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Dirty Thirty @ Waai 

Vrijdag 6 oktober 

 

Pecho Party @ Waai 

 Zaterdag 7 oktober 
 

 

 
 



 
 

Dirty Thirty:  
vrijdag 6 oktober 

 
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!  

 

Pecho Party:  
zaterdag 7 oktober 

 
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!  

 

 

 

 



Individuele Steekkaarten 
Ook dit jaar werken we opnieuw met de individuele steekkaarten van Scouts & Gidsen 
Vlaanderen. Deze vervangen de papieren versies van de medische fiches. 

Het voordeel hiervan is dat de steekkaarten eender wanneer aanpasbaar zijn en op eender 
welk moment digitaal geconsulteerd kunnen worden door de takleiding. Dit zal zeer handig 
zijn bij weekends en vooral op kamp. 

We willen u dus vragen om deze steekkaarten in te vullen en dit uiterlijk tegen zaterdag 
21 oktober.  

Doorheen het jaar zullen we u ook verzoeken om de steekkaarten te controleren en indien 
nodig te updaten voor vertrek op weekend en op kamp. 

Het is belangrijk dat u weet dat de gegevens die u invult, zeer vertrouwelijk worden 
behandeld en enkel door de takleiding zullen geraadpleegd worden. 

Wat gaat er nu gebeuren? 

Op 02/10/2017 zal u en/of uw zoon/dochter een mail ontvangen van onze Johnny 
Aloysius met als onderwerp “Individuele steekkaart”. 

Let op!: Deze mail kan in uw spam of ongewenste mails terechtkomen. 

Indien u de mail niet hebt ontvangen, kan u ons hiervan op de hoogte brengen door een 
mailtje te sturen naar johnny@st-aloysiusscouts.be. 

In deze mail zal een link staan naar de individuele steekkaart en in de bijlage vindt u een 
handleiding over hoe u te werk zult moeten gaan. 

De mail bevat ook het lidnummer van uw zoon of dochter, dit nummer heeft u nodig 
voor het aanmaken van een account. 

Denk eraan dat de steekkaarten uiterlijk tegen 21 oktober ingevuld moeten zijn. 

Alvast heel erg bedankt voor uw hulp! 

Inschrijvingen 

De inschrijvingssite staat online. Het beste is om je zoon/dochter zo snel mogelijk in te 
schrijven. st-aloysiusscouts.be/inschrijven 

Het is namelijk zo dat alle mailinglijsten worden gewist in september. Daarom is het 
belangrijk om je zeker voor eind september te hebben ingeschreven, anders krijg je geen 
mails meer aan met belangrijke informatie en natuurlijk ook het skoeteke.  

mailto:johnny@st-aloysiusscouts.be
http://st-aloysiusscouts.be/inschrijven
http://st-aloysiusscouts.be/inschrijven


Dag van de Jeugdbeweging:  
vrijdag 20 oktober 

 

Net zoals elk jaar vieren we de Dag van de Jeugdbeweging met een 

heus ontbijt op de Markt in Geel. Jullie zijn 

allemaal welkom tussen 7u30 en 8u30 om te 

genieten van een lekkere koffiekoek, pistolet en 

warme chocomelk! De enige vereiste om deel te 

nemen, is in uniform te komen.  

Hopelijk is de Sint-Aloysiusscouts op 20 oktober goed vertegenwoordigd!  

 

Trooper 
 

Wil jij ook graag onze scouts steunen? Shop jij af en toe online? Dan is er een ideale 
manier om die twee zaken te combineren!  
 
Trooper is een organisatie die ervoor zorgt dat wij een procentje krijgen op jouw 
online aankopen. Dat kan heel eenvoudig door te surfen naar 
www.trooper.be/aloysius en dan verder te klikken op jouw webwinkel naar keuze. 
Jouw aankoop kost evenveel als daarvoor, maar wij 
krijgen een klein bedrag daarvan terug. Een ideale 
manier om de scouts moeiteloos te steunen!  
 
