KREOLINE
SEPTEMBER

Woordje van de
groepsleiding
Beste leden, leiding, ouders en andere sympathisanten,
Na een warme zomer met als hoogtepunt een geweldig scoutskamp, staat
de maand september al weer voor de deur. Tijd voor school, wekelijkse
sportactiviteiten en …. elke zaterdag SCOUTS!!! In september spelen we
voor de laatste keer met onze oude groep en leiding. De leiding staat al te
popelen om al hun leden terug te zien en er de komende zaterdagen weer
een lap op te geven!
Omdat het nieuwe scoutsjaar van start gaat, moet er natuurlijk ook
vergaderd worden over vanalles-en-nog-wat (stom, bah, saaaiiiii)… Wij willen
jullie er graag op wijzen dat er geen vergadering met de leden plaatsvindt
op zaterdag 24 september omdat de leiding op LEIDINGSWEEKEND gaat.
Eind deze maand is het tijd voor het meest spannende weekend van het
jaar: het OVERGANGSWEEKEND in Dworp. Tijdens dit weekend gaan de
oudste leden van elke groep over naar de volgende groep, wordt de nieuwe
leiding geraden en worden onze jinners worden voor de eerste keer
leiding,... Spijtig genoeg nemen we dat weekend ook afscheid van de
stoppende leiding en nemen we nog even tijd om hen in de bloemetjes te
zetten. Wij stellen op het einde van dit weekend de nieuwe leidingsploeg
voor en dit is de ideale gelegenheid om hen te leren kennen. Iedereen is
hartelijk welkom voor een babbeltje en een hot-dog!
Vergeet jezelf/je kind in september ook niet in te schrijven voor het nieuwe
scoutsjaar. INSCHRIJVEN kan via onze scoutssite waar je het
rekeningsnummer kan terugvinden. Het lidgeld bedraagt 60 euro voor het
eerste kind en 50 voor het tweede. Voor nieuwe leden: vergeet ook zeker
niet je gegevens via onze scoutssite in te vullen en niet enkel te storten.
Enkel op deze manier krijg je een lidnummer bij Scouts en Gidsen
Vlaanderen (zo kan je bijvoorbeeld van de korting bij Hopper genieten).

Tenslotte willen wij nog eens benadrukken dat iedereen in onze scouts
hartelijk welkom is en wij NIEUWE SCOUTSLEDEN met open armen
ontvangen. Heb je nog nichtjes, neefjes, buurmeisjes, buurjongens,
klasgenootjes,… die nog niet in een jeugdbeweging zitten en zich graag
willen amuseren op zaterdag? Ken je mensen die jaloers zijn wanneer
je verhalen over kamp vertelt? Heb je vrienden die ook graag zo een
cool uniform willen dragen en vrienden willen maken voor het leven?
Een oud wijs man zei ooit eens dat je in de scouts zelfs meer leert dan
op school! In de scouts leer je samenleven in groep en de handen uit
de mouwen te steken. Op kamp, op tocht, en tijdens onze wekelijkse
activiteiten leren we samen met anderen kiezen en beslissen. Al
doende word je zelfstandig en leer je je plan trekken: vuurtje stoken,
eigen potje koken, slapen in een tent en bedden sjorren, samen op
avontuur,.. Klinkt dit als muziek in de oren? Neem zeker eens een
vriendje/vriendinnetje mee en laat ze proeven van de scouts! Hoe
meer zielen, hoe meer vreugde!
Wij, Martin, sen en Gill, zullen eind deze maand ook stoppen als
groepsleiding. Je kan voorlopig nog altijd contact met ons op nemen bij
vragen of opmerkingen. Aarzel zeker niet om ons via mail, via telefoon,
via postduif, na een vergadering,... te contacteren. Wij hebben er
alledrie prachtige jaren op zitten en willen jullie dan ook bedanken
voor de steun en het vertrouwen! Aan de mensen die momenteel een
traantje aan het wegpinken zijn: niet getreurd. Wij hebben gezorgd
voor fantastische vervangers! Op overgangsweekend stelt de nieuwe
groepsleiding zich voor en staan ze zeker ook open voor een
kennismakingsbabbeltje. Wij zijn er zeker van dat zij dat supergoed
gaan doen en wensen hen heel erg veel succes! :-)

