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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,
De laatste maand van het schooljaar gaat van start. Tijd om de dagen af te
tellen naar het hoogtepunt van het jaar: ons SCOUTSKAMP! Onze jongste
leden gaan dit jaar 7 daagjes ravotten in Houtem en onze oudste leden
zetten tien dagen lang hun tenten op in Libin. De kapoenen, welpen en
kabouters zullen zich rot amuseren van 25 tot 31 juli en de jv’s, jg’s en
givers beleven de tijd van hun leven van 21 tot 31 juli. En niet te vergeten,
begin juli wordt het harde werk van onze jinners wordt beloond met een
buitenlands kamp! J O E P I E
Maar voor deze dagen vol amusement van start kunnen gaan, laat ons even
stilstaan bij de vergaderingen in de maand juni. Omdat de eindexamens
jammer genoeg nog niet zijn veranderd in extra veel schooluitstappen, mag
de leiding ook deze maand juni genieten van een heerlijke… BLOK. Wij
geven daarom nog enkele weken avondvergaderingen. Examens of niet, wij
laten de vergaderingen heel graag doorgaan en zullen onze leden dan ook
verwennen met enkele creatieve en relaxte avondvergaderingen van 19 tot
21 uur.
Zaterdag 2 Juli gaan wij op groepsuitstap! Meer informatie over deze
heugelijke dag vinden jullie verder in de kreoline. Benieuwd waar we dit jaar
naar toe gaan? Blader snel verder!
Ne stevige linker van jullie groepsleiding,

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

Woordje van de
groepsleiding
Geachte lezers, leden, ouders en sympathisanten,

In naam van de hele VZW willen we jullie graag nog eens bedanken voor
jullie aanwezigheid op onze 80ste verjaardag! Jullie steun wordt enorm
gewaardeerd en mede dankzij jullie kunnen we onze scouts nog
fantastischer maken dan hij al is. D.A.N.K.U ! Wij hebben in ieder geval heel
erg genoten van het leuke weekend.
Nog een laatste boodschap in verband met de inschrijvingen. We willen
graag nog eens vermelden dat het erg belangrijk is om je als nieuw lid te
registreren via onze eigen scoutspagina (Het is niet voldoende om enkel
het lidgeld te storten). Dit duurt slechts vijf minuutjes en zorgt ervoor dat je
kleine kapoen of stoere JV zeker verzekerd is bij Scouts en Gidsen
Vlaanderen. De leiding zal ook een vriendelijke reminder sturen in verband
met het inschrijvingsgeld.
Indien er nog vragen of opmerkingen zijn, beantwoorden wij deze met
plezier! Twijfel zeker niet om ons te contacteren met vragen over kamp,
verzekeringen, attesten en alle andere mogelijke dingen die jullie niet
duidelijk zijn.
Ne stevige linker van jullie groepsleiding,

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

MOEZEWOORDJE
Loslaten in mei
Een beetje een vreemd artikel, anders dan anders, over van alles en
nog wat…
Vooreerst verschoot ik toen Renske mij per mail vroeg of ik nog een
laatste artikel wou schrijven voor Kreoline. Ik snap die vraag, want
stilaan weet iedereen dat ik eind augustus met pensioen ga. Het werd
officieel in de basiliek en in het parochieblad meegedeeld.
Verwacht werd dat mijn huidige collega Servaas Bosch mij zou
opvolgen, maar hij heeft uitdrukkelijk aan de bisschop gevraagd om
geen zonepastoor te moeten worden, wel blijft jij als meewerkend
priester in Halle werkzaam.
De deken van Mechelen, Guy De Keersmaecker, wordt vanaf 1
september mijn opvolger als pastoor-deken. En dus, als hij akkoord
gaat, wil ik zeker nog even ‘de moeze’ blijven en een artikel schrijven.
Tenminste als jullie dat wensen. Dit jaar zou ik ook nog wel eens op
kampbezoek komen.
Met bewust 2 weken vertraging heb ik in het parochieblad Scouting
Halle ook geluk gewenst
met hun 80-ste verjaardag. Het was natuurlijk een minder gepaste
datum, die onze mensen niet direct verwachten van VVKSG. Op de
vooravond van Pasen kon ik mij daar dan ook onmogelijk laten zien.
Maar we wensen jullie verder een goede vaart.