Momenteel loopt er trouwens een speciale actie. 
Via Trooper kan je tijdens het weekend van 25 en 
26 november voor slechts €19,99 (ipv €36) naar 
Plopsaland De Panne gaan. Een mooie deal en 
daar bovenop gaat er €3,75 per ticket rechtstreeks 
naar onze scouts terug! 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.trooper.be%2F&h=ATP8IxGBclwXh1d49OO3f6aTp2X6dDNpOmzD0lQvIP4o6SrXUQdT1Z-84FagWUedwB9IjcSbTL21Ndk6o3D8m0pBi3Ssz2e4ofiKGvc-3-8GsrZapFQr-1ap-0krFr8D4hU_DMSS4G8


Yoooow Kapoenen!!!!!!!! 

Deze maand staan er weer super fantastische, mega coole, toffe activiteiten op jullie te wachten. 
De leiding kijkt er alvast naar uit!  

 

 

 

Zaterdag 14 oktober 14u-17u  
Deze zaterdag staat in het teken van een 
bosspel! Wil jij al weten waar we volgend 
weekend gaan slapen? Kom dan zeker 
meespelen!  
Zouden enkele ouders ons naar Bel 
kunnen vervoeren? 
 

Zaterdag 28 oktober 14u-17u 
Vandaag gaan we pleinspelletjes spelen op de 
Bogaard.  
Als je komt meespelen, mag je misschien wel 
even in de speeltuin!  

Zaterdag 7 Oktober 14u-17u 

Vandaag gaan we een stadsspel spelen! 

Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig.  

Groetjes van jullie leiding! 

Jochen     Wout        Stijn 

Handige Bergbever   Bedreven Aalscholver  Mysterieuze Frankolijn 

    0498/31.67.97       0496/39.13.92         0471/34.05.12 

Zaterdag 21 oktober 10u tot Zondag 22 oktober 14u 

Het eerste weekend van het jaar staat voor de deur en dit 

zal plaatsvinden in onze vertrouwde lokalen in Bel 

(Kruiskwacht 26).  

Hier spreken we ook af op zaterdag om 10u. 

Het thema van ons weekend is sport. Hieronder even 

een kort lijstje met enkele dingen die je nodig hebt: 

-veldbed/luchtmatras en 

 een kussen 

‐slaapzak en eventueel een extra deken 

‐pyjama 

‐tandenborstel en tandpasta 

‐reservekledij 

‐zaklamp 

‐verkleedkleren in thema (dit mag, maar moet niet. Dit 

moet je zeker niet gaan kopen!) 

-€12 weekendgeld 

Mocht je nog vragen hebben, kan je ons altijd mailen op 

volgend emailadres: kapoenengeel@st-aloysiusscouts.be 

of bellen op de nummers hieronder.  

 

mailto:kapoenengeel@st-aloysiusscouts.be


Zaterdag 7 oktober 

van 14u tot 17u 

 

Beste kapoentjes 

Deze maand staan er weer super leuke activiteiten op de planning. 

Kan jij ontdekken wanneer we wat gaan doen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Veldbed/luchtmatras, slaapzak en eventueel extra deken, kussen, pyjama, reservekledij, 

tandenborstel en tandpasta, zaklamp, €12 weekendgeld. 

  

Groetjes van de leiding! Jasper, Dieter en Jasmine 

Zaterdag 14 oktober 

van 14u tot 17u 

Zaterdag 21 oktober 

10u tot en met 

zondag 22 oktober 

14u 

Zaterdag 28 oktober 

van 14u tot 17u 

Wij gaan op weekend! Jullie worden 

allemaal rechtstreeks aan de lokalen 

in Bel verwacht op zaterdag om 10u 

(Kruiskwacht 26). Het thema van dit 

weekend is sport, dus als jullie 

verkleedkleren hebben die hierin 

passen, mogen jullie deze zeker 

meebrengen! 

Hieronder vind je ook nog even de 

benodigdheden terug* 

Deze zaterdag is het laddercompetitie 

en zullen we dus zien wie de beste 

kapoen is! 

Wie gaat er winnen? De leiding of de 

leden? Het is één tegen allen!! 

