
 

 

MEROBRIX 
Tweemaandelijks tijdschrift: februari - maart 2023 

V.U.: Edithe Sacré Website: www.scoetevanroi.be 

Ringlaan 215, 1745 Opwijk E-mail: info@scoetevanroi.be 

Registratienummer: P 708070 Afgiftekantoor: 1860 Meise 

http://www.scoetevanroi.be/
mailto:info@scoetevanroi.be


Algemeen Nieuws 
We willen jullie op de eerste plaats een fantastisch en avontuurlijk 2023 vol 

goesting en scouting wensen! 

Nu de examens en de feestdagen achter de rug zijn, zullen de vergaderingen weer op zondag 

doorgaan. In februari & maart staan er weer heel wat speciale vergaderingen op de planning. 

Hieronder vind je meer informatie. 

 

Wafelverkoop 

Ook dit jaar organiseren we een heuse wafelverkoop. 

Jullie krijgen via de leiding midden februari een brief mee 

met de uitleg over hoe je online kan bestellen, Het 

bestelformulier en brief zal te vinden zijn op onze site. 

De betalingen gebeuren, net als vorig jaar, enkel via 

overschrijving; wij ontvangen dus geen cash geld meer. 

 

Zondag 5 maart: geen scouts 

In dit geval wordt de 3de zondag verplaatst naar 5 maart aangezien de gehele leiding op deze datum 

op leidingsweekend is. 

 

Zaterdag 11 maart : Spaghettislag 

 

Goesting in een lekkere spaghetti? Of zin om de gezellige sfeer op te snuiven? Kom dan zeker langs 

op onze spaghettislag die plaatsvindt op 11 maart in het Willy Van den Berge-centrum aan het 

zwembad van Meise. Zoals elk jaar staat er overheerlijke spaghetti op het menu, ook vegetarische 

porties te verkrijgen. 



Wie ‘s middags wil komen smullen, kan dat doen van 11u tot 14u. In de avond zijn jullie welkom vanaf 

17u. Wie er niet bij kan zijn, kan alsnog onze overheerlijke spaghetti bestellen op  het volgende 

nummer: 0492 04 00 14 – Amber Darras 

Bestellingen zijn welkom op 11 maart van 9u tot 21u. 

 

Zondag 19/03: Rolschaatsen 

Vandaag gaan we lekker sportief doen want wij gaan rolschaatsen! We 

spreken af om 13u op het jongenslokaal en om 17u30 mag iedereen 

weer opgehaald worden. 

Gelieve ten laatste op 5 maart inschrijven via het formulier op onze 

website. Ook zouden we willen vragen om €10 over te schrijven op 

BE58 0011 88228879 met de mededeling ‘Schaatsen + naam lid + tak’. 

 

 

Zondag 26 maart : Zwerfvuilactie 

   

Zondag 26 maar gaan we samen met alle takken onze omgeving wat properder maken. Om niet te 

concurreren met de gemeentelijke zwerfvuilactie houden wij op 26 maart onze eigen Scoete-

zwerfvuilactie! Knijpers of handschoenen mogen zeker worden meegebracht! 

 

Een stevige linker 

De groepsleiding 

Pieterjan, Thomas, Amber & Amber 

 

Kampdata 2022: 

Kapoenen 21-27 juli 

Kabouters – welpen- jonggidsen -JVs: 21-31 juli 

Givers-Jin: 19-31 juli 

Kawelleweekend: 21-23 april 



2e hands 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



DISCOVERY KAPOENTJES  
 

TV-GIDS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

– Jin in Leiding – 
Zondag 12 februari 

14u-17u30 
 
Wie zal jullie leiding zijn voor de dag? 
Hoe een leuk spel hebben de Jin?  
Kom het vandaag te weten! 

– Derde Zondag – 
Zondag 19 februari 

14u-17u30 
 
Vandaag geen uitzending … 
Ideale dag om eens je familie en vrienden een 
bezoekje te brengen! 

– de Slimste Kapoen – 
Zondag 26 februari 

14u-17u30 
 
Wie zal deze show winnen?  
Wie mag zich bekronen tot de ‘Slimste der 
Kapoenen’?  
Kom het vandaag te weten! 

