
 

 

 

 

 34
ste
 jaargang: 2014-2015 

Afgiftekantoor: 2440 Geel 

Maand: Mei 2015  

Nummer: 9 

   P409906 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afzendadres en VU 

Mathias Van Braband 

Gemeenteheide 96 

2440 Geel 

 

 

 Inschrijvingen KAMP 2015 
van start! 

 Zaterdag 16 mei: Zwemmen 
 Ook Aloysiusscouts doet mee 

met de kampacties van 
Joyvalle, Appelsientje en 
Lotus. Help ons hierbij! 

 
 
 

Kijk vooraan dit skoeteke voor 
meer info! 



KAMP 2015: Inschrijvingen 

Dit jaar gaan wij op zomerkamp naar Essen. Uitgebreide info zal u ergens volgende week 

ontvangen in ons kampboekje, maar hier al de belangrijkste dingen die u moet weten: 

- Het kamp gaat voor de jongste takken door van 12-19 juli, voor de oudste takken is dit 

van 10-19 juli. Concrete uren volgen nog in het kampboekje. 

- Inschrijven kan op onze inschrijfsite kamp.st-aloysiusscouts.be . Hier moet je je gegevens 

invullen. Op deze site kan je ook de medische fiche vinden, die je samen met twee gele 

klevers van je ziekenfonds aan je eigen leiding moet bezorgen voor 24 mei.  

- Daarnaast vragen wij volgende inschrijvingsgelden: 

 Prijs jongste takken (kapoenen, wouters en wolven)= 120 euro 

 Prijs oudste takken (Jonggivers en jongverkenners)=  135 euro 

 Dit moet worden overgeschreven op reknr. BE73 7330 2691 0860 

 Dit met vermelding [naam + tak + kamp 2015] 

 Deadline voor deze storting is 31 mei, maar liefst zo snel mogelijk! 

 (Opmerking: indien je slechts enkele dagen meegaat, neem dan contact op met je 

eigen leiding. Achteraan dit skoeteke kan u nogmaals hun contactgegevens vinden.) 

Ook voor verdere vragen mag u zeker uw leiding contacteren.  

Zaterdag 16 mei: Zwemmen 

Dit jaar gaan we weer zwemmen in het zwembad van Geel. Vergeet dus zeker geen 

zwemgerief. Afspreken doen we, zowel voor de takken van Geel als die van Winkelomheide, 

rechtstreeks om 14u aan de lokalen in Geel! Van daaruit wandelen we samen naar 

het zwembad. Om 17u zijn we terug aan de lokalen van Geel. Daar kan u uw scout 

terug komen ophalen. Givers en verkenners gaan iets anders doen. 

Zondag 3 mei: Dimpna-Ommegang 

In de marge laten wij graag weten dat wij met Aloysiusscouts ons hebben geëngageerd om 

deel te nemen aan de ommegang in Geel, die om de 5 jaar door de Geelse straten trekt. 

Maar liefst 111 figuranten zullen door Aloysiusscouts worden aangebracht. Wij nodigen u 

dan ook graag uit om naar deze ommegang te komen kijken. 

 



Kampacties 

Zoals elk jaar, doen wij voor ons kamp mee met allerlei acties. Er vallen veel dingen te 

winnen om mee te nemen op kamp, wat natuurlijk leuk zou zijn. Dit jaar doen we mee met 

de acties van Joyvalle, Appelsientje en Lotus. Hieronder kan u vinden hoe u ons hierbij kan 

helpen. 

