KREOLINE

JANUARI & FEBRUARI

Scouts Halle presenteert

BALLEKESFESTIJN
Zaterdag 26 februari van 17u-22u
Zondag 27 februari van 11u-15u

OLV-Centrum Halle

HELP
Scouts en gidsen Halle
VOORUIT
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Doe je aankopen bij MAKRO en
steun Scouts en gidsen Halle!
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Ga naar leuksteuntje.be en kies ons als
jouw favoriete vereniging
Doe je aankopen bij MAKRO
MAKRO steunt ons door 3% van het bedrag
van jouw aankopen aan ons terug te storten

Woordje van de
groepsleiding
Beste leden, leiding, ouders en andere sympathisanten.

Eerst en vooral een gelukkig nieuwjaar. Wij hopen dat 2022 weer een spetterend jaar wordt
vol leuke vergaderingen, toffe weekends en een geweldig kamp. Dat al jullie wensen en
dromen mogen uitkomen.
De kreoline van januari en februari wordt samengevoegd omdat alle leiding volop in
examens zit (jammer).. Dit wil zeggen dat de hele maand januari uit avondvergadering
bestaat zodat wij toch paraat kunnen staan voor al onze leden en zelf een leuke blokpauze
kunnen inlassen. Deze vinden telkens plaats van 19uur tot 21uur. 5 februari gaat scouts
NIET door omdat de leiding na een drukke maand van examens even 1 weekend vakantie
pakt om daarna dubbel en dik erin te vliegen. 12 februari gaan normale vergaderingen weer
van start van 14uur tot 17uur. Bekijk dus zeker de juiste uren in de kreoline.
In februari zijn jullie allen van harte welkom op ons nieuw eetfestijn Ballekesfestijn. Dit vindt
plaats op 26 februari in het Centrum Onze-Lieve-Vrouw van Halle. Wij serveren jullie met
trots heerlijke balletjes en een assortiment aan lekkere voorgerechten en dessertjes. Voor
meer informatie verwijzen we jullie door naar een aparte pagina in de kreoline. Zeker
komen allemaal!
Tenslotte ook nog een mededeling voor de ouders. De meeste mutualiteiten betalen deels
het lidgeld terug (en ook nog een stukje van het kampgeld). Wij zijn altijd voor en na de
vergaderingen te vinden voor een handtekening of jullie kunnen het meegeven aan jullie
eigen leiding. Wie nog met vragen zit kan ons altijd bereiken op onderstaande nummers, wij
beantwoorden jullie met plezier.
Ne stevige linker en santé op het nieuwe jaar 2022
Jullie groepsleiding,
Gill Mertens, Martin Sanchez Ortega & Sen Van Poucke

Groepsleiding@scoutinghalle.be
Gill Mertens: 04/68109914
Sen Van Poucke: 04/75974890
Martin Sanchez Ortega: 04/95137885

MOEZEWOORDJE
Ik wens je…
Bij hun bezoek aan de kersstal hadden de Drie Koningen
merkwaardige geschenken mee voor
de kleine Jezus: goud, wierook en mirre. Dat heb ik niet
in mijn bezit, maar mijn geschenk voor het komende
nieuwe jaar zijn sprekende wensen.
Ik wens jullie en heel de scoutsgroep gezondheid te koop
en geluk naar hartelust, vriendschap die alle
verwachtingen overtreft: spel, avontuur, een sterk
groepsgevoel, een reuze-kamp. Ik wens elk van jullie een
boeketje fantasie en een regenboog optimisme,
levensmoed voor tien, maar genegenheid van
duizenden.
Ik wens jullie…
Sterke schouders om de zorgen van vandaag en morgen
te dragen, en om te ondersteunen wie pijn voelt.
Attente oren om de roepstem van je hart te beluisteren
en om de nood van je medemens te herkennen;
Onvermoeibare voeten om tochten te maken, om je eigen
levensweg te stappen, en om te gaan bezoeken de mens
die op jou wacht.