– Filmavond – 
Vrijdag 3 februari 

19u-21u 
 
Vandaag is het hét moment voor een gezellige 
filmavond! 
Neem een snackje en een dekentje mee om 
zalig mee te genieten! 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

– Rustdag – 
Zondag 5 maart 

 
Opgepast! Vandaag dringende werken aan ons 
kanaal en dus geen uitzendingen mogelijk … 
Maar volgende week zijn we er speciaal voor 
jullie terug! 

– Spaghettislag – 
Zaterdag 11 maart 

 
Vandaag staat een heerlijk kookprogramma op 
het menu!  
Eet jij graag spaghetti? 
Lees het algemeen nieuws voor meer info over 
deze lekkere uitzending. 

– Verteringsdag – 
Zondag 12 maart 

 
Gisteren hebben we onze buikjes helemaal 
rond gegeten met het heerlijke programma 
Spaghettislag. 
Vandaag dus goed verteren en geen 
uitzending … 

– K3 Roller Disco – 
Zondag 19 maart 

 
Kijken jullie ook zo graag naar K3 Roller Disco? 
Dromen jullie ook van op rolletjes te staan? 
Dan is de uitzending vandaag speciaal voor 
jullie, want we gaan rolschaatsen! 
We verwachten jullie om 13u op het 
jongenslokaal tot 17u30. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedankt voor het kijken! – Groetjesss 

 

Uw presentators: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Belangrijke info: 
Heerlijke snacks (vieruurtjes) en drankjes 

verkrijgbaar voor 50 eurocent per stuk.  

– Zwerfvuil – 
Zondag 26 maart 

14u-17u30 
 
Vanavond krijgen jullie te zien hoe goed de 
kapoenen kunnen opruimen. De straten van 
Sint-Brixius-Rode hebben er nog nooit zo 
proper uit gezien!  

Luca Cousin 

0479 58 01 79 

Anne-Laure De 

Brandt 0471 18 64 

81 

Wout Janssens  

0468 34 25 09 

Axel Jans  

0476 23 75 72 
Thalia Vauterin 

0472 21 43 83 









WELPEN 
BELANGRIJK: Op VRIJDAG 3 februari (03/02) gaat de vergadering door van 19u-21u. 

De vergaderingen op zondag zijn van 14u-17u30 
 

 

Vrijdag 03/02 
De welpen gaan een vuurspel spelen, dit wil je NIET missen! 
 

Zondag 12/02 
       Jouw favoriete jin geeft leiding, spannend… 

 

Zondag 19/02: 
OUH.. Het is 3de zondag, geen scouts! 

 

Zondag 26/02: 
De welpenleiding voorziet een verrassingsvergadering, kan jij raden wat de leiding 

voor jou in petto heeft?  

 
 

Zondag 05/03: 
WEER geen scouts… Jammer… 

 

Zaterdag 11/03: 
Maak je klaar voor de jaarlijkse spaghettislag, zeker komen!!!!! Bij algemeen nieuws 

vind je meer info. Hierdoor is het zondag 12/03 geen scouts. 

 
 
 
 
 



 
Zondag 19/03 (13u-17u30): 

 
 

 
JOEPIEEEEEEEEE, de welpen gaan 
rolschaatsen!!!! Maak je klaar voor een 
epische beleving.  
 

BELANGRIJK: De welpen worden verwacht om 
13u aan het jongenslokaal en de vergadering is 
gedaan om 17u30 (normale uur). 

 
 
 
 

Zondag 26/03: 
De laatste vergadering van maart is 

zwerfvuilactie.  

 

 
 

TOT DAN, lieve welpjess  
 

Bij vragen of opmerkingen, gelieve ons te contacteren.  
 
Onze gegevens:  
 
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 

 



�ongg�dsen: februar� - maart 

3 februari:
Welkom bij een nieuwe
afleverling van mag ik

u kussen 12 februari: 
Vandaag geen

nieuwe aflevering.
  3e zondag :( 

17-18 februari : 
Deze week maken we soep

en gaan deze verkopen op de
markt van Meise, meer info

in de mail

weekelijks nieuwe afleverlingen 



26 februari : 
wat als we een

aflevering van wat
als kijken?