Deze zaterdag is het fotozoektocht! 

Kan jij alle foto’s herkennen?  



 

 
Zaterdag 7 Oktober 14u-17u: Pijlzetterkestocht  

 
Heb je zin om de andere groep op het verkeerde pad te zetten? Kom dan zeker deze 

zaterdag naar de pijlzetterkestocht.  

 

 
 

Zaterdag 14 oktober 10u tot 15 oktober 14u: weekend 
 

Joepieeee!!! Er staat een weekend voor de deur met deze keer als 

thema Expeditie Bel. 
Jullie worden zaterdag rechtstreeks verwacht aan de lokalen 
van Bel (Kruiskwacht 26) om 10u.  

 

 

 

 
Ik ga op expeditie-weekend en ik neem mee: 

- een slaapzak en eventueel extra deken 

- een veldbed of luchtmatras 

- wasgerief (handdoek, washandje, tandenborstel, ...) 

- uniform 
- THEMAKLEDIJ (camouflage) 

- reservekleren  

- zaklamp 

- €12 weekendgeld 

 
Zaterdag 21 oktober 14u-17u: Stadsspel 
 
Vandaag gaan we het centrum van Geel onveilig maken met 

een mega cool stadsspel.  

 
Zaterdag 28 oktober 10u-14u: woudloperskeuken 
 

Vandaag gaan we koken op een houtvuur.  
Voor de leden die dit nog niet gedaan hebben:  

Eerst gaan we hout sprokkelen, dan maken we vuur en tot slot koken 

we erop.  

Vergeet zeker niet zelf wat eten en kookgerief mee te nemen!  

Zouden er enkele ouders zo vriendelijk willen zijn om ons naar 
Bel te brengen en terug te komen halen?  

 



 
 

Dag wouters!  
Een nieuwe maand vol leuke activiteiten staat weer voor de deur. Kijken jullie 
mee?  
 

The Walt Disney Company (Disney en Disney Associates) is een van de grootste mediaconglomeraten ter 
wereld, de grootste wereldwijde exploitant van themaparken en een marktleidende producent en distributeur 
van animatiefilms. 

Het concern heeft sinds 2 januari 1962 een beursnotering aan de New York Stock Exchange en maakt deel 
uit van een van de belangrijkste beursindices ter wereld, de Dow Jones Industrial Average-index. Het 
hoofdkantoor is gelegen 7 oktober is het bosspel van 14u tot 17u, afspraak in de Hei. Zijn er ouders die ons 
naar daar willen rijden en terug willen komen halen? in de Walt Disney Studios in Burbank, Californië. 

Disney is opgericht op 16 oktober 1923 door Walt Disney en zijn broer Roy Oliver Disney als de The Disney 
Brothers Studio en heeft de meeste jaren van zijn bestaan Walt Disney Productions geheten. Pas op 6 
februari 1986 kreeg het bedrijf de huidige bedrijfsnaam, die een neutraler beeld van het concern moest 
geven. 

Studio Entertainment, ook wel bekend als Walt Disney Studios, wordt geleid door Alan F. Horn. Het 
bedrijfsonderdeel bevat de Buena Vista Motion Pictures Group, een groep van filmbedrijven, inclusief Walt 
Disney Pictures, Touchstone Pictures en Hollywood Pictures. Miramax Films is ook onderdeel van deze 
groep, alleen opereert autonoom 14 oktober 10u tot en met zondag 15 oktober 14u gaan we op weekend in 
Bel (Kruiskwacht 26). Jullie worden zaterdag om 10u rechtstreeks aan de lokalen in Bel verwacht. Het 
thema van dit weekend is Expeditie Bel, dus camouflagekledij kan van pas komen! Wat dien je nog mee te 
brengen? Veldbed/luchtmatras, slaapzak en eventueel extra deken, kussen, zaklamp, reservekledij, 
tandenborstel en tandpasta en €12 weekendgeld! 
 vanuit New York. Het bedrijfsonderdeel bevat ook de Buena Vista Music Group, waar onder andere Walt 
Disney Records, Mammoth Records, Lyric Street Records en Hollywood Records in verenigd zijn. Verder 
bevat The Walt Disney Studios ook nog Walt Disney Theatrical Productions (voorheen Buena Vista Theatrical 
Productions), Buena Vista International, Buena Vista Home Entertainment en Buena Vista Home 
Entertainment International. 