MOEZEWOORDJE
Stralende ogen om te zien hoe mooi de natuur en heel de
schepping is, en om de Heer te ontmoeten en te
herkennen in de mens naast jou.
Open handen om te ontvangen wat mensen je aanbieden,
en om te delen van je eigen overvloed.
Een glimlach op je mond om kleine en grote problemen
te relativeren, en om wie langs de kant blijft zitten aan te
moedigen.
Een kloppend hart om biddend te danken, een hart die
open staat en ruim genoeg is voor wie er even wil
schuilen.
Ik wens jullie veel waardevolle jeugdige ervaringen,
verder toch ook wel een ongestoord schooljaar en een
corona-vrij 2022. Stap het nieuwe jaar in met heel veel
dromen en met heel veel zin.
Raymond, de moeze

KAPOENEN
Dag liefste kapoenen!! De maand december zit er
alweer op en we zullen er meteen weer invliegen
met maand januari! Er staan namelijk superleuke
vergaderingen op het programma!

Zaterdag 1/01: geen vergadering: Nieuwjaar
Deze zaterdag is er geen vergadering
aangezien het Nieuwjaar is.
Gelukkig nieuwjaar iedereen!

Zaterdag 8/01: 19h-21h: FEESTJE!!!
Vandaag maken we er een echt feest van, want
(!!!) twee van jullie leiding zijn rond deze periode
jarig, en dat willen wij graag met jullie vieren!
Dus neem jullie feestmuts maar mee en laten
we er een knalavond van maken!

Zaterdag 15/01: 19h-21h: Spelletjesavond
We maken het er een gezellige vergadering van
tijdens spelletjesavond! Neem allemaal jullie
lievelingsgezelschapsspel mee zodat we deze
allemaal samen kunnen spelen.

Zaterdag 22/01: 19h-21h: Filmavond
Wat is jullie lievelingsfilm? Frozen? Rapunzel?
Big Hero 6? Laat het ons weten tijdens deze
gezellige filmavond. Neem allemaal een film
mee dat je graag zou willen kijken en dan kiezen
we samen. Vergeet zeker ook geen snackje mee
te nemen voor tijdens de film ;)

Zaterdag 29/01: 19h-21h: Sluipspel
Vandaag wordt het een echte klassieker; een
sluipspel! Kom allemaal goed warm gekleed,
want het zal nodig zijn :O

Dit was het alweer voor deze maand!
Hopelijk kijken jullie er ook zo hard
naar uit!! Tot in februari! x
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Februari is mijn favoriete maand
want dan verjaard mijn vriend en er
zit het woord "fee" in.
-EEN KAPOEN 2 WEKEN GELEDEN

5 februari - Geen vergadering
Onze maand zal spijtig genoeg
ietsje later moeten beginnen
omdat de leiding een raket zal
bouwen naar de maan.

Enkel alternatieven die je
vandaag kan doen zijn:
Breien, puzzelen, fietsen,
knutselen en bloemetjes
plukken.

12 februari aan scouts 14-17

Vandaag gaan we opzoek naar de
schat van kapitein Haribo gelegen
aan de cote d'or. Een van de meest
vervloekte schatten van de woeste
zee.

Hopelijk zijn jullie klaar voor deze
spannende vergadering. Kom
gerust verkleed als stoere piraat of
zeewezen.

19 februari Kakawellen weeken
Dan is het eindelijk tijd voor de
kapoentjes' eerste weekend.
Meer info hierover volgt en zal
op tijd jullie whatsapp
bereiken.

26 februari - Sjtoempe
Dit is het jaarlijks eetfestijn van onze scouts
met voornamelijk pensen en balletjes. Kom
gerust wat eten met je zoon en/of dochter en
geef gerust een steuntje aan de leiding :)

Let op !
Dat alle hemden, dassen en jassen de
naam van je kind bevatten zodat alles
dat ze vergeten teruggevonden ken
worden.

0472 71 85 31

0468 26 56 60

0486 26 71 77

0472 82 74 98
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KABOUTERS
GELUKKIG NIEUWJAAR LIEFSTE KABOELEKES!
Deze maand zijn het enkel avondvergadering dus niet vergeten
van je goed warm te kleden want we zitten zo veel mogelijk
buiten (wegens corona) en het is koud!!