Ondertussen is het meimaand, Mariamaand en bedevaartmaand. Jammer
genoeg weer geen Mariaprocessie, maar een fantastisch alternatief
vervangprogramma in het Mariahof, waarop jullie ook zijn uitgenodigd.
Voor jullie naderen dan ook stilaan de examens. Heel wat (groot)moeders
zullen een kaarsje branden voor een goed resultaat. Helpt natuurlijk niet als
je zelf niet hard studeert.
Misschien kan je als groep even een korte ‘bedevaart’ doen. We hopen dat
de bedevaarten na corona weer gaan herpakken. De bedoeling van een
bedevaart is even afstand nemen van je dagelijks leven en op stap gaan
met je vragen en zorgen. Die kan je dan letterlijk of figuurlijk neerleggen bij
een Mariakapel. Als je dat in groep doet, is het belangrijk te beseffen dat je
niet alleen bent met je noden en problemen. Je hebt mekaar en er is Maria
die je de weg wijst naar
Jezus. Je kan Maria vragen om ten beste te spreken bij haar Zoon. Het is
enorm belangrijk te weten dat Maria altijd tijd heeft voor elke bedevaarder.
Ze kijkt niet op haar horloge en zegt niet dat ze plots weg moet voor een
vergadering of andere afspraak. Ze zal je niet onderbreken, en zij zal ook
niet zeggen dat wat zij zelf meemaakte tienmaal erger is, zoals sommige
mensen wél doen.
Mensen vragen om inzicht en uitzicht en bidden om zaken die betrekking
hebben op hun werk, op hun studies of hun vereniging. En in die zin kunnen
ook jullie examens en de scoutswerking aan bod komen. Ik wens jullie goede
moed en veel succes.
Raymond Decoster, moeze

Een super dikke merci voor
uw jaarelange inzet liefste
Moeze, Scouts Halle gaat
u missen!
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Dag allerliefste kapoenen! Het is
eindelijk mei, het is (hopelijk) mooi
weer, de vogels fluiten en er is weer
een nieuwe maand vol scouts!!

Zaterdag 07/05 14-17u: sport- en
scoutsvergadering
Vandaag gaan we onze conditie EN
onze scoutsvaardigheden wat
bijschaven. Trek je beste
scoutsuniform aan en warm je maar
al op want vandaag wordt intensief!

Zaterdag 14/05 14-17u: bosspel
Deze week gaan we back to the
basics met een bosspel!

Zaterdag 21/05 14-17u: ruiltocht
Wat kunnen we krijgen door een
klein voorwerp steeds om te ruilen
voor een ander? Dat zoeken we
deze zaterdag uit!

Zaterdag 28/05 14-17u: levend
ganzenbord
Vandaag spelen we het leuke
gezelschapspel ganzenbord, maar
dan nog veel epischer. Wie geraakt
als eerste aan de finish?

De maand mei zit erop,
dus tot in juni!

Kapoenen

JUNI
2022

Hey kaps,
Mei zit er al weer op en we zijn klaar om samen aan
onze laatste maand voor het grote kamp te
beginnen!! Laten we samen in deze laatste, zonnige
maand vliegen!! XX
OPGELET: heel deze maand avondvergaderingen
van 19-21u !

Zaterdag 4/06 19-21u: PYJAMAPARTY
Deze week doen we een echte pyjamaparty,
gewoon omdat het kan! We verwachten jullie
dus allemaal in jullie lievelingspyjama op
scouts! :)) Stuur vanaf 29 mei gerust
verzoeksliedjes via WhatsApp!

Zaterdag 11/06 19-21u: BLOTE VOETEN -PAD
Vandaag zullen we met z'n allen een blote
voeten - pad trotseren! Was zeker op
voorhand jullie voetjes en neem ook een
handdoekje mee voor achteraf (voor de
voeten) ! :))

Zaterdag 18/06 19-21u: BASH
Vandaag hopen we op een mooi weertje en
gaan we bash- en water-spelletjes spelen!
Neem dus zeker kledij mee (of doe aan) die
nat mag worden, en neem ook een
handdoek, en verse kledij mee! (zwemkledij
mag ook) !!

Zaterdag 25/06 19-21u: BBQ
Om deze zonnige maand af te sluiten zullen
we een lekkere bbq houden! Neem allemaal
een vleesje etc mee :)) Je moet dus nog niet
gegeten hebben!

