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Algemeen nieuws

Ondertussen zijn we allemaal al wat bekomen van het fantastische
scoutskamp, en staat een nieuw scoutsjaar vol leuke spelletjes en mooie
herinneringen al te wachten op ons. Gelukkig is er eerst nog september om
voor de laatste keren te genieten met de huidige groepen en een leuke
afscheidsvergadering te organiseren. Daarnaast vinden er deze maand ook
evenementen plaats zoals onze quiz en startdag, waar we jullie allen talrijk
hopen te zien!

! Opgelet: check de merobrix goed, want de 3de zondag kan per tak
variëren en de afscheidsvergadering kan op een zaterdag vallen.

Kalender
4/09: Lindefeesten
We spreken om 14u af om een hele namiddag samen te genieten van
optredens, workshops, spelletjes en veel meer! Er worden ook lekkere frietjes
en pannenkoeken aangeboden. Wie wil kan dus een centje meenemen
.

17/09: QUIZ-avond 50 jaar SVR
We nodigen jullie heel graag uit op zaterdag 17 september 2022 om 19u00’ in
de overdekte speelzaal van het Vandenberghecentrum (kant zwembad) in
Meise. Stel een team van min. 4 max. 6 personen samen, bedenk alvast een
Scouts gerelateerde klinkende teamnaam, en schrijf je in met duidelijke
vermelding van jullie namen. We maken er een leuke, grappige en actieve
avond van! Meer info en inschrijven kan via de Facebook-pagina van het
evenement ‘Quiz 50 jaar Scoete van Roi’ of via email naar
secretariaat@scoetevanroi.be vóór 1 september 2022. We kijken er al naar
uit!

25/09: startdag + scoutsmuseum
Ook dit jaar organiseren wij een opendeurdag, of sinds vorig jaar gekend als
onze ‘startdag’. Iedereen is meer dan welkom; huidige leden, nieuwe leden,
kinderen die overwegen naar onze scouts te komen… en de bijhorende
ouders! Het is de ideale gelegenheid om al eens van de scoutssfeer te
proeven. Leden die zonder ouders komen nemen best een centje mee voor
een drankje en een lekkere hamburger of pannenkoek!
Ieder jaar wordt ook de nieuwe leiding verwelkomt en afscheid genomen
van de stoppende leiding en waar jullie waarschijnlijk allemaal benieuwd

naar zijn, wordt ook de leiding bekend gemaakt voor het volgende
scoutsjaar.
We sluiten ook ons feestjaar af met een heus scoutsmuseum. Er zal vanalles te
bekijken zijn van nu tot 50 jaar terug.

Vr 30 sep - Zo 2 okt: overgangsweekend
De Jonggidsen, JV’s, Givers en JIN van het vorige scoutsjaar vertrekken
vrijdagavond met de trein en sluiten het weekend zondag af op het lokaal.
Leden die overgaan naar deze takken (3e jaar Kabouter → Jonggids of 3e
jaar Welp → JV) gaan nog niet mee op dit weekend, maar worden met heel
veel enthousiasme zondagnamiddag om 14h opgewacht voor de
traditionele doop! Meer info hieromtrent volgt via de post.

Voor de Kapoenen, Kabouters en Welpen gelden de normale uren, namelijk
van 14u tot 17u30. Voor Kapoenen en Kabouters is dit op het meisjeslokaal
(Hoefkantweg 5) en voor de Welpen op het jongenslokaal (Potaardestraat
1). Deze leden mogen meteen vanaf het begin van de vergadering starten
bij hun nieuwe tak (2e jaar kapoen → kabouters/welpen).

Pullen 50 jaar:
De pullen van het 50 jaar bestaan, kunnen nog voor de laatste keer besteld
worden tot 30 september via:

of naar Groepsleiding@scoetevanroi.be

Stevige Linker,
Pieterjan, Thomas, Amber en Justien

VERHUUR
SCOETE VAN ROI
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

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 onze tweedehandskledij! Je kan
steeds een leiding aanspreken op het lokaal, 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 KAPOENEN
Zondag 4 september
Hoera, het is weer zover! Vandaag zijn het de Lindefeesten. Benieuwd
wat dit juist betekent? Kom dan zeker! Kijk voor meer informatie zeker
eens in het algemeen nieuws.

Zaterdag 10 september
Let op dit is geen zondag maar een zaterdag! Vandaag is het de
allerlaatste activiteit met ons als leiding en jullie als kapoenen. Daarom
gaan we vandaag ZWEMMEN! We verwachten jullie om 10.00u Aan het
zwembad van Strombeek. (Ringlaan 25, 1853 Grimbergen – LAGO CLUB
Pierebad) Om 13.00u mogen jullie jullie kapoen terug ophalen. LET OP:
graag zwembandjes meegeven indien nodig.