Sluipspel
zaterdag 8 januari
19u - 21u

Vanavond spelen we een
mega cool sluipspel!
Probeer allemaal zo goed
gecamoufleerd mogelijk
te komen en neem ook
zeker een zaklamp mee.
TOT STRAKS!

Casino avond

Vanavond doen wij een
casino-avondje. Doe zaterdag 15 januari
19u-21u
allemaal je mooiste
kleertjes aan en wie
weet wordt je vanavond
wel schatrijk!

Winter BBQ
zaterdag 21 januari
19u-21u

Zijn jullie klaar voor een HEERLIJKE
activiteit. We gaan namelijk
WINTERBBQ'EN!!!
Neem allemaal je favoriete
vleesje, patatje, pastake en
groentjes mee.
Wij hebben er al zin in!
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Ontspannings
vergadering
zaterdag 28
januari 19u - 21u

Het is tijd om eens lekker te
ontspannen. Even rusten
omdat we de voorbije weken
heel actief zijn geweest.
Massage krijgen, nageltjes
doen, gezichtsmaskertjes
aandoen, dat doen we
allemaal!

Vandaag spijtig genoeg
geen vergadering :(((
Maar we zien jullie
volgende week terug!!!!

Geen
vergadering
zaterdag 5 februari

Geen avondvergaderingen meer
Pisquiz
zaterdag 12
februari 14u-17u

Ben jij heel slim en kan je
lang niet naar het toilet
gaan? Dan is deze
vergadering voor jou!!
WE SPELEN DE PISQUIZ!!!!
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Belofteweekend
vrijdag 19 februari zondag 20 februari

MEER INFO VOLGT!!!!

Ballekesfestijn

Geen vergadering!
MEER INFO VIND JE
VERDER IN DE KREO

EITCADER
DNIE
Milly Robinson Beata Bouwer Wout Van Poucke Dot Van Doorsselare
+32468313813 +32493034925 +3247118037
+32497920959
3/3

WELPEN
Zaterdag 1 januari - geen vergadering
GEEN VERGADERING!

Spijtig vandaag is er geen vergadering, volgende
keer beter!

Zaterdag 8 januari - 19u-21u
Hoogte vergadering

Deze maand is het de maand van theater dus
daarom gaan wij het hoogte spel spelen. In de opera
moeten ze zo hoog mogelijk zingen dus daarom gaan
wij vandaag een zo hoog mogelijke toren maken met
opdrachtjes.

Zaterdag 15 januari - 19u-21u
commedia dell’arte vergadering

Deze vergadering gaan we ontdekken wat
commedia dell’arte is waar extreme figuren
toneel spelen.

Welpen
5 februari : Geen scouts
Spijtig genoeg is er vandaag geen scouts )-: We zien jullie volgende week terug.

12 februari : Zwemmen
Vandaag worden we lekker
nat. Vergeet jullie
zwembroek niet mee te
nemen. De ingang bedraagt
3 euro dus pak dat zeker
ook mee.

18-20 februari: weekend!
Dit wordt een super leuk weekend om
samen te ravotten!!!
Hopelijk komen jullie in grote aantallen
om allemaal samen plezier te maken.
De verdere informatie volgt nog.

26 februari: eetfestijn!
We zien jullie allemaal hopelijk op ons
super heerlijke eetfestijn.

Oscar Sanchez Ortega Gill Mertens Lorin Cleymans
0499 21 07 22
0468 10 99 14 0468 31 75 73

Hannelore Panneels Siana De Smedt
0468 26 14 98
0468 10 56 87

VERJAARDAGEN
JANUARI

Eleonor Capron
Kabouter
Han
Vleminx
JV
Lucas
Goossens
Welp
Maaike
Bekaert
Giver
Tine
Goossens
Kabouter
Anna
Vanderhulst
Leiding
Kato
Vandenbohede Kapoen
Hannelore Panneels
Leiding
Robin
Drobé
Welp
Lea
Guldentops
Kabouter
Alicia
Clavel HernandezLeiding
Beata
Bouwer
Leiding
Annelin Predom
Kabouter
Amber
Vander Oost
Jin
Vic
De Leeuw
Welp
Tuur
Wieleman
Welp
Sen
Van Poucke
Leiding
Grace
Vannechel
Kabouter
Li
Geukens
Kapoen
Mats
Boon
JV
Hendrik Evenepoel
JV

