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Moezewoordje

In het aquarium van het leven zwemmen veel vissen.
Als later de netten worden opgehaald, zullen zij die geen vin hebben uitgestoken, achter het
net vissen. Gelukkig zijn de mazen van Gods net hemelsbreed zodat we de litanie van de
vissen met humor mogen meebidden:

In de waterspiegel van ons hart herkennen we ons als schelvissen die altijd maar schelden,
of kabeljauwen die anderen graag uitjouwen.
Soms zijn we gladde palingen die kronkelen naar eigen profijt, of we zwemmen graag als
walvissen met open mond, om toch maar geen viske te missen.
Geen wonder dat we de buik vol hebben van alles en nog wat.
Ook zonder reuma lijken we op een stokvis, als we stokstijf en onberoerd blijven bij het leed
van anderen.
Soms lijken we op een rolmops die zich altijd maar afschermend oprolt om toch maar voor
niets aangesproken te worden.
Ook al zij we maar doodgewone kwabben, toch zwemmen we graag dicht bij het
aquariumglas om als goudvissen in eigen praal te pronken.
En de volgende dag zijn we net sardienen die zich zomaar laten inblikken zonder op te
komen voor de rechten van de verdrukte pilchards.
Van nature zijn we eigenlijk goede mossels die pas uit hun schelp komen als ze gekookt zijn.
We laten ons echter niet meesleuren met de stroom, maar als forellen willen we
stroomopwaarts, wat het ook moge kosten… ze zijn kostelijk die forellen.
We benijden alle garnalen die zich zomaar durven bootgeven en zich laten pellen voor de
goede zaak.
En we dromen van oesters die hun leven geven om voor de anderen parel te zijn.
Zo zie ja maar, we voelen ons vaak mossel noch vis.

Dit zou nog een late vastenbezinning kunnen geweest zijn, maar toch ook mijn PAASWENS:

Als de harde wintergrond open scheurt en de eerste plantjes hun groene kopjes laten zien,
dan geloven we dat de natuur weer tot leven komt.
Als de schijnbaar dode takken van een boom weer groene bladeren krijgen,
dan geloven we dat de boom weer gaat leven.
Als de vogels samen nesten beginnen bouwen en hun levenslied laten horen,
dan geloven we dat bij hen het leven verder gaat.
Als je al deze dingen om je heen ziet gebeuren, en je hoort dan het paasverhaal van Jezus die
weer leeft, zou je dan ook niet geloven dat Hij verrezen is?
Ik wens jullie allen een opgewekt Paasfeest!

Raymond, de moeze

April - vis - bezinning



Geachte lezers, leden, ouders en sympathisanten,

De goudgele paasbloemen richten zich naar de zon,
De chocolade paashaas springt tevoorschijn,

De koude maand maart is alweer om,
en april belooft weer zonneschijn!

Deze maand doen we nog eens een leidingswissel, iedereen krijgt voor 1 dag eens een
volledig andere leidingsploeg en ook de jin mag voor het eerst eens leiding staan.
Spannend!!!

In april organiseren de jinners ook voor het eerst hun Bal Marginal, een fuif voor alle oud
leiding, ouders en andere sympathisanten. Dit gaat door op vrijdag 21 april, komen is de
boodschap!

Vervolgens willen wij jullie nog eens attent op maken dat er op 8 april geen
scoutsvergaderingen zullen zijn. Wij vertrekken met heel de leidingsploeg op weekend om
het verdere scoutsjaar voor te bereiden.

Graag zouden wij ook nog even aan alle ouders willen duidelijk maken dat de leiding niet
verwacht dat u laat weten of uw zoon/dochter afwezig zal zijn via Whatsapp of andere
media. Tenzij dit uitdrukkelijk door hun gevraagd wordt.

Zo dit was het voor april. Moest u nog met vragen of opmerkingen zitten, aarzel zeker niet
om iemand van de leiding te contacteren of aan te spreken voor of na de vergadering. Wij
staan zeker en vast open voor een babbel!

Stevige linker,

Lomme: 0489976166

Lorin: 0468317573

Robbe: 0476206187

groepsleiding@scoutinghalle.be

mailto:groepsleiding@scoutinghalle.be


KAPOENEN
April



1/04 -14u - 17u: Wall-e Opruimactie
Hey Liefste kapoentjes, zijn jullie klaar om de
planeet aarde terug bewoonbaar te maken? 
 Vandaag worden we allemaal Wall-e want we
gaan de straten in Halle opruimen en zo nog een
klein zakcentje verdienen. Wees dus talloos
aanwezig.

8/04: GEEN VERGADERING!!!