Vrijdag 17 september
Deze avond is het de 50 jaar quiz. Voor meer informatie over waar en
wanneer dit doorgaat en hoe je je moet inschrijven, kijk je best eens in
het algemeen nieuws.

Zondag 18 september
Helaas, vandaag is het derde zondag! Het is dus geen scouts…
Tips om een week zonder scouts door te komen:






Maak een goochelshow en toon deze dan aan iemand
Maak een tekening voor iemand van de leiding
Verzin zelf een spel
Maak een knuffel uit natuurlijk materiaal
Maak een dansje en toon ons dit volgende week

Zondag 25
september
Vandaag is het de
enige echte startdag
van onze scouts. Hier
valt vanalles te
beleven voor zowel
jong als oud. Jullie
mama’s, papa’s,
broers, zussen, tantes, nonkels, neven, nichten,… zijn allemaal welkom
maar ook alleen ben je welkom. Er zullen ook drankjes en hapjes
beschikbaar zijn dus breng zeker ook een centje mee. Voor meer
informatie, kijk zeker in het algemeen nieuws.

De enige echte kapoenen wist-je-datjes
 Wist je dat de kapoenen het wereldrecord dode vis verbroken
hebben?
 Wist je dat Charlotte van niets of niemand schrik heeft?
 Wist je dat Pauline een echte techno-chick is en niet naar Wallonië
verhuisd?
 Wist je dat Emily eruit zag als een
blauw marsmannetje op vuile
dag?
 Wist je dat Matthias uiteindelijk
toch zijn pruim heeft opgegeten?
Goed gedaan!
 Wist je dat Mathias en Kasper
gefascineerd zijn door insecten
en ze hen het liefst in een zakje
bijhouden?
 Wist je dat Noor, in tegenstelling tot Elise, echt niet bang is om nat
te worden?
 Wist je dat Lena kilometerslang achter een drone is blijven lopen
omdat ze dacht dat die de dalmatiërs had gestolen?
 Wist je dat Benn echt onvermoeibaar is?

 Wist je dat Felix en Arthur heel goed
kunnen breakdancen en ze dit
getoond hebben in een dancebattle?
 Wist je dat Maurice zo lief was om
aan iedereen zijn strips uit te
lenen?
 Wist je dat Nick elke dag hetzelfde
tenuetje aanhad?
 Wist je dat Jules een eeuwige
slaper is en we hem bijna niet
wakker kregen?
 Wist je dat Elise, in tegenstelling tot Noor, helemaal niet graag nat
wordt?
 Wist je dat Lieze eigenlijk helemaal niet zo stil is en recht in haar
schoenen staat?
 Wist je dat Sébastien en Zeno
beste maatjes zijn?
 Wist je dat Gust zijn valies als
laatste klaar was tijdens het
opruimen en dan toch nog vanalles
was vergeten?
 Wist je dat Céleste echt HEEL blij
was toen Lena op het kampterrein
kwam?
 Wist je dat Edouard echt heel
graag wou weten welke spelletjes
we gingen doen?














Wist je dat Louie de pet van fourage Inge mocht dragen?
Wist je dat leidsters Nina en Amber echte waarzegsters zijn?
Wist je dat de kapoenen Luka hebben mogen dopen?
Wist je dat Ellen de dalmatiër-dief was?
Wist je dat de kapoenen een hele leuke t-shirt als aandenken
hebben gekregen?
Wist je dat de kapoenen Amber heel erg gemist hebben de eerste
dagen?
Wist je dat de kapoenen een fantastische date hebben
georganiseerd voor Zeno en Nina? Hopelijk gaan ze een mooie
toekomst tegemoet.
Wist je dat Vic de beste speluitlegger is en gelukkig nooit
LEVENSgevaarlijk is?
Wist je dat niemand van de kapoenen zijn boterhammenkaart heet
afgegeven? Proficiat!!
Wist je dat de leiding het een superduper leuk kamp vond?
Wist je dat de leiding de kapoenen volgend jaar ongelofelijk gaan
missen?