2/01/2013
2/01/2009
6/01/2011
6/01/2007
7/01/2011
8/01/2001
9/01/2015
9/01/2003
12/01/2012
12/01/2011
13/01/2003
13/01/1999
14/01/2013
14/01/2005
17/01/2013
19/01/2011
20/01/2001
22/01/2013
24/01/2015
24/01/2008
31/01/2008

9 jaar!
13 jaar!
11 jaar!
15 jaar!
11 jaar!
21 jaar!
7 jaar!
19 jaar!
10 jaar!
11 jaar!
19 jaar!
23 jaar!
9 jaar!
17 jaar!
9 jaar!
11 jaar!
21 jaar!
9 jaar!
7 jaar!
14 jaar!
14 jaar!

VERJAARDAGEN
FEBRUARI

Jaan

Toelen

JG

2/02/2010

12 jaar!

Toby

Batselier

Welp

3/02/2013

9 jaar!

Tabo

Jouacin

Giver

3/02/2006

16 jaar!

Martha Brants

Kapoen

6/02/2015

7 jaar!

Siebe

Welp

9/02/2011

11 jaar!

Leiding

14/02/2000 22 jaar!

Boon

Jasper Berteloot
Luna

Vandenbohede Kabouter

15/02/2011 11 jaar!

Floor

Ville

JG

18/02/2010 12 jaar!

Matheo De Jonge

Giver

20/02/2007 15 jaar!

Linn

Busselot

Kabouter

22/02/2013 9 jaar!

Amo

Bojang

Welp

26/02/2012 10 jaar!

Emilie Qotb

Kabouter

27/02/2011 11 jaar!

Lene

JG

28/02/2010 12 jaar!

Van Vreckem

BELANGRIJKE
DATA
29 januari
Quiz jin
26 & 27 februari
Ballekesfestijn
(ons jaarlijks eetfestijn)
21-31 juli
Kamp oude takken
25-31 juli
Kamp jonge takken

UNIFORM
Als scouts verwachten wij dat iedereen steeds op tijd en
in volledig uniform aankomt tijdens onze
vergaderingen. Dit betekent piekfijn in hemd, das en
scoutsrok/short. Zie heironder het uniform:

Wie nog geen uniform heeft kan terecht in de Hopper
winkel, dit is de officiële scoutswinkel. In deze winkel
krijg je bovendien ook korting als je je scoutslidkaart
bovenhaalt. Voor een das kunnen jullie terecht bij
leidsters Beata en Renske vraag het ook maar gerust
aan één van de andere leiding. De prijs van een das
bedraagt 12 euro.

GEZOCHT
Tweedehands scouts kledij

Wij willen jullie oude kledij
een nieuw scouts-leven
geven. Daarom roepen we op om
ze zeker niet weg te gooien
maar af te geven aan
leidsters Beata en Renske!

AVONDLIED
O Heer, d'avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomenen verre
sterren staan alom...
Wij knielen neer om u te zingen
in 't slapend woud ons avondlied.
Wij danken u voor wat we ontvingen,
en vragen, heer, verlaat ons niet!
Knielen, knielen, knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze beê
Luist'rend fluist'ren kruinen mee
en sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê.

JIN SCOUTS HALLE
TE HUUR

Hebben jullie onze hulp nodig? Wij zijn de jin van scouts Halle
en zijn op zoek naar werkjes om ons buitenlands kamp te
financieren. Wij kunnen met ALLES helpen! Van het gras
afdoen, babysitten, zolder opkuisen, tot schilderen,
afbraakwerken,familiefeesten, afwassen,... noem maar op!
Contacteer ons gerust via:
Iona: 04/98 44 30 24
Bente: 04/79 22 63 39
Iannis:04/68 18 60 95
jin@scoutinghalle.be

JONGGIDSEN
FESTIVAL
Januari & februari 2021

- LINE-UP Zaterdag 1 januari: GEEN SCOUTS
Een heel gelukkig nieuwjaar van jullie leiding, lieve
jong-gidsen!! Jammer genoeg is er op de eerste
zaterdag van dit jaar geen scouts. Eet maar lekker
veel ovenhapjes en drink maar lekker veel kidibull.
Tot volgende week <3 <3