15/04 - 14u - 17u: Leidingswissel

Helaas liefste kapoentjes, vandaag geen
vergadering. Wij zijn op leidingsweekend om
lekker over jullie te roddelen (PRANK!). Tot
volgende week!

Vandaag is het de vergadering die jullie allemaal
sowieso de stomste vinden. Jullie krijgen
vandaag een hele dag nieuwe leiding, ouuuuh...,
Maar niet getreurd volgende week zien we jullie
weer!



22/04 -14u - 17u: Het grote Kaartenspel

29/04 - 10u - 17u: Dagtocht

maak jullie borst maar nat want vandaag gaan
jullie het tegen ons "De kaartgoden" opnemen in
een intens stadsspel. 

Eindelijk, de vergadering waar iedereen elk jaar
op wacht. Lekkere pensen bakken in een gamel
met appelmoes en stappen tot we niet meer
kunnen. Als er één vergadering is die je niet wil
missen is het zowieso deze!

Gill
0468109914 0474606168 0491887938 0468280571

Renske Noa Olivia



KABOUTERS
APRIL 

01/04: CHILL VERGADERING
Vandaag transformeren we het
kabouterlokaal in een beauty-

salon en geven we onzelf een spa
dagje.

08/04: GEEN VERGADERING
Sorry maar vandaag is er geen

vergadering. We zien jullie volgende
week!!

15/04: LEIDINGSWISSEL 
Vandaag krijgen jullie  voor een keer andere

leiding. (Niet zo leuk als ons (; )

14h-17h

14h-17h



22/04: SCOUTSVERGADERING

Doe het zelf. Jullie leren vandaag alle knijpjes
van het vak scouts zijn. Zelf vuur maken,

kaartlezen en overleven... Dat is na vandaag
geen probleem meer voor jullie. 

29/04:

Siana : 0468105687

Amber: 0468406364

Nicolas: 0499139448

Pieter: 0468254154

OP TOCHT
Vandaag spelen we een groot spel. Jullie
krijgen niet meer informatie dan dat (-;

Het wordt een surprise!!

14h-17h

14h-17h



ZATERDAG 8 APRIL:
GEEN SCOUTS : ' (

ZATERDAG 1  APRIL
VAN 14U-17U:
SCOUTS 101

Er is deze week
spijtig genoeg

geen scouts, want
jullie leiding is op

weekend.  

Wij hebben vorige week
opgemerkt dat sommige
basis scouteske activiteiten
nog steeds niet heel goed
lukken (denk aan het
avondlied zingen of de
mislukte piramide van
hierboven). Daarom geven
we jullie dus een scouts
snelcursus. Er is nog veel
werk aan de winkel!

Welpen
April

Klaar voor een nieuwe maand vol plezier?!

ZATERDAG 15 APRIL VAN 14U-17U:
LEIDINGSWISSEL

Nog een week dat jullie jullie favoriete
leiding moeten missen :'(. Wie o wie wordt

de welpenleiding deze week...



ZATERDAG 29
APRIL VAN 14U-17U:

DE MOOIMAKERS

ZATERDAG 22
APRIL VAN 14U-17U:   

FILM 

Deze week vertrekken
we naar het centrum
om een goede daad  te
doen: samen zwerfvuil
bestrijden!

Is je droom acteur,
regisseur of
filmschrijver worden?
Dan is dit je kans!
Haal je talent boven en
laat de creativiteit de
vrije loop, want we
gaan onze eigen film
maken!

Jules: 04 85 50 99 11
Alicia: 04 68 26 56 60
Flore: 04 68 12 50 06

Hannelore: 04 68 26 14 98

Huh, waar is Lex

nu weer mee

bezig?

IK BEN DEHEERSER VAN DEWERELD!!!



BELANGRIJKEBELANGRIJKEBELANGRIJKE
DATADATADATA

Leidingsweekend                    8-10 April



Charles Bruyneel Welp 02-04-23 10 jaar!

Lomme Schets leider 02-04-23 20 jaar!

Helena Van Brussel Leiding 06-04-23 20 jaar!

Victor Tubbe Giver 08-04-23 15 jaar!

Elena Bennoot Giver 12-04-23 15 jaar!

Josefien
Raemdonck

Kapoen 15-04-23 7 jaar!

Mila
Bruyninckx

Kapoen 21-04-23 7 jaar!

Kyara Baeyens Kabouter 22-04-23 10 jaar!

Maurice Vanhoorebeek
Jong-

Verkenner
22-04-23 12 jaar!

Diniz Christiaens Giver 22-04-23 15 jaar!

Linus Moles le Bailly Jong-Ver 23-04-23 13 jaar!

Amra Hem Giver 29-04-23 16 jaar!

Deva Denys Giver 30-04-23 16 jaar!

VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen



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!



UNIFORMUNIFORMUNIFORM
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 Noa en Renske vraag het
ook maar gerust aan één van de andere leiding. De

prijs van een das bedraagt 12 euro.



1/O4: Paaseitjes verkoop
Vandaag gaan we nog

eens verkopen om lekker
veel geld te hebben voor

onze mooie pullen!!
Allemaal massaal komen

dus
 

8/04: Geen vergadering
Vandaag helaas geen
vergadering want de

leiding is op
leidingsweekend.

15/04: Leidingswissel
Jullie gaan ons nog een
dagje moeten missen
want vandaag is het

leidingswissel. Wie o wie
wordt voor een dagje
jullie nieuwe leiding?

SPANNENDDDDD!

Jong gidsen



22/04: Vuilmaak
Vandaag is het

Chayenne haaar
lievelingsvergadering en

dat is vuilmaak
natuurlijk!! Allen

aanwezig in kledij die
vuil mag worden.

29/04:
Verrassingsvergadering
We gaan er niet te veel

woorden aan vuilmaken.
Benieuwd wat we gaan

doen? Gewoon komen is
de boodschap!

Tot  volgende maand toppers!

Chayenne Lopes: 0468300681
Lomme Schets: 0489976166
Milly Robinson: 0468313813

Anna Vanderhulst: 0472718531



DE BELEVENISSEN VAN DE JONG-VEDETTE 

APRIL-AVONTUREN 



WAAAAATTT? 
Geen vergadering? 

 

'Oei oei, wij hebben nog te weinig
centjes voor onze crazy uitstap ?! '

Daar moeten we dringend iets
aan doen he mannen !

Gaan we nog zo een verkoop doen?' 
~ TOPVERKOPER BAS

 
MONEY
MONEY

MONEY !!

'Oké laten we zaterdag 1
april van 14-17u meeten
om ons  laatste snoep te

verkopen !!

 

Wa is dees pa ? 

 
Pfff okee dus dan wordt

het thuis wenen ipv
vergadering op zaterdag

8 april.....

 

8 APRIL IS DE LEIDING
OP LEIDINGSWEEKEND.

' SHEEESSHHH,
leidingswissel ofwa? '

'Klopt, laat jullie allemaal
verrassen door jullie nieuwe

leiding van de dag op
zaterdag 15 april van 14-

17u @ Scouts. 

'En zet uw stoerste blik
op net zoals Charlie ! :) ' 

' Eeee, weet ge wa kei
grappig is ? Pranks

uithalen en gewaagde sh*t
proberen, ahahaa '

' EIKEBA, zout in
mijn koffie ?! '

' Wajoooww,
kmoet nog even
bekomen van die

gekke stunt ..'

' Okejj we doen JACK-ASS vergadering op
zaterdag 22 april van 14-17u @ Skoete.'



SAVE THE DATE : 13 MEI
verrassings-uitstap !! 

volledige dag :))
massaal aanwezig, het wordt lit !!  

HELENA
0486267177

ARNO
0489088183

TIJL
0493502036

DOT
0497920959

' Eigenlijk vond ik een
meisje zijn echt geweldig

en zeker zo samen een spel
met de JG's, super tof !!'

' Toppie dan doen we verrassingsvergadering met de
JG's op zaterdag 29 april van 14-17u @ Scouts !!

Spannend !!'

' Whaaaa jakkes,
 de JV's !!'



GIVERSGIVERS

Welzijn Vergadering

Leidingswissel

01/04

15/04

Van ons lokaal maken we een 
welzijn spa. Iedereen kan wat
relaxe en zich spiritueel herstellen.

Als je ons als beu bent is dit 
de vergadering voor jou!

14-17u

14-17u

Geen Vergadering 08/04



Metrospel

Megapoly

22/04

29/04

Tikkertje en de metro
combineren, beter is er niet.

Een stadspel wara we monopoly 
spelen in het groot (wat dacht 
je anders dat het was he?)

Lorin Cleymans - 0468 31 75 73
Robbe Deman - 0476 20 61 87
Oscar Sanchez Ortega - 0499 21 07 22
Louise Rassaerts- 0493 07 08 00

Knip deze foto uit aan hang het buven jouw bed

Als je een bus abonement hebt neem hem dan mee!

14-17u

14-17u



https://youtu.be/HxGJlU5BGOc

Kreo Jin april

0472827498 0495137885



AVONDLIEDAVONDLIEDAVONDLIED
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.



TOTTOTTOT
VOLGENDEVOLGENDEVOLGENDE
MAAND!MAAND!MAAND!

Eindredacteurs: Chayenne Lopes, Oscar
Sanchez Ortega & 

Renske-Faye Defranc