Joyvalle & Appelsientje 

Onze jeugdbeweging spaart met Lekker op kamp voor gratis melk en sinaasappelsap op 

kamp. Daarom hebben we zo veel mogelijk rode 

flapjes nodig:  

per 10 flapjes krijgen we 1 liter Joyvalle AA 

melk of Appelsientje puur sap gratis voor op 

kamp. Ons helpen? Knip de rode flapjes uit de 

deelnemende kartonnen verpakkingen van 

Joyvalle en Appelsientje sinaasappelsap, 

verzamel er zo veel mogelijk en geef ze vóór  

24 mei aan onze leiding. Dit kan op de scouts 

zelf, of in de brievenbus van volgend adres: 

Dr. - Verwaeststraat 10 

2440 Geel (zijstraat Rozendaal) 

Meer info? Bij onze leiding of op 

www.lekkeropkamp.be 

 

Lotus 

Verzamel de Lotus kampstickers die je 

terugvindt op de verpakkingen van het 

Lotus gebakassortiment en Lotus 

Speculoospasta. Op de rugzijde van elke 

sticker vind je een unieke code. Surf snel 

naar www.lotusopkamp.be, selecteer 

‘Sint-Aloysiusscouts Geel/Winkelomheide’  

en geef je unieke code in. Per 10 

ingevoerde codes ontvangen wij een gratis 

bon voor één pot Lotus Original 

Speculoospasta 400g. Elke code helpt dus! 

 

Alle codes moeten uiterlijk op 

31/05/2015 om middernacht ingegeven zijn. Wij ontvangen op het einde van deze actie 

onze tegoedbonnen voor gratis Speculoospasta. 

 

Alvast bedankt voor uw hulp!! 

 



 
 
 

Dag lieve kapoentjes! 
Deze maand staan er weer veel leuke dingen te wachten, kijk snel! 
 
 
Zat 2 mei, 14u-17u  Waterspellekes 
Breng zeker een handdoek mee.  
 
 
 
Zat 9 mei, 14u-17u  Speeltuin in meerhout 
Vandaag gaan we spelen in de grote speeltuin in meerhout.  
Zijn er lieve ouders die ons kunnen wegbrengen en komen halen? 
 
 
Zat 16 mei, 14u-17u  Zwemmen 
De jaarlijkse zwembeurt is weer aangebroken. Neem 
zeker een zwembroek plus handdoek mee.  
Info vooraan in het skoeteke.   
 
 
Zat 23 mei, 18u-20u  Quiz 
Wie is de slimste? Wie weet het meeste over samson en gert? Dat gaan we weten 
op de megaquiz! 

 
 
 
 

 
Zat 30 mei, 18-20u  Film 
Leeuwenkoning? Toy story? Of een andere leuke film? Breng 
je eigen dvd mee, zo kunnen we de leukste film eruit kiezen! 
 
 
 
 
Zo, dat was het voor deze maand. Knuffels van jullie leiding leni, antoon en jef! 



 

 

 

 

 

Hallo kapoentjes! Het is weer een nieuwe maand boordevol toffe activiteiten! 

Maar om te weten te komen wat we allemaal gaan doen, moet je eerst het 

geheime schrift ontrafelen. Veel succes!  

 

.neleps sejtellepsretaw ew naag gaadnav tnaw retaw etjeeb nee nav njiz gnab 

tein eilluj tad nepoh et si teH :iem 2 

 

.ruu 5 mo nelah nemok et reew ne negnerb et sno mo njiz gidon sreduo elekne 

nelluz rE .nelakol ed naa thcawrev ruu 2 mo nedrow eilluJ .tuohreeM nav 

niutleeps ed naa keozeb eskjilraaj teh roov djit reew si teH :iem 9  

 

.eketeoks teh ni naaroov ej tdniv ofni artxE !!nemmewz nekkat ella tem naag 

eW :iem 16 

  

.nedrow gam dalkeb tad nemeneem trihs-t tiw fo thcels nee steb nak ej suD 

.sejtruelk ellef ne maan negie ezno tem neredlihcseb trihs-t nee naag eW .krew 

et feitaerc snee gon ew naag gaadnaV :iem 23 

 

!nednotseb ez tad netsiw tein eilluj navraaw nekertsmo ne ediehmolekniw nav 

sejdaap enielk ella rood nelednaw eW . thcotsekeddap teh si gaadnav tnaw naa 

raam la neneohcslednaw eilluj kerT : iem 30 

 

Vele groetjes van jullie leiding!! 



