ☹, want we moeten allemaal wel wat bekomen van die enge fakkeltocht 

van gisteren! 

 
 

ZONDAG 6 NOVEMBER 

Trek stevige schoenen aan, want vandaag gaan we een spel 

in het bos spelen. Laat nu maar eens zien hoe goed jij kampen 

kan bouwen, verdedigen én aanvallen! 

 
 

ZONDAG 13 NOVEMBER 

Vandaag zijn wij de leiders niet, maar komt de JIN ons 

vervangen als leiding.  

 
 

ZONDAG 20 NOVEMBER 

Kapoentjes, het is alweer 3e zondag ☹. Niet te triest, want hier is het kei toffe 

kapoenenlied. Zorg dat je het liedje bij de volgende vergaderingen fier en uit volle borst 

kan meezingen! 

kapoenen, kapoenen 

je kent ons toch wel 

van zingen en spelen 

dat vinden we wel 

al is het soms moeilijk  

om vriendjes te zijn 

toch doen we ons best 

en dat vinden we fijn 



 

 

ZONDAG 27 NOVEMBER 

Hoe goed zijn jullie met bordspelen? Dat gaan we vandaag 

uitzoeken met een actief ganzenbordspel!  

 

 

 

 

 

VEEL KNUFFELS VAN JULLIE LEIDING 
 

 

 

 

 

Alle vergaderingen zijn van 14u-17u30 op het meisjeslokaal (Hoefkantweg 5, 1860, Meise). 

Elke vergadering kunnen de kapoenen bij ons, de leiding, voor vieruurtjes (een 

koekje is €0,50 en een drankje is ook €0,50) terecht. 

 

Onze contactinfo: 

Gloedvolle Gaviaal (Luca Cousin)    - 0479 58 01 79 

Loyale Golden Retriever (Anne-Laure De Brandt)  - 0471 18 64 81 

Bevlogen Distelvink (Axel Jans)     - 0476 23 75 72 

Jofele Pita (Wout Janssens)      - 0468 34 25 09   

Klein Konijn (Thalia Vauterin)     - 0472 21 43 83 

 



KABOUTERS 
lieve kabouters,  

Een nieuw jaar vol leuke spelletjes en toffe activiteiten staat weer op ons te 

wachten. Wij, jullie nieuwe leiding, kunnen niet wachten om jullie te leren kennen 

en heel veel plezier te maken samen. We hopen jullie graag met heel veel en met goed 

humeur op de vergaderingen te zien.  

Kijk zeker goed naar de data zodat je zeker op de juiste dag aanwezig kan zijn. 

Vergeet ook jullie wet en gebed niet te leren. 

Er zal ook een whatsappgroep gemaakt worden voor de ouders. Indien je merkt dat je 

hier niet in zit, aarzel niet om dat te melden.  

Wij hopen dat jullie er even hard naar uitkijken als ons, want wij kunnen alvast 

niet wachten.  

Heel veel groetjes,  

De kabouter-leiding  

Bij eventuele vragen of opmerkingen kunnen jullie ons altijd contacteren:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachtaardige 

coscoroba 

Louise De Lannoy 

0473769567 

Impulsieve vos 

William Hazevoets 

0486517660

 

Goedgunstige 

patrijs 

David Vanackere 

0472826109

 

 
Vergeet ook zeker jullie wet en gebed 

niet te leren :) 

Wet:      
Een kabouter kan luisteren 
Een kabouter is blij 

Een kabouter speelt mee 

Een kabouter doet graag pleziertjes  

Wees een kabouter 

 

Gebed: 

Wij zijn blij  

wij zijn weer allemaal bij elkaar 

wij danken u vandaag konden wij weer goed 

spelen 

vader toon ons hoe we iemand blij kunnen 

maken 

help ons anderen pleziertjes te doen 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/10/2022 

Vandaag nemen wij jammer 

genoeg afscheid van de 3
de
 

jaar kabouters, maar 

verwelkomen wij graag de 

nieuwe 1
ste
 jaar kabouters. 

VERGEET ZEKER GEEN VUILE 

KLEREN AAN TE DOEN EN 

EVENTUEEL EEN HANDDOEK MEE 

TE NEMEN! 

 

9/10/2022 

Vandaag mogen jullie al 

jullie vriendjes meenemen 

naar de scouts om hun te 

laten zien hoe leuk de scouts 

is.  

