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Afzendadres en VU 

St.-Aloysiusscouts VZW 

Schuttershof 2C 

2440 Geel 

Overgang 

Zaterdag 2 september @ lokalen Bel 

Wij staan op de markt! 

Zaterdag 9 september in de voormiddag 

Tappen in caféke OC Winkelomheide 

Woensdag 13 september 

Geen Scouts 

Zaterdag 30 september 

30+fuif en Pecho Party 

Vrijdag 06/10 en Zaterdag 07/10 



 
 

Overgang: zaterdag 2 september 
 

Naar jaarlijkse gewoonte starten we het scoutsjaar ook nu weer met de overgang. Alle takken van 

zowel Geel als Winkelomheide worden rechtstreeks aan de lokalen van Bel verwacht, De 

Kruiskwacht, om 14u. Om 17u mag iedereen weer huiswaarts keren.  

- Kapoenen die overgaan naar de Wouters/Wolven nemen uit voorzorg best reservekledij 

mee.  

- Wolven en Wouters die overgaan naar de Jong-Givers/Jong-Verkenners worden verwacht 

een gamel en bestek mee te nemen. Ook de Jong-Givers en Jong-Verkenners die niet 

overgaan, brengen eveneens een gamel en bestek mee.  

- De Jong-Verkenners/Jong-Givers die overgaan naar de Verkenners/Givers raden we aan om 

stapschoenen aan te doen. Ook de Givers en Verkenners die niet overgaan, doen best hun 

stapschoenen aan.  

Voor diegenen die dit jaar gewoon in hun eigen tak blijven, wordt een spel voorzien. Jullie zijn dus 

zeker meer dan welkom! 

De Givers en Verkenners die leiding worden, zullen apart op de hoogte gebracht worden van hun 

activiteit.  

Wij staan op de Markt in Geel!: Zaterdag 9 september 
 

In het kader van onze ledenwerving staan wij, de leiding, op zaterdag 9 

september op de markt in Geel. Dit zal plaatsvinden in de voormiddag. 

Ben je nieuwsgierig naar wat we juist gaan doen? Kom dan zeker een 

kijkje nemen! 

Hier is al een tipje van de sluier: Doe allemaal jullie scoutsdas aan, kom 

mee spelletjes spelen en wie weet win jij wel een echte Aloysius Frisbee!  

 

Tappen in caféke van OC Winkelomheide: woensdag 
13 september 
 

In Winkelomheide krijgen alle verenigingen de kans om tijdens de zomermaanden, juli – augustus – 
september, het caféke van het Ontmoetingscentrum open te doen (Kemeldijk 5) om hun kas te 
spijzen, maar vooral om er met z’n allen een gezellige avond van te maken. Drinken is verkrijgbaar 
aan democratische prijzen en ook een versnapering zal niet ontbreken!  
 
Hopelijk tot dan! 
 



 

Geen scouts: zaterdag 30 september 
 

De leiding is op jaarplanningsweekend, waardoor de vergaderingen deze zaterdag niet zullen 
doorgaan. Volgende maand zijn we weer paraat!  
 

30+fuif en Pecho Party:  
vrijdag 06/10 en zaterdag 07/10 
 

Op vrijdag 6 oktober organiseert de Sint-Aloysiusscouts de tweede editie van 

de ‘Dirty Thirty’, een spetterend feest voor de oudere jeugd. Dit zal doorgaan 

in feestzaal De Waai vanaf 21u. 

Kom gerust langs en profiteer van toffe muziek uit de gouden jaren, verzorgd 

door niemand minder dan DJ Django. 

Geniet tussen het dansen door van een frisse pint, een zwaar biertje, een 

glaasje wijn, bubbels of iets fris. Bij aankomst ontvangt u tevens een glaasje 

cava of sinaasappelsap. 

Ook zal er een Gin & Tonic bar aanwezig zijn.  

Dit alles en nog veel meer voor slechts €7!  

 
Voor diegenen die er niet genoeg van kunnen krijgen, niet getreurd want de 

volgende dag staat er alweer een feest gepland! Naar jaarlijkse gewoonte 

organiseren we immers onze enige echte scoutsfuif, de Pecho Party! 

Deze zal zoals gewoonlijk doorgaan in feestzaal De Waai vanaf 20u. De muziek 

wordt verzorgd door bekende DJ’s van in en rond Geel. Ben je benieuwd? Kom 

dan zeker langs!  

 

Inschrijvingen 
 

Vanaf nu staat onze inschrijvingssite ook weer online. We raden jullie aan om jullie zoon of dochter 
zo snel mogelijk in te schrijven op: st-aloysiusscouts.be/inschrijven.  
 
Het is belangrijk om dit zeker te doen voor eind september, omdat de oude mailinglijsten gewist 
worden. Wanneer je dit niet doet, zal je geen mails meer aankrijgen met belangrijke informatie 
alsook het skoeteke.  
 

