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Algemee� nieuw�
Beste ouders, leden,..

Het wordt stilaan wat kouder en donkerder deze dagen waardoor we jullie aanraden

om je kind warmer aan te kleden! Neem een muts, sjaal en extra trui mee (met je naam

in) om te voorkomen dat je kind het koud zal hebben. Ook de oudere takken die met

de fiets komen of te voet naar huis gaan, dragen best steeds een fluovest waardoor je

beter zichtbaar bent voor de auto’s.

De examens van de leiding starten binnenkort waardoor er sommige vergaderingen

op vrijdag worden gegeven. Check hiervoor  de takmerobrix goed voor de uren en de

dagen waarop je scouts hebt.

Stevige linker,

De groepsleiding

Pieterjan, Thomas, Amber M & Amber D



Kalender

4 december: Sinterklaa�
Op 4 december komt de sint met zijn pieten naar onze scouts met een lekkernij voor

elk (braaf) kind! De uren variëren voor Givers en Jin, andere takken hebben scouts

op de normale uren. Check dus goed je merobrix om het uur van jouw tak te weten te

komen.

25 december e� 1 januar�: Kers� e� nieuwjaar
Op 25 december en 1 januari is het helaas geen

scouts;(

We wensen jullie prettige feestdagen toe met jullie

familie en vrienden en we zien elkaar snel weer terug!

22 januar�:�l� voor d� kawell� @dem�z�
Op deze dag mogen alle kawelle naar een film kijken

in de muze! Meer info volgt door de takleiding, dus

hou jullie mailbox goed in de gaten ;)



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


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.



Steu� Lokaa�
Onze scouts doet mee aan het initiatief van steun lokaal.

We delen binnenkort kaarten uit van steun lokaal waar een QR-code op staat. Je
kan deze QR-code laten scannen bij je lokale handelaar wanneer je een aankoop
doet en op deze manier ontvangen wij centjes om leuke activiteiten mee te
doen!

Alle deelnemende winkels kan je via volgende link terugvinden:
https://iksteunlokaal.be/vlaams-brabant/meise/

https://iksteunlokaal.be/vlaams-brabant/meise/


KAPOENEN

LET GOED OP DE DATA
Elke vergadering op vrijdag: 19u-21u

Op zondag: 14u-17u30

Zondag 04/12
Sinterklaas
Vandaag komt Sinterklaas op bezoek !
Wie van jullie is braaf geweest dit
jaar ? En wie moet er in de zak ? Wij
zijn heel benieuwd ! Jullie ook ?

Zondag 11/12
Chanoeka
Chanoeka is het feest dat de Joden vieren ter herdenking
van acht dagen verzet. Vandaag zullen jullie ook 8 keer
moeten winnen om te veroveren wat al van jullie is.

Zondag 18/12
Kerstmis
Vandaag spelen we het grote kerstspel !
Wie van jullie zit er al het meest in
de kerstsfeer ?

Zondag 25/12
3e zondag
Spijtig genoeg geen scouts 
Fijne Kerst !!!

Zondag 01/01
Gelukkig nieuwjaar!!!
Vandaag mogen jullie uitslapen
want er is geen scouts. 



Vrijdag 06/01
Driekoningen

DRIE KONINGEN, DRIE KONINGEN, GEEF MIJ NE’ NIEUWEN HOED,
MIJNEN OUDEN IS VERSLETEN, MIJN MOEDER MAG HET NIET WETEN,
MIJN VADER HEEFT HET GELD OP DE ROOSTER GETELD.

Kennen jullie het liedje al ? Zorg dat je het goed kent
want deze vergadering komen de drie koningen op bezoek !

Vrijdag 13/01
Kerstboomverbranding!
Spijtig genoeg is de kerstperiode bijna voorbij ! Maar
niet getreurd, ook zonder kerstboom kunnen deze kapoenen
een feestje bouwen. Breng allemaal jullie handschoenen,
muts, sjaal en een dekentje mee want vanavond is het
kampvuur-tijd !

ZONDAG 22/01
Even uitblazen van al die feestjes! Vandaag kijken we een
film in de Muze Meise (Ann Christyplein 6, 1860). Zie
algemeen nieuws voor meer info.

Vrijdag 27/01
Lichtmis
Het feest van de lichtjes ! Zijn jullie bereid met licht
en donker te spelen ? Wie is er dapper genoeg om het
donker te trotseren ? Wie vind het licht in het donker ?
Steek jullie handen maar uit de mouwen want vandaag wordt
er geknutseld !



