KREOLINE OKTOBER

C O N T A C T MO ME N T
OKTOBER
Deze maand organiseren wij een
VERPLICHT infomoment voor alle
ouders met de nieuwe leiding. Deze
zal elke zaterdag in de maand
oktober doorgaan na scouts.
Hierbij ontvangen jullie het nieuwe
jaarkenteken en vragen wij jullie
om de gegevens van jullie
kind(eren) na te kijken zodat alle
gegevens kloppen. Hier kan u ook
vragen naar het lidnummer van uw
kind om uw individuele steekkaart
up-to-date te houden via
groepsadminsistratie.
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Scouts en gidsen Halle
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Doe je aankopen bij MAKRO en
steun Scouts en gidsen Halle!

1
2
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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
Geachte lezers, leden, ouders en sympathisanten,
Na het trieste afscheid in september van de oude leiding begint de vreugde
van het nieuwe scouts jaar in te werken. De leiding leert stilaan hun nieuwe
groep beter kennen. En de “verse” leiding leert de kneepjes van het leiding
geven.
We kijken er dan ook met de hele leidingsploeg naar uit om van het nieuwe jaar
een topjaar te maken (zoals altijd).
In oktober doen we dit jaar opnieuw de hele maand lang oudercontacten. Je
kan na de vergadering steeds aan de lokalen terecht voor al jullie vragen en
om de medische fiches van je kind te controleren. De leiding zal je ook al in
grote lijnen uitleggen wat er dit scoutsjaar allemaal op hun planning staat.
Nieuwe leden kunnen zich steeds inschrijven via onze scouts website. Dit
bedraagt 60 euro voor het eerste kind en 50 voor het tweede. Zowel het
inschrijvingsgeld als het kamp wordt deels terugbetaald via de mutualiteit.
Deze formulieren voor de terugbetaling zijn terug te vinden op de site van de
eigen mutualiteit.
Om af te sluiten geven we graag al de datum mee van het belofteweekend
voor de jongste takken. Dit is van 18 tot 20 november in Asse. Verdere
informatie over de locatie en uren van afspraak volgen later nog.
Indien u nog vragen of opmerkingen heeft aarzel zeker niet om iemand van de
leiding te contacteren of aan te spreken voor of na de vergaderingen.
Ne stevige linker,
Lomme, Lorin en Robbe

Lomme Schets 0489 97 61 66
Robbe Deman 0476 20 61 87
Lorin Cleymans 0468 31 75 73
www.scoutinghalle.be
Groepsleiding@scoutinghalle.be

MOEZEWOORDJE

Een nieuw begin

Zowel voor mij als voor jullie was september een nieuw begin. Vanaf 1 september ben
ik gepensioneerd en dus geen actief pastoor-deken meer, maar ik blijf in Halle wonen
en blijf beschikbaar om ergens in te springen. Jullie zouden als leiding best eens contact
nemen met mijn opvolger, de nieuwe deken Guy en hem vragen hoe hij nu zijn inbreng
ziet… Momenteel zoek ik nog een beetje mijn weg in dat nieuwe levensritme.
Beste scouts, ik wil jullie enorm bedanken voor jullie aanwezigheid in de dankviering in
de basiliek en daarna op de receptie bij mijn afscheid. Het mooiste moment op de
receptie was absoluut de schitterende toespraak van huidige en oud-leiding waarin jullie
een deugddoende waardering uitspraken en mij de fantastische totemnaam
‘TOEGEWIJDE ARTAMUS” hebben toegekend. Ik ga die met eer dragen en vanaf nu ga ik
als ‘Toegewijde Artemus’ verder door het leven.
Een beetje een nieuw leven, een nieuw begin…
Maar ook jullie begonnen een nieuw scoutsjaar met als jaarthema: “Scouting, DAS
goesting”
en dat woordje DAS in hoofdletters heeft een dubbele betekenis:
- Je wil die scoutsdas graag dragen, met goesting je das omdoen.
- Je gaat met volle goesting naar de keuze, het is jouw vrije keuze, je hongert naar de
scouts, want ja, scouts, da’s voor ’t leven!