Zeno: 0497397864

Luka: 0468234035

Victor: 0468149247

Amber: 0475451019

Nina: 0476025195

VOGUE
EXCLUSIEVE
NIEUWTJES VAN DE
KABOUTERS UIT
PARIJS

WHAT'S
NEXT VOOR DE
KABOUTERS

WHAT'S NEXT??
ZONDAG 4 SEPTEM BER
Deze zondag gaan we met de kabouters naar de jaarlijkse
lindefeesten! Jullie worden op het jongenslokaal verwacht
van 14 tot 17 uur 30.
ZONDAG 11 SEPTEM BER
Jammer genoeg betekent de start van een nieuw
schooljaar ook het einde van een superleuk scoutsjaar.
Om in stijl af te sluiten spreken we af met lege maag én
zwemspullen bij Louise thuis om 12 uur 30. Dit is in
Rossem, het exacte adres laten we via de whatsapp groep
weten. Jullie mogen opgehaald worden om 17 uur 30.
ZONDAG 18 SEPTEM BER
Derde zondag :( Jammer genoeg geen scouts vandaag!
ZONDAG 25 SEPTEM BER
Deze zondag is het startdag! Vandaag mag je je ouders en
broers of zussen meenemen naar de scouts! Er is voor
iedereen wat leuks te doen én jullie komen te weten wie
jullie nieuwe leiding wordt voor volgend jaar! Vergeet geen
centje mee te nemen voor een lekkere pannekoek of
hamburger.

LAATSTE NIEUWTJES
Wist je dat...
- de kabouters volgens de jury de beste sketch hadden aan het groot
vuur en als prijs kidibul kregen?
- de kabouters veel zelf-geplukte braambessen gegeten hebben op
tweedaagse?
- het Elli haar eerste kamp was en nu volledig ondergedompeld is in
het scoutsleven?
- de kabouters elkaar bijnamen gaven die op -ine eindigden? Kato
kreeg bijvoorbeeld de bijnaam Karine, Margot werd Mandarine, ...
- Charline het meeste vakjes van haar bucket list kon afvinken?
- Camille heel goed gekkebekken kan trekken?
- Ella de beste was in het sluipspel?
- de kabouters de voorlaatste avond een gezellig slaapfeestje
hielden? En Oona toen iedereen aan het lachen maakte met haar
flauwe moppen?
- we lekkere frietjes aten op tweedaagse voor Louise haar
verjaardag?
- De kabouters bij nachtwaken een hoornaar op bezoek kregen waar
zelfs Marthe stiekem bang van was?
- Alexia heel goed is in het maken van vlechtjes in het haar?
- Lucie iedereen aan het lachen kon brengen met haar grapjes?
- Annelien vanaf de eerste keer in alles geslaagd is van de belofte?
- Margot heel goed was in het grote metrospel dat we als finale spel
speelden?
- de kabouters hun eerste dropping gedaan hebben? Gelukkig stapte
de leiding ook mee!
- Myrte heel enthousiast meedanst en -zingt met de liedjes aan het
kampvuur?
- Noor altijd heel zorgzaam was voor iedereen en de leiding dit
bewondert aan haar?

- Oona haar morse super goed gedaan heeft?
- Kato altijd vrolijk rondliep op scoutskamp en zo ook de dag van
anderen goedmaakte?
- Saar binnenkort op uitwisseling naar Madrid vertrekt en het heel
jammer vind dat ze de kabouters niet meer kan zien in september?
- de kabouters heel goed zijn in talen? Vooral in Hollands?
- Sommige kabouters een gezellige date met een welp gewonnen
hadden?
- Charline Amber helemaal heeft kunnen omtoveren tot een man
met haar schmink skills?
- Alexia altijd heel lief en behulpzaam was voor iedereen?
- Noor, Margot en Myrte nog geen genoeg kregen van de scouts en
waren komen helpen bij de opruim de dag na kamp? Dit heeft de
hele leidingsgroep geapprecierd!
- de kabouters al stappend ravioli aten omdat er te veel wespen in
de buurt waren?
- Oona heel veel zong en danste op kamp, tijdens het eten, tijdens
spelletjes, ...?
- Elli de pasta pesto op kamp lekkerder vond dan die van haar
mama?
- Kato, Alexia en Lucie vroeger naar huis moesten om op reis te
vertrekken en we dit allemaal super jammer vonden?
- Annelien en Kato een onafscheidelijk duo waren?
- Camille toch maar niks moest weten van de welpen?
- we allemaal graag eens op bezoek zouden willen gaan bij Lucie
haar denkbeeldige paarden? ;)
- Margot en Ella het woord konden nemen in het Frans op
tweedaagse?
- de kabouters uit volle borst meezongen bij elke wandeling?
- Charline niet zo graag van T-shirt wisselde?
- Louise, Saar, Amber en Marthe zich heel hard geamuseerd hebben
dit scoutskamp en de kabouters zullen missen volgend jaar?