11 maart :
spaghettislag!!!!!!!

zeker komen 

5 maart: 
Vandaag geen nieuwe

aflevering.
  3e zondag :( 



26 maart:
deze week een

aflevring van de
vuilste job van 

 Vlaanderen 

Hartelijke
Dolfijn

Amber Darras
 04 920 400 14  

 

Kwieke Wasbeer
Anae Charpentier

04 893 689 77

Levenslustige
Slaapmuis

Thomas Vanackere
04 706 779 38

19 maart :
Deze week aflevering van

K3 roller disco, 
meer info volgt



JV’s 

februari - maart 
Dag Jongens, hier hebben jullie de merobrix voor de maanden februari & maart. Deze zullen weer allemaal voor een groot 

deel op zondag doorgaan. Daarom hopen wij jullie weer allemaal talrijk te mogen ontvangen.  

 

Wij gaan van 28 tot 30 april op JV weekend. SAVE THE DATE! 

Daarnaast gaat in maart de welgekende wafelverkoop terug van start. Hoe meer centjes we verzamelen, hoe 

een leukere dingen we kunnen doen, dus trommel al jullie buren, vrienden, familie… nog maar eens op! En wie 

weet valt er iets te winnen voor de beste verkoper…  

 

3 februari (vrijdag 19-21u) 

Voor diegenen die zijn gaan skiën zal dit niet onbekend zijn. Vandaag doen we 

een après ski feestje. Doe gerust iets aan van skikledij om nog meer in de 

stemming te zijn! :)  

 

12 februari (zondag 14-17:30u) 

De eerste zondag vergadering is er weer, deze wordt wel niet door ons gegeven maar door de JIN. Natuurlijk houden wij 

een oogje in het zeil. ;) 

 

 

 

19 februari  

Deze zondagen zijn er ook weer jammer genoeg bij, vandaag geen scouts door 3de zondag. Geniet van jullie weekend! 

 



26 februari (zondag 14u00-17u30) 

Strategie, conditie en denkvermogen zullen vandaag een grote factor spelen. Vandaag spelen we een levende zeeslag! 

5 maart ! geen scouts ! 

Deze keer valt de 3de zondag op de eerste zondag van de maand. Hierdoor is het op 19 maart wél scouts. Tot volgende week 

op de spaghettislag!  

 

zaterdag 11 maart  

Kom vandaag allemaal een goeie spaghetti eten en een frisse cola drinken op onze 

jaarlijkse spaghettislag! De leiding zal hierna nog veel opruimwerk hebben, dus 

jammer genoeg is er geen scouts deze zondag…  

 

19 maart 13u00!-17u30  

Zorg ervoor dat je zeker op tijd op de scouts bent; we gaan niet met de lijnbus dus onze bus zal 

tijdig vertrekken. ;) Meer info vind je in het algemeen nieuws!  

 

 

26 februari (zondag 14-17:30u)  

We gaan de buurt rondom het lokaal eens grondig uitkammen. Vandaag zwerfvuilactie, en na onze goede daad een lekkere, 

welverdiende beloning!  

 



Givers 
 

Mededeling: Leefweek zal doorgaan van 8-12 mei, meer info volgt nog! 

 

3 feb vrijdag 20u-22u: 

 

 

12 feb: (geen scouts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 feb:  

 

 

26 feb: 

 

 

5 maart: geen scouts  

 

 

 

 

 



11 mrt: Spaghettislag 

 

 

 

12 mrt: geen scouts 

 

 

19 mrt: rolschaatsen (om 13 u afspraak aan het jongenslokaal, eindigen op 

normale uur) 

 

 

 

 



26 mrt: 

 

 

 



DE JIN

VRIJDAG 3 : 
trek uw mooiste 
pamper aan voor de 
beste pisquiz van het 
jaar

ZONDAG 12 : 
JIN IN LEIDING

ZONDAG 19 : 
3de zondag

ZONDAG 26 : 
Verstoppertje in de IKEA, 
we zullen hier in de 
groep nog info over 
sturen ivm uren en 
regels.

Februari:

ZONDAG 5 : 
3de zondag

ZATERDAG 11:
De jaarlijkse 
spaghettislag. Jullie 
worden verwacht voor 
entertainment. 
Shiftenlijst bespreken we 
samen

ZONDAG 19 : 
Rolschaatsen, kom dus 
zeker zonder muts want 
het is niet op ijs te doen.

ZONDAG 26 : 
We gaan onze lieve 
vrienden de 
schildpadden helpen 
door massaal te helpen 
bij de zwerfvuilactie

Maart:



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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