 

21/10/2022 

Vandaag mogen jullie allemaal 

in uniform naar school. 

Vergeet ook zeker geen foto 

te trekken met al je vrienden 

van de jeugdbeweging/school 

en die door te sturen naar de 

leiding 😉. 

 

16/10/2022 

Helaas geen scouts vandaag       

De perfecte dag om een bezoek 

te brengen aan oma en opa 

voor een stuk taart. 

23/10/2022 

Vandaag laten we een oud 

gezelschapsspel tot leven 

komen. We spelen ganzenbord. 

Laat die competitiviteit maar 

naar boven komen.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/10/2022 LET OP DIT IS EEN 

ZATERDAG 

VANDAAG IS HET FAKKELTOCHT OP 

DE SCOUTS, VOOR MEER INFO 

KIJK BIJ HET ALGEMEEN NIEUWS. 

 

6/11/2022 

Zijn jullie sneller, sterker, 

slimmer dan de leiding? Dat 

gaan we te weten komen… 

Vandaag mogen jullie de 

leiding proberen verslaan in 

allerlei disciplines. 

Spannend… 

27/11/2022 

Vandaag gaan we kijken wie de 

sportiefste kabouter is. We 

verwelkomen jullie vandaag op 

onze eigen kabouterspelen. 

Laat de beste winnen. 

13/11/2022 

Vandaag is het jin in 

leiding. Ben je benieuwd 

welk leuk spel de jin hier 

gemaakt heeft, kom dan zeker 

naar de scouts deze zondag. 

 

20/11/2022 

Vandaag is het derde 

zondag. Uitslapen 

maar… 



Welpen:

zondag 2 oktober

Vandaag komen de nieuwe welpen zich bij de

rest van de groep voegen. Maar dat gebeurt

niet zomaar… Eerst mogen jullie ze goed dopen

tot echte welp! Als je een nieuwe welp bent,

neem dan zeker kleren die vuil mogen worden

mee.

Tip voor de mama’s en de papa’s: misschien dat

een vuilniszak voor in de auto te leggen wat

kuiswerk bespaart.

zondag 9 oktober

Neem vandaag allemaal een vriendje mee want het is

vriendjesdag!

zondag 16 oktober

3e zondag



zondag 23 oktober

Halloween nadert bijna en om in thema

te zijn spelen we vandaag het

zombiespel!

zaterdag 29 oktober

Fakkeltocht, voor meer info:

zie algemeen nieuws.

Hierdoor is er deze zondag

dus ook geen scouts.

zondag 6 november

Vastbindspel!



zondag 13 november

Jin in leiding

Zondag 27 november

Vandaag gaan we zien wie er nu eigenlijk echt de sterkste is van jullie.

Door dit spel vinden we de sterkste welp!



Om ons te kunnen bereiken:

Trouwhartige Cholo: 0494 88 68 85

Verbonden Amazilia: 0470 33 95 83

Toegenegen Kwikstaart: 0468 16 75 61

Amicale Blauwe Zeeslak: 0471 62 95 34



Gepresenteerd door 
Productiehuis SVR



30 sept. – 2 okt.

Overgangsweekend
Realityreeks waar de joggi’s op weekend gaan. 

De angst van alle 3ejaars en het favoriete 

weekend van alle andere leden (buiten het 

joggiweekend van dit jaar dan want dat wordt 

ook mega lit).

Jullie worden op 30 september om 20 u 30 in 

volledig uniform verwacht in de grote hal van 

Noordstation Brussel. Wees op tijd want de trein 

wacht niet.

Tijdens dit weekend slapen we natuurlijk in 

tenten dus spreek met elkaar af zodat iedereen 

zeker een slaapplaats heeft.

Neem ook zeker de volgende dingen mee:

• 35 euro en ID (deze geven jullie aan de 

leiding af in het begin van het weekend)

• Slaapzak

• Matje

• Gamel en bestek

• Tandenborstel enzo

• Een regenjas

• Lange broek & Warme trui(en)

• Zaklamp

• Drinkbus

• keukenhanddoek

• (als je gedoopt wordt) kleren die vuil 

mogen worden + handdoek en zeep

Als de brave joggi’s die jullie zijn nemen jullie 

natuurlijk geen snoep, geld, gsm en dergelijke 

mee ☺

Jullie ouders kunnen jullie zondag 2 oktober om 

17u30 na de algemene sluiting ophalen aan het 

voetbalveldje achter het jongenslokaal.