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

Belangrijke data
23/09 - 25/09: Geen vergadering (leidingsweekend)

30/09 - 02/10: Overgangsweekend

Overgangsweekend
30/09 - 02/10
Het is weer zover, ons jaarlijkse overgangsweekend staat voor de deur. Dit jaar weer op
onze gebruikelijke locatie te Dworp zodat we er weer een knalweekend van kunnen maken.
Daarom voorzien we zelf geen vervoer maar vragen we jullie om jullie kind op vrijdag af te
zetten en op zondag te komen halen in de Fresnaye. Zoals gewoonlijk gaan alle laatstejaars
over naar hun nieuwe groep en wordt de leiding voor het nieuwe jaar bekend gemaakt. Blijf
op zondag zeker nog even plakken voor een hapje en een drankje waarbij de nieuwe
leidingsploeg wordt bekend gemaakt. Hieronder wat meer informatie.
Wanneer?
Vrijdagavond 30 september om 19u00 stipt aanwezig @La fresnaye
Zondagmiddag 2 oktoberom 12u00 ophalen ter plaatse (La fresnaye)
Blijf gerust even hangen, wij voorzien voor iedereen een hapje en een drankje en doen om
12u15 een voorstelling van de nieuwe leiding
Waar? Prins Boudewijnlaan, 1653 Beersel
Hoe? Inschrijven via het online formulier dat in de loop van september wordt verspreid via
onze sociale media kanalen (E-mail, Whatsapp, Facebook)
Prijs? 20 euro, op voorhand te storten op rekeningnummer BE45 7340 1256 9589
Vermelding: OW_NAAM+VOORNAAM KIND_TAK
Liefst pas betalen na inschrijving via online formulier
Wat neem ik allemaal mee?
- Matje/luchtmatras + pomp
- Slaapzak
- Toiletzak (tandenborstel, tandpasta, shampoo, conditioner,…)
- Handdoek
- Kleren die vuil mogen worden
- Aangepaste kledij aan het weer
- Dikke pull
-…
Met dit weekend hopen we het nieuwe scoutsjaar mooi in te zetten.
Indien er nog vragen zijn mag je zeker een van de onderstaande leiding contacteren.
Febe – febe.ameys@scoutinghalle.be
Sen – sen.vanpoucke@scoutinghalle.be
Louise – louise.rassaerts@scoutinghalle.be

KAPOENEN
SEPTEMBER '22

Heyyy allerliefste kapoentjes,
Kamp zit er op en we gaan jammer
genoeg onze laatste maand tegemoet!
Maar we maken er een knaller van! :))
xxxx
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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.
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KABOUTERS
Omg de laatste maand all???!!! Omdat we nog niet alles van onze super
coole bucketlist hebben gedaan gaan we dat nu allemaal in 1 maand doen!!
We horen jullie al zeggen: huh wat? Dat gaat toch nooit lukken?? Zeker wel!
En als het lukt blijft Wout nog een jaar!!! WOEP WOEP!

Sleep-in
Vrijdag 09/09: 18u zaterdag 10/09: 17u
HOOOWLAAAA POOOWLAAA!!
Deze week maken we tijd voor
een laatste MEGA sleep-in!
Deze zal doorgaan op een
andere locatie dan de scouts.
Het exacte adres wordt zo snel
mogelijk meegedeeld via
WhatsApp!
Jullie hoeven nog NIET gegeten te
hebben. Wat neem je zeker mee:
zwemkledij, een vleesje voor de
BBQ en ander lekkers. wie kan:
een tent, slaapzak, matje, kleren,
toiletgerief etc en 10 euro.
DIT WORDT DE MEEST EPISCHE
SLEEP-IN UIT JULLIE LEVEN!!

Stadsspel
Zaterdag 03/09
14u - 17u
Vandaag spelen we een
JONGENS-ZWANGERSCHAPSSPEL.
Huh wat? Hoe moeten we ons dan
verkleden? Als een zwangere
jongen, duh!! Het wordt le-gen-darisch!!