Walt Disney Studios, de belangrijkste filmstudio van Disney en tevens het hoofdkantoor, is de enige, 
grote Hollywood-productiestudio die nog nooit tours heeft gegeven voor het publiek. 21 oktober gaan we 1 
tegen allen spelen!! Afspraak om 14u in de Hei en om 17u mogen jullie weer naar huis. Dicht bij de Walt 
Disney Studios liggen de studiofaciliteiten van Warner Bros., dat net als Disney ook het hoofdkantoor 
in Burbank heeft liggen. 

Een van de succesvolste onderdelen van Studio Entertainment is Walt Disney Animation Studios, 
verantwoordelijk voor een groot aantal klassieke en 
traditionele animatiefilms zoals Sneeuwwitje, Bambi en The Lion King. 28 oktober is het een heuse 
smulpapentocht, joepie! Van 14u tot 17u in Winkelomheide! 
Vóór de release van Paniek op de Prairie werd er door het management aangekondigd dat de studio 
voortaan enkel nog maar computergeanimeerde films zou gaan produceren en de allereerste volledig door 
Disney geproduceerde computeranimatiefilm was Chicken Little, die uitkwam op 4 november 2005. Echter, na 
het vertrek van voormalig CEO Michael Eisner, de fusie met Pixar Animation Studios en de aanstelling 
van Ed Catmull als president van "Disney Pixar Animation" is de restrictie tot één animatie-medium 
opgeheven en werd met de The Princess and the Frog de traditioneel geanimeerde Disney-film weer 

voortgezet.
[
 

 

Met veel groetjes van jullie super duper leiding: Wout, Arnie, Lies en Chiel ;) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mediaconglomeraat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Themapark
https://nl.wikipedia.org/wiki/Animatiefilm
https://nl.wikipedia.org/wiki/2_januari
https://nl.wikipedia.org/wiki/1962
https://nl.wikipedia.org/wiki/New_York_Stock_Exchange
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dow_Jones_Industrial_Average
https://nl.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Studios_(Burbank)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Burbank_(Los_Angeles_County,_Californi%C3%AB)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Californi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/16_oktober
https://nl.wikipedia.org/wiki/1923
https://nl.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roy_O._Disney
https://nl.wikipedia.org/wiki/6_februari
https://nl.wikipedia.org/wiki/6_februari
https://nl.wikipedia.org/wiki/1986
https://nl.wikipedia.org/wiki/Buena_Vista_Motion_Pictures_Group
https://nl.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Pictures
https://nl.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Pictures
https://nl.wikipedia.org/wiki/Touchstone_Pictures
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hollywood_Pictures
https://nl.wikipedia.org/wiki/Miramax
https://nl.wikipedia.org/wiki/New_York_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Buena_Vista_Music_Group
https://nl.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Records
https://nl.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Records
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mammoth_Records&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lyric_Street_Records&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hollywood_Records
https://nl.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Theatrical_Productions
https://nl.wikipedia.org/wiki/Buena_Vista_Theatrical_Productions
https://nl.wikipedia.org/wiki/Buena_Vista_Theatrical_Productions
https://nl.wikipedia.org/wiki/Buena_Vista_International
https://nl.wikipedia.org/wiki/Buena_Vista_Home_Entertainment
https://nl.wikipedia.org/wiki/Buena_Vista_Home_Entertainment_International
https://nl.wikipedia.org/wiki/Buena_Vista_Home_Entertainment_International
https://nl.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Studios_(Burbank)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hollywood
https://nl.wikipedia.org/wiki/Warner_Bros._Entertainment
https://nl.wikipedia.org/wiki/Burbank_(Los_Angeles_County,_Californi%C3%AB)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Animation_Studios
https://nl.wikipedia.org/wiki/Animatiefilm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sneeuwwitje_en_de_zeven_dwergen_(1937)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bambi_(film)
https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Lion_King_(1994)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paniek_op_de_Prairie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chicken_Little
https://nl.wikipedia.org/wiki/4_november
https://nl.wikipedia.org/wiki/2005
https://nl.wikipedia.org/wiki/Michael_Eisner
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pixar_Animation_Studios
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ed_Catmull&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Princess_and_the_Frog
https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Walt_Disney_Company#cite_note-Encyclopedia-2