Zaterdag 2/07 : GROEPSUITSTAP

INFO ELDERS IN KREO

DIT WAS HET VOOR DEZE
MAAND, TOT OP
GROEPSUITSTAP & KAMP! :))
WIJ HEBBEN ER ALVAST HEEL
ERG VEEL ZIN IN !!! X

ZONNIGE GROETJES,
Thars: 0472827498
Anna: 0472718531
Alicia: 0468265660
Helena: 0486267177
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ISSUE NO. 7

MAGAZINE

KABOUTERS
In mei leggen alle vogeltjes een DIKKE VETTE KAKA DROL
Mopje Geloof ons dit wordt alles behalve een kak maand
Lekker warm weer een weekend dagtocht gaan zwemmen
schatten vinden EEN MAAND OM NOOIT TE VERGETEN
.
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Weekend
Vrijdag 6 mei 19u
- zondag 14u

Dagtocht
Zaterdag 14 mei
10u-17u

WOW WOW WOW vorige week
weekend en nu daguitstap
Crazyyy
Vergeet zeker je drinkbus niet
Meer info volgt via onze
whatsapp groep Wees op tijd
,

???
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Schattenjacht
Zaterdag 21 mei:
14u-17u

Aangezien beloften weekend dit
jaar niet kon doorgaan zijn we
jullie nog een weekendje te goed
uiteraard Meer info volgt nog via
whatsapp maar we kunnen wel al
verklappen dat we jullie vrijdag
om 19u met een vol buikje aan
het station van Halle verwachten
Vergeet zeker ook je slaapzak en
matje niet
!
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ZWEMMEN
Zaterdag 28 mei
14u-17u

Een oude legende in de
geschiedenis van de scouts
verteld ons over een
merkwaardige schat van eeuwen
geleden Het wordt tijd dat deze
gevonden wordt toch

Vandaag gaan we
ZWEMMEEEEEEEN We
spreken af AAN SPORTOASE
HALLEBAD Wees op tijd en
neem je zwemkleren mee
Wij hebben er al zin in
!!!
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EIND
REDACTIE
Milly Robinson
+32468313813
Beata Bouwer
+32493034925
Wout Van Poucke
+3247118037
Dot Van Doorsselaere
+32497920959
1/1

JUNI 2022

ISSUE NO. 8

MAGAZINE

KABOUTERS
Het is eindelijk juni... en dat betekend 1 ding: examens voor de leiding :
( Het zullen dus enkel en alleen avond vergaderingen zijn deze maand.
Maar niet getreurd, we geven er voor een laatste keer een dikke vette
lap op! EN we sluiten af met DE ULTIEME GROEPSUITSTAP!
BBQ
Zaterdag 4 juni:
19u-21u

Sluipspel
Zaterdag 11 juni:
19u-21u

SLLLLLLLUIPSPEL! Doe je beste
camouflage kledij aan zodat
we je niet kunnen vinden!
Vergeet zeker geen pillamp!

Vanavond BBQ! Vergeet geen
vleesjes, groentjes, patatjes, en al
wat je lekker vindt mee te nemen!
Verwen de leiding
Zaterdag 18 juni:
19u-21u

VERRASSING
Zaterdag 25 juni:
19u-21u

Spannend he? Zo niet weten
wat er op het programma
staat. Als je wil weten wat we
gaan doen vandaag, moet je
gewoon komen, tot straks.

Het wordt hoog tijd dat de
leiding eens in de bloemetjes
gelegd wordt! Alleen naar
deze vergadering komen als
je Wout niet gaat pesten.

Groepsuitstap
Zaterdag 2 juli:
GROEPSUITSTAP

EIND
REDACTIE

Zie extra blad kreoline.

Milly Robinson
+32468313813
Beata Bouwer
+32493034925
Wout Van Poucke
+3247118037
Dot Van Doorsselaere
+32497920959
1/1

Welpen : mei

14h-17h

zaterdag 7 mei: schattenjacht!!!

We gaan vandaag op zoektocht naar een
schat.... Wie is de grootste speurneus?

14h-17h zaterdag 14 mei : dagtocht

Alweer een kilometer... Meer info komt
nog later.

14h-17h

zaterdag 21 mei : waterspelletjes

Het wordt hopelijk lekker warm vandaag
en dan kunnen we ons volledig laten gaan
(-:

14h-17h zaterdag 28 mei: zwerfvuil opruimen
We maken er vandaag iets leuks van
terwijl we de omgeving een beetje kunnen
helpen!!
hannelore
0468 26 14 98
lorin
0468 31 75 73

gill
0468 10 99 14

oscar
0499 21 07 22

siana
0468 10 56 87

WELPEN
4 juni: 19u - 21u
glow in the dark
Vandaag gaan we een glow in the dark spel spelen met glow sticks.
Wees maar klaar om snel in het donker te bewegen.

