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Zaterdag 28 maart 
Palmemarktbrunch 

Jongste & Oudste takken 
 
 

Zaterdag 4 april 
1ste SPAANSE EETDAG 

 
Meer info vooraan skoeteke! 

 
 



 
 

Zaterdag 4 april: Spaanse eetdag 
 Na het succes van onze paella op de bezoekdag van het kamp in 2014, willen we iets gelijkaardig 
doen ten voordele van ons nieuw scoutslokaal in Geel. 
Het is dus met gepaste trots dat wij onze eerste SPAANSE EETDAG voorstellen. 
 
Concreet 
Wanneer: Zaterdag 4 april 2015 
Waar: Ontmoetingscentrum Winkelomheide 
Wat: paella, tapas en bijhorende lekkere Spaanse wijn. Ook aan de kleinsten is gedacht met lekkere 
Spaanse balletjes in tomatensaus! 
 
Vanaf 17u, vlak na de scouts, openen we de deuren van ons Spaans restaurant. Tegen half 6 wordt de 
eerste portie paella klaargemaakt en kan iedereen aanschuiven. Om 19u wordt de tweede portie 
paella geserveerd, voor de mensen die liever iets later aanschuiven. 
 
Voor de paella's zullen er 3 variaties live bereid worden: 
1) Vlees en zeevruchten à 15€ 
2) Enkel vlees à 12€ 
3) vegetarisch à 12€ 
 
Onze (eveneens zelfgemaakte) balletjes in tomatensaus zijn verkrijgbaar in grote en kleine portie. 
1) grote portie: 12€ 
2) kleine portie: 8€ 
 
Gedurende de hele avond, kan er warme en koude tapas besteld worden, als voorgerecht of als kleine 
maaltijd. Omdat wij alles vers bereiden is INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK en kan via de website  

spaanse-eetdag.st-aloysiusscouts.be. Hier vind je ook alle nodige info. Let op, inschrijven kan 

maar tot 28 maart, en de plaatsen per shift zijn beperkt! 
 
Ook niet-eters zijn van harte welkom om iets komen drinken bij een portie tapas. Dit kan doorlopend en 
(op z’n Spaans) tot in de vroege uurtjes.. 
 
Hopelijk tot dan! 
 
De leiding van de St-Aloysiusscouts 
 

Zaterdag 28 maart: Brunch (leden) 
 

Zaterdag 28 maart organiseren we weer onze jaarlijkse brunch van 10u tot 12u aan de lokalen in 
Winkelomheide. Zowel de jongste als de oudste takken kunnen hieraan deelnemen door zich uiterlijk op 
22 maart in te schrijven op brunch.st-aloysiusscouts.be. Een inschrijving kost 3 euro per persoon. 
Wat breng je mee? 
- Gamel (voor jongste takken mag bord ook), bestek en beker 
- 3 euro  

http://brunch.st-aloysius.be/


 

 

Hallo beste vriendjes. Een nieuwe maand is weer aangebroken en het belooft 

weer een fantastische te worden!!! 

 

 

Zaterdag 7 maart gaan we kijken naar de caravalstoet te 

Winkelomhei.  We spreken af om half 2 aan het college. Om 17h  

kunnen de ouders de kapoenen daar ook terug komen halen. Het is 

ook handig om een rugzak of een plastiek zak mee te nemen om 

het snoep in te verzamelen.  

 

 

Zaterdag 14 maart gaan we proberen de hei te verslagen in verschillende 

disciplines. De vergadering gaat door van 14h tot 17h. Allemaal komen want het 

zal nog niet zo gemakkelijk worden!  

 

 

Zaterdag 21 maart van 14h tot 17h gaan we met alle jongste 

takken naar Circus Bruul. Je moet wel 6 euro meenemen en 

we spreken af aan Den Bruul. Tot dan! 

  

Zaterdag 28 maart gaan we samen brunchen. Dit zal doorgaan van 10h 

tot 12h. Meer info vindt je elders in het skoeteke! 

 

 

 

Zo dit was het weer voor deze maand. Vele groetjes van jullie leiding Leni, Jef en Antoon !!!! 



 

Dag kapoenen, Het is weer een nieuwe maand vol met avontuur! 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit was het voor deze maand, groetjes de leiding!  

