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Zaterdag 4 april 
 

Paasspeldag jongste takken 
  + 

1ste SPAANSE EETDAG 
 

Meer info vooraan skoeteke! 
 
 



 

Zaterdag 4 april – Paasspeldag 
Naar jaarlijkse gewoonte is het weer paasspel voor al de jongste takken. Dit zal doorgaan 

op zaterdag 4 april in Bel om 14u en zal eindigen om 17u. 

We spreken af om 14u aan de scoutslokalen in Bel. Hier mogen ze jullie ook terug komen 

ophalen om 17u. Vergeet zeker geen mandje mee te nemen om al het lekkers dat de 

paashaas verstopt heeft te dragen. 

 

Zaterdag 4 april: Spaanse eetdag 
Naast de paasspeldag voor de jongste takken, houden wij op diezelfde zaterdag een 

Spaanse eetdag. De inschrijvingen voor de paella en Spaanse balletjes zijn reeds 

afgesloten, maar iedereen die niet heeft ingeschreven is nog steeds welkom om te komen 

genieten van onze verse, Spaanse tapas. Dit kan doorlopend vanaf de scouts gedaan is 

tot in de vroege uurtjes. Meer info kan u vinden op www.st-aloysiusscouts.be . 

De winst gaat integraal naar de 

bouw van onze nieuwe scoutslokalen 

in Geel-centrum, die met rasse 

schreden nadert. 

  

Wij hopen velen onder jullie te 

mogen verwelkomen! 

 

(Een sfeerfoto van onze verse 

paella, gemaakt op de bezoekdag 

van ons scoutskamp in Diest, 

2014) 

 

 

Zaterdag 11 april: GEEN SCOUTS 

Vandaag is het geen scouts. De leiding gaat het kamp voorbereiden om er ook weer dit 

jaar een spetterende editie van te maken. 

http://www.st-aloysiusscouts.be/


 
 

Hallo kapoentjes, kijk snel wat voor leuke activiteiten er deze maand op het programma staan! Groetjes 
Jef, Leni en Antoon  

 
 
 

Zaterdag 4 april gaan we van 14u tot 17u  
paaseitjes rapen in Bel die de paashaas 

voor jullie gebracht heeft! Info over deze 
paas-spel-dag vinden jullie elders in ’t 

Skoeteke! 

Zaterdag 11 april is het jammer 
genoeg geen scouts. De leiding gaat 
zelf op weekend om jullie kamp te 

plannen! 

Zaterdag 18 april gaan we naar de 
kabouterberg in Kasterlee! We spreken 
om 13u30 af aan de lokalen in Geel en 
rijden dan samen naar daar. Om 17u 
mogen ze weer aan de kabouterberg 

opgehaald worden. 
Zaterdag 25 april staat er een 

fotozoektocht op het programma van 
14u tot 17u! 



 

 

 

 

 

Hallo kapoenen, deze maand wordt het weer dolle pret! 

Lees snel wat we allemaal gaan doen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel groeten van jullie leiding! 

4 April: De Paashaas is voor ons 

langs geweest in de belse bossen!!  

Voor meer info, zie elders in het 

skoeteke. Om al helemaal in de 

sfeer te komen, mag je de paashaas 

inkleuren! 

11 April: Helaas, pindakaas! Het is 

vandaag geen vergadering, want de 

leiding gaat dit weekend het kamp al 

plannen.  

18 April: Joepie!! Vandaag gaan we 

naar de kabouterkesberg in 

Kasterlee. We spreken om 14u af 

aan de lokalen in de Hei. Er zullen 

enkele ouders nodig zijn om de 

kapoenen naar Kasterlee te 

brengen. Om 17u mogen de 

kapoenen weer worden opgehaald 

in Kasterlee. 

25 April: Trek jullie wandelschoenen 

al maar aan, want we gaan vandaag 

pijlekezettocht doen van 14u tot 

17u.   



 
 

 
Hallo hallo! April staat weer voor de deur en zoals altijd staan wij klaar om 
er een kei coole en toffe maand van te maken! 

 
Zaterdag 4 april: paasvergadering  

  
Vandaag gaan we naar de bossen van Bel voor een ultra leuk  

paasspel. Meer info volgt in het 't Skoeteke.  
 

 

 
 

 
Zaterdag 11 april: Geen scouts 

 
De leiding gaat druk vergaderen op kampplanningsweekend en daarom is het deze 

week helaas geen scouts. 
 

 
Zaterdag 18 april: Kabouterkesberg (13:30-17) 

 
We gaan samen met de Kapoenen naar de kabouterberg om er een leuke dag van 

te maken. Graag zouden we willen vragen dat enkele ouders ons kunnen 
vervoeren. We spreken eerst af om 13:30 aan de lokalen. Alvast bedankt! 

