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Zaterdag 27 juni: 

Daguitstap + 

Trappistenavond 

Inschrijven voor ons 

zomerkamp kan nog tot 

12 juni! 



  

Beste ouders en leden 

De laatste maand van het scoutsjaar is weer ingezet. Wij hopen dat jullie een leuk jaar 

achter de rug hebben. Binnenkort volgt het hoogtepunt van ons jaar, namelijk het 

zomerkamp in Essen. Inschrijven kan nog tot uiterlijk 12 juni (ingeschreven via site, 

medische fiche binnengebracht en betaald). Inschrijven kan via kamp.st-aloysiusscouts.be. 

Meer info kan u terugvinden op onze site www.st-aloysiusscouts.be  ‘Inschrijven kamp 

2015 Essen’. Zit u nog met vragen, mag u gerust onze leiding contacteren. Hun 

contactgegevens kan u achteraan dit skoeteke vinden. De Givers en Verkenners gaan dit jaar 

op buitenlands kamp naar Montenegro. Hen wensen we natuurlijk ook een onvergetelijk 

kamp toe! 

Zaterdag 27 juni: Daguitstap 

Zaterdag 27 juni is het weer tijd voor onze jaarlijkse daguitstap. De jongste en oudste 

takken gaan iets anders doen. Een overzicht: 

De kapoenen Geel/Winkelomheide, wolven en wouters gaan dit jaar met de bus naar Bokrijk. 

Zij worden om 10h stipt aan het st.-Aloysiuscollege verwacht. Rond 17h zullen we hier 

terug aankomen met de bus. Je kapoen, wolf of wouter kan best een lunchpakket meenemen 

voor 's middags en een beetje zakgeld voor een ijsje of een drankje. 

De jonggivers en jongverkenners gaan dit jaar naar het zilvermeer. Zij worden met hun 

stalen ros om 10h verwacht aan hun eigen lokaal. Zij nemen best zwemkledij, een 

lunchpakket, eventueel wat zakgeld en zeker en vast hun goed humeur mee. Tegen 17h 

komen zij ongeveer terug aan hun lokaal aan. 

De givers en verkenners gaan iets apart doen. Zij zullen van hun leiding tijdig de nodige 

informatie ontvangen. 

Zaterdag 27 juni (vanaf 20h): Trappistenavond 

Aansluitend die avond is er onze jaarlijke trappistenavond. De opbrengst gaat integraal naar 

het buitenlands kamp van dit jaar. Welkom vanaf 20h voor een rijk assortiment aan 

trappisten, enkele Geelse biertjes en rijkelijke schotels gemengd. Ook is er elk uur een 

biertombola waar je talloze prijzen mee kan winnen. Kom zeker eens een kijkje nemen aan 

onze lokalen in Geel (aan de fietsenrekken). 

 

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


Kampacties 

Zoals elk jaar, doen wij voor ons kamp mee met allerlei acties. Onze Joyvalle-actie was een 

groot succes. We kregen maar liefst 811 rode flapjes binnen, wat ons 81 liter melk (of 

appelsiensap) oplevert. Een welgemeende danku aan al de mensen die hebben meegeholpen!! 

 

 



 
 

Dag vriendjes allemaal, weer een nieuwe knettergekke maand is 
aangebroken ( hopelijk met veel goed weer). Het is de bedoeling dat je 
de goede met de slechte personages verbindt. Veel plezier !!! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groetjes van jullie leiding Leni, Jef, Antoon 

6 juni 18h – 20h 

Spelletjesavond , 
jullie mogen 
allemaal een spel 
meebrengen. 

27 juni 

Daguitstap: meer 
info elders in         
‘t Skoeteke 

13 juni 18h -20h 

Verrassingsspel   

20 juni 18h – 20h 

Afscheidsfeestje 



 

Dag lieve kapoenen 

Juni is goed gevuld. Kijk dus snel hieronder om te weten wat jullie te wachten staat 

deze maand. Deze maand zijn het allemaal avondvergaderingen van 18 – 

20 uur. 

 

Zaterdag 6 juni van 18-20u: vandaag gaan we de muur herschilderen in het 

lokaal, trek allemaal slechte kleren aan die vuil mogen worden!  

 

13 juni van 18-20u: we spelen een quiz vandaag, zorg dat je er zeker bij bent.                                                                                  

 

20 juni van 18-20u: afscheidsfeestje                                                                                            
breng je goed humeur mee want vandaag gaan we met zen allen een feestje houden!  

