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Zaterdag 7 januari 
Winterwandeling 

 
Vrijdag 13 januari 
‘K WIST DA AL! 

 
 

Gelukkig nieuwjaar! 



 

Zaterdag 7 februari: WINTERWANDELING 

Zoals elk jaar gaan de oudste takken (jong-verkenners, jong-givers, verkenners en givers) 
een prachtig stukje natuur bezichtigen. Het ene jaar in de Eifel, het andere jaar in de 
oostkantons. Dit jaar trekken we naar onze eigenste ardennen: Spa. Dit wordt 
ongetwijfeld weer een boeiende wandeling. Wat u moet weten: 
 

 We vertrekken op zaterdag 7 februari met de bus aan het College om 7 uur, in de 
Hei om 7u15. We zijn terug thuis rond 19 uur. Als we vroeger zouden terug 
komen, laat de leiding dit tijdig weten. Wees OPTIJD! 

 We vragen om extra schoeisel te voorzien zodat we niet met onze vuile bottinnen 
in de bus moeten gaan zitten. Je wandelschoenen zijn ook best waterdicht !!!  Met 
het verkeerde schoeisel mag je niet mee !!! Neem voor de zekerheid enkele plastiek 
zakken mee om eventuele natte spullen in te steken en/of om rond je schoenen te 
binden bij natte omstandigheden. 

 Breng voor de hele dag boterhammen/drinken/... mee. Een beetje zakgeld kan 
ook altijd van pas komen. Liefst muntstukjes zodat je je drankje gepast kan 
betalen.  

 Het ritje met de bus heen en weer kost je 12 euro. 
 
Aangezien we met veel leden zijn, schrijf je best zo vlug mogelijk in zodat we tijdig weten 
of we een extra bus moeten inleggen. Dit kan via volgende link->  
winterwandeling.st-aloysiusscouts.be   
 
Dit kan enkel een leuke dag worden als jullie massaal meegaan. De deelnemers van vorige 
jaren zullen dit beamen! 
 
Graag inschrijven ruim vóór 31 januari 2015 ! Betalen doe je contant aan de leiding en 
op voorhand. Bij voorkeur schrijf je je al in bij de eerstvolgende vergadering.  
 
 

 
 
 
 
 
 



Vrijdag 13 februari: ‘K WIST DA AL! 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij, de Giver- en Verkennerleiding van de Sint-
Aloysiusscouts, onze quiz: ‘K WIST DA AL!  
Dit om geld in het laadje te brengen voor het buitenlands kamp te Montenegro in 2015. 
 

 Waar: Ontmoetingscentrum Winkelomheide, Kemeldijk 5 

 Wanneer: Vrijdag 13 februari 

 Deuren: 19.30h 

 Eerste vraag: 20h 

 Deelnemers: minimum 4 en maximum 6 deelnemers per ploeg 

 Het inschrijvingsgeld bedraagt €15 per ploeg. 

 Inschrijven kan via: quiz.st-aloysiusscouts.be 
 

Tot dan! 

 

Aloysiusscouts in de prijzen op Geelse Jeugdwerkawards! 
Zoals elk jaar organiseerden de jeugdraad en jeugddienst van Geel een groots opgezette 
avond, de zogenaamde ‘Jeugdwerkawards’. Deze awardshow ging door in de Waai op 6 
december en werd in het leven geroepen om de talloze vrijwilligers van jeugdverenigingen 
in de bloemetjes te zetten. Er kon worden gestemd in verschillende categorieën zoals 
‘knapste leider’, ‘beste netwerker’ en ‘tofste volwassene’. Dit jaar hadden we ook weer 
enkele nominaties, waarvan we er een konden verzilveren. 
 
We kregen de award ‘Beste Fuif’ voor onze eerste versie van Pecho Party Urban, begin 
oktober. Deze fuif werd op veel animo onthaald. We zijn blij met deze award en hopen 
dat ons concept zal blijven aanslaan. Hieronder (een deel van) onze delegatie die avond. 
 

 

 

 

 

 

 

Oh ja…gelukkig nieuwjaar!! 



 
 

Dag kapoentjes, kijk snel wat voor leuke activiteiten er deze maand op het programma 
staan! 

 
 
Vele groetjes van jullie leiding! 

Zaterdag 3 januari 
gaan we met z’n 

allen Driekoningen 
zingen van 18u tot 
20u. Kom allemaal 

zeker verkleed! 

 
10 januari spelen we 
een quiz van 18u tot 

20u. Dus breng 
allemaal zeker jullie 

verstand mee! 