 

 
 

 
 

Zaterdag 25 april: Winkelomheide VS Geel (14-17) 
 

We gaan de Wouters van Winkelomheide eens laten zien dat  
wij de sterkste en de beste zijn want het is Winkelomheide VS Geel.  

Afspraak om 14u aan de lokalen in Geel en vanaf daar rijden we verder naar 
Winkelomheide.  
 

 
 

 

Groetjes van de leiding: Ben, Jolan, Robin en Teun 



 
 

Hallo liefste Woutertjes!! 
 
Deze maand verwachten we weer enkele leuke vergaderingen! 
 
 
 4 april, 14u – 17u: Paasvergadering! En wat doen we 

met Pasen?... Eitjes rapen! Superleuk! (verdere 
informatie elders in het skoeteke. 

11 april is het geen 
scouts!  
De leiding gaat dan op 
kampplanningsweekend.  

We gaan naar de kabouterkesberg in Kasterlee! 
Wij verwachten jullie op 18 april om 14u aan de 
lokalen in de Hei. Er zullen wel enkele ouders 
nodig zijn om naar Kasterlee te rijden. Om 17u 
mogen de Wouters aan de kabouterkesberg 
weer opgehaald worden. 

 25 april, 14u – 17u, aan 
lokalen Hei 

Het belooft weer 
een spannende 
editie te 
worden!!! 

Groetjes, jullie super coole leiding: 
Bram, Simon, Marie en Daan 



 
DAG JONGV3RK3NNERS 
 

W3 H3BB3N D3Z3 MAAND W33R 33N AANTAL L3UK3 ACT1V1T31T31T3N 
1N P3TTO  

 
 

ZAT3RDAG 4 APR1L (VAN 10 TOT 14U!!)  
 

WOUTLOP3RSK3UKEN: V3RG33T Z3K3R JULL13 GAM3L, B3ST3K EN 3T3N 
N13T 

 
 

ZAT3RDAG 11 APR1L  
 

G33N SCOUTS 
 

 

ZAT3RDAG 18 APR1L (14-17U) 
 

VLOT SJORR3N: W3 V3RWACHTEN 13D3R33N, Z3K3R D3G3N3N D13 
M33GAAN OP VLOTT3NTOCHT VOLG3ND3 W33K. 

 
 

ZAT3RDAG 24 APR1L (13-17U)  
 

VLOTT3NTOCHT: R3Z3RV3KL3D31 3N SCHO3N3N D13 NAT MOG3N 
WORD3N M33BR3NGEN! 

 
 

 
GRO3TJ3S VAN JULL13 L31D1NG 

 

G1LL3S, DAAN, J3AN, LODE 



 
 
 

Er is weer een maand voorbij gevlogen maar niet getreurd we stoppen er nog niet mee voor dit 
jaar kijk maar snel verder wat jullie fantastische leiding deze keer weer in petto heeft. 
 
  
We starten deze maand op 4 april met een leuke 
laddercompetitie van 14u tot 17u. 
Wie is het snelst, creatiefst, slimst? Alles heb je nodig als jij wilt 
winnen dus zet je beste beentje voor.  
 
 
 
 

 
 
 
 

De week nadien op 11 april is er 
jammer genoeg geen scouts.  

De leiding is bezig om het leukste 
kamp ooit te plannen. 

 
 

 
 

 
 
18 april zijn we dat afschuwelijke weekend dat we elkaar niet 
gezien hebben al weer lang vergeten want dan gaan we van 
10u tot 13u weer lekker koken in Bel. Zorg voor genoeg 
lekker eten en genoeg materiaal zoals pannen en bestek.  
 
 
 
 

 
Afsluiten doen we deze maand met iets speciaal. Op zaterdag 25 april zullen de derdejaars een 
vergadering op poten zetten. Ze moeten zelf een spel verzinnen waarmee ze de rest kunnen 
bezig houden van 14u tot 17u. Een echte authentieke derdejaarsvergadering.   
 
 
Zo dit was het weer voor de maand april.   
Groetjes de jong-giverleiding. 



 
 
Gegroet lieve verkennertjes! Zo nieuwsgierig en plichtsbewust als jullie zijn, willen jullie natuurlijk weten 
wat we deze maand gaan doen… Dit schrijven zal klaarheid brengen in jullie duisternis, maar eerst… 
 

   
 

                       
 
 

                  
 

                        
 
Groetjes van “den jeep”, “de stilo”, “de keukeprinses” en “de shermanator”. 