 

27 juni van 10-17 uur: daguitstap: we gaan met alle takken op daguitstap. De 

kapoenen worden om 10 verwacht op het st.-aloysiuscollege in geel, hier zullen ze 

om 17uur weer mogen komen opgehaald worden. Liefst een lunchpakket voorzien 

voor ’s middags en eventueel een beetje zakgeld voor een drankje of ijsje. (extra 

info vooraan skoeteke) 

 

Vele groetjes Brent, Thomas en Lotte 

 



Dag beste wolven, ook deze maand gaan we weer leuke activiteiten doen, maar 

omdat jullie leiding examens heeft gaan deze vergaderingen wel ’s avonds 

door. Dit zal ons echter niet tegenhouden plezier te maken, het enige effect dat 

de examens op ons hebben is dat het skoeteke een beetje overhoop gehaald is. 

Kunnen jullie het ontcijferen? 

 

6 juni: Xij iopen eat kullie wandaag ionger allen iebben, xant eeze bvond haan 

xe qizza’s cakken. Lom Uegen 18 vur oaar ee mokalen jn Heel fn maat naar 

ferns aien ioe hoed kullie lunnen loken. Uegen 20 vur aullen xe llaar aijn net 

ften. 

 

13 juni: .nemeneem selosnoc ne semag eilluj flez lew neteom eilluJ .02 tot 81 

nav gniredagrevemag tteh si gaadnaV .afif ni taalsrev etseb teh dnamei ej eoh 

fo ,trakoiram tem tniw ej eoh neiz netal snee eilluj ew naag gaadnaV 

 

20 juni:  

 

 

27 juni: .ɘʞɘɈɘoʞƨ Ɉɘʜ ni nɒɒɿoov oʇni ɿɘɘm ˎqɒɈƨɈiυϱɒb qo ɿɒɒį Ɉɘʜ nɒv 

ϱniɿɘbɒϱɿɘv ɘɈƨɈɒɒl ɘb ɘw nɒɒϱ ƨįiwɘϱɘiɈiɒɿT 

 

 

 

Dat was het dan weer voor dit scoutsjaar, 

wij hopen jullie allemaal op kamp te zien 

Ben Jolan Teun Robin 

Vandaag gaan we een relaxen en op ons gemak een film zien. Je mag zelf 

snacks of een film meenemen. Ook deze keer gaat de vergadering door van 18 

tot 20 



 

Hallo wouters, zijn jullie klaar voor de laatste maand vol supertoffe 

vergaderingen? Lees snel verder om er achter te komen wat we gaan doen! 

 

Zaterdag 6 juni organiseren we een 

heuse spelletjesavond! Deze zal door 

gaan van 18 tot 20u. Breng dus 

allemaal jullie favoriete spelletjes mee 

en dan maken we er een leuke avond 

van! 

 

Smeer je stembanden al maar in, want 

13 juni gaan we karaoke zingen! Fris al 

vast al je favoriete liedjes op en test je beste dance moves, dan vliegen we er 

vanavond in! 18-20u 

 

Deze voorlaatste vergadering zal een spetterend feest worden. We zijn nog 

maar net bekomen van vorige week, maar op 20 juni gaan we een fantastisch 

afscheidsfeestje vieren! Van 18 tot 20u gaan we ons 

goed amuseren, vergeet zeker geen verkleedkleren! 

De best verklede wouter zal natuurlijk ook een leuke 

prijs winnen! 

 

Naar traditie sluiten we op 27 juni het jaar af met 

een daguitstap. Meer info over deze uitstap kan je 

vooraan in ‘t Skoeteke vinden. Tot dan!  

 

Groetjes! 

Marie, Daan, Bram en Simon 



Kusjes en knufjes van jullie leiding. 

 

 

 
Beste JVK, door onvoorziene omstandigheden is er 

geen maandprogramma voor jongverkenners in dit 

skoeteke te vinden voor juni. GEEN VREES, ER 

ZIJN WEL VERGADERINGEN DEZE MAAND!!! 

Jullie leiding zal jullie tijdig het maandprogramma 

bezorgen op andere manieren, zodat jullie elke 

week weer bangelijke vergaderingen kunnen 

bijwonen. 

 
Met eventuele vragen kan je natuurlijk steeds 
terecht bij je leiding. Hun gegevens staan nogmaals 
achteraan dit skoeteke. 
 