Neem zaterdag 17 
januari allemaal jullie 

leukste videospelletjes 
mee, want we houden 
een grote game-avond 

van 18u tot 20u! 
 

Zaterdag 24 januari 
van 18u tot 20u 

gaan we alle 
paddekes van Geel 

verkennen. Trek 
dus allemaal jullie 

beste 
wandelschoenen 

aan! 
 

Vandaag, 31 
januari, organiseren 

we een 
spelletjesavond van 
18u tot 20u. Neem 
dus allemaal jullie 

tofste 
gezelschapspelletjes 

mee! 



 

Dag kleine kapoenen, deze maand staat weer helemaal volgeboekt met leuke activiteiten! Laten we 

eens kijken wat er allemaal op het programma staat. 

3 januari van 10u tot 12u: Vandaag gaan we in de 

voormiddag door de straten van Winkelomheide              

3-koningen zingen. Kom dus allemaal verkleed naar de 

scouts als een koning of koningin en warm jullie stemmen 

al maar een beetje op! 

10 januari van 18u tot 20u: 
Hopelijk heeft het vandaag gesneeuwd, 

want dan kunnen we een grote 

sneeuwman maken en een reuze 

sneeuwballengevecht houden. Vergeet 

zeker geen handschoenen en een 

warme muts tegen de koude. Als het 

niet heeft gesneeuwd zal de leiding voor 

een vervangende activiteit zorgen. 

17 januari van 18u tot 20u: Deze avond gaan we gezelschapsspelletjes spelen. Breng je 

lievelingsspelletje mee naar de scouts. We zullen zien wie de grote winnaar van de avond gaat 

zijn! 

24 januari van 18u tot 20u: Vandaag is het 

pyjamavergadering. Kom dus allemaal in jullie pyjama naar de 

scouts! En denk eraan kapoenen, ook al hebben we onze pyjama 

aan, we gaan nog niet slapen he!! 

31 januari van 18u tot 20u: Om de maand af te sluiten gaan we 

knutselen. We halen al onze creativiteit in ons boven en maken er een heus 

kunstwerkje van! 

 

 

Groeten van Lotte, Thomas en Brent 



 

 

 

Beste Wolven 

Om het nieuwe jaar goed in te zetten: weer een maand vol toffe activeiten! 

Let wel: alle activiteiten gaan door van 19u tot 21u! 

 

     

   

   

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groetjes van Toffe Leider Teun, Toffe Leider Ben, Toffe Leider Robin en Toffe Leider Jolan! 

Zaterdag 3 januari kijken we allemaal samen een film! 

Welke deze is gaan we nog niet verklappen. Je mag eigen 

snacks meenemen om te knabbelen!  

 

Zaterdag 10 januari spreken we af aan 

de lokalen in Geel om samen naar Bel 

te rijden voor onze Fakkeltocht! 

(Vervoer naar Bel is vereist) 

Zaterdag 17 januari is het tijd om te Gokke met de Rokke! Het 

scoutslokaal wordt omgetoverd tot een casino waar je je rijk kan 

spelen! 

 

Zaterdag 31 januari spreken we 

wederom af aan de lokalen om samen 

naar Bel te rijden, maar deze keer voor 

onze angstaanjagende Schriktocht! 

(Vervoer naar Bel is vereist) 

 

Zaterdag 24 januari doen we een pijlzetterkestocht ‘Night 

Edition’, vergeet zeker je zaklampen niet anders loop je 

misschien verloren! 

 



Dag lieve wouters 

Het is weer een nieuw jaar. En we gaan dit nieuwe jaar inzetten met super toffe vergaderingen. Lees 

snel hieronder en kijk wat er allemaal te doen staat.  

Zaterdag 3 januari: Driekoningen zingen. 

Dit weekend gaan we door de straten van Winkelomheide 
Driekoningen zingen. We verwachten jullie van 14uur tot 16u30 
verkleed als 1 van de Driekoningen. Breng zeker ook een zakje 
mee.  
 
 
Zaterdag 10 januari: swingpaleis. 
 
Zijn jullie klaar om te zingen en  te dansen?  Dan moeten jullie 
zeker naar het swingpaleis komen.  Het wordt een super leuk 
feestje. Dit is een avondvergadering  dus we verwachten jullie 
van 18uur tot 20 uur.  
 

 
Zaterdag 17 januari: sneeuwballenvergadering.  
 
Deze week wordt het een super leuke en spannende 
vergadering.  Het is namelijk sneeuwballenvergadering.  
Willen jullie weten wat we dan allemaal gaan doen?  Dan 
moeten jullie zeker komen van 18uur tot 20uur.  
 