Bij vragen of
opmerkingen mogen
jullie ons zeker
contacteren;

Amber: 0492 04 00 14

Louise: 0473 76 95 67

Saar: 0471 28 13 10

Marthe: 0495 47 89 56
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MEROBRIX
Lieve jonggidsen, dit is ‘m dan. De allerlaatste Merobrix van dit scoutsjaar.
Wij hebben enorm genoten van het afgelopen jaar en willen dit heel graag met
jullie mooi afsluiten. Wij hopen dan ook dat jullie elke week voltallig aanwezig
zullen zijn. Hieronder vinden jullie de planning van september.

4 september; LINDENFEESTEN
It is what it is. Allen aanwezig!

11 september; VERRASSING/ EINDVERGADERING
Wat dit inhoudt, is voorlopig nog geheim. Jullie zullen verdere info nog
ontvangen via mail/ WhatsApp. Hou deze dag zeker volledig vrij! Wij willen alle
jonggidsen aanwezig zien vandaag! (:

17 september; QUIZ
Let op! Dit is geen vergadering. Jullie ouders worden uitgenodigd om deel te
nemen aan de quiz voor ons 50-jarig bestaan. Spijtig genoeg zijn jullie nog een
paar jaartjes te jong. Meer info in het algemeen nieuws.

18 september; 3e ZONDAG.
): ): ):

Strictly Confidential

25 september; STARTDAG
Vandaag staat er heel wat op de planning! Activiteiten voor jong- en oud, er
worden lekkere hapjes en drankjes voorzien, we komen te weten wie onze
nieuwe leiding wordt en nemen afscheid van de leiding die stopt. Niet
vergeten; dit is effectief een vergadering. Wij hopen dan ook dat wij jullie
talrijk mogen ontvangen (met/ zonder mama & papa) om op een fijne manier
afscheid te nemen van elkaar! Vergeet geen zakcentje vandaag.
Meer info kan je vinden in het algemeen nieuws.

Zo, dit was ‘m dan. Hieronder vinden jullie nog heel wat foto’s & wist-jedatjes terug. Wij willen jullie bedanken voor het fijne jaar en het spetterende
kamp. Wij gaan jullie missen, lieve jonggidsen!

xxx Dikke kussen van jullie leiding xxx

Pieterjan; 0471/27.14.57
Margot; 0479/53.18.63
Rayke; 0477/40.78.19
Titi; 0468/13.69.80
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WIST JE DAT…
- Anouk op de dixie moest omdat ze tijdens het eten een boer liet?
- Gitte hout kan breken met haar ribben?
- Margaux een vlechtje verder kan maken tijdens een wespensteek?
- Gwen al aan een miljoen euro heeft geboerd?
- Ethelle haar eigen woorden verzint zoals ‘tigelijk’?
-Clara een Winterkoninkje is?
- Ciska haar vlechtjes vier dagen lang heeft ingehouden met een knap kapsel als
gevolg?
- Anna een mega knoop in haar haren had?
- Livia van de balken is gevallen?
- Alix, Julie en Louise in slaap zijn gevallen tijdens nachtwaken?
- Alix heel competitief wordt bij spelletjes?
- Louise de Jogi Universalis is?
-Julie een Chimpansee is ?
- Aza haar stopwoordje ‘ma wa’ is?
- Anouk, Gitte, Louise, Gwen, Ethelle en Margaux de hele tijd op de hudo zaten?
- De Jogi’s het moeilijk hadden om op de tafel te klimmen?
- Het tafelvuur eerst niet al te stevig gebouwd was?
- PJ bij vuile dag het aller-vuilst was?
- De Jonggidsen conditioner wouden gebruiken tijdens het wassen maar dat dit
toch snel gedaan was?
-Anouk een Pinguïn is?
- Gwen zich iets té veel heeft blootgesteld op tweedaagse?
- Clara vijf euro had verstopt in een bijsluiter?
- De Jogi’s genoten van een heerlijke sauna, gezichtsmaskertjes en
chocoladefondue?
- Alix haar totem als eerste kreeg en dan nog wel op klaarlichte dag?
- Ethelle een Scholekster is?
- Ook Aza stiekem geld had meegenomen maar werd betrapt tijdens tweedaagse?
- Margaux in haar eentje de saunatent heeft afgebroken als totemopdracht?
- Louise wel heel graag bij de Jv’s zat?
- Margot gek werd van de bruine zeep IN de kookpotten?
- Florence het meest kan eten van alle Jogi’s?
- Anna een Klipdas is?
- Livia wel een zeer vuil gezicht had tijdens de baseball?
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- Het bij tweedaagse langer duurde om onze jassen aan te trekken dan dat het
werkelijk geregend heeft?
- Ciska een Anhinga is?
- Gitte niet zomaar een arena maar een hele tribune aan het bouwen was?
- Anouk tijdens haar totem op een ijsblok heeft geplast met alle gevolgen van
dien?
- Gwen en Julie hun haren hebben gewassen met hotdog-sap?
-Gitte een Bosbok is?
- Anouk heel erg van sap houdt?
- Ciska eerst dacht dat ze een nachtdier was?
- Elien het met een pijnlijke knie twee dagen wandelen heeft volgehouden?
- Margaux een Newfoundlander is?
- Hanne vroeger vertrok maar zich toch enorm heeft geamuseerd?
- De Jonggidsen het record ‘balken breken’ hebben verbroken?
- Gitte graag met gras gooit?
- De Jogi’s een zeer toffe en aangename groep zijn geweest dit kamp?
- Julie toch haar opdracht heeft verder gedaan met een geplette vinger?
- Elien haar trekrugzak op tweedaagse bijna even groot als haarzelf was?
- Elien een Kraanvogel is?
- De Jonggidsen met hun uniform aan sliepen uit angst voor een dropping?
- De croque-monsieurs tijdens de totemnacht wel erg hebben gesmaakt bij
iedereen?
- Elien een prachtig kapsel voor haar totem maakte?
- De Jonggidsen soms wel heel vreemde ideeën hebben als ze moeten koken?
- Elien, Aza en Margaux voor hun belofte slaagden?
- Livia een Grijs bokje is?
- Florence altijd met een grote glimlach aan elk spel begon?
- Clara altijd glimlacht ondanks een zere voet?
- Ciska een blind date heeft gehad met leider Victor?
- Het kampterrein echt wel vol teken zat?!
- De wespensteken ook dit jaar alweer van de partij waren?
- De leiding enorm heeft genoten van jullie zotte verhalen & ideeën?
- Rayke & Margot hun laatste jaar leiding niet beter hadden kunnen afsluiten?
- Wij jullie heel erg zullen missen?
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jV’s
Zondag 4 september:
14h-17:30h
Lindefeesten

