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Zaterdag 6 december 

De Sint komt naar de Scouts! 
 

Zaterdag 13 & zondag 14 december 

Sint-Aloysiusscouts @ 
Kerstmarkt Geel 

 
Meer info vooraan in het skoeteke 

 
 

BESTE WENSEN! 



 

 
Beste ouders en leden 

 

Bij deze willen we jullie alvast een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar wensen. Wij 

hopen dat wij als jeugdbeweging op een positieve manier kunnen bijdragen tot deze 

kerstsfeer. Onze activiteiten staan in ieder geval in het teken ervan. Een overzicht… 

 

Zaterdag 6 december: De Sint komt naar Aloysiusscouts! 
Jaja, u leest het goed! Ook dit jaar heeft de Sint met zijn zwarte pieten een plaatsje in zijn 

agenda voor ons vrijgehouden.  

Concreet wil dit zeggen dat de Kapoenen Geel en Wolven aan hun lokalen in Geel 

moeten zijn om 14u, waar ze om 16.30u terug mogen worden opgehaald. Ook de 

Kapoenen Winkelomheide en Wouters worden rechtstreeks aan de lokalen van Geel 

verwacht om 14u. Ook zij mogen om 16.30u opgehaald worden. 

Tip: neem een klein zakje mee, die zwarte pieten zullen ongetwijfeld veel lekkers bij zich 

hebben! 

 

Zaterdag 13 & Zondag 14 december: Aloysiusscouts @ Kerstmarkt! 
Zoals elk jaar organiseert onze Oud-

Scouts een kraampje op de 

kerstmarkt in Geel. Zaterdag kan je 

er terecht van 16u-22u en zondag 

van 14u-19u. Er vallen ook dit jaar 

weer megaprijzen te winnen. De 

creativiteit van deze bende kent geen 

grenzen, dus kom zeker eens kijken 

naar ons standje en steun onze 

werking! 

 

 

Namens Sint-Aloysiusscouts wensen wij u een zalig kerstfeest en gelukkig 

nieuwjaar!! 



 

Dag vriendjes! Een nieuwe maand is weer aangebroken en het belooft een 
super toffe te worden. 
 
 
Zaterdag 6 december is het sinterklaasvergadering van 2 tot 5 . 
Meer info hierover vind je elders in het skoeteke! 
 

 
  
 
 

Zaterdag 13 december houden we cinemavergadering. 
We zullen dus een leuke film bekijken. Deze vergadering 
gaat door van 18h tot 20h.  
 
 
 

 
 
Omdat het bijna kerstmis is, doen we op 
zaterdag 20 december een megatof kerstfeestje 
van 18h tot 20h. De bedoeling is dat iedereen 
een pakje, van maximum 3 euro, meeneemt. De 
rest is nog een verrassing maar ik zou zeker 
komen!  

 
 

 
Zorg dat je op voorhand niet te veel eet want 27 december 

gaan we pizza’s bakken. De vergadering gaat ook vandaag 
door van 18h tot 20h. 

 
 

 
Groetjes van jullie allerbeste leiding Leni, Jef en Antoon !!! 



 

Dag lieve kapoenen 

December is al goed gevuld. Kijk dus snel hieronder om te weten wat jullie te 

wachten staat deze maand. 

 

Zaterdag 6 december: Sinterklaasvergadering                                                              

Vandaag komt de Sint op bezoek bij de scouts en misschien heeft hij 

ook wel iets lekkers bij dus komen is de boodschap! De 

vergadering gaat door van 2 uur tot half 5. Jullie worden 

rechtstreeks verwacht om 2 uur aan het Sint-

Aloysiuscollege. (Zie extra info vooraan skoeteke)  

13 december: kookvergadering                                                                                   
Er staat iets lekkers op het menu vandaag. Helpende handjes zijn zeker 

welkom. De vergadering is van 18 tot 20 uur. 

 

20 december: filmvergadering                                                                                             
We gaan een rustige avond tegemoet, want we gaan een 

leuke film kijken van 18 tot 20 uur! 

 

27 december: kersfeestje                                                                                      
Vandaag gaan we met z’n allen gezellig kerst vieren. We zouden het 

fijn vinden als jullie allemaal een klein cadeautje tussen de 2-3euro meebrachten. Ons 

kerstfeestje gaat door van 18 tot 20 uur. 