Lees ook zeker het algemeen nieuws over 

overgangsweekend vooraan de Merobrix

De maand oktober
9 oktober

Vriendjesdag
Sociaal bewust programma – In deze episode van 

‘joggivergaderingen’ nodigen de jonggidsen al hun 

vriendinnetjes uit om te laten zien wat voor een badass en 

tank hobby de scoete eigenlijk is.

Als je geen vrienden hebt ben je nog altijd welkom om mee 

te genieten van de extreem coole activiteit die wij scouts 

noemen.

16 oktober

Geen uitzending
Wegens technische problemen zal hier geen TV beschikbaar 

zijn.

We gaan niet liegen, de presentators, regisseurs, 

cameramensen en figuranten van dit productiehuis hebben 

ook wel eens nood aan een rustige zondagnamiddag om te 

slapen, studeren eten of ons liefje te zien (sommige van ons 

toch).

Jullie krijgen een vrije zondagnamiddag om hetzelfde te doen 

of iets anders, kies zelf jullie zijn oud genoeg.

21 oktober

Dag van de 
Jeugdbeweging

Speciaal programma - Vandaag is geen zondag en ook geen 

vergadering maar het is de enige echte DAG VAN DE 

JEUGDBEWEGING dus draag zeker jullie uniform naar 

school om jullie medeleerlingen te tonen hoeveel $wag jullie 

hebben.

23 oktober

Container Cup

Sportprogramma – Wie van jullie is de sterkste, 

snelste, slimste en lenigste jonggids?

Dat gaan jullie bewijzen in de Container Cup!!

Train dus alvast in de week voor deze uitzending 

want hoe fitter, hoe beter. Het kan ook handig zijn 

om een paar episodes van de echte Container Cup te 

kijken.

Zaterdag 29 oktober & 30 okt.

Halloween
Fakkeltocht

Horrorfilm – Halloween is vlakbij en dat betekend 

natuurlijk 1 ding: de Scoete Van Roi Fakkeltocht.

Meer info vinden jullie in het algemeen nieuws aan 

het begin van deze merobrix, maar het komt erop 

neer dat jullie met zoveel mogelijk naar deze 

fakkeltocht moeten komen want wie wil er nu niet 

worden opgejaagd door Djano met een kettingzaag, 

gevolgd worden door PJ met een skelet op zijn 

bakkes geschminkt of onderweg iets drinken bij 

Tiago’s minibar onderweg?

Voor diegene onder jullie die graag een fakkeltocht 

willen meedoen zonder in uw broek te schijten is er 

ook een andere tocht voorzien dus lees zeker het 

algemeen nieuws hierover.

Omdat wij – jullie arme, hardwerkende leiding – na 

zo een avond natuurlijk moe zijn is het de dag erna –

zondag 30 oktober – GEEN 

SCOUTSVERGADERING dus dan kunnen jullie nog 

wat braaf voor school werken (want dat is natuurlijk 

wat jullie allemaal doen)

Dag beste Joggikijkers,
Dit jaar duiken we de wereld van de TV in. Films, series, documentaires en 

zoveel meer… de wereld van TV is oneindig en magisch. Met jullie 2 

favoriete presentatrices en presentator (die jullie sinds startdag kennen) 

zullen jullie alle hoeken van het TV-bestaan leren kennen. Makkelijk wordt het 

zeker niet, maar zoals een wijze leider op de scoete ooit zei; “Wij zijn 

Scoetes, niet Chiro Van Roi!!!”



6 november

Jacht 
seizoen

Realtiyprogramma – In deze uitzending 

worden jullie allemaal met de fiets verwacht 

(als je echt wil mag je ook met de auto komen, 

maar dan ga je tijdens de vergadering echt 

fuuuuuuucking veel mogen lopen).

De maand November

13 november

Jin in 
leiding
Rollenspel – Wij weten best wel dat jullie 

jullie eigen leiding soms wel eens beu kunnen 

zijn. Daar hebben wij een oplossing gevonden!

Dit programma wordt niet door de OG 

presentators (Darras, Anaë en Vanacky) 

gepresenteerd, maar door onze 

plaatsvervangers uit de JINtak.

Wie het programma zal presenteren en wat 

het programma zal inhouden blijft een 

verassing, maar wees al maar hyped voor een 

kaulo graaf programma!!