Rechtendoortocht 

4 april 

14.00 – 17.00 

11 april 

Kampplanning 

Geen scoutsvergadering 

18 april 

Woudloperskeuken 10.00 – 17.00 

25 – 26 april 

Tour of Duty 

10.00 – 14.00 



Montenegro was tot 1878 een onafhankelijk en soeverein van het Ottomaanse rijk staand prinsbisdom, 

waarvan de prinselijke opvolging overging van oom op neef (bisschoppen mogen niet trouwen). Danilo II 

was de laatste prins-bisschop die het land leidde. Zijn oom, prins-bisschop Peter II, had hem in zijn 

testament als opvolger aangewezen, maar toen hij stierf wees het parlement zijn oudere broer en 

president van de Senaat Pero Tomov Petrović aan als nieuwe vorst (dus niet prins-bisschop). Dit wijst erop 

vier april van tien uur tot vijf uur: vlot maken dat Peter al bezig was geweest met voorbereidingen om de 

theocratie in zijn land af te schaffen. Ondertussen was Danilo naar Wenen en Rusland gereisd, officieel 

om tot prins-bisschop te worden gewijd. Hij keerde echter tot ieders verrassing terug met toestemming 

van de tsaar om vorst te worden. Dit gaf hem een groot voordeel ten opzichte van Pero Tomov en 

uiteindelijk won Danilo de strijd om de macht. Hij werd in 1852 de eerste heerser van Montenegro die 

niet ook een kerkelijke functie had. Het land werd op dat moment een 'gewoon' prinsdom. Danilo II werd 

in 1860 vermoord. Zijn opvolger elf april: geen scouts want de leiding gaat op kampplanningsweekend 

was de zoon van zijn broer Mirko. Nicolaas I, die in 1878 zijn land naar de volledige onafhankelijkheid 

leidde. Dit werd geregeld in het Verdrag van Berlijn. In 1910 werd het prinsdom een koninkrijk, met 

Nicolaas I als eerste koning. In de Eerste Wereldoorlog ging Nicolaas I een alliantie aan met Servië maar 

maakte de fatale fout Servische officieren het Montenegrijnse leger te laten leiden. Resultaat hiervan was 

dat deze het Montenegrijnse leger voor hun eigen doeleinden gebruikten. In 1915 bezette Oostenrijk-

Hongarije het land en Nicolaas vluchtte naar Frankrijk. De geallieerden achttien april van tien uur tot vijf 

uur: vlottentocht verklaarden solidair te zijn met de Montenegrijnse zaak, maar herstelden na de oorlog 

de onafhankelijkheid van het land niet. De koning verzette zich tegen de Joegoslavische eenheid waarbij 

Montenegro bij Servië zou worden gevoegd. Een nationale vergadering in 1918 steunde de vereniging 

echter en zette Nicolaas af ten gunste van zijn schoonzoon, de Servische koning Peter I. Aldus kwam 

Montenegro bij het koninkrijk Joegoslavië. Montenegrijnse troepen zouden tot 1924 nog een 

guerrillaoorlog voeren tegen de Joegoslaven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Montenegro bezet 

door Italië en later door Duitsland (1941-1944). In 1945 werd het land een deelrepubliek van het federale 

Joegoslavië, omdat de regerende communisten Montenegro als aparte entiteit wilden zien (hetgeen hen 

tijdens de oorlog populair maakte in Montenegro). De hoofdstad Podgorica werd omgedoopt in Titograd 

(naar Josip Broz Tito), hetgeen pas in 1992 teruggedraaid zou worden. Toen in de jaren negentig Slovenië, 

Kroatië, Macedonië en Bosnië en Herzegovina zich losmaakten uit de Joegoslavische federatie, deed 

Montenegro als enige deelstaat naast Servië dit niet. De Montenegrijnse bevolking koos namelijk in een 

referendum in 1992 om binnen Joegoslavië te blijven. Dit referendum werd echter geboycot door 

voorstanders van onafhankelijkheid, waardoor bijna 96% tegen stemde (bij een opkomst van 66%). De 

Montenegrijnse regering nam in de jaren negentig echter vijfentwintig april tot zesentwintig april: tour of 

duty weekend (meer info volgt nog) wel steeds meer afstand van de Servische, vooral sinds de NAVO-

aanvallen tegen Servië in 1999. Sinds het begin van de 21ste eeuw streefde de Montenegrijnse regering 

openlijk naar afscheiding van Joegoslavië. Na onderhandelingen in 2003 werd afgesproken Joegoslavië om 

te vormen tot een confederatie van twee deelstaten, onder de naam Servië en Montenegro. Daarbij werd 

vastgelegd dat elk van beide deelgebieden in 2006 een referendum over onafhankelijkheid mocht 

houden. Een land waar een dergelijk referendum zou worden aangenomen, zou zich onafhankelijk mogen 

verklaren. De Europese Unie, die de onderhandelingen had geleid, bedong daarbij wel dat het aantal 

voorstemmers minstens 55% moest zijn bij een opkomst van minstens 50%. Het andere land zou volgens 

de afspraken dan de overkoepelende bezittingen krijgen, zoals ambassades. 


