
 

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!! 