Veel lieve knuffels !

(Bijna) alle vergaderingen bevinden zich 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. Op vrijdag voorzien wij ook drankjes en iets lekkers aan
dezelfde prijs.

Onze gegevens:

Luca Cousin 0479 58 01 79

Anne-Laure De Brandt 0471 18 64 81

Axel Jans 0476 23 75 72

Wout janssens 0468 34 25 09

Thalia Vauterin 0472 21 43 83

Vergeet dit zeker niet in te
vullen, want dit is heel belangrijk
voor ons!

Zit je nog niet in de
WhatsApp-groep, laat me dan
zeker iets weten!



KABOUTERS 
Beste kaboutertjes 

Deze keer zullen jullie wat meer moeite in de merobrix moeten 
steken. 

Kunnen jullie de code ontcijferen? 

 Vb.              

      David    is    leuk 
 
 

4/12 
                     

 .               

                

      

 

11/12  avondvergadering (19-21 uur) 

                      

                

                     

                      

                  



18/12  avondvergadering (19-21 uur) 
                     

                     

                

                

                          

           

 

25/12 
                     

                     

                

 

01/01 
                          

                     

                          

 

 
6/01  avondvergadering (19-21 uur) 

                     

                

                     

                     

 



13/01 avondvergadering 

                     

                

                     

                

 

 

22/01  opgelet: deze vergadering gaat door in de 
Muze van Meise 

                     

                     

                          

      

 

27/01  avondvergadering (19-21 uur) 
                     

                

                          

                

                     

                

      

 

 

           

      



Bij eventuele vragen kunnen jullie ons altijd 
contacteren. Wij zullen bij elke week nog eens in 
de Whatsapp zetten waar en wanneer de 
vergadering zal doorgaan aangezien het komende 
maanden wat specialer is. 
 
Zachtaardige   Impulsieve Vos      Goedgunstige 

Coscoroba             Patrijs 

     Willliam ‘Wilson’ 

Louise De Lannoy  Hazevoets        David Vanackere 

 

0473769567   0486517660       0472826109 

 

 

 



WELPEN 

 

 
4 DECEMBER                

De Sint hoopt om veel 
brave welpen te zien! 

 

11 DECEMBER 
Laddercompetitie 

18 DECEMBER              
Disneyspel 

25 DECEMBER                            
Geen scouts ☹                

& Merry Christmas!! 



              
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

  

1 JANUARI      
Geen scouts maar 

een gelukkig 
nieuwjaar!! 

27 JANUARI                                     
( vrijdag 19u-21u)               
film avond!!  

              13 JANUARI                                     
( vrijdag 19u-21u)                     
Quiz-avond, wie van 
jullie is de slimste welp?  

 

22 JANUARI                          
kawellen@demuze                
meer info volgt via 
algemeen nieuws/ mail                             

6 JANUARI                 
(vrijdag 19u-21u)                        
kerstfeestje!! 

 



 

Als jullie vragen hebben, contacteer ons!  

Toegenegen Kwikstaart – Astrid Hillewaert: 0468 16 75 61 

Verbonden Amazilia – Zara De Prez: 0470 33 95 83 

Amicale Blauwe Zeeslak – Bregt Mahieu: 0471 62 95 34 

Trouwhartige Cholo- Clément De Bast: 0494 88 68 85 



4 Dec: Dag sinterklaas 11 Dec: Code van Coppens

18 Dec: So you think you
can dance?

6 Jan: Friends new year



13 Jan: Don't scream 20 Jan: Leiding zoekt
leiding

27 Januari: Drag race



Hartelijke Dolfijn
0492040014

Levenslustige Slaapmuis
0470677938

Kwieke wasbeer
0489368977

 
Vrijdag vergaderingen gaan altijd door om 19u-21u



13 JAN 

CHEZ DE
JV'KES

De goede man Sinterklaas komt
ons vandaag bezoeken. Zijn
jullie benieuwd naar zijn eerlijke
mening over de brave JV'kes? 

4 DEC

Feestmenu 
december - januari

23 DEC

9 DEC 

16 DEC

Nog meer feest en nog meer
lekker eten, vandaag dus ook
geen scouts. Gelukkig nieuwjaar! Vandaag mogen jullie

thuisblijven want er staan
kroketten op het menu. 
Een zalig kerstfeest gewenst! 