Zaterdag 8 januari: 19u-21u - NIEUWJAARSFEESTJE
Vanavond gooien we de beentjes lekker los en gaan
we samen het nieuwe jaar in!! Neem allemaal een
cadeautje mee van max. 5 euro en natuurlijk jullie
goed humeur :)
https://www.youtube.com/watch?
v=3Uo0JAUWijM&list=PLeYBLPxSB6snO-GncD274qu4ReH4a7OB8

Zaterdag 15 januari: 19u-21u - Filmavond
Deze avond houden we het lekker rustig en kijken we
samen een film met héél veel popcorn. Zijn jullie team zout
of zoet?? Neem zeker ook jullie favoriete film mee :)
Ps: Misschien is dit een mopje en doen we net iets heel
actiefs, wie weet.
https://www.youtube.com/watch?v=BcfmEp4_Qnw

Zaterdag 22 januari: 19u-21u - SLUIPSPEL
Vandaag is het tijd voor een echte klassieker, SLUIPSPEL.
Doe zeker warme kleren aan die vuil mogen worden,
camoufleer jullie en laat jullie fantasie de vrije loop, plezier
gegarandeerd!!
https://www.youtube.com/watch?v=Vl0Qgmorp3o

Beetje té
opvallend :)

Zaterdag 29 januari: 19u-21u - verrassingsvergadering
Kom vanavond gewoon naar scouts om te ontdekken wat er op
de planning staat :) Misschien trouwen we vandaag wel met zen
alle in het gemeentehuis...

Zaterdag 5 februari: GEEN VERGADERING

Vandaag is er jammer genoeg geen scouts, hopelijk
missen jullie ons niet te erg!! Tot volgende week <3

Zaterdag 12 februari: 14u-17u - GOEDE DADENTOCHT

Omdat door corona onze goede dadentocht vorige
maand niet kon doorgaan, proberen we het deze week
nog is! Hup Hup Hup!!

Zaterdag 19 februari: 14u-17u - Valentijn <3

Deze week spelen we het grote valentijnspel, komen we
te weten met wie jullie het best matchen en hoe liefdevol
jullie zijn! Een hele mond vol dus <3

Zaterdag 26 februari: GEEN VERGADERING

Deze week is het ons jaarlijks eetfestijn! Kom dus
allemaal gezellig bij ons jullie buikjes rondeten op ons
BALLEKESFESTIJN!!

Sen Van poucke: 04/75 97 48 90
Louise Rassaerts: 04/93 07 08 00
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1 januari
geen vergadering

8 januari 19u-21u
nieuwjaarsfeestje

15 januari 19u-21u
casinoavond

22 januari 19u-21u
filmavond

29 januari 19u-21u
quizavond

5 februari
geen vergadering

12 februari 14u-17u
verrassing

19 februari 14u-17u
dropping
PS: Neem als het kan jullie
GSM's mee

26 februari
geen vergadering maar
iedereen is welkom op ons
ballekesfestijn meer info zie
andere pagina in deze kreo

RENSKE-FAYE DEFRANC -0474 60 51 68
ROBBE DEMAN - 0476 20 61 87
LOMME SCHETS - 0489 97 61 66
TIJL LANCKRIET- 0493 50 20 36
MARGAUX VANDER OOST - 0471 82 05 61