11 juni: 19u - 21u
spelletjesavond
Deze avond gaan we allemaal kleine spelletjes spelen.
Wie wordt kampioen?

18 juni: 19u - 21u
kampvuurspel
Neem het op tegen elkaar om je kampvuur zo lang mogelijk te laten
branden. We doen wedstrijden om elkaars vuur te kunnen doven.

25 juni: 19u - 21u
feestje
Het scoutsjaar was echt rap voorbij. We nemen nog geen afscheid.
We maken er eerst nog eens een feestje van.

2 juli
groepsuitstap
Meer informatie over de groepsuitstap volgt nog.

Gill Mertens
0468 10 99 14

Oscar Sanchez Ortega
0499 21 07 22

Siana De Smedt
0468 10 56 87

Lorin Cleymans
0468 31 75 73

Hannelore Panneels
0468 26 14 98

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!

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
afdoen

,

babysitten

,

,

zolder opkuisen

afbraakwerken familiefeesten

,

,

,

Iannis

,

afwassen ... noem maar op

: 04 98 44 30 24
: 04 79 22 63 39
:04 68 18 60 95

Bente

Van het gras

tot schilderen

Contacteer ons gerust via
Iona

!

/

/

/

jin@scoutinghalle.be

:

!

BELANGRIJKE
DATA
Zaterdag 02/06/2022
Groepsuitstap
Kamp oude takken @Libin
21/06/2022 - 31/06/2022
Kamp jonge takken @Houtem
25/06/2022 - 31/06/2022

GROEPSUITSTAP
Na twee jaar zonder groepsuitstap is het eindelijk
weer zover! Als laatste vergadering van het
schooljaar gaan we allemaal samen naar het
Provinciaal Domein De Gavers in Geraardsbergen.
Dit jaar vindt de groepsuitstap plaats in juli in de
plaats van juni, dus noteer het alvast in jullie
agenda.

WANNEER? ZATERDAG 2 JULI OM 9U30 AAN HET
STATION VAN HALLE
PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS
WAAR?
PRIJS?

€ 10 (CASH AFGEVEN AAN DE LEIDING)

WANNEER
ZIJN WE
TERUG?

OM 17U30 AAN HET STATION VAN HALLE

WAT
NEEM
JE MEE?

ZWEMGERIEF
HANDDOEK
LUNCH
GENOEG WATER
ZONNECRÈME
PETJE
EVENTUEEL ZAKGELD

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.

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.

VERJAARDAGEN
MEI

Matteo
Diete
Alice
Anna
Théo
Dawood
Iris
Raf
Lucas
Kobe
Louise
Iona
Sem

De Crem JV
3/5/10
Bosmans JG
4/5/10
Benoot
Kabouter
9/5/12
De Groote JG
10/5/10
Jeugmans Kapoenen 20/5/15
Khochch
JV
21/5/08
De Keyster Kabouter
22/5/13
De Crem Welp
24/5/12
Robinson Giver
25/5/06
Defranc
JV
26/5/08
Beerts
Jin
26/5/04
Defranc
Leiding
26/5/99
Van de gucht Kapoenen 30/5/15

12 jaar!
12 jaar!
10 jaar!
12 jaar!
7 jaar!
14 jaar!
9 jaar!
10 jaar!
16 jaar!
14 jaar!
18 jaar!
23 jaar!
7 jaar!

VERJAARDAGEN
JUNI

Sofiane Heidingsfeld
Havaux
August
Keyaerts
Wout
Gabriel Galan Toledo
EmilyClavel Hernandez
Schets
Jules
Lanckriet
Tijl
Soares
Loes
Leemans
Lucie
Ronsmans
Gilles
Jansen
Gus
Noah Hatungimana
Soares-Luypaert
Gil
Charlie OSSELET
Janssens
Linde
Bert
Basil
Coene
Igor
Batselier
Tess
Vranken
Bas

Kapoenen 3/6/14
Giver
4/6/07
JV
5/6/10
Welp
6/6/12
Giver
6/6/05
Jin
8/6/04
Leiding
8/6/03
JG
10/6/10
Kabouter 11/6/11
Giver
15/6/05
Welp
18/6/13
Giver
20/6/05
JV
22/6/10
JV
23/6/10
JG
23/6/10
JV
23/6/08
Giver
26/6/07
Kapoenen29/6/15
Welp
30/6/11

8 jaar!
15 jaar!
12 jaar!
10 jaar!
17 jaar!
18 jaar!
19 jaar!
12 jaar!
11 jaar!
17 jaar!
9 jaar!
17 jaar!
12 jaar!
12 jaar!
12 jaar!
14 jaar!
15 jaar!
7 jaar!
11 jaar!