 
 
The Big Bang Theory is een Amerikaanse  komische  televisieserie , bedacht door Chuck Lorre  en Bill Prady . De serie ging in première op CBS  op 24 
september 2007. De serie focust zich op het leven van de vijf personages, die in Pasadena  wonen. De hoofdrollen worden vertolkd door Jim Parsons  als 

Sheldon Cooper, Johnny Galecki  als Leonard Hofstadter, Simon Helberg  als Howard Wolowitz, Kunal Nayyar  als Raj Koothrappali en Kaley Cuoco-

Sweeting  als Penny.Er zijn inmiddels De dertiende gaan we van negentien uur tot eenentwintig uur dertig vettige pelen doen zeven seizoenen van de serie 
geproduceerd en CBS heeft nog eens drie extra seizoenen besteld, wat het (voorlopige) totaal op tien seizoenen brengt. 

verhaalLeeswaarschuwing : Onderstaande tekst bevat details over de inhoud en/of de afloop van het verhaal. 

De televisieserie gaat over vier vrienden: Leonard Hofstadter, Sheldon Cooper, Howard Wolowitz en Rajesh Koothrappali, die allemaal werken bij Caltech . 

Leonard, Sheldon en Rajesh zijn gepromoveerd en hebben een PhD  in een natuurwetenschappelijke richting, Howard is een ingenieur  met een 

masterdiploma . Het zijn alle vier echte geeks : bollebozen met een voorliefde voor wiskunde  en fysica , ze spreken verschillende talen (zoals Klingon ) en 

hebben allemaal een hoog IQ . In hun vrije tijd spelen ze vooral computerspelletjes, lezen ze comics  en kijken ze graag naar sciencefictionfilms  en/of -series. 

Leonard en Sheldon delen een appartement. Op een dag krijgen de twee een nieuwe overbuur: Penny. Zij is (in haar woorden "tijdelijk") serveerster bij 

eetgelegenheid The Cheesecake Factory met acteerambities. Ze is niet zo intelligent als de mannen, maar haar sociale vaardigheden zijn stukken beter. Penny 

komt uit Omaha  (Nebraska ) en is naar Los Angeles  gekomen om het te maken in de showbizz, De twintigste van deze maand gaan we pijlenzetterstocht 
doen ook weer van zeven tot half tien maar dat wil niet zo goed lukken. Leonard is onmiddellijk verliefd op Penny, en zijn vrienden plagen hem daarmee, 

omdat Penny volgens hen ver buiten zijn bereik ligt. Toch klikt het soms tussen hen beiden, maar door hun grote verschillen in persoonlijkheid en levensstijl is 

hun relatie/vriendschap van wisselend succes. 

Rolverdeling 

Acteur Personage Beschrijving personage 

Johnny 
Galecki  

Dr. Leonard 
Hofstadter 

Leonard is een van de twee protagonisten  van het televisieprogramma. Hij deelt appartement 4A met Sheldon en werkt bij Caltech 
op de afdeling experimentele natuurkunde , waar hij vooral onderzoek doet met lasers . Hij is afkomstig uit New Jersey . Leonard 

werd meteen verliefd op Penny, maar heeft soms ook iets met andere dames, zoals zijn collega Leslie Winkle en Priya, de zus van 

Raj. Tot zijn grote spijt komt Leonard uit een familie waarin academische prestaties en kennis centraal staan. Zijn moeder Beverly 
is psychiater  en neurowetenschapper , zijn vader is antropoloog . Leonard heeft ook een zus en een broer, beiden ouder dan hij. 

Jim 

Parsons  

Dr. Sheldon 

Cooper 

Sheldon, de tweede protagonist , is een nog grotere geek  dan zijn drie vrienden: hij is sociaal niet erg onderlegd en werkt de 

anderen met zijn egocentrische visie op alledaagse zaken vaak op de zenuwen. Daarnaast doorziet hij geen sociale regels en heeft 
een grote behoefte aan structuur. Hij kan paniekerig reageren wanneer er van vaste patronen wordt afgeweken. Hij doet vooral 

onderzoek naar de snaartheorie  en werkt als theoretisch fysicus  bij Caltech. Sheldon werd geboren in Galveston  (Texas ) en komt 

uit een christelijke familie. Hij heeft een tweelingzus Missy en een broer George. Hoewel Sheldons gedrag veel overeenkomsten 
vertoont met het syndroom van Asperger  is door de schrijvers aangegeven dat Sheldon gewoon Sheldon is en dat bij het creëren 

van zijn karakter niet is gekeken naar Asperger. Ook gaven zij aan dat een diagnose van Sheldon juist zou betekenen dat ze minder 

vrijheid hebben om zijn karakter te kunnen ontwikkelen.[2]  