 

 

 

Beste Wolven 

2 Mei spreken we om 10u aan de lokalen af om samen naar Bel te rijden voor de enige echte 

woudloperskeuken! Vergeet dus zeker geen eten/kookgerei! Om 13u mogen de ouders jullie terug 

oppikken in Bel.  Zouden enkele ouders ons kunnen wegdoen en komen halen. 

 

9 Mei spreken we om 14u af om met zen allen naar de speeltuin in Meerhout te rijden! Lekker 

ravotten in het (hopelijk) goede weer! Om 17u zullen we terug aan de lokalen zijn. Ook deze keer 

zouden we op de goedwil van enkele ouders willen rekenen om heen en terug te geraken. 

 

16 Mei mogen jullie zeker je zwembroek niet vergeten want we gaan….. ZWEMMEN! Deze 

activiteit gaat door van 14 tot 17u. Meer info vooraan in het skoeteke.  

Hang je zwembroek direct erna maar te drogen want…. 

……. 23 Mei is het Sauna!! Let wel op, deze activiteit gaat door van 18u tot 20u, dit omdat sommige 

leiders moeten studeren  

 

30 Mei staan voorlopig waterspelletjes gepland! Hopelijk laat het weer dit toe! ook deze activiteit 

gaat door van 18u tot 20u. 

 

Op een leuke en warme wolvenmaand!  

Leiders Robin, Ben, Teun en Jolan 



16mei. Joepie vandaag gaan we 

zwemmen in het zwembad van 

Geel. Jullie worden om 14u aan 

de lokalen in Geel verwacht, 

waar je om 17u ook kan worden 

opgehaald. 

 

 

 

Hallo wouters, 

Deze maand gaat het weer super leuk worden! Zijn jullie er 

klaar voor?  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

Zoek de volgende woorden: 
 

speeltuin, meerhout, scouts, plezier, zwemmen, quiz, stratego, leuk, leiding, wouters, 

 

Z R S Z M T M T A S T O H E O T  

F S M W S S R E T U O W O F N F  

D E I E S A T G O H E B O E H K  

N S S M E G S H R D G O N M O O  

O D P M S A R X H Q R D E T X K  

P R I E T E T E E N M R D B V A  

D F E N E S T S I S A S T N C A  

R G S M N L S B E Z S E L J I F  

O G E T A R T S S M E R D F M N  

H E L H E C K U E L M L G L H E  

E M G E S I Z Z I E T E P E D L  

R P R O T E N I G N U I C E Y B  

R W E T U A C S U N A D E I B E  

A N T G O S R O G Q G I P I H R  

J B I C C T H H T E S N O J E R  

F G M Y S E M T C V N G O S R C 

 

2 mei, 14u-17u. Begin jullie 

hersenen al maar te 

trainen want vandaag gaan 

we quizzen! Kom deze 

week en laat zien hoe slim 

jij bent.  

9 mei. We gaan naar de speeltuin van Meerhout! We 

verwachten jullie om 14uur aan de lokalen. Kunnen enkele 

ouders ons naar de speeltuin brengen? Vergeet ook geen 

geld mee te nemen, €1 voor de inkom en max €5 voor 

snoepjes en drinken. Om 17uur kunnen ze jullie aan de 

speeltuin komen halen. 

30 mei, 18u-20u. het wordt weer een 

super leuke avondvergadering! We 

gaan stratego spelen. Zorg dus dat je 

deze vergadering zeker niet mist! 



 
 

Er is alweer een nieuwe maand aangebroken en dat betekent nieuwe activiteiten. 

Verbind de afbeeldingen om te weten te komen wat er op welke dag gepland staat. 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Groetjes van jullie leiding!!!!  