Zaterdag 7 

maart van         

2 tot 5 uur 

CARNAVALSTOET:            

We gaan er met zen allen 

naar kijken in 

Winkelomheide!!! 

Zaterdag 14 

maart van 2-5 

uur 

GEEL VS HEI: We gaan strijden voor de eretitel tegen de 

kapoenen van Geel. We gaan hiervoor naar de bogaard. Zouden 

er ouders willen rijden om ons naar daar te doen, carpoolen.  

We spreken af om 14 uur aan de lokalen. Jullie mogen 

rechtstreeks opgehaald worden aan de bogaard om 17 uur. 

Zaterdag 21 maart 

van 2-5 uur 

CIRCUS BRUUL: om 

14 uur mogen jullie 

RECHTSTREEKS naar 

de circus bruul 

komen, jullie ouders 

mogen jullie daar 

komen ophalen om 

17 uur. De kostprijs 

is 6 euro.  

Zaterdag 28 

maart van 

10-12 uur 

BRUNCH: Vandaag staat er een lekkere brunch voor jullie 

klaar! Vergeet zeker geen bord/gamel en bestek. Meer info 

volgt normaal nog! 



 
 
 
 
 
 
 

Het is weer maart en we hebben weeral super toffe mega leuke activiteiten 
gepland.  
Oei oei, zo te zien heeft leider Ben de data ’s, activiteiten en opmerkingen 
door elkaar gehaald, kun jij ze terug goed zetten? 

 
 

Jullie super toffe leiding: Ben, Teun, Robin en Jolan 
Tot dan! 

7 maart: 

21 maart:  

14 maart:  

Joepie, het is weeral 
carnaval, kom jij ook 
verkleed? 13.30-17u en 
vergeet je zak voor je buit 
niet. 

Circus Bruulvergadering: 
14-17u 

Hiervoor spreken we af aan 
de lokalen van Winkelomhei   



 

Hallo, hallo! Maart staat weer voor de deur en natuurlijk heeft de leiding 

weer een TOPMAAND in petto! 

Zaterdag 7 maart : Carnavalstoet. 

Het is weer carnaval in Winkelomheide. Neem allemaal zeker een zak mee 

voor het snoep dat je kan vangen. Als je jezelf verkleed die dag gaat niemand 

je raar bekijken, doen! We verwachten jullie van 14-17 uur. 

Zaterdag 14 maart: Extreme pleinspelen.  

Vandaag gaan we al jullie favoriete pleinspelletjes 

spelen, maar zeker niet zoals je ze gewoon bent! We 

verwachten jullie allen van 14-17u aan de lokalen. 

Zaterdag 21 maart: Circus Bruul. 

Vandaag gaan we naar Circus Bruul. Wat hebben we 

vandaag nodig: leuke mama’s of papa’s die ons willen vervoeren van de 

lokalen naar Bruul en allemaal €6 meenemen voor de 

inkom. We verwachten jullie van 14-17 uur. Na de 

vergadering worden jullie opgehaald aan Circus Bruul.  

Zaterdag 28 maart: Brunch. 

Zoals elk jaar is het weer brunch, meer info en de link 

voor je in te schrijven kan je elders in het skoeteke 

vinden! Vergeet zeker geen bord/gamel, bestek en €3!  

 

Groetjes van Bram en de rest! 



 

Zo beste jong-verkenners, de maand februari zit erop en dat betekent natuurlijk weer een 

nieuwe maand vol jolijt. Om de activiteiten te weten te komen, zullen jullie volgende 

anagrammen moeten ontcijferen.  

 

Zaterdag en zondag 7 en 8 maart, 12 euro meebrengen (10u 

zaterdag tot 12u zondag): 

EKEDNEW 

 

Zaterdag 14 maart (2 tot 5): 

CHEFSTOTIT 

 

Zaterdag 21 maart (2 tot 5): 

JEEPSNESTLEPILL 

 

Zaterdag 28 maart (voormiddag): 

PRANKMALTME  

 

 

Vriendelijke groeten van jullie leiding, Gilles, Lode, Daan en Jean! 