Last but not least 
 

Dit jaar bestaat onze Sint-Aloysiusscouts 70 jaar! Sinds 1947 proberen wij 

ervoor te zorgen dat kinderen in Geel een leuke uitvalsbasis hebben, waar 

plezier en vriendschap hoog in het vaandel gedragen worden. Met 70 jaar 

bereiken we platina en dat kunnen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij 

laten gaan … Daarom zal er in de loop van 2018 een evenement georganiseerd worden voor onze 

leden, hun ouders, de oud-scouts en onze leiding. Meer informatie hierover volgt binnenkort! 

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


 

Hallo kapoentjes!  
Spijtig genoeg is de vakantie gedaan, maar dit betekent wel dat 
er een supertof scoutsjaar voor de deur staat!  
 
 
Zaterdag 2 september van 14u tot 17u is het overgang.  
We verzamelen rechtstreeks in bel. Meer info vooraan in ’t skoeteke! 
 
 
 
 
Zaterdag 9 september van 14u tot 17u spelen we kennismakingsspelletjes en mogen 
jullie dus ook allemaal een vriendje meebrengen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 16 september van 14u tot 17u zullen we te weten komen wie de strafste 
kapoen is, want dan houden we laddercompetitie. 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 23 september van 14u tot 17u doen we een pijlzetterstocht. 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 30 september is er GEEN vergadering, omdat de leiding dan op 
jaarplanningsweekend is. 
 
 
 
 
 
 
Groetjes van jullie nieuwe leiding.  



 

Dag beste kapoentjes!  

De grote vakantie zit er helaas weer op, maar dit betekent ook tevens de start van het 

nieuwe scoutsjaar!   

Zaterdag 2 september 14u00-17u00 is het overgang. We spreken rechtstreeks af aan de 

lokalen van Bel.   

Meer info vooraan in ’t skoeteke.  

 

 

 

 

Zaterdag 9 september 14u00-17u00 is onze eerste echte activiteit van het jaar! We gaan 

kennismaken met elkaar door middel van waterspelletjes en spreken af aan onze lokalen 

in Winkelomheide. Neem gerust een waterpistool mee! 

 

Zaterdag 16 september 14u00-17u00 mogen jullie je sportschoenen aantrekken, want 

het is sportvergadering! 

 

Zaterdag 23 september 14u00-17u00 spelen we pijlzetterkestocht. Afspraak aan de 

lokalen in winkelomheide! 

 

Zaterdag 30 september is het GEEN scouts . Dan is de leiding op weekend om al de 

activiteiten voor het gehele jaar te plannen! 



 
 

Dag wolven! 
Jullie waren er waarschijnlijk al een hele tijd op aan het wachten en nu is het eindelijk zover: het 
nieuwe scoutsjaar is van start gegaan! Het belooft een avontuurlijk jaar te worden boordevol 
toffe spelletjes en vele andere activiteiten. Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als wij!  

Zaterdag 2 september: Overgang (14u–17u) 

Jullie worden allemaal rechtstreeks in Bel verwacht. Meer info vooraan in ’t skoeteke! 

Zaterdag 9 september: Vriendjesvergadering (14u-17u) 

Vandaag mogen jullie allemaal een vriendje van je klas, voetbal, tennis, volleybal, … 
meenemen, zodat ook zij de scouts kunnen leren kennen. Vandaag zullen we immers 
kennismakingsspelletjes spelen! 

Zaterdag 16 september: Laddercompetitie (14u-17u)  

Strek die benen maar, want vandaag onderscheiden we de jongens van de mannen!              
We doen laddercompetitie! 

Zaterdag 23 september: bosspel (14u-17u)  

We spelen vandaag het eerste bosspel van het jaar!  
Kunnen enkele ouders ons naar Bel brengen en ons terug komen halen?  

Zaterdag 30 september: GEEN vergadering 

Vandaag is het helaas geen scouts, omdat de leiding op jaarplanningsweekend is. 
  

Groeten van jullie nieuwe leiding!! 

 

 
 



 
 
 

Dag Wouters, 
Hopelijk hebben jullie al evenveel zin in het nieuwe scoutsjaar als wij, want het belooft een jaar te 

worden vol avontuur en een heleboel leuke activiteiten!  
Vele groetjes jullie nieuwe leiding. 

 

2 september 
… 

9 september 
… 

16 september 
… 

23 september 
… 

30 september 
… 

… vandaag is het helaas 
GEEN scouts, de leiding 
is op 
jaarplanningsweekend.  

… overgang van 14u 
tot 17u! Jullie worden 
allen rechtstreeks in 
Bel verwacht. Meer 
info vooraan in ’t 
skoeteke!  

… vandaag is het 
van 14u tot 17u 
pijlzetterstocht! 
Het wordt vast 
en zeker een 
zeer leuke 
wandeling! 
 

… 
kennismakingsspelletjes! 
We zien jullie graag van 
14u-17u aan de lokalen in 
winkelomheide. 
 

… 
sportvergadering!  
We spreken om 
14u af aan de 
lokalen van 
winkelomheide. 
 



 
 
Hallo, hallo, hallo Jong-Verkenners! 
 