Olympische
winterspelen
Zaterdag 17/09
14u-17u
(Kleine tip)

Vandaag is het de epische
Olympische Winterspelen, breng
je mooiste skipak mee maar
vergeet zeker geen bikini of
badpak. Hmm, vreemd.
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GEEN SCOUTS
Zaterdag 24/09
De leiding gaat het nieuwe jaar
voorbereiden op een
leidingsweekend, dit weekend
GEEN SCOUTS dus! Pfffff wij zijn
tijdens het vergaderen de hele
tijd aan kamp aan het denken....
Jullie ook tijdens de lessen?

Overgangsweekend
Zaterdag 30/09 02/10
We gaan ons super mega kei
leuke jaar samen afronden en
we geven jullie af aan jullie
keileuke nieuwe leiding.
Spannend toch?!
Bekijk het aparte blad in de
Kreoline voor meer informatie
over het weekend.

Laatste woordje van de leiding
Omdat het onze laatste Kreoline is willen we nog een speciaal
bedankje aan jullie, de kabouters, geven. Jullie waren SUPER en mede
dankzij jullie hebben we ons elke zaterdag keihard geamuseerd!
Hopelijk hebben jullie even veel van de zaterdagen en van kamp
genoten als ons. En blijf voor altijd in de scouts he!! En flink zijn bij de
nieuwe leiding he!! We gaan jullie missen.

EIND
REDACTIE
Milly Robinson
+32468313813
Beata Bouwer
+32493034925
Wout Van Poucke
+3247118037
Dot Van Doorsselaere
+32497920959
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Welpen

14u - 17u

3/09; BELSACK-HET-ZELF VERGADERING
vandaag gaan we samen met jullie, de
handige harries, onze handen uit de
mouwen steken en onze vetste DIY skills
boven halen om zotte dingen te bouwen.

14u - 17u

10/09: KOOK VERGADERING
Vandaag worden jullie allemaal kleine
chef's. Zoals het spel op kamp kunnen
jullie ingrediënten winnen en zo het
beste gerecht samenstellen. MAAR NU
VOOR ECHT!

14u - 17u

17/09: BOWLEN IN DE BOWL FACTORY
Vandaag al onze laatste vergadering wat
gaat een jaar toch snel. ALs afsluiter van dit
jaar gaan we samen bowlen in de bowl factory.
We spreken af aan de parking van stroppen en
zoeken nog enkele ouders die voor ons willen
rijden, Dit regelen we in de whatsapp

24/09: GEEN VERGADERING!
VVandaag is er helaas geen vergadering. Dit
omdat de leiding op leidingsweekend is zodat
we het nieuwe jaar kunnen voorbereiden. Tot
op overgangsweekend kids!

30/09-02/10: OVERGANGS WEEKEND
OEEH!! Het spannendste weekend van het jaar
is er weer. Meer informatie hierover vind je
elders in de kreoline.