20 november

Geen 

uitzending
Wegens technische problemen zal hier geen 

TV beschikbaar zijn.

Het is weer van dat. Sorry, maar wij hebben 

nood aan onze rust…

Omdat we niet willen dat jullie jullie teveel 

vervelen op deze trieste zondag zonder TV 

hebben we hier een paar raadseltjes voor jullie:

Wie kan hoger springen dan de 

Eiffeltoren?

Een auto rijdt 120 in een bocht die naar 

links draait, welke band verslijt het 

minste?

Wat is wit en zit altijd op de muur van 

het meisjeslokaal?

27 november

Huis 
gemaakt
Realityprogramma – De scouts is niet zomaar 

een hobby, het is onze liefde, onze tweede 

familie en onze tweede thuis. Een huis heeft 

natuurlijk onderhoud nodig en dus is het aan 

jullie om ons lokaal zo bien mogelijk te maken 

en in te richten, maar het materiaal dat jullie 

daarvoor kunnen gebruiken krijgen jullie 

natuurlijk niet gratis, want wij zijn Scoetes en 

niet Chiro Van Roi!

Uitzending van algemeen nut

Wie zijn jullie 

presentators?

Een programma is niets zonder zijn/haar presentator. 

Hier zien jullie kort wie alle programma's van komende 

maand zal presenteren.

Thomas Vanackere
Levenslustige slaapmuis

$wagger
Parttime rapper

groepsleiding

Thomio.27@gmail.com

0470 6779 38

Ambar Darras
Hartelijke Dolfijn
Professionele breier
Bogosse
groepsleiding

Amber.darras@hotmail.com

0492 0400 14

Anae Charpentier
Kwieke wasbeer
Bewoonster van een groot huis
Femme fatale
Badass

Anae.charpentier@gmail.com

0489 3689 77

Verf

De reserveband

Iedereen, de Eiffeltoren kan niet springen



JV’s 
30 sept- 2 okt 

We beginnen zoals elk jaar bij de JV’s met een fantastisch 

overgangsweekend. We nemen afscheid van onze teergeliefde derde 

jaars, en verwelkomen onze gloednieuwe eerste jaars!  

(zie algemene info voor alle informatie) 

IEDEREEN OP POST! 

 

 

 

9 oktober 

 

Altijd al gewild dat je vriendje van de klas in dezelfde 

scoutsgroep als jou zat? Raad hem dan zeker eens 

aan om een vergadering mee te laten draaien. 

 

 

16 oktober 

Pffff de meest saaie vergadering van de maand. Jawel, 3de 

zondag vandaag. 

 

 

21 oktober 

21 oktober, de dag dat dit jaar dag van de 

jeugdbeweging plaats vindt. Trek je uniform aan 

en laat iedereen zien hoe fijn het is om bij de 

scouts te zijn. Stuur ons zeker achteraf jullie 

leuke foto’s door!   

 

 

 



23 oktober 

Nu de temperaturen nog acceptabel zijn om het 

lokaal te verlaten gaan we nog eens goed 

ravotten in het bos. Kom zeker met de fiets, 

kleed je warm genoeg en vergeet zeker geen 

regenjas! 

 

 

29 oktober 

!OPGELET! Deze vergadering is ook voor de ouders! 

Iedereen is uitgenodigd op onze jaarlijkse fakkeltocht, 

zelf kan ik er weinig over zeggen dus zou eens 

aanraden om een kijkje te nemen bij het algemeen 

niuws :)  

!OPGELET 2.0! Hierdoor zondag geen scouts :( 

 

6 november 

Voor diegenen die niet op reis zijn kunnen gaan 

niet getreurd. Als wij niet naar Schotland kunnen 

laten we Schotland toch gewoon naar hier 

komen!? Vandaag highland games. Eet maar een 

flinke boterham want je zal het nodig hebben.  

 

 

13 november 

Voor de mensen die thuis een playstation hebben 

zal dit wel geen onbekend spel zijn. Vandaag spelen 

we ‘Fall Guys’ 

 

 

20 november 

Weer die storende 3de zondag… Tot volgende weeeek! 

 

                                                                                                                        Merobrix 

 



 

 

27 november 

Het is toch geen echte merobrix zonder de énige echt 

‘verrassingsvergadering’ hé 

 

 

 

BASIS REGELS: 

- Een jv komt altijd met de fiets (tenzij ge echt heel ver woont) 

- Een jv brengt best ook 50 cent mee voor een koekje en/of drankje 

- Een jv is altijd in perfect uniform 

- De jv’s gebruiken maar één keer ‘De jv’s’ als kreet 

 

 

 

 

Vragen of opmerkingen? 