 
Zaterdag 24 januari: surprise vergadering. 
 
Vandaag gaan we jullie verrassen met een surprise 
vergadering. Het wordt weer kei plezant. Zijn jullie 
benieuwd wat we gaan doen?  Dan verwachten we jullie 
van 18uur tot 20uur om deze vergadering top te maken!  

 
 
Zaterdag 31 januari: Las Vegas night.  
 
We gaan januari afsluiten met de Las Vegas night. We gaan dus van alle plezante spelletjes spelen.  
Hebben jullie thuis nog heel leuke spelletjes die jullie graag willen meenemen? Dan mag dit altijd! De 
vergadering gaat door van 18uur tot 20uur. 
 
 
Groetjes van jullie allerliefste leiding: Bram, Simon, Daan en Marie! 
 
 



 
Dag jongens! 
 

Voor het eerst wensen wij jullie allemaal het beste toe voor het 
komende jaar.  

Hopelijk zijn jullie goed in rebussen zodat jullie deze kunnen 
ontcijferen! 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Vele Groeten Jullie Leiding : Jean , Lode , Gilles en Daan 



 
 

 
 
Veel succes met de vergadering van deze maand te vinden! Vergeet niet dat de vergadering in 
januari doorgaan van 19u – 21.30u. 



De feestdagen zijn achter de rug, het nieuwe jaar met veel feestgedruis ingezet. Kortom we zijn klaar 

om een nieuwe start te nemen. 2015 wordt een geweldig jaar met oa het buitenlands kamp. Ja het 

begint te korten! Maar eerst nog enkele maanden scouts. Ben je benieuwd wat januari zoal te bieden 

heeft lees dan snel verder! Omwille van examens van de leiding zijn het nog steeds 

avondvergaderingen. Enkel op zaterdag 31 januari is het terug gewoon scouts. 

 

Groetjes 

Liese, Tim, Jeroen en Lorean 

 



 

 

DE GIVERKRANT 

EDITIE JANUARI 2015 

Elien’s Birthday Party 

 Op zaterdag 17 

januari wordt de verjaardag van 

Elien gevierd. De Geelse politie 

waarschuwt voor mogelijke overlast 

door jongeren in de buurt van 

Winkelomheide. (19u-21u30) 

Reishi verkozen tot meest gezonde paddenstoel 

Gisteren werd in Parijs vergaderd door de top van de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Zij kwamen samen voor de 

verkiezing van de meest gezonde paddenstoel ter wereld. Elk land 

mocht zijn eigen voorstel indienen. België werd hier 

vertegenwoordigd door Carine Bens, beter gekend als de moeder 

van de wereldberoemde DJ The Xlent. Zij stelde voor om reishi te 

nomineren als meest gezonde paddenstoel. 

De Belgische inzending won uiteindelijk met een ruime meerderheid 

van de stemmen. De meeste kiezers werden overhaald door de 

slogan die constant door Bens geroepen werd. “Heb je een probleem? 

Hier is reishi!” Na afloop was Bens enorm gelukkig en verklaarde 

haar overwinning door de positieve werking van reishi. 

 

Stijn’s Birthday Party 

 Een week 

later wordt mogelijk nog meer 

hinder verwacht bij het 

verjaardagsfeestje van Stijn. Aan 

omwonenden wordt gevraagd zich 

voor te bereiden op het ergste. (19u-

21u30) 

Economische crisis 

Door de economische crisis hebben 

de meeste Geelse handelaars een 

overschot aan producten. Deze 

worden gratis uitgedeeld op 

zaterdag 31 januari aan alle Givers.  

(14u-17u) 

Sauna tegen kater 
Recent wetenschappelijk 

onderzoek toonde aan dat 

zweten helpt om de kater van 

oudjaar te verwerken. Daarom 

wordt een sauna avond 

gehouden op zaterdag 3 januari.  

(19u-21u30) 

WK schaatsen 

Op zaterdag 10 januari wordt 

het wereldkampioenschap 

snelschaatsen georganiseerd in 

Geel. De wedstrijd zal 

doorgaan van 19u tot 21u30. 

Deelname kost 6 euro. 

Advertentie- Advertentie- Advertentie- Advertentie- Advertentie- Advertentie- Advertentie 

The XLent 
The XLent is een 19 jaar oude All-Round Party DJ met een passie 

voor beats en basses die het Geelse uitgangsleven op zijn kop zet. 

Boek hem nu voor jouw feestje en de sfeer zit gegarandeerd goed! 

VERSCHIJNT MAANDELIJKS 