Siana
04 68 10 56 87

Oscar
Hannelore
04 99 21 07 22 04 68 26 12 98

Lorin
04 68 31 75 73

Gill
04 68 10 99 14

Moeze Woordje
Een nieuw begin
Ik hoop dat jullie een fantastisch kamp hebben gehad. Vermits niemand me liet weten
waar ullie naartoe trokken, kon ik ook niet op bezoek komen. Misschien hebben jullie mij
willen sparen tijdens mijn drukke verhuisperiode, want ik woon niet meer in de dekenij maar
in de Kardinaal Cardijnstraat nummer 12, naast de Oude Post. Ik ben dus van 1 september
op pensioen, maar op dit moment (21 augustus) kijk ik nog altijd nieuwsgierig uit naar jullie
speech op mijn afscheidsviering in de basiliek. Zolang mijn opvolger het goed vindt, blijf ik
wel een artikeltje schrijven voor Kreoline.
Er wordt al wel eens gezegd: je oogst wat je zaait. We bedoelen dan dat je krijgt wat je
verdient. Dat kunnen landbouwers alleen maar hopen, want wij weten dat dit niet altijd het
geval is. Hun oogst is van veel méér afhankelijk dan enkel het zaaien. Dit jaar is het de
droogte die roet in het eten gooit. Sommige teelten werden terug omgeploegd wegens te
droog. Brute pech!
We zouden er beter toch aan wennen volgens de weermannen en –vrouwen, want dit is niet
zomaar een toevallig verschijnsel. Deze trend zal zich ook in de komende jaren doorzetten
door de klimaatsverandering. Wanneer we nog willen oogsten wat we gezaaid en geplant
hebben, dan zullen we daarop moeten inspelen en meer water bufferen. Want regen is er in
totaal nog steeds genoeg. Het komt erop aan dat wanneer de regen valt, deze te koesteren.
Maar droogte, als metafoor dan, lijkt wel de hele samenleving te teisteren. Ons geduld met
elkaar raakt snel opgedroogd, in het verkeer reageren we al gemakkelijk eens oververhit,
onze relaties verzilten en het respect voor mekaar smelt als sneeuw voor de zon. Zo
verdragen we amper nog wat kattenkwaad van jongeren op kamp, steken we potsierlijk
onze middenvinger op naar die niet zo handige voorligger in het verkeer, en blijven we op
sociale media ons grote gelijk verkondigen.
Is onze buffer van medemenselijkheid opgeraakt? Is de wereld echt een dorre vlakte
geworden of merken we gewoon de sappige ‘malse‘ regen niet op? Zien we naast de
overlast ook nog al die geëngageerde jongeren die het beste van zichzelf geven op kamp
met hun jeugdbeweging en nu bij het begin van een nieuw scoutsjaar?
Dag nieuw schooljaar, dag nieuw werkjaar, dag nieuw scoutsjaar, dag nieuw begin.
Welkom nieuwe klas, welkom nieuwe leden in onze verenigingen. De planning staat klaar,
de zenuwen gespannen, de agenda weer paraat.
Het maakt dat de vakantieherinneringen snel vervagen.
Dag zon die ons zoveel warmte gaf, dag vakantie met pret en rust en zonnetijd.
Dak kersvers jaar vol verwachting.
Geef ons de komende maanden goesting om te werken, ruimte om te spelen, een hart voor
onze medemensen en vrienden, en een heerlijk groepsgevoel.

-Raymond, de moeze

Verjaardagen

Jong Gidsen
September

zaterdag 03/09
14u - 17u
Doe vandaag je volledig
uniform aan!! Dit zou je
wel eens vooruit kunnen
helpen tijdens ons
STADSSPEL. Bereid je maar
voor op de beste
vergadering van het jaar.

zaterdag 10/09
10u - 17u
Deze zaterdag willen we
met jullie graag op
DAGTOCHT gaan. We spreken
om 10u af aan de lokalen.
Vergeet zeker niet een
vleesje, gamel en
eventueel nog een
groentje. Tot dan!!!

zaterdag 17/09
14u - 17u
Om ons jaar goed af te
sluiten, doen we een
POOLPARTY. Hiervoor
spreken we af bij Sen
thuis: Korenbloemweg 23,
1501 Buizingen. Vergeet je
zwemkledij niet!!

zaterdag 24/09
GEEN VERGADERING
Deze zaterdag is er geen
vergadering omdat wij met
de leidingsploeg op
leidingsweekend gaan om
het nieuwe jaar voor te
bereiden. Tot volgende
week op OVERGANGSWEEKEND.

vrijdag 30/09
- zondag 02/10
Dit weekend gaan we op
OVERGANGSWEEKEND! Meer
info vind je vooraan in de
kreoline. Officieel onze
laatste dag samen, of
misschien ook niet ;)

LOUISE RASSAERTS - 0493 07 08 00
SEN VAN POUCKE
- 0475 97 48 90

JONG VERKENNERS

Zaterdag 3/09 van 14-17u
Hopelijk zijn jullie een leuk
schooljaar begonnen!!
Vandaag doen we
waterspelletjes.

Zaterdag 17/09 van 14-17u
Omdat dit de laatste
vergadering van het jaar is
met ons blijft dit nog even
een verrassing.

Vrijdag 30/09 - Zondag 2/10
Het is overgangsweekend!!!
Meer info hierover op een
apart blad in de kreoline.