 
 
Hoi Jong-Verkenners, 
Deze maand staat in het thema van complottheorieën. Zet jullie aluminiumfolie hoedjes maar vast op jullie hoofd en 
zet de juiste afbeeldingen & datums bij de activiteiten. Groetjes van Robin, Mauro en Jeroen! 

 
7 oktober (14u-17u) 

 DaVindIkNi-code stadsspel 

 
14 oktober (14u-17u) 

 Alien-tegen-allen 

 
21 oktober (14u-17u) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Spook-vergadering 

 
28 oktober (14u -17u) 

 Illuminati-bosspel (Bel) 

 



 
  
 
Nog maar net heeft Zeus, god der goden, ons een nieuw scoutsjaar geschonken, of daar staat oktober al klaar. 
Benieuwd wat de (scouts)goden deze maangang voor jullie gepland hebben op de dagen van Saturnus? Lees dan 
zeker volgend epos, waarin geen vraag onbeantwoord blijft!  
De oude dichters spreken van oeroude krachten, monsters en drie helden. Georgios, de alchemist, die met lang 
vervlogen kennis uit de oude werelden brouwsels maakt die voor elke situatie geschikt zijn. Dan is er Antonios, 
meester der spieren, hij wiens spieren van ongekende omvang zijn en voor wie ieder ander levend wezen het spit 
moet delven. Tevens is hij de leider van onze drie helden. Als derde spreken de dichters over Stephanos, men 
gelooft dat hij uit het Oosten komt, waar hij ook zou onderwezen zijn door de wijsheid zelve, Athena. Zijn 
geletterdheid zou geen grenzen kennen.  
Onze drie helden ontmoeten elkaar op 7 oktober, aan het lokaal in Winkelomheide, van twee tot vijf. Niet gering 
decoreerden ze hun paleis, ook omwonenden mochten decoratie (zoals posters etc.) meebrengen om van dit 
lokaal een baken van schoonheid te maken.  
Zo vatten zij hun tocht aan op 14 oktober om 2 uur aan hun paleis in Winkelomheide en Hermes, 
boodschapper der goden, zond hen op weg naar de grote marktplaats. Onderweg ontmoeten zij hun eerste grote 
obstakel, de windgod Aeolus stuurde zijn metgezel Boreas, de noorderwind, eropuit om onze helden te 
dwarsbomen. Hard en onvermoeibaar raasde hij in tegengestelde richting. Maar Antonios, de onverschrokkene, 
bevocht Boreas met de blote vuist en stuurde hem terug naar zijn meester. Eindelijk waren ze aangekomen op de 
agora in Geel waar ze met het volk een multimedia-stadsspel speelden dat geschikt was voor de goden zelf tot 5 
uur.  
Zeus zag dat het goed was en zond Hermes een tweede maal richting de helden om hen in te lichten over hun 
volgende taak. Wederom  worden de drie onovertroffen helden verwacht op hun stalen ros op 21 oktober aan hun 
paleis om 2 uur om vandaaruit richting het betoverde bos te reizen. Hermes wist hen ook te vertellen dat ze terug 
zouden zijn rond 5 uur. Maar welke beproevingen staan hen te wachten in dit woud, beheerst door rivier- en 
boswezens…? 
Aangekomen op een open plaats in het bos werd Stephanos, de oosterling, aangesproken door de bewaker van 
het bos, de centaur Chiron. Dit teruggetrokken boswezen staat ook bekend om zijn wijsheid en daagt de oosterling 
uit. Hij moet drie raadsels oplossen, zo is Zeus’ beproeving. Met moeite, maar overtuiging slaagt de held in zijn 
opzet en Chiron geeft hem de plannen voor het bouwen van een gigantische sjorconstructie, een schrijn voor de 
oppervader.  
Een derde en laatste maal brengt Hermes op 28 oktober een boodschap aan de helden. Ze moeten terugkeren 
naar hun paleis in Winkelomheide om 2 uur om samen met de omwonenden een verschroeiende tocht aan te 
vatten die hen enkel maar rechtdoor zal leiden de metgezellen brachten natuurlijk stevige schoenen of 
rubber laarzen mee en eventueel wat reservekledij. Iedereen had het zwaar, maar Georgios, de 
mengselbrouwer, had nog een verrassing achter de hand gehouden. Hij had, heimelijk, voor het vertrek 
verschillende brouwsels gemaakt, die aan iedereen onmetelijke krachten en onuitputtelijk uithoudingsvermogen 
gaven. Deze waren van onvoorstelbare kwaliteit en geen enkele ziel heeft de tocht moeten opgeven. Ze waren 
tijdig terug om 5 uur.  
Zo spreken dichters en prinsen van de helden en hun metgezellen, die op een dag waarschijnlijk de plaats van de 
alchemist, de wijze en de onoverwinnelijke zullen innemen!  