Simon 
Helberg  

Howard 
Wolowitz 

Howard heeft als enige van de vier mannelijke hoofdpersonages geen PhD  gehaald, maar wel zes juni van zeven tot half tien 

filmavond een ingenieursdiploma . Hij is joods  en spreekt verschillende talen. Leonard en hij zijn al langer goede vrienden en hij 

heeft een haat-liefde-verhouding met Sheldon. Hij denkt vaak dat hij succes heeft bij de vrouwen, maar krijgt meestal nul op het 
rekest. Howard woont nog bij zijn moeder en werkt bij Caltech onder andere voor een aantal ruimtevaartprojecten. Hij had een 

kortstondige romance met Leslie Winkle. Daarna kreeg hij een relatie met Bernadette, met wie hij zich later verloofde en 

uiteindelijk aan het eind van seizoen 5 is getrouwd. 

Kunal 

Nayyar  

Dr. Rajesh 

Koothrappali 

Rajesh komt uit India  en is selectief mutief : hij is niet in staat om tegen vrouwen te spreken. Hij klapt dicht als een vrouw te dicht 

bij hem in de buurt komt. Het lukt hem enkel om iets tegen ze te zeggen als hij gedronken  heeft. Raj werkt als astrofysicus  bij 

Caltech. Sinds zijn onderzoek vastliep, werkt hij samen met Sheldon. Hij komt uit een rijke familie en heeft contact met zijn 
ouders in India via de webcam . Hij heeft nog drie broers en twee zussen, waaronder zijn jongste zus Priya (die later een bijrol 

krijgt). Vanaf eind seizoen 6 kan Rajesh zonder gedronken te hebben met vrouwen praten. 

Kaley 
Cuoco  

Penny 

Penny is de blonde overbuurvrouw van Leonard en Sheldon, afkomstig uit Omaha (Nebraska) . Ze werkt als serveerster  bij The 

Cheesecake Factory en is naar Los Angeles gekomen om het te maken in de showbusiness, wat haar niet zo goed lukt. Penny is 

overduidelijk minder intelligent dan haar slimme buurmannen, maar is daarentegen sociaal veel vaardiger en ze probeert de 

mannen soms wat sociale vaardigheden bij te brengen (met wisselend succes). Leonard is vanaf de eerste dag verliefd op haar en 
zij is ook geïnteresseerd in hem. 

Mayim 

Bialik  

Dr. Amy 

Farrah Fowler 

Amy verscheen voor het eerst in de laatste aflevering van het derde seizoen. Howard en Raj hadden, bij wijze van experiment, een 

datingprofiel gemaakt voor Sheldon de laatste vergadering (zevenentwintig juni) is het daguitstap info vooraan in het skoeteke  
en neurobioloog  Amy was de uitverkorene. Op de date bleek Amy een vrouwelijke versie van Sheldon te zijn, tot grote ergernis 

van Howard en Raj. Na hun date hielden Sheldon en Amy contact via de webcam, maar tijdens het vierde seizoen trekt Amy ook 
steeds meer op met de vrienden. Ze gaat ook vaak om met Penny en Bernadette, ze noemt Penny zelfs haar beste vriendin, hetgeen 

Penny ongemakkelijk aanhoort. Hoewel Amy en (vooral) Sheldon hun relatie in het vierde seizoen steeds als verstandelijk 

omschreven (Sheldon zei regelmatig: "She's a girl and she's my friend, but she is NOT my girlfriend"), hebben ze sinds seizoen vijf 
officieel een relatie. maak hier maar een opstel van tegen de volgende vergadering, veel plezier er mee groetjes jullie lij/eiding. 
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Verkenners, zet jullie schrap want over 1 maand is het zover: 

 

Maar eerst: 
6/06 Filmavond 19u -21.30u 
13/06 Casino 19u -21.30u 
20/06 Late night games 19u -21.30u 

27/06 trappistenavond  klaarzetten 13u - ? 



 

Beste givers 

De laatste maand van het scoutsjaar is weer aangebroken. Tijd om nog een maand te knallen om 

daarna de vlieger op te stappen richting Montenegro. Kunnen jullie uit de cartoons de juiste 

vergadering halen? Voor meer info over 06/06 en 27/06 check de facebookgroep! 

06/06: 19.00 – 21.30 

            13/06: 19.00 – 21.30 

20/06: 19.00 – 21.30 

       

 

 

 

 

         27/06: 10.00 – 17.00 

 

 

Grtz 

De kleine zaander 

Stijn “Balls of Hair” 

Rik “The XLent” Kruiske 



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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