Jong Gidsen

Mei

Naam: Sen Van Poucke

Nummer: 0475 97 48 90
21/05
14u - 17u

Trek kledij aan dat nat
mag worden, maar
doe vooral je
stevigste botten aan,
want vandaag gaan
we op bekentocht!!
Leg misschien enkele
handdoeken in de
auto voor erna.

Heb je ooit al op TV
willen komen of een
eigen youtube kanaal
willen starten? Wel
vandaag is je kans.
We gaan een
videoclip opnemen
en beroemt worden!!

We laten ons goed
hart nog eens zien op
deze prachtige
zaterdag. We gaan
het zwerfvuil in de
Halse straten
oprapen om er nog
een mooiere dag van
te maken!! Trek echte
werkkledij aan.

De laatste normale
vergadering... En
daarom zullen we
nog eens een echt
scoutesk spel spelen.
Er is niks beter dan
de bossen intrekken
om daar een super
insane bosspel te
spelen!

14/05
14u - 17u

28/05
14u - 17u

07/05
14u - 17u

Jong Gidsen

Juni

Naam: Louise Rassaerts

Nummer: 0493 07 08 00

11/06
19u - 21u

18/06
19u - 21u

De eerste
avondvergadering is
een feit. Om deze
maand goed te
starten, beginnen we
met een vuilmaaken boefquiz. Trek
dus zeker kleren aan
die vuil mogen
worden.

Voor vandaag moet je
zeker een vleesje
meenemen want we
gaan BBQ'en! Neem
gerust nog iets extra
mee om de BBQ
extra lekker te
maken. Maar vooral:
eet een ganse dag
niks, zodat ge u kunt
volproppen.

Niks beter dan
gezellig samen buiten
in zetels een film
kijken. Ja, je hoort het
goed vandaag is het
film-avond. Neem
gerust een snack of
film mee.

Een vergadering extra
dit jaar, wauwie! We
gaan met zen allen
op groepsuitstap.
Info over uren van
vertrek, locatie, ... kan
je bovenaan de
kreoline terugvinden.

9u30 - 17u30

02/07

Dit was het dan voor mei en juni,
maar niet getreurd, want we
vetrekken bijna op kamp!!!!

25/06
19u - 21u

Tot op kamp!!

Wij hebben
vernomen dat jullie
allemaal naar het
middelbaar gaan
volgend jaar??? En om
dat te vieren doen we
vandaag een dik
proglammatiefeest
.Trek je chiqueste
kostuum/kleed aan!!

04/06
19u - 21u

jv's
MEI 2022

ZATERDAG 7 MEI
14u-17u

GOEDEDADENTOCHT

ZATERDAG 14 MEI
14U-17U

MATRIX-SPEL

ZATERDAG 21 MEI
14U-17U

JACKASS
VERGADERING

ZATERDAG 28 MEI
14U-17U

VUILMAAKVERGADERING

JUNI 2022

ZATERDAG 4 JUNI
19U-21U

SPRINGKASTELEN

ZATERDAG 11 JUNI
19U-21U

PISQUIZ

ZATERDAG 18 JUNI
19U-21U

(Neem

BBQ
een vleesje mee!

)

ZATERDAG 25 JUNI
19U-21U
Stoelenvergadering

ZATERDAG 2 JULI
9u30-17u30

(STATION!)

groepsuitstap

(zie

ander blad in de
kreo

)

margaux vander oost 0471820561
renske-faye defranc 0474605168
Robbe deman 0476206187
lomme schets 0489976166
tijl lanckriet 0493502036

What's Up boy's and Girls!!!!
We zitten alweer in de maand Mei, what the
fuck wat vliegt de tijd weeral. Dit wilt niet
zeggen dat we slabakken we geven het nog
eens de volle 100%. En verzorgen jullie een toffe
maand met veel leuke activiteiten

Zaterdag 7 mei 10u00 – 17u00

Givers Mei

Vandaag staat er een heuse DAGTOCHT met de FIETS op
de planning. Neem allemaal een rugzak mee waarin het
volgende zit: gamel, bestek, water, een vlezeke,
patat/pasta/…, appelmoes, … We spreken af om 10 uur aan
de lokalen.