Zondag 11 september:
om 13h45 spreken we af aan
het winkeLcentrum docks in
brusseL , en om 17h mogen
juLLie terug worden
opgehaaLd. (meer informatie volgt nog
via Whatsapp)

Zondag 25 september:
startdag!!! meer
informatie kun je Vinden
bij het aLgemene nieuws

wist je datjes


















Wist je dat Matteo een Conejo is.
Wist je dat Steven een Springbok is.
Wist je dat Gaspard een Lacha is.
Wist je dat Jules een Sint- Bernard is.
Wist je dat Alexander een Berner
Sennenhond is.
Wist je dat Tim een Ekster is.
Wist je dat Stan een Secretarisvogel is.
Wist je dat Arthur een Papegaai is.
Wist je dat Tibault een Angsa is.
Wist je dat Alexander een Rayador is.
Wist je dat de JV’s in een mooie B&B
hebben geslapen tijdens tweedaagse
waarbij ze een privé ingang hadden naar
de Ourthe.
Wist je dat de JV’s voor de Jonggidsen zijn
toegekomen in het dorpje Bomal.
Wist je dat de JV’s dit jaar een goede
zithoek hebben gemaakt.
Wist je dat de JV’s verzot zijn op de
Colonisten van Catan.
Wist je dat Andreas meer weet over de
formule 1 dan de coureurs zelf.
Wist je dat we al na 2 uur dat we op het
terrein waren naar spoed moesten rijden.
Ewaut was blijven hangen aan de
prikkeldraad en moest genaaid worden.


















Wist je dat de JV’s soms vergaten dat hun
leiding ook een dessertje wouden.
Wist je dat Yana & Kate enorm veel schrik
hadden in het bos door de verschillende
spinnen in de bomen.
Wist je dat Matthias en Elias helemaal
wegdromen en dan niets meer horen van
wat er gezegd werd.
Wist je dat sommige jongens een
momentje in het bos gingen opzoeken om
volledig tot rust te komen.
Wist je dat het nogmaal bewezen is dat
Nils en Keoni een onafscheidelijk duo zijn.
Wist je dat Hugo een gouden hart heeft
en voor iedereen door het vuur gaat.
Wist je dat de JV’s de enige tak was dat
zoveel gebruik hebben gemaakt van de
EHBO tent dit jaar.
Wist je dat de eerste jaars samen met
Yana het tafelvuur volledig van modder
heeft voorzien zodat we elke dag lekker
konden koken.
Wist je dat de JV’s geen fan zijn van veggi
dag.
Wist je dat Matteo een onafscheidelijke
liefde heeft voor brie.
Wist je dat sommige JV’s in de smaak
vielen bij de Jonggidsen.






