 

Groetjes Brent, Thomas en Lotte 

 



 
 

 
 
Hallo lieve Wolven, de laatste dagen van het jaar zijn weer begonnen.  
Voor jullie leiding is het niet altijd feest, zij hebben examens. Daarom gaan de 
vergaderingen van december door van 19u tot 21u. Hopelijk zien we jullie dan 
allemaal! 
 
 
 

Ooh, kom toch eens kijken, want zoals jullie weten komt  
de Sint weer naar ons land! Natuurlijk vergeet hij de  
brave Wolven niet. Kom dus zeker op 6 december naar  
de Mega-Sinterklaasvergadering!  Meer info staat in 't Skoeteke . 
 
                     
 
                     Op 13 december is het Pisquiz! Wie zijn al die  
                     slimme wolven? We zullen het ondervinden van 19 tot  21u. 
 
                    Ook voor de gameliefhebbers onder jullie hebben we  
                     wat in petto, want 20 december is het Game Night! Neem  
                     allemaal jullie leukste games en gameconsoles mee  en probeer 
maar  eens te winnen van jullie leiding van 19 tot 21u! 
 
 
 
Om het jaar af te sluiten doen we een kerstfeestje op 27 december. 
Jullie mogen allemaal een pakje mee nemen,max. 2 euro. 
Dit feestje gaat door van 19 tot 21u! 
 

 
 
                                  Prettige feestdagen van jullie leiding. 



 
 

 

Hallo coole Wouters 
 

December wordt een toffe maand met tal van toffe, leuke activiteiten op het 
programma! Lees hieronder wat er allemaal te doen staat. 

 
 

 
Zaterdag 6 december: Sinterklaas komt 

op bezoek! Hij verwacht jullie samen 
met zijn pieten aan de lokalen in Geel, 

van 14.00. tot 16.30u. (Verdere 

informatie zie vooraan Skoeteke) 
 

 
 

Zaterdag 13 december: We gaan een 
film zien! Deze movienight gaat door 

van 18.00u. tot 20.00u. Als je thuis 
nog een leuke film hebt liggen, mag je 

die altijd zelf meenemen. 
 

 
 

Zaterdag 20 december: We gaan 
feesten! Wij verwachten jullie 

feestbeesten van 18.00u. tot 20.00u. 

op het kerstfeestje. Wij zouden graag 
willen dat jullie een cadeautje tussen 2 

en 3 euro meenemen. 
 

 
 

Zaterdag 27 december: Er staat ons een 
coole quiz op het programma: de 

Tuttefruttebollequiz! Deze quiz gaat door 
van 18.00u. tot 20.00u. 

 
 

Groetjes jullie supertoffe leiding: Simon, Bram, Marie en Daan! 



 
Dag jongens! 
 

Om te testen dat jullie echte ‘padvinders’ zijn, en dus ook moeten kunnen 
overleven op zee, hebben we deze maand de activiteiten in morsecode 

gezet.  
 

Deze foto kan een handig hulpmiddel 
zijn. 

 
 

Zaterdag 6 december (2.00-
5.ahhaah00) 

 
... .. -. - . .-. -.- .-.. .- .- ... ...- . .-. --. 

.- -.. . .-. .. -. --. 
 

 

Omdat jullie leiding (en jullie misschien ook) examens hebben gaan de 
activiteiten door ‘in den donkere’ voor de rest van de maand. 

 
Zaterdag 13 december (19.00-21.30) 

 
-... --- .-- .-.. . -. 

 
(allemaal 7 euro meebrengen!) 

 
zaterdag 20 december (19.00-21.30) 

 
-.-. .- ... .. -. --- 

(we verwachten jullie allemaal in een passende outfit)  
 

zaterdag 27 december (19.00-21.30) 

 
.--. .- -.. -.. . -.- . ... - --- -.-. .... 

 
(een zaklamp en een warme jas zijn handig) 

 
Veel ontcijferplezier! 

Daan, Gilles, Lode en Jean 



 
 

 
 
Zaterdag 6 december gaan we er weer stevig tegenaan. Ook op 

het fysieke maar vooral op het 
mentale vlak. Ja, je hoort het 
goed we gaan die hersentjes 
van jullie eens goed op de 
rooster leggen van 19u tot 
21:30 met een fantastische quiz. 