De scouts gaat weer van start en dat betekent een nieuw jaar vol plezier, ravotten en leuke vergaderingen!  
Hier zijn alvast de activiteiten voor de maand september. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Groetjes van Hägar, Malle Eppie en Snert. 

Heb jij plannen op  
zaterdag 02/09? 

Jazeker!!! 
Het is overgang van 14u-17u 
in Bel, je mag rechtstreeks 
naar daar komen. Kijk ook 
nog even vooraan in ’t 
skoeteke. 

Yes! Eindelijk mijn 
nieuwe leiding 
zien. 

Zeker en vast! 

Ik heb gehoord dat het zaterdag 
09/09 waterspelletjes zijn? 

Dat klopt, ook 
deze vergadering 
is van 14u-17u. 

ooow!! Ik heb er echt al zin 
in!  

Ik kan niet wachten tot ik op 16/09 van  
14u-17u een bezoekje 
kan brengen aan de 
Brandweer van Geel! 
Afspraak aan de 
lokalen! 
 

Hier staat dat we op 
23/09 een stadsspel 
gaan spelen. We 
spreken af om 14u 
aan de lokalen! 

YES! 30/09 is het GEEN scouts, want de 
leiding gaat het scoutsjaar plannen. 

Oei Oei, wat ga ik dan 
moeten doen op 
zaterdag? 

 



 
 

Beste Jong- Givers, 
De zomervakantie is weer voorbij en we beginnen aan een nieuw scoutsjaar. 

Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als wij.  
Vergeet zeker niet dat jullie elke week verwacht worden met de fiets. 

 
 
 
 

Op zaterdag 2 september beginnen we met onze jaarlijkse 
overgang. Deze zal dit jaar plaatsvinden in Bel. Jullie worden daar 
rechtstreeks verwacht om 14u en mogen om 17u terug naar huis. Meer info 
vooraan in ’t Skoeteke.  
 
 
 

   
Op 9 september gaan we elkaar wat beter leren kennen met een 
kennismakingsvergadering. Jullie worden van 14u tot 17u aan de lokalen in 
Winkelomheide verwacht. 
 

 
 
16 september gaan we op bezoek bij de brandweer van Geel. We zullen eens 
testen wie de hittebestendigste vrouw/man van de jong-givers is. We vertrekken 
om 14u aan de lokalen in Winkelomheide en zullen om 17u terug zijn. 
 
 

 
Zaterdag 23 september gaan we een bosspel spelen van 14u tot 17u. 
   

 
 
 
30 september is het GEEN scouts. De leiding is dan op weekend 
om het jaar te plannen.  
 
 
 

Wij kijken alvast uit naar het nieuwe scoutsjaar. Hopelijk jullie ook! 
 
Stevige linker, 
Jullie nieuwe leiding 
 



,

 
 
Dag verkenners, 
 
Een nieuw scoutsjaar is in zicht! Dit wil zeggen nieuwe leiding, nieuwe leden, en natuurlijk ons 
buitenlands kamp dat steeds dichterbij komt. Maar voor we zo ver zijn, hebben we nog 10 
maanden vol leuke activiteiten te gaan. Hier is ons programma van september: 
 
 
2 september van 14u tot 17u 
 
Traditioneel gewijs zal de eerste vergadering van het jaar de overgang zijn, jullie worden 
rechtstreeks verwacht in Bel. Meer info vooraan in ’t skoeteke! 
 
 
9 september van 14u tot 17u 
 
Vandaag gaan we een stadsspel doen in Geel. Afspraak aan onze lokalen. 
 
 
16 september van 10u tot 13u 
 
We zetten de maand verder met een woudloperskeuken in Bel. Zoals jullie al weten is het de 
bedoeling jullie eigen eten en kookmateriaal mee te nemen. Verras ons met jullie kookkunsten! 
 
 
23 september van 14u tot 17u 
 
Vandaag is het Pecho Promo! Kom zeker allemaal met de fiets en dan gaan we flyers uitdelen 
en affiches ophangen in heel Geel.  
 
 
 
30 september van 14u tot 17u 
 
GEEN scouts. De leiding gaat jullie jaar plannen dit weekend.  
 
 
 
 
 
Groetjes van jullie nieuwe leiding 
 
Sjarel, Linty, Peety en Bob 



 
 
Dag Givers, 
 
Na het geweldige kamp, staat er weer een gloednieuw scoutsjaar voor de deur.  
Jullie nieuwe leiding kan niet wachten om eraan te beginnen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Ra Ra Ra …  

Zaterdag 30 september:  
GEEN scouts 

De leiding gaat jullie 
jaar plannen! 

 

Zaterdag 23 september 
(14u-17u):  

PECHO PROMO 
 

Zaterdag 2 september (14u-17u):  
OVERGANG - meer info vooraan in ’t Skoeteke! 

Jullie worden rechtstreeks in Bel verwacht. 
 
 
 

 

Zaterdag 9 september (14u-17u):  
SPORTVERGADERING 

 

Zaterdag 16 september 
(10u-13u): 

WOUDLOPERSKEUKEN 
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