Wist je dat Jules Rob. zijn geld verstopt
had in een volle drinkbus, en de leiding
deze niet had gevonden, maar hij hier
uiteindelijk niets mee gedaan heeft en na
tweedaagse zijn verstopplek had verteld.
Wist je dat Alberic zijn vrienden blijft
verdedigen, zelf nadat ze in zijn eigen
bedje hadden gesneden.
Wist je dat de JV’s dachten dat ze slimmer
waren dan hun leiding en dingen gingen
kopen in de winkel tijdens tweedaagse en
de leiding terwijl met hun slaapzakken
weg waren.
Wist je dat Nils een even grote schrik had
voor de spinnen als Kate & Yana.
Wist je dat Keoni in contact stond met zijn
tandarts dit kamp en foto’s moest trekken
van zijn tanden en de leiding dit mega
cool vond om te zien.
Wist je dat Alexander de leiding graag
masseerde. En Steven dit ook eens wou
tonen maar eerder voor de harde aanpak
ging.
Wist je dat Tibault M. en Steven stiekem
een affaire met elkaar hebben maar dit
nog steeds blijven ontkennen.
Wist je dat de leiding een zalig kamp had
ondanks dat jullie allemaal kindjes zijn
met een handleiding.
Wist je dat Stan een splinter had onder
zijn nagel, en een heel kamp hier nooit
over heeft geklaagd.
Wist je dat Tim & Clément het leuk
vonden om steeds iets van elkaar te stelen
en te verstoppen zodat de andere het
moest zoeken.
Wist je dat Tim ECHT ALLES vroeg een
heel kamp lang. ‘Wat gaan we eten?’ ‘Wat
gaan we spelen?’, ‘Is dat echt waar wat ik
gehoord heb?’ Onze ekster is heel
nieuwsgierig en praat onafgebroken, dus
de ideale totem voor hem ;)























Wist je dat Alexander & Ewaut leuke
leespakjes kregen met de post.
Wist je dat we Jules vaak kwijt waren op
het kampterrein omdat hij weer eens op
wandel was.
Wist je dat jules rey de hele hudo van
tweedaagse beestje vrij maakte voor de
leiding en alle grote spinnen weg deed,
wat een held!
Wist je dat tibault melis helemaal
openbloeide dit kamp en ineens niet meer
de stille en verlegen jongen was.
Wist je dat matteo een heel kamp lang
dezelfde basketbal outfit droeg omdat hij
dit zo mooi vond.
Wist je dat Elias, ondanks zijn grote rugzak
super goed heeft gestapt op tweedaagse.
Wist je dat de JV's uiteindelijk op het idee
zijn gekomen om van kleren te wisselen
tijdens sluipspel omdat de leiding al van
afstand zag wie wie was.
Wist je dat de JV's niet op voorhand
wisten of ze met bestek mochten eten of
niet. Wie het best met de katapult kon
schieten, had geluk.
Wist je dat thibault binst met twee een
hele tent naar de camion gedragen heeft.
En wist je dat hugo en thibault binst soms
ruzie maken zoals een oud getrouwd
koppel.
Wist je dat Gaspard elke nacht lag te
dromen over Anderlecht.
Wist je dat de jvs hotdogs met droog
brood moesten eten omdat gaspard de
sandwiches in zijn rugzak vergeten was
ondanks de leiding 5x vroeg of iemand er
nog had.
Wist je dat Arthur geluk heeft gehad met
zijn quarantaine want als hij 1 dag langer
ziek was kon hij zijn totem niet doen.

GIVERS
ZONDAG 4 SEPTEMBER:
Lindefeesten: meer info
hiervan vind je in het
algemeen nieuws.
ZONDAG 11 SEPTEMBER:
3De zondag!! Rust maar eens
goed uit na die 2 weekjes
school
ZATERDAG 17 SEPTEMBER: deze
dag vindt de quiz van de scouts
plaats. Inschrijven kan nog tot 31
augustus op het Facebook event :
“Quiz 50 jaar Scoete van Roi”
ZONDAG 18 SEPTEMBER:
De dag na de quiz gaan we op
VELDBED
verplaatsing voor onze laatste
vergadering. Meer info hiervan
gaan we nog in de Whatsapp groep
sturen maar leg zeker al je portie
hoogtevrees aan de kant.
ZONDAG 25 SEPTEMBER:
DE startdag! Kom zeker
allemaal af om je nieuwe
leiding te ontdekken en iets
te eten en drinken. extra
info in algemeen nieuws!