Amber Moret: 0475 45 10 19  

Maelle Charpentier: 0484 06 29 31 

Tiago De Smedt : 0468 13 69 80 

 



ROBERT BADEN-
POWELL

C u r r i c u l u m  V i t a e

Om mezelf en mijn scoutsleden af en toe te verenigen,
houd ik jaarlijks een enorm spectaculaire FAKKELTOCHT.
Dit doe ik natuurlijk in de tijd rond Halloween, omdat het
dan extra griezelig is op straat. Gelukkig houden onze
fakkels ons warm en de straten verlicht.  

30/09 - 02/10

Ik heb natuurlijk een grote passie voor de
scouts. Bij de scouts zijn er verschillende
groepen, wat met zich meebrengt dat je af
en toe van groep moet veranderen.
Daarom neem ik al eens graag mijn Givers
mee op OVERGANGSWEEKEND. Ik stuur
hen altijd nog een aparte brief met alle
nodige info.

09/10

Net zoals de huidige Giverleiding, ben ik
extreem sportief. Daarom doe ik nu en dan
graag mee aan een ultra mega cool
VOLLEYBALTOERNOOI of een uber
intensief KUBBTOERNOOI. 

16/10

Ik hou van mijn oma, mijn opa en heel veel
andere familieleden waarbij ik elke
DERDE ZONDAG van de maand al eens
graag een goed stukske taart ga eten met
een frisse Fristi.  

23/10

Ik moet vaak zelf jagen op mijn prooi als ik
honger heb. Het is daarvoor in oktober
natuurlijk het SEIZOEN. Legendes zeggen
dat ze ooit in de scouts een spel gaan
spelen dat op die JACHT is gebaseerd. 

29/10

Een mens moet al eens iets weggooien. Maar omdat ik leef
onder het motto "minder is meer", probeer ik zo veel
mogelijk zaken te RUILEN voor iets anders dat ik kan
gebruiken. Da's beter voor de planeet en vooral het tof. Ik
geef er wel graag een speciale TWIST aan...  

06/11

Ik hou van elfen. En ook van elven. Daarom doe ik elk jaar
mee aan de 11.11.11-ACTIE. Ik ben echter iemand die zich
hard inzet voor het goede doel. En het is altijd leuk om daar
zelf een centje van mee te pikken voor in de kas van mijn
Givers. Daarom komen ik en al mijn Givers met graagte
opdagen op deze spetterende verkoopsvoormiddag OP
ZATERDAG. De uren daarvan deel ik niet via de Merobrix,
maar via WhatsApp. 

ZATERDAG 12/11

Ik ben een echte avonturier die nu en dan al eens op pad
gaat puur om te OVERLEVEN. Dat geeft mij een kick en
leert mij omgaan met de natuur en haar gevaren.  

27/11

Ik werk niet op 20 november sorry.

20/11



DE JIN
30 september-2 okt:

Overgangsweekend: meer info volgt.

9 oktober: het is vriendjesdag, JOEPIEE!!

Aarzel zeker niet om een mattie mee te
nemen.

16 oktober: 3de zondag

21 oktober: Dag van de jeugdbeweging!!!

Ga deze dag zeker met je uniform naar
school!!

23 oktober: kom zeker allemaal af want we
gaan samen ons jaar wat inplannen.

29 oktober: vandaag is de fakkeltocht van de 
scouts. Meer info hiervan vind je in het
algemeen nieuws. De 30ste is hier door dus
geen vergadering.

BOODSCHAP VAN ALGEMEEN NUT:
Elke vrijdag is t'Zolderke open vanaf 
21u en jullie zijn daar zeker welkom 
voor een fris drankje en een hapje 
warm of koud.



6 november: We gaan eens goed los in den 
bos! JOEHOEEE

13 november: DJU. T'is Jin in leiding, dus
komen is de boodschap want vandaag is het
aan jullie.

20 november: 3de zondag, maak maar eens
flink jullie huiswerk.

27 november: Vandaag gaan we high spelen
op z'n Schots.

Noeste 
Halsbandarassari: 
0470258957

Speelse 
Orang-oetan: 
0471132865

Goedaardige 
Boomklever: 
0478596378



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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