30 JAN

6 JAN 

20 JAN 

27 JAN 

Vanavond op het menu:
popcorn, chips, frisdrank... Jaja,
filmavond! (evt zelf te voorzien)

Hou nog een plekje over in jullie
maag want vanavond maken we
zelfgemaakte mini-pizza's

Vanavond vieren we kerst & het
nieuwe jaar met een feestje en
leuke spelletjes! 

Zet jullie pokerface op en kom
verkleed naar de casinonight!

OPGELET! Vanwege jullie en onze
examens is 4 december de laatste
activiteit op zondag. Vanaf dan zullen
de activiteiten steeds op vrijdagavond
van 19u-21u doorgaan. 

Vanavond komen te weten hoe
het met jullie parate kennis is
gesteld op een echte quiznight!

Verstoppertje in het lokaal,
blackbox, kolonisten van catan...
Neem jullie favo gezelschapsspel
mee! 



Voor reservaties of vragen kan u terecht bij de volgende contactpersonen:

Ongeremd Stokstaartje
0475 45 10 19

Goedlachse Coati
0484 06 29 31

Bedaarde Flicka
0468 13 69 80

Prettige feesten!

Binnenkort komt er een WhatsApp-groep voor de ouders waarin eventuele
mededelingen en foto's gepost zullen worden. Indien u hier graag aan wordt
toegevoegd mag u een berichtje sturen naar één van onze nummers! 



 

 

  

  

  

  

  

 

SINTERKLAAS KINEPOLIS 

VERASSING 3E ZONDAG 

NIEUWJAAR THUIS PIMP YOUR LOKAAL 

LAAT DINEKE 
 

3E ZONDAG 

DE GIVERSPELEN LEEFWEEK & WEEKEND 

 
 

Kijk goed naar de datum en het uur van de vergadering want deze zullen omv examens en weekenden geregeld 
verschillen! Alle vergaderingen gaan door op het jongenslokaal. 

 
Druk deze activiteiten af op stickerpapier en plak ze in je agenda 

Vrijdag 16 december 20u-22u 
 
Rarara wat gaan we doen? 
 
 

Zondag 4 december 16u-17u30 
 
Jullie worden verwacht bij de lieve oude man! 

Vrijdag 9 december 20u-22u 
 
Movie night, stuur suggesties door en bring your 
own booze. (alcohol forbidden) 

Zondag 25 december 
 
Geniet van Kerstmis thuis. 

Zondag 1 januari 
 
Geniet van het nieuwe jaar thuis. 

Vrijdag 6 januari 20u-22u 
 
Laat jullie creativiteit de loop! 

Vrijdag 13 januari 20u-22u 
 
Na al de feestjes doen wij er nog eentje bovenop. 
Hapkes en drankskes included. 

Zondag 22 januari 
 
Dagske vrijaf. 

Zondag 29 januari 14u-17u30 
 
Haal da technieken boekske al maar boven! 

We zijn druk bezig met leefweek en het 
weekend in te plannen. Laat zeker weten waar 
jullie voorkeur naaruit gaat zodat wij dit 
kunnen inplannen. Wij laten jullie dan zo snel 
mogelijk iets weten! 



JIN
Let altijd goed op de datum of het zondag of vrijdag is!

!!!Vrijdag: 20u-22u/zondag: 14u00-17u30!!!

ZONDAG 4 december:   We gokken als richt uur dat jullie 
om 16:30 mogen komen om de sint 
te ontmoeten

VRIJDAG 9 december:   We gaan onze creatieve kant boven 
halen. Het is dikke schilder 
seshh met Bob Ross.

VRIJDAG 16 december: We gaan gezellig samen een film’ke
checken! 

ZONDAG 25 december: 3de zondag dus ga maar goed met 
jullie nieuwe speeltjes van kerst 
spelen.

ZONDAG 1 Januari: NIEUWJAARRRRRR dus feest goed 
en slaap maar goed uit!

VRIJDAG 6 januari: Kom allemaal als 3 koningen om 
centjes te gaan ronselen bij de 
mensen aan de deur.

ZONDAG 15 & 22 jan: JIN FOR JIN, hier laten jullie elkaar 
van je beste kant zien dus wees 
goed voorbereid met een leuk spel.

VRIJDAG 27 januari: Let the Jin Escape from Their room!



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