Ik wens jullie dan ook een keinijg nieuw werkjaar. Bladzijde voor bladzijde schrijf je een
nieuw verhaal van 10 maanden. Het vorige verhaal gaat de kast in, waar het langzaam
vergeelt en ‘verleden’ wordt. Het nieuwe verhaal ben je pas beginnen schrijven, je weet
zelf nog niet goed hoe. Het is een verhaal van hoop en verwachting, vol vraagtekens…
Vandaag is het een verhaal dat vlot verloopt, en morgen krijg je nauwelijks een letter op
papier. Ook je stemmingen wisselen, ze maken je verhaal humoristisch, onzeker, teder,
enthousiast. Zeker is dat het wel jouw verhaal wordt, ook al schrijf je soms dingen waar
je morgen spijt van hebt. Je moet er nooit één dag uitlichten, je moet achteraf jouw
verhaal in zijn geheel lezen. Ik zou dat willen noemen: je verhaal schrijven in de palm
van Gods hand. Hij neemt je zoals je bent. Je mag schrijven op jouw ritme en met al je
kwetsbaarheid. Schrijf maar rustig verder en geniet.
Aan allen een fijn scoutsjaar en nogmaals dank voor alles!
Raymond, de moeze

BELANGRIJKE DATA
Oudercontacten elke zaterdag in de maand
oktober na de vergadering
Dag van de Jeugdbeweging
vrijdag 21/10
Kaas & Wijnavond - VZW Scouting groot Halle
zaterdag 5/11
Belofteweekend (Jonge-Takken)
18-20 november
Truffelverkoop
zaterdag 26/11
Fakkeltocht
zaterdag 10/12

Beste leden, ouders, oudleiding en sympathisanten,
Het is weer tijd voor onze jaarlijkse kaas- en wijnavond! De vzw Scouting Groot Halle nodigt jullie uit
op zaterdag 5 november vanaf 17u in Zaal Lindegroen om te genieten van onze heerlijke kaas- en
vleesschotels. Place to be: Jozef Degelaenstraat 1 B, 1501 Halle
Geniet je liever van al dat lekkers bij jou thuis? Wegens groot succes, bieden wij ook dit jaar onze
“Pakket Mee”-formule aan! Uit wat kan je kiezen?
●
●
●
●

Voorgerecht: 4 artisanale kaaskroketten (nog zelf te frituren)

●
●

Dessert: chocomousse en tiramisu

Kaasschotel: 8 soorten kaas (druifjes en nootjes) + assortiment brood + slaatje
Charcuterieschotel: 7 soorten vlees + augurkjes, uitjes en mosterd + assortiment brood + slaatje
Kinderschotel: 1 stuk neutrale kaas + babybel + 1 balletje + 1 croque (nog zelf te bakken) + kerstomaatjes + ketchup
+ leuk cadeautje
Wijnen en cava

Bestel je favorieten via onderstaande QR-code vóór 31 oktober en haal ze af op 5 november van
16u30 tot 19u in ’t Lindegroen.

Kan je er niet bij zijn maar wil je toch graag steunen? Je kan steeds een vrije bijdrage storten op ons
rekeningsnummer BE50 7340 3651 1718 voor een virtuele kaaskroket!
Dankzij jullie steun en sympathie kan de vzw de scoutsgroepen blijven ondersteunen op vlak van
lokalenonderhoud en aankoop van materiaal.
Graag tot 5 november!
Groetjes, de mensen van de vzw en de leiding van Scouts Sint-Rochus, Halle Centrum & Akabe Joepie
Halle

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.

VERJAARDAGEN

Louise De Koster
Willem Pieters
Niya Devogeleer
Noa
Leemans
Nathan Stock
Marthe Van Malderen
Daan De Keyster
Vins Debrie
Elli
Van Zandweghe
Silvio Salier
Nicolas Borremans
Nolleke Springael
Nette Benoot
Maurice Benoot
Dot
Vandoorsselaere
Lucie De Groote
Luna Denys
Emilie Goossens

Kabouter
Welp
JG
Leiding
Giver
JG
JV
JV
JG
Giver
Leiding
Welp
Kabouter
Welp
Leiding
Kabouter
Kabouter
Giver

2/10/2014
3/10/2014
7/10/2010
9/10/2004
10/10/2008
11/10/2011
12/10/2011
13/10/2011
14/10/2010
19/10/2007
21/10/2004
22/10/2014
23/10/2014
23/10/2014
23/10/2003
25/10/2012
30/10/2012
30/10/2007

8 jaar!
8 jaar!
12 jaar!
18 jaar!
14 jaar!
11 jaar!
11 jaar!
11 jaar!
12 jaar!
15 jaar!
18 jaar!
8 jaar!
8 jaar!
8 jaar!
19 jaar!
10 jaar!
10 jaar!
15 jaar!