 

 

 



 

Episode I, II en III van Star Wars gaan vooral over het opgroeien, en daarmee opkomst en ondergang van Anakin 

Skywalker. De oorlogen die in de films worden behandeld zijn de Slag om Naboo in Episode I en de 

Kloonoorlogen in Episode II en III. De Galactische Republiek is nu aan de macht  7-8 maart: carnavalweekend: 

We spreken zaterdag om 10u af aan het lokaal in Winkelomheide (met de fiets!) en we komen zondag om 14u 

terug aan op het lokaal. Aangezien het carnavalweekend is, mogen jullie dit weekend zelf kiezen hoe je je 

verkleedt, wees creatief en verbaas de rest.  

Meenemen: €12, slaapmatje of luchtmatras, het overige weekendgerief.  

op de centrale stadsplaneet Coruscant maar de democratie begint langzaam af te brokkelen.Hayden Christensen, 

speelt Anakin Skywalker in Episode II en III Episodes I-III van Star Wars gaan over het opgroeien van Anakin 

Skywalker, die volgens een Jedi-legende de zogenaamde 'Uitverkorene' is die de Sith zal verslaan en daardoor de 

Kracht in balans weet te krijgen. Ook draait het verhaal om de ondergang van de Galactische Republiek door 

toedoen van de Sith. In het begin van het verhaal is Anakin een 9-jarige jongen die samen met zijn moeder Shmi 

een slaaf is op de zandplaneet Tatooine. Hij wordt hier gevonden door Jedimeester Qui-Gon Jinn, die hem 

meeneemt om hem tot Jedi op te laten leiden. Anakin bewijst zijn kunnen al voor zijn opleiding tijdens de Slag 

om Naboo door het droidcontroleschip van de Handelsfederatie (Engels: Trade Federation) van binnenuit op te 

blazen met zijn Naboo-Sterrenjager. Tijdens Episode I is de planeet van koningin Padmé Amidala namelijk bezet 

door de machtige Handelsfederatie. 

Een andere verhaallijn die behandeld wordt in de Prequel- trilogie is de ondergang van de democratische 

Republiek, de Senaat en de Jedi-Orde. In Episode I worden de Sith, de grootste vijanden van de Jedi weer 

gezien. Voor een periode van duizend jaar was er vrede in de Galactische Republiek. De Jedi dienen de 

Galactische Senaat en zorgen voor vrede en gerechtigheid in het heelal. Maar de Sith zetten hun plannen in gang 

die hier een eind aan zullen maken. Sith Lords Darth Sidious en Darth Maul opereren vanaf Coruscant en geven 

leiding aan de invasie van Naboo door de Handelsfederatie. Darth Maul overleeft de Slag om Naboo echter niet. 

14 maart: 14u-17u: handelsmissievergadering 

 Maar Sidious heeft zich door het conflict als senator Palpatine van Naboo opgewerkt tot Kanselier van de 

Galactische Republiek. Koningin Amidala weet de Federatie met behulp van Qui-Gon, Obi-Wan, Anakin en haar 

leger en de Gungans te verslaan. 

Tien jaar later (in Episode II) is Anakin een twintigjarige Jedi Padawan (leerling). Als leerling van Obi-Wan 

Kenobi is hij een raadsel voor de Jediraad en een uitdaging voor zijn meester. Hij ontwikkelt zich 21 maart: 

!13u! -17u technieken 

dan ook van een 28 maart:10u-12u: brunch (kijk vooraan in ’t Skoeteke voor meer informatie) intelligente en 

lieve jongen tot een oplettende, hardwerkende, ambitieuze leerling. Hij voelt zich vaak beter dan de meeste 

andere Jedi en wil daarom snel vooruitgang boeken. Maar zijn onvermogen om zich te kunnen beheersen en zijn 

verlangen naar meer macht worden zijn ondergang. Ook is hij bang om zijn geliefden te verliezen, namelijk zijn 

moeder (Shmi Skywalker) en zijn vrouw (Padmé Amidala), de voormalige koningin die nu senator is. 

Tijdens Anakins Jedi-opleiding bevindt de Galactische Republiek zich in een tijd van grote politieke onrust: een 

aantal planeten en handelsorganisaties (waaronder de Handelsfederatie) heeft zich onafhankelijk verklaard van 

de Republiek en staat nu bekend als de Confederacy of Independent Systems of simpelweg 'de Separatisten.' De 

afvallige Jedi Graaf Dooku staat aan het hoofd van deze Confederatie. De Confederatie en de Galactische 

Republiek staan op gespannen voet met elkaar. In Episode II escaleert het conflict tussen de Republiek en dan 

nog wat nerd praat waar niemand interesse in heeft. 