 
 
 

 



 
 
 

Deeespacitooo 
 

Goed, nu dit jullie verschrikkelijk slecht liedje voor het komend uur in jullie hoofdjes hebben zitten, 
is het lezen van dit Skoeteke de enige manier om er vanaf te geraken.  

 

Hieronder vinden jullie 4 omschrijvingen van personen. Plaats de omschrijving bij onderstaande 
foto’s en zo komen jullie te weten wat er deze maand allemaal op de agenda staat! 

 
Persoon 1: Ik ben een 13e eeuwse handelsreiziger. Mede door mijn ontdekkingsmissies kwam 

Europa in contact met de Aziatische wereld. Dit deed de handel tussen beide continenten hoog 
opbloeien. Wie ben ik?  

 
Persoon 2: Ik ben een Vlaamse zanger en tevens ook tv-presentator. “Maar leiding, zo zijn er keeeei 

veel?”. Ja, liefste leden, maar als ik jullie zeg dat hij de maker is van klassiekers als “als een leeuw 

in een kooi” en “Vlaanderen, de leeuw”, weten jullie dan wie hij is?  
 

Persoon 3: Ik ben een Franse voetballer die uitkomt voor Atletico Madrid. Atletico wie? Oké akkoord, 
misschien iets te moeilijk. Als ik zeg dat, telkens ik een doelpunt maak, ik dit vier met de alom 

bekende Hotline Bling. Wie ben ik dan?  
 

Persoon 4: Ik ben een overleden Waalse politicus die de PS vertegenwoordigde in het Waals 
Parlement. Als ik je zeg dat hij vaak dronken op televisie verscheen en zijn achternaam te maken 

heeft met het weekend dat deze maand zal volgen, dan moet je in staat zijn mij te identificeren.  

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 27/28/29 oktober 7 oktober 

Het Grote Marco Polo      

handelsspel. Afspraak aan de 
lokalen om 14u. Terug rond 

17u.  
 

 
 

Groetjes van Gert-Jan ‘Rauwe’ Bulckens, Brent ‘Brekke’ Peeters, Jolandinho en Leni McDaems.  

27/28/29 oktober 
Ardennenweekend. 
Meer info na  
Jaarplanning via 
mail. 

14 oktober 
Derdejaarsvergadering: 
Leiding voor 1dag! 
Jullie derdejaars stellen 
voor de rest en leiding 
en vergadering op. 
Tussen 14u en 17u aan 
de lokalen.  

21 oktober 
Rechtendoortocht. 
Heel simpel, immer 
geradeaus. Afspraak om 
14u aan de lokalen. 
Breng zeker reservekledij 
mee! 

7 oktober 
Het grote Marco Polo 
handelsspel. Afspraak om 14u 
aan de lokalen! 
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