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 Noa 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.

Gill Mertens
0468109914

Noa Leemans
...

Renske-Faye Defranc
0474605168

Olivia Sermon
...

Kabouters
08/10: vriendjesdag!!!!
Het jaar kan eraan beginnen met
direct een vriendjesdag. Breng dus allemaal zoveel
vrienden mee als je maar kan (;

15/10: ruiltocht

Waar gaan we vandaag voor ruilen???? Iets lekkers misschien
of niet

22/10:

Wie, Waar en met Wat?? Als je het antwoord wil weten kom
dan zeker naar deze vergadering. Vergeet zeker je
onderzoekersinstinct niet!

29/10: Halloween
We gaan samen alle hoekjes van Halle ontdekken.
Vergeet je griezeligste verkleding niet !!

Aan alle ouders: Elke zaterdag van oktober kan je je
kind komen inschrijven na de vergadering.
Amber Vander Oost
0468406364

Nicolas Borremans
0499139448

Pieter Dierick
0468254154

Siana De Smedt
0468105687

WELPEN
Oktober

Op overgangsweekend hebben de nieuwe welpen het land
van grijs omgetoverd in een land vol kleuren. Deze maand
gaan we op verkenning doorheen het hele land!

8 oktober van 14u-17u

Vriendjes dag/ Back to
scouts
De eerste vergadering van het jaar, EINDE-LIJK!! Niemand gaat graag alleen op
stap, jullie mogen allemaal jullie vriendjes
meebrengen naar de scouts en dan gaan
we samen op zoek naar het leukste
scoutsspel!!! Klaar? Start!

SCOUTS

15 oktober van 14u-17u

Nergens beter
dan thuis
Nu we hebben kennisgemaakt met het
scoutsleven is het tijd om van de
scouts een echte thuis te maken.
Waaruit bestaat jullie droomlokaal?
Kunnen wij het maken? NOU EN OF!!

22 oktober van 14u-17u

Het mysterie van het
bos...
Welpennn!!! De boswachter heeft
contact met ons opgenomen. Er
gebeuren rare dingen in het bos.
Komen jullie mee op onderzoek? Zorg
dat je kleren warm genoeg zijn en
tegen de regen kunnen, wie weet
komen we grillige dingen tegen.

28 oktober om 19u tem 29 oktober 17u

Onze eerste nacht samen

Wat breng ik mee?
-uniform
-pyjama
-toiletzak
-slaapzak
-matje
-knuffel
-10 euro

Het scoutsjaar is nog maar net
begonnen en het is al tijd voor onze
eerste nacht samen. In het verre
Amerika vieren ze Halloween, kennen
jullie dat? Kom verkleed als jullie
favoriete griezel. Tot dan!
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scan mij

na elke vergadering van
17u tem 17u30

Contactmomenten
Gedurende heel de maand oktober
houden wij contactmomenten voor
ouders. Op deze manier hebben jullie de
kans ons te leren kennen, de gegevens
van je welp na te kijken, je welp in te
schrijven en vragen te stellen. Het is de
bedoeling dat er voor elke welp 1x
iemand langskomt. Tot dan!

Onze eerste maand zit er al op, tot
volgende maand?!?!?
Alicia

Flore

Jules

04 85 50 99 11
04 68 26 56 60
04 68 12 50 06

Hannelore

04 68 26 14 98

JONG GIDSEN
OKTOBER

HET NIEUWE SCOUTSJAAR IS
AANGEBROKEN EN WIJ KIJKEN ER
ALVAST ENORM HARD NAAR UIT!!!