GIVERS
DE WIST-JE-DATJES
-Wist je dat Maëlle haar
fiets plots in de mast hing?
-Wist je dat de krant naar
kamp kwam voor Thomas te
interviewen?
-Wist je dat Lars niet van
veldbedjes houdt?
-Wist je dat Jan een Noeste
Halsbandarassari is?
-Wist je dat Manon en Lisa
Voor alles is een eerste
in koor kunnen panikeren?
keer zeker??
-Wist je dat Manon er terug
in sloeg om voor Tap-Toe te
slapen?
-Wist je dat Akte haar fortuin mee
had op kamp?
-Wist je dat Lars en Manon wel
heel goede vriendjes zijn?
VELDBED
-Wist je dat Q nog wat moet
oefenen op wespen verdelgen?
-Wist je dat de pers een foto heeft
van thomas op de hudo?
-Wist je dat Lars nooit een goede
wielrenner gaat worden?
-Wist je dat Manon niet zo graag
handjes geeft?
-Wist je dat Lars geld kakt?
-Wist je dat Alison en Olivia de
aandacht van de jv’s vaak
opzochten

GIVERS
DE WIST-JE-DATJES

Voor alles is een eerste
keer zeker??

-Wist je dat Lou niet graag Bikt?
-Wist je dat de Givers echte
songwriters zijn voor aan het
kampvuur?
-Wist je dat Kato een eigen
kookprogramma kan starten?
-Wist je dat Akté precies al jaren in
de scouts zit?
-Wist je dat de Mona-Lisa zot graag
hun totem op hun hemd willen?
-Wist je dat Lou op vuile dag een
gebruikte tampon was

-Wist je dat Thomas en Alison
Arabisch praten tegen elkaar ?
(Dreiriena)
-Wist je dat de givers nr 1 zijn in
drama maken?
-Wist je dat Olivia een kater leerde
kennen (en dan bedoelen we niet
Mimi) ?
-Wist je dat we Maelle niet hebben
kunnen betrappen tijdens haar
dagelijks dutje?
-Wist je dat Alessia altijd vanvoor
fietste
-Wist je dat de Givers slechte
verliezers zijn?
-Wist je dat Kato niet heeft
meegefietst dit kamp maar in de
plaats wel een minioncake meehad

VELDBED

JIN

Liefste Jins,
Aan het begin van de zomer begon ons groot avontuur. Wij willen jullie nog eens
bedanken voor deze onvergetelijke reis en voor alle geweldige momenten. Wij hopen
dat jullie er even hard van hebben genoten als wij.
Het scoutsjaar is nog niet helemaal voorbij, dus laten we er nog samen van genieten.
Zondag 4 september:
Lindefeesten. Nathan en Kato zijn al op Erasmus en Justien heeft een herexamen de
week erna, dus jullie mogen meedoen bij de givers met opening en sluiting. De rest van
de tijd zijn jullie vrij om zich te amuseren op de lindefeesten!
Zondag 11 september:
3e zondag
Zondag 18 september:

We gaan het jaar afsluiten met een gezellige BBQ. We zullen starten rond de middag,
maar details volgen nog.
Hopelijk kunnen jullie allemaal komen om het jaar goed af te sluiten!
Zondag 25 september: Startdag
Zijn jullie benieuwd naar jullie nieuwe leiding? Allemaal zeker komen naar de startdag.
De nieuwe leiding wordt verwelkomt en jammer genoeg wordt er ook afscheid genomen
van sommige leiding. Als kers op de taart de afsluiter van het 50 jaar gebeuren met een
scoutsmuseum en een heleboel andere activiteiten.

Voor de opbouw van de startdag: woe 21/09 – 24/09
Zij, die leiding worden, worden verwacht zo veel mogelijk te komen helpen. De jins zijn
altijd welkom na school om ook te helpen met de opbouw!

Wist je dat …
♥ Arthur en Baptist zee-egels hebben gevangen om daarna als lekkernij te
serveren?
♥ Evelyne een Doortastende Timka is?
♥ Wout zich in Split voordeed als Boef en dat mensen hem echt geloofde!?
♥ De leiding en fourage het een heel leuk kamp vonden?
♥ De jins een stadsspel probeerde te spelen in Trogir, maar dat sommige bewoners
hen saboteerden?
♥ Nathan Big Chief werd genoemd in Kotor?
♥ Lien Assertieve Palumba is?
♥ De jins bijna 4 dagen met de trein gereisd hebben en 3 nachten op de trein
geslapen hebben en dat nog allemaal plezant vonden?
♥ Amélie Betrokken Artamus is?
♥ De jins op 2-daagse in openlucht tussen de insecten geslapen hebben tussen de
bergen?
♥ Baptist Nuchtere Noko is?
♥ Virginie heel goeie vlogs heeft gemaakt, waar we nog lang van gaan kunnen
genieten?
♥ De jins geclifdived hebben en gekayakt bij zonsondergang?
♥ Mirte als eerst gesprongen is en helemaal geen schrik had?
♥ Louis heel goed kon koken?
♥ Axel, Wout, Zara, Arthur de sous-chefs waren, die (bijna) elke dag hielpen koken?
♥ El mundo in Budva the place to be is? Want dat we op andere plaatsen werden
buitengesmeten?