Givers
BIJ DE FAMILIE SCOUTS HALLE
Hellowwww allemaal,
Een gelukkig nieuwjaar aan iedereen, hopelijk goed geboit vandaag en voelen
jullie helemaal top om het nieuwe jaar in te zetten!!! Wij hebben er veel
goesting in!
APERITIEF
Zaterdag 01/01 : geen vergadering
YOOO jammer genoeg vandaag geen scouts, want we hebben het vandaag te
druk met onze nieuwjaarsbrief voor te lezen bij onze fam. Vergeten jullie je
brief ook niet? Want FAMILIE BOVEN ALLES!
WARM VOORGERECHT
Zaterdag 08/01 19u-21u: TE SCOUTS SINT ROCHUS: driekoningen +
interactieve wandeling
3 koningen 3 koningen geef mij ne nieuwe das, mijnen oude is versleten ons
moeder mag het niet weten… Jullie mogen zeker jullie eigen versie vandaag
zingen aan huisjes. Kom dus zeker allemaal verkleed!!!
LET OP: we gaan afspreken aan Scouts Sint-Rochus en zullen daar ook afsluiten
YEAH
KOUD VOORGERCHT
Zaterdag 15/01 19u-21u: studentenclub avond
Jaja wij zitten volop in onze examens, door corona hebben wij aan veel
studenten activiteiten niet kunnen deelnemen. Dit zou voor ons nu een
geniale ontspanning zijn!! Kom dus zeker af en zo bereid je je ook voor op de
toekomst!!
PS: wij doen niet aan ‘reuzegom’ praktijken!!
SOEP
Zaterdag 22/01 19u – 21u: spelletjes in de loods
Vandaag doen we allerlei spelletjes in onze befaamde loods, wie o wie wordt
de koning van de loods? Ik hoor Raul al zeggen ik ga da wel zijn, met mijn
nice pull van febe? Wij weten natuurlijk beter dat Raul dit nooit zal worden,
maar wie wel?

AMUSE
Zaterdag 29/01 19u-21u: Apres ski avond
Amai hoe lang is het al geleden dat we nog zijn gaan skiën en zeker die
feestjes erna? Vandaag gaan we de skipistes en après-ski hutjes naar de
scouts brengen. Misschien mogen we wel een sneeuwbui verwachten???
kom alleemaal verkleed!
HOOFDGERECHT 1E GANG
Zaterdag 5/02: geen vergadering
Helaas is er veel leiding weg en hebben we beslist om vandaag geen leiding te
geven, niet getreurd want volgende week spelen we een top spel!!
HOOFDGERECHT 2E GANG
Zaterdag 12/02 14u-17u: Valentijnspel
Wie word het liefje van Gilles, zou hij gekoppeld worden aan Emily,
Charlotte, Jelle of mss wel jouw liefje!! Het zal een toffe vergadering
worden, dus zeker komen!!
DESSERT
Zaterdag 19/02 14u-17u: Jasperdag
Jihoewwww deze week was het Jasper zijn verjaardag, jullie weten het mss
nog zoals gisteren de MARTIN dag. Dat was toch eens genieten!! Benieuwd
welk spel dat het vandaag zal zijn? Kom dan zeker af, we verwachten jullie!!
DEGISTIVE
Zaterdag 26/02 Ballekesfestijn
Vandaag is het centjes binnenhalen voor de scouts!! Kom dus allemaal
lekker jullie buikjes vol smullen met lekkere balletjes!!!

Dit waren al weer de twee eerste maanden van het jaar 2022!
Hopelijk vonden jullie het even plezant als ons.
Prettige en gelukkige feestdagen gewenst jullie leiding!
JASPER
MARTIN
FEBE
EMIEL

TEL.0492 05 59 35

TEL.0495 13 78 85 TEL.0471 09 52 49

TEL.0470 57 93 72

JIN

WERKJES?

FEESTEN?

@jinnersscoutshalle

JANU

8 JANUARI
19U-21U

15 JANUARI
19U-21U

WE VIEREN
DRIEKONINGEN
MET EEN SPEL

ETJES
GEZELSCHAPSSPELL
AVOND

2 2 JA N U A R I
29 JANUARI

I

1 JANUARI

GENIET VAN
JULLIE
FAMILIEFEEST

AR

QUIZNIGHT
MEER INFO
VOLGT NOG

QUIZ
VOORBEREIDEN
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12/02: 14u-17u
Jullie mogen
vervangleiding staan
voor de leiding die er
niet is

5/02
GEEN
vergadering

26/02-27/02
BALLEKESFESTIJN
(jullie worden
verwacht om te
helpen) + werkje
HOU DIT
WEEKEND VRIJ

19/02: 14u-17u
We spelen een
spel! en wat voor 1:
GO IV

jullie x
e
v
Lo

TOT
VOLGENDE
MAAND!

Eindredacteurs: Bente Ameys, Oscar Sanchez Ortega &
Renske-Faye Defranc