Zaterdag 10/09 van 14-17u
Allemaal komen, we doen
vandaag een stadspel.

Zaterdag 24/09 van 14-17u
Geen vergadering want het is
leidingsweekend :(((((

Margaux Vander Oost
Renske-faye Defranc
Robbe Deman
Lomme Schets
Tijl Lanckriet

0471820561
0474605168
0476206187
0489976166
0493502036

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.

Givers
Yow allemaal!! De laatste maand is al aangebroken,
hopelijk allemaal genoten van kamp en klaar om nog
een laatste maandje met ons te knallen!

Zaterdag 3 september
14u-17u
Spectakulo

Jullie kennen het wel het befaamde festival in Halle
waar verschillende culturen zich verenigen. Wij als
scouts kunnen in de plaatje dus niet te missen zijn.
Kom dus zeker af!! We sluiten ook hier af!!!

Zaterdag 10 september
13u-17u
Picnick

Vandaag gaan we nog eens een rustige dag
tegemoet! Lekker wat eten en rustige spelletjes op
een mooi plaatsje. We spreken af in het
warandepark van Essenbeek en sluiten daar ook af!!!

Zaterdag 17 september
14u-17u
Ver(r)assing

Onze laatste vergadering is aangekomen!! Of het
een verrassing of verassing zal worden kan je op
deze dag ontdekken. Jullie allemaal van de partij?

Zaterdag 24 september
geen vergadering

Helaas pindakaas speculaas. Vandaag geen scouts dus
voor julie wordt het een waas.
Ps: jullie leiding is op weekend om te vergaderen voor het
nieuwe jaar

30sept - 2okt:
overgangsweekend

Jammer maar helaas het jaar zit er voor ons op. We willen jullie alvast
bedanken voor het mooie jaar. We zullen nog een laaste avond samen
genieten en daarna weet je je nieuwe leiding. Ook bekom je info elders in
de kreo.

Veeel groetjes en nog eens bedankt voor het
toffe jaar!!!
XXX Martin en de rest

Jasper Berteloot
0492 05 59 35

Emiel Havaux
0470 57 93 72

Febe Ameys
0471 09 52 49

Martin Sanchez
Ortega
0495 13 78 85

IN LOVING MEMORY OF

JIN MNE
OKTOBER 2, 2021- OKTOBER 1, 2022

FUNERAL SERVICE
VRIJDAG 30 SEPTEMBER - ZONDAG 2
OKTOBER
LA FRESNAYE BEERSEL

ORDER OF SERVICE
ONZE LAATSTE DRINK
We maken onze lievelingsdrankjes na om afscheid te
nemen van het goede Jin leven.
3 september, 14-17u @Casa Iannis

ONS LAATSTE ONTBIJT
Vanaf 12u ontbijten we samen uitgebreid en luxueus.
10 september

ONS LAATSTE SPEL ALS KADEE
We laten een laatste keer onze innerlijke kadee los om echt
afscheid te nemen van onze scoutskinderjaren.
17 september, 14u-17u @Scoutslokalen

ONS LAATSTE LW ALS JIN
Het is gedaan met het maar half luisteren naar
groepsraden want vanaf nu begint het echte werk.
23-25 septemher

HET EINDE
Overgangsweekend
30-02 oktober

"Met veel vertrouwen geven wij de fakkel
aan jullie door.
Het was ons een waar genoegen om met
jullie ons laatste scoutsjaar door te
brengen. Jullie hebben ons hart verwarmd
en veroverd. Hartelijk bedankt voor alles
en het ga jullie goed."

AFSCHEID NEMEN IS MET ZACHTE VINGERS,
WAT VOORBIJ IS,
DICHTDOEN EN VERPAKKEN IN DE GOEDE
GEDACHTEN DER HERINNERING

De diamantendriehoek
GONE, BUT ALWAYS IN OUR HEARTS

HELP
Scouts en gidsen Halle
VOORUIT
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Doe je aankopen bij MAKRO en
steun Scouts en gidsen Halle!

1
2
3

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

TOT VOLGENDE
MAAND!

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