 
 

De week daarop blijven we weer gezellig binnen 
van 19u tot 21:30 en we gaan de gezelligste 
vergadering ooit doen. Tenminste als je van 
gezelschapsspelletjes houdt want ra ra ra… het is 
spelletjesavond. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Op 20 december hebben we weer wel genoeg van het lokaal gezien en 
trekken we er weer op uit. Maar maak u geen zorgen het is geen 
fietstocht of een wandeling of zo. Nee we gaan gewoon gezellig 

schaatsen van 19u en uitzonderlijk om 22u terug aan de 
lokalen. Vergeet dus zeker geen 5 euro mee te brengen. 

 
 
 

En om deze fantastische feestmaand af te sluiten 
organiseren we op zaterdag 27 december nog een leuk 
kerst/oudjaarsfeestje. We gaan helemaal uit de bol gaan en 
feesten gelijk de beesten. En natuurlijk hoort bij zo’n leuk 
feestje een klein presentje dus wees creatief en breng iets 
klein mee als cadeau voor iemand op dit knaller feestje. Jullie 
worden verwacht om 19u en mogen naar huis om 21:30.  
 

 
Feestelijke groeten De Jong-giverleiding 



 
 
 

December is natuurlijk de maand van feest en vertier, maar helaas ook van de examens… Om dit voor 
iedereen zo vlot mogelijk te laten verlopen, hebben we deze maand de ideale combo samengesteld om 
jullie van al deze examenstress te verlossen! 
 

 
De lieve goede Sint is weer in het land en dat kunnen we 
natuurlijk niet ongezien voorbij laten gaan. Op 6 december van 
14 tot 17 uur gaan we ter eren van de heilige man het grote 
zwarte pieten spel spelen!  Allen daarheen zou ik zeggen!     
 

 
 

 
 
 
 
 
Om ons in deze frisse wintermaanden terug een warme boost te geven 
gaan we op 13 december van 19u tot 21u30 een saunake doen. Niets 
beter om je eens goed te ontspannen, vergeet zeker je badkledij en 
handdoek niet! 
 
 
 
 
 

 
 
De meisjes onder ons mogen ook een in de bloemetjes gezet 
worden, nietwaar! Op 20 december vieren we de verjaardag 
van onze lieftallige Liese! Allen uitgenodigd om van 19u tot 
21u30 in de lokalen van de Hei helemaal los te gaan op 
Liese’s Bday Bash!  
 

 
 
 
 
Een stevige fakkeltocht is de ideale remedie om een frisse neus te 
halen en jezelf op te laden voor wat nog komen moet! Afspraak 27 
december van 19u tot 21u30! 
   
 
 
 
 

 
Greetzzz van saunapiet, feestpiet, vuurpiet en prutspiet!  



 
 

Beste fans 

 
In deze brief wil ik jullie meedelen wat ik de maand december ga doen. De 

eerste dag is donderdag 4 decemeber. Dan is het in Vorselaar Ero TD met o.a. 

DJ Double-U (Tomorrowland) en ikzelf. Be there want het zal er heet aan toe 

gaan! 

 

Zaterdag 6 december is het Sinterklaasvergadering (19-21.30). Haal je 

zwarte schmink of je baard maar boven want de The XLent-Crew zal ook 

aanwezig zijn. Na deze zware vergadering zal de crew hun rust dus ook kunnen 

gebruiken want op de paddekestocht (19-21.30) van 13 december hebben we 

onze energie nodig! 

 

De week erna worden jullie allemaal verwacht op donderdag 18 december op 

de Kerst TD want The XLent zal het dak van 21.00-23.00 er af blazen. Die 

zaterdag zal je hem ook kunnen bewonderen op het Mega Kerstbal op 20 

december (19.00-21.30). Een exclusief feestje voor enkel givers en 

verkenners met The XLent achter de tafels. Neem een cadeautje van max. 5 

euro mee dat voor iedereen kan dienen!  

 

Omdat iedereen graag met knoppen speelt zoals een echte dj, doen wij dit ook 

de 27ste december. Neem je PS3, Xbox of wii mee, wij zorgen voor schermen.  

 

Lovies 

The XLent-Crew 

 

Stijn Valgaeren (Manager), Elien Verbiest (PR en media), Rik Vandecruys (dj) 