ZATERDAG 08/10
14H-17H

VOOR DE EERSTE VERGADERING VAN HET JAAR VLIEGEN WE ER METEEEN IN!
VANDAAG IS HET VRIENDJESDAG DUS NEEM
ALLEMAAL JULLIE VRIENDINNEN MEE!!
ZATERDAG 15/10
14H-17H

BACK TO THE BASICS!!! VANDAAG SPELEN WE EEN
STADSSPEL/LADDERSPEL! WIE IS VAN DE PARTIJ??
ZATERDAG 22/10
14H-17H

WIE VAN JULLIE IS DE GROOTSTE PRANKSTER?
KOM HET ONS DEZE ZATERDAG BEWIJZEN DOOR
UW BESTE GRAPPEN/STREKEN BOVEN TE HALEN!

ZATERDAG 29/10
14H-17H

KOM ALLEMAAL VERKLEED IN JULLIE ENGSTE
EN MEEST GESTOORDE KOSTUUM, WANT HET IS HALLOWEEEEEN!!
DIT WAS HET VOOR ONZE EERSTE
MAAND!! HOPELIJK HEBBEN JULLIE ER
EVENVEEL ZIN IN!!!

DEZE MAAND ZULLEN NA IEDERE
VERGADERING OOK DE
OUDERCONTACTEN PLAATSVINDEN WAAR
DE JONG GIDSEN KUNNEN WORDEN
INGESCHREVEN, TOT DAN!

Chayenne: 0468300681 Anna: 0472718531
Milly: 0468313813 Lomme: 0489976166

WE KLINKEN MET Z'N ALLEN OP HET

Nieuwe Jaar !
JOOOOW JV'S,
We vliegen meteen stevig in onze eerste
maand met een heerlijk menu aan geweldige
vergaderingen! Hopelijk hebben jullie er even
veel zin als ons :)
Feestelijke groetjes,
Jullie gloednieuwe leiding

ELKE ZATERDAG 14U-17U
GUIDO GEZELLESTRAAT, 1500 HALLE

JV's
OP HET MENU:

HAPJES

ZATERDAG 8 OKT 14U-17U:
OLYMPISCHE SPELEN + VRIENDJESDAG
BEGINNEN DOEN WE MET EEN HEERLIJKE
MOUSSE VAN VOETBAL, GEVOLGD DOOR EEN
VERRUKKELIJK TOEFJE TREFBAL OP EEN
SMAKELIJK BEDJE VAN HONKBAL! VERDER
LATEN WE HET OVER AAN JULLIE
VERBEELDING :) VOOR DE HAPJES MOGEN
JULLIE ZEKER OOK JULLIE VRIENDJES
MEENEMEN OM EENS VAN ONZE GEWELDIGE
SCOUTS TE KOMEN PROEVEN! TOT DAN :)

VOORGERECHT

ZATERDAG 15 OKT 14U-17U:
SNOEPVERKOOP
WIE HEEFT ER NU GEEN SNOEPJES ALS
VOORGERECHT OP HET MENU? VANDAAG
VLIEGEN WE ER STEVIG IN MET ONZE EERSTE
VERKOOP. ALLEN AANWEZIG ZODAT WE ONS
KOMENDE GLAMOUREUZE JAAR KUNNEN
FINANCIEREN :

JV's
OP HET MENU:

HOOFDGERECHT

ZATERDAG 22 OKT 14U-17U:
BOSSTRATEGO
ALS HOOFDGERECHT WAGEN WE ONS AAN EEN
ECHTE KLASSIEKER: BOSSTRATEGO! KOM
GERUST AF VOOR EEN VERFRISSEND
HOOFDGERECHT MET EEN UITDAGEND
KARAKTER :)

NAGERECHT

VRIJDAG 28 OKT 19U - ZATERDAG 29 OKT 17U:
HALLOWEEN SLEEP-IN
ALS DESSERT EEN ECHTE KNALLER OM ONZE EERSTE
MAAND MEE AF TE SLUITEN: SLEEP-IN!
KOM MET Z'N ALLEN AF VOOR EEN GEWELDIGE 2
DAGEN :) WAT ER PRECIES OP HET PROGRAMMA
STAAT? DAT IS VOORLOPIG NOG EEN VERRASSING,
MAAR PLEZIER IS GARANTIE!
JULLIE MOETEN VRIJDAGAVOND REEDS IETS GEGETEN
HEBBEN EN MOGEN IN HALLOWEEN THEMA KOMEN!