Zaterdag 14 mei 13u00 – 17u00

Vandaag spelen we het ikea-spel. Kom allemaal gekleed
als gewone burger, vandaag dus GEEN scoutskledij, dat
moeten we jullie waarschijnlijk geen 2 keer zeggen. Indien
je een busabonnement hebt, graag meenemen!

Zaterdag 21 mei 14u00 – 17u00

Vandaag spelen we een bosspel gelijk nen echte skoet,
allemaal present voor een goeie klassieker.

Zaterdag 28 mei 19u00 – 21u00

Aangezien het zowel voor jullie als voor ons examens zijn,
beginnen wij deze week al met avondvergaderingen.
Vandaag spelen we allerlei leuke gezelschapspellen in ons
eigen gemaakt casino. Feel free om zelf wat leuke spelletjes
mee te brengen.

ALAAF ALAAF ALAAF! Hebt het gehoord de
maand Juni staat voor de deur. onze laatste
maand voor we op kamp vertrekken . Dus
komen is de boodschap zo kunnen richting de
ardennen vertrekken met een goede vibe

Zaterdag 4 juni 19u00 – 21u00

Givers Juni

Neem allemaal een lekker vlezeke mee want vandaag
doen we barbequeeeee. Zoals altijd zullen we om tien voor
negen nog moeten beginnen eten aangezien het uren
duurt vooraleer ons vleesje gaar is maar dat is gewoon het
echte scoutsgevoel. Heerlijk toch

Zaterdag 11 juni 19u00 – 21u00

Spaar jullie dorst voor ’s avonds en leeg jullie blazen voor je
naart scouts komt want vandaag spelen we PISQUIZ.

Zaterdag 18 juni 19u00 – 21u00

Filmavond, meer valt hierover niet te zeggen (neem jullie
eigen snacks mee als jullie iets willen)

Zaterdag 25 mei 19u00 – 21u00

Na heel wat zware dagen achter de boeken, hebben we
allemaal nood aan wat chilltijd. Vandaag zullen wij aan
deze noden voldoen, want het is namelijk relaxvergadering.
Wij zullen ervoor zorgen dat jullie alle schoolstress even
vergeten en zich in een andere wereld wanen.

Zaterdag 2 juli
Scouts zou scouts niet zijn moesten we niet eindigen met
een daguitstap als laatste vergadering voor kamp. Meer
info elders in de kreo of wordt nog meegedeeld in de
whatsappgroep!

De laatste twee maanden zitten er alweer
op, bedankt voor het vele enthousiasme !
Tot op kamp, veel groetjes van jullie leiding!

Febe Ameys

Martin
Jasper Berteloot
Sanchez Ortega
0471 09 52 49 0495 13 78 85
0492 05 59 35

Emiel Havaux
0470 57 93 72

MEI & JUNI
D E

L A A T S T E
W E

04/05

-

O P

T W E E

O N Z E

08/05

LEEFWEEK! We hebben
leuke activiteiten
gepland! Zaterdag doen
we een soepverkoop en in
de namiddag de opbouw
van de quiz!

28/05

P R A C H T I G E

(19U-21U)

De vergadering die je
graag nog 1 keer wou
doen voor je leiding wordt

R E I S

M A A N D E N

V O O R

V E R T R E K K E N

14/05

21/05

Werkje Sollembeemd. Van
17u-22u ongeveer! 5
personen nodig, meer info
volgt nog!

Vandaag doen we een
zwerfvuilactie! Hiermee
zamelen we ook nog
centjes in! Graag allemaal
aanwezig, we maken er
iets leuks van.

04/06

Werkje Trouw Gino
samen met Iona, Iannis,
Arno, Nicolas, Noa,
Amber en Olivia. 'S
ochtends vertrekken en
's avonds terug!

18/06

F A N T A S T I S C H E

(19U-21U)

11/06

(18U-21U)

PISQUIZ. Een fijne en zeer
leerrijke quiz met veeeel
water!

BBQ met ouders + info
avond kamp! Alleman
aanwezig ;-)

24/06

02/07

Derde Jincafé

Groepsuitstap! Gonna be
lit!

BENTE AMEYS - 04 79/22 63 39
IONA DEFRANC - 04 98/44 30 24
IANNIS DEVOGEL - 04 68/18 60 95

Tot op
Kamp!
Eindredacteurs: Bente Ameys, Oscar Sanchez Ortega &
Renske-Faye Defranc