♥ De zelfgemaakte Raki van Bosco niet heel lekker was, maar dat Lukas het toch
een kans gaf?
♥ Axel een nieuwe roeping gevonden heeft als slager?
♥ Elisa, Anaë Mirte, Thalia, Zara, Astrid en Virginie armbandjes kochten als
souvenirtjes
♥ Arthur Vurige Sperwer is?
♥ Katje Viesoog Mats ambeteerde toen hij buiten wou slapen en door het katje toch
maar weer in de tent is gaan liggen?
♥ De jins zo lief en dankbaar waren dat ze voor de leiding een fourage een souvenir
hebben gekocht als bedanking voor het leuke kamp en dat de leiding en fourage
dat heel hard apprecieerden?
♥ Evelyne en Elisa hierbij het voortouw namen en daarom al enkele dagen
geheimzinnig deden?
♥ Fredje Spits Zeepaardje is?
♥ Justien niet zo goed de weg kan vinden en we daarom soms wat extra stapten?
♥ Isaac Zorgzame Steppelemming is?
♥ Luca, Amélie en Justien een yoga deden op 2-daagse, terwijl Lukas een
mediteersessie hield?
♥ Mats Ontspannen Insephe is?
♥ Thalia geld kan beginnen vragen voor het vlechten van iedereen hun haar?
♥ Evelyne nooit slecht gezind is?
♥ Kato, Elisa en Luca het engelen geduld hadden om ’s ochtends een Dalgona koffie
te maken?
♥ Anne-Laure slim genoeg was om niet in de gotcha te trappen en daarom geen
lucht gitaar wou spelen?
♥ Anaëlle en Mats vanaf nu nooit meer hun ID zullen vergeten?
♥ We de zon zagen opkomen bij adjectievenavond?
♥ Anaëlle Pientere Ara Macao is?
♥ De jins heel goed gezind zijn, als je ze wakker maakt met het zinnetje “doe maar
jullie bottinnen aan”?
♥ Ze dat snel vergeten als we op een idylisch strandje konden zwemmen in het
Skadar lake?
♥ Zara een broske mocht zetten bij Fredje en dat hij daar heel goed mee stond?
♥ Astrid een verlegen plasser genoemd werd?
♥ Wist je dat Anne-Laure, Luca en David met een andere belgische scouts de
gangam style gedanst hebben?
♥ Glenn en Thalia heel hard genoten hebben van hun eerste scoutskamp?
♥ De jins na 2-daagse zich helemaal chique hebben aangekleed en gewassen
hebben aan het strand om daarna proper uit te gaan?
♥ Arthur, David en Glenn heel lekkere croque monsieurs gemaakt hebben tijdens
de adjectievenavond?
♥ Mirte, Anaë en Zara heel goed en gedetailleerd onze avonturen bijhielden in het
boek?

♥ David een andere Patrijs tegenkwam op de camping en ze meteen goed overweg
konden?
♥ Dat Isaac echt een strijder is tijdens spelletjes en je dat kon zien aan zijn littekens
die hij met trots draagt?
♥ De leiding heel blij is dat Amelie heelhuids is teruggekeerd nadat ze een
knipperlicht-relatie had gestart met de grond tijdens kamp?
♥ Anaëlle, Evelyne en Thalia opeens zeer splintergevoelig werden tijdens de opruim
van kamp?
♥ Wist je dat Luca het beste papieren-vliegtuigjes kan vouwen?
♥ Anaëlle na lang twijfelen toch haar angst overwonnen heeft en gesprongen is?
♥ Lien ervan overtuigd was dat ze Shanghai in Thailand had bezocht.
♥ Annaëlle en Evelyne het moeilijk hadden om rechtdoor te kayakken en hierbij
steeds in anderen hun vaarwater terecht kwamen?
♥ Isaac en Baptist op de trein een stapelbed hadden geclaimed?
♥ Fred ervan overtuigd was dat hij beter stond met de nieuwe zonnebril van
Nathan (cap or not?)?

Zoals jullie kunnen lezen hebben we een fantatistische reis achter de rug.

Nog even geduld voor de foto’s en het fotoboek, maar die komen er zeker en vast aan!

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! 