Groeten jullie leiding 
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Nu gaat de felle koude 

Al meer en meer voorbij 

En komen wij al zachtjes 

In ander jaargetij. 

 

De zwarte spreeuwen komen 

Terug naar ‘t oude nest, 

En wand’len op de daken 

En prutt’len al haar best. 

Op zaterdag 7 maart omstreeks  

13u30  trekken we vanaf de lokalen 

naar de befaamde Carnavalstoet te  

Winkelomheide. Niets beter om ons  

nog eens uit te leven zoals in onze 

 gouden jonge jaren!  

 

Ook vangt weer ‘t moedig haantje 

Met zijn schel kraaien aan, 

Terwijl de lieve hennen 

Druk aan het leggen gaan. 

En legde er een haar eitje, 

Dan is zij recht voldaan 

En roept: Kijk, al weer eentje! 

Is dat niet knap gedaan? 

Eitjes koken à volenté op zaterdag  

14 maart tijdens woutloperskeuken! 

We beginnen eraan vanaf 10 uur tot  

omstreeks 13 uur. Vergeet vooral je 7- 

gangendiner niet! 

 

Maar Maart is ook een wilde gast, 

Een windzak en een bulderbast; 

Hij kan geweldig razen, 

En ‘t is zijn allerhoogste pret, 

Als hij gauw iemand hoed of pet 

Zoo maar van ‘t hoofd kan blazen. 

Ook waar hij parapluutjes ziet, 

Spaart hij die niet, 

Maar keert – zo’n guit der guiten! - 

Die, flap! het binnenst’ buiten, 

Zodat het heertje daar op straat 

Nu ook weer doodverlegen staat. 

Zaterdag 21 maart spelen we het alles-en-iedereen- 

op-elkaar-spel met special guests! 

Jullie worden verwacht om 14 uur aan de 

lokalen! 

 

Daar klautert in zijn glimmend pak 

Die zwarte man hoog op het dak, 

Omdat geen enkel ziertje roet 

Daar in de schoorsteen blijven moet; 

En weet ge, wat de tuinman doet? 

Hij is aan ‘t snoeien van de bomen, 

Waaraan, is het eens zomertijd, 

Dan zeker veel meer vruchten komen. 

 

Het goede schaap heeft op het veld 

Haar allereerste jong gekregen, 

En de arme moeder staat verlegen, 

Want ‘t sneeuwt en hagel met geweld, 

En daar kan ‘t arme lam niet tegen. 

Nu komt het meisje van de boer 

En brengt aan de oude drank en voer, 

En neemt haar mede naar de stal, 

Waar ‘t lam ook veilig wezen zal. 

Drank en voer genoeg want op 28 maart  om 

staat het eet-je-rijk-spel op het programma! 

(meer info volgt!)

    Poetische groeten van jullie lieftallige dichters! 



 

 

Dag Givers 

Deze maand maken we jullie duidelijk wat we gaan doen met enkele leuke snapchats van 

enkele leiders en natuurlijk ook jullie superknappe leidster. 

7 maart: Naar jaarlijkse gewoonte gaan we kijken naar de 

carnavalstoet. Afspraak om 14u aan onze lokalen.  

 

 

Op 14 maart hopen we op goed weer 

want we gaan vissen van 14 tot 17. Zeker 

komen want Stijn zal wel voor de nodige 

zon zorgen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zorg ervoor dat je op 21 maart (zoals Elien) goed uitgeslapen bent 

want wij gaan de Verkenners een poepje laten ruiken. Geel vs. De 

Hei van 14 tot 15 

 

Op 28 maart is het ‘Palmemet’ en naar jaarlijkse gewoonte is er dan een Brunch 

van 10 tot 12. En als jullie toch op de kermis zijn mogen jullie een Minion 

meenemen voor jullie leiding. Info volgt ook in de facebookgroep. 

 

Je kan ons toevoegen voor meer mooie snaps: 

elienverbiest, stijnvalgaeren en rikvandecruys 