Geocashing 

9 mei van 
14u tot 17u 

Rechtendoortocht 
Reservekledij meenemen 

is aangeraden! 
2 mei van 14u tot 

17u 

Zwemmen 

16 mei van 14u tot 
17u 

30 mei  
van 

19u tot 
21u30 

Paddekestocht 

23 mei van 
14u tot 17u 

Waterspelletjes 



 
 
 

 



 

Upcoming events for this month 

 

Kind regards 

Mr. Gerinckx, Mr. Goetschalckx, Miss Gilles and Mr. Van Rensbergen 

No scouts today, tomorrow ommegang! 

10am 

Weekend off with the colleagues aka 
feestweekend – bring weekend supplies and a 
bike. 
Location: TBA 

2pm 

End of ‘weekend off with the colleagues’ 

Time: TBA 

Team building – Paintball, we expect all of you on 

this wonderful event! 

Location: TBA 

7pm - 9:30pm 

Exchange project – Leader transfer to ‘de hei’ 

Location: Verkenners enterprise (Geel) 

7pm - 9:30pm 

IT services – Old school gaming 

Location: Man cave (Geel) 



 

 

Op zondag 3 mei doen we mee met de Sint-Dimpnaommegang! Info hierover vind je elders in het 

skoeteke.  

Op zaterdag 2 mei is het dus geen scouts! 

 

Na het geweldige Tour of Duty weekend is het tijd voor het hoogtepunt van het jaar. Van zaterdag 9 

mei tot zondag 10 mei gaan wij op feestweekend. We komen zaterdag samen aan de lokalen van 

W’Hei om 10u. Zondag zijn jullie terug bij mama en papa rond de middag.  

Benodigdheden: het gebruikelijke weekendmateriaal en jullie fiets! 

Verdere informatie volgt nog via mail. 

 

Op zaterdag 16 mei gaan we samen met de Verkenners paintballen in Merksplas, een goede 

voorbereiding op ons buitenlands kamp in Montenegro! We verwachten jullie om 13u aan de lokalen 

van W’Hei, zodat we op tijd daar zijn.  

Meer informatie volgt nog via mail.  

 

Vandaag beginnen de avondvergaderingen weer!  

Na een heel jaar met ons opgescheept te hebben gezeten, is het tijd voor andere leiding. De 

Verkennerleiding komt naar W’Hei en wij gaan naar Geel.   

De activiteit gaat door op zaterdag 23 mei van 19u tot 21u30! 

 

Op zaterdag 30 mei sluiten we de maand af met een knaller van formaat, The Xlent vergadering. 

Zeker niet te missen! 

We verwachten jullie om 19u. 

 

 

Dikke kussen van jullie awesome leiding, 

Stijn, Rik en Elien 



Contactgegevens leidingsploegen 

Kapoenenleiding Whei: kaphei@st-aloysiusscouts.be 

 Brent Peeters 

 Lotte Aerts 

 Thomas Vandervelde 

Kapoenenleiding Geel: kapgeel@st-aloysiusscouts.be 

 Leni Daems 

 Antoon De Smedt 

 Jef Liekens 

Wouterleiding: wouters@st-aloysiusscouts.be 

 Simon Verwimp 

 Bram Van Ouytsel 

 Marie Ghoos 

 Daan Dijkmans 

Wolvenleiding: wolven@st-aloysiusscouts.be 

 Ben Vervoort 

 Teun Sels 

 Jolan Gysen 

 Robin Ferleu 

Jongverkennerleiding: jvk@st-aloysiusscouts.be 
 Daan Bens 

 Lode Maertens 

 Gilles Staquet 

 Jean Dony 

Jonggiverleiding: jgv@st-aloysiusscouts.be 

 Julie Daems 

 Niel Huysmans 

 Glen Peeters 

 Gertjan Bulckens 

Verkennerleiding: verkenners@st-aloysiusscouts.be 

 Lorean Van Rensbergen 

 Liese Gilles 

 Jeroen Goetschalckx 

 Tim Gerinckx 

Giverleiding: givers@st-aloysiusscouts.be 

 Stijn Valgaeren 

 Elien Verbiest 

 Rik Vandecruys 
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