WAT MOET IK MEENEMEN?
-

10 EURO
ID
SLAAPZAK
TANDENBORSTEL & TANDPASTA
KUSSEN
MATJE
ZAKLAMP
EVENTUELE MEDICATIE
SCOUTSUNIFORM

BELANGRIJK: OM TE MOGEN
KOMEN OP SLEEP-IN, MOET JE
INGESCHREVEN ZIJN !

BELANGRIJKE INFO (VOOR OUDERS):
Beste ouders, het nieuwe scoutsjaar is begonnen en dat
betekent natuurlijk ook opnieuw inschrijven! Graag allemaal
zaterdag 8 oktober om 17u aanwezig voor inschrijving aan
de scoutslokalen. Lukt die dag niet? Dan kunnen ook 15 en
22 oktober om 17u.
Voor de sleep-in moet elke jv aanwezig, ingeschreven zijn.

WE HEBBEN OOK EEN WHATSAPP GROEP!
SCAN DE QR-CODE OM AAN TE SLUITEN :)

En met dit heerlijk menu, is onze eerste maand alweer voorbij.
Tot in november!
PS: Deze foto is genomen nadat we te weten kwamen dat wij jullie
leiding werden :))

HELENA: 0486267177
DOT: 0497920959
TIJL: 0493502036
ARNO: 0489088183

Givers

Oktober 2022
Zaterdag 08/10/2022: 14-17u,
Hey givers, vandaag gaan we om het jaar goed te
starten een klassieke ruiltocht doen om onze sobere
giverlokaal tot een kleurijke en "aestethic" lokaal te
transformeren.

Zaterdag 15/10/2022: 14-17u
PIZZA FAIR
Vandaag gaan we gratis koken met streekproducten om een pizza te
maken!!! let op we spreken af aan het plukpark Rodenem:

Zaterdag 22/10: 14-17u, Zoek-de-leiding:
Vandaag gaan we.... wacht eens even waar
is de leiding???

Zaterdag 29/10: 14-17u, Stadsspel
Om de maand goed af te sluiten spelen we
een stadsspel om te stad nog eens onveilig
te maken.

Dit was het dan voor
deze maand, Tot de
volgende!
Robbe Deman
0476 20 61 87

Louise Rassaerts
0493 07 08 00

Oscar Sanchez Ortega
0499 21 07 22

Lorin Cleymans
0468 31 75 73

Jin
Oktober is onze eerste maand maar ook de favoriete
maand van Thars! Waarom? Halloween is lit!!!
Deze kreoline kan veranderen afhankelijk van onze
werkjes dus hou de groepschat in de gaten.

8/10
Kennismaking en bespreking jaar op scouts
Na veel wachten zijn jullie eindelijk JIN. We gaan direct starten
met ons PERFECT jaar te bespreken en gaan alles beslissen wat
we dit jaar gaan doen. Pak een vriendje mee (in vorm van een
knuffel) deze zullen we op een creatieve manier laten
ontploffen.

15/10
Foto + filmpje get to know
ONDERNEMEN
REFLECTEREN
GELD MAKEN
Wat is het belangrijkste aan een goed jinjaar? Goede
reclame/socials. We gaan de perfecte foto maken voor onze
reclame namelijk zie foto. Kom allemaal verkleed in kleurijk
kledij en pak ook een mooie kostuum/kleedje mee voor ons
filmpje.

22/10
Sportvergadering

Hopelijk hebben we tegen dan een werkje en moet dit niet
doorgaan. Ik ben namelijk al 1 maand gestopt met fitten maar
geef me de tijd en ik maak jullie allemaal kapot.

29/10
Griezeltastische Halloween
We starten in de vroege ochtend met op de markt lekkere
pompoensoep te verkopen en gaan in de namiddag goed
nappen zodat we tegen de avond/nacht er weer goed
tegenaan kunnen op onze fantastische halloweenparty.

Kusjes van jullie 2 vaders x

TOT VOLGENDE
MAAND!

Eindredacteurs: Oscar Sanchez Ortega, Chayenne Lopes &
Renske-Faye Defranc

