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Afzendadres en VU 

St.-Aloysiusscouts VZW 

Schuttershof 2c 

2440 Geel 

 
 

 

Sinterklaas @ W’Hei 

Zaterdag 2 december 

 

 

Aloysius @ Kerstmarkt 

 Zaterdag 16 & Zondag

 17 december 

  
 

 



 

 

Sinterklaas 

Zaterdag 2 december 
 

De Sint en zijn zwarte pieten komen langs om te kijken wie er stout en wie er 

braaf is geweest. Wie krijgt er snoep en wie de roe? Vandaag zullen jullie het 

te weten komen …  

Alle jongste takken, Kapoenen Geel en Winkelomheide / Wolven en 

Wouters, worden rechtstreeks aan de lokalen in Winkelomheide verwacht 

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

Tip: Neem een klein zakje mee om al jullie lekkers in te stoppen.   

 

 

Aloysius op de Kerstmarkt 

zaterdag 16 en zondag 17 december 
 
Dit weekend zullen onze geliefde scouts weer aanwezig zijn op de kerstmarkt 
te Geel. 
Ook dit jaar zal onze kraam weer ingekleed zijn rond het thema: 'Duvel 

Droomschip'. Dit houdt in dat er verschillende dranken, die door Duvel 

Moortgat gebrouwen zijn, verkrijgbaar zullen zijn aan zeer democratische 

prijzen. 

Ook voor de allerkleinsten hebben we iets voorzien. Zij kunnen kiezen uit 

een frisdrankje of een warme chocomelk met of zonder slagroom. 

De leden die met hun das langskomen, krijgen zelfs een gratis warme 

chocomelk! 

Voor hun ouders hebben we een pintje, Duvel, La Chouffe, Vedett, Kriek, ... 

of nog iets straffers klaar staan. 

P.S. Bij slecht weer zijn jullie ook meer dan welkom, vermits er aan onze 

kraam beschutting is voorzien. Daar zullen ook enkele staantafels ter 

beschikking staan.  



 

 



 

Dag beste kapoentjes!  

Jullie leiding heeft weer heel wat in petto voor deze maand, maar om te weten 

te komen welke activiteiten jullie te wachten staan, zullen jullie eerst enkele 

raadseltjes moeten oplossen! 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groetjes van jullie allerliefste leiding Dieter, Jasmine en Jasper! 

Waarom gaat een dom blondje op 

de tuinslang staan? Za 2 december 

14-17u 

 

Waarom is een aardbei rood? Za 9 

december 18-20u 

 

Waarom kan je een muis niet 

melken? Za 16 december 18-20u 

 

Wat staat er aan het eind van de 

regenboog? Za 23 december 18-20u 

 

Ik besta alleen als er licht is, maar 

verdwijn als er licht op me komt. 

Wat ben ik? Za 30 december 18-20u 

 

Om plat water te krijgen!: Hopelijk 

zijn jullie allemaal braaf geweest  

Want vandaag komt de Sint naar 

Winkelomheide! 

 

Een schaduw!: We houden een 

kerstfeestje. Jullie mogen allemaal 

een cadeautje meebrengen! (max. 

5 euro) 

De letter G: Deze avond gaan we 

videospelletjes spelen! Zorg maar 

dat jullie in vorm zijn ;)  

Omdat er geen emmer onder past: 

Eet thuis maar niet te veel 

vanavond, want we gaan zelf 

koken! 

 

Omdat hij zicht schaamt voor zijn 

pukkeltjes: Deze avond gaan we 

lekker gezellig gezelschapsspelletjes 

spelen! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 

Groetjes van jullie leiding: Dieter, Dries, Bert en Wout 

09/12, 18u-20u: Ditmaal is het in 
Den Bruul te doen, het concept is 
simpel: om ter meeste kegels 
omsmijten. Vergeet ook geen €5 
mee te nemen! (Zouden enkele 
ouders ons kunnen wegbrengen en 
weer komen halen?) Inschrijven 
verplicht via deze link: 
https://goo.gl/forms/I0aiQ4BwW4lhK5hB2 

 02/12, 14u-17u: Vandaag komt 
Sinterklaas langs in 
Winkelomheide. 
Maar pas op, enkel de brave 
Wolven krijgen snoep! 
 

16/12, 18u-20u: Vandaag vieren 
we leider Bert zijn verjaardag, 
dansen op coole tunes en 
meezingen met de klassiekers. 
Amusement alom! 

23/12, 18u-20u: Normaal 
gesproken zijn kansspelen +18, 
maar dat is dan buiten de Sint-
Aloysiusscouts gerekend. We 
maken er een toffe avond van! 

30/12, 18u-20u: En last but not 
least deze maand, Horrorverhalen 
vertellen! Welke Wolf houdt het het 
langst vol? 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FI0aiQ4BwW4lhK5hB2&h=ATOx9gb_MH6QyPT7dfM_bB_qvpafoqXzcIoOouR-jzbDI4GryGeO0g9CEXnw7wL4VutLRwgi5yCLqxAZB2qj8tv10erhGUhWk21OhCgy3RRhEszhV09M87UsJ4qjAsVf8umsgyTjSuoJuohMnECLJn67Oc0


 
 
Gegroet beste Woutertjes, 
De dagen worden steeds korter en de nachten langer, maar wees niet getreurd 
want wij gaan van december een kei-super-massa-mega-duper scoutsmaand 
maken. Bij elke activiteit staat een link naar een filmpje. Dit filmpje zou jullie een 
hint moeten geven van wat we die dag gaan doen! 
 
Zaterdag 2/12 14h-17h 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=RfI7sdrkjg0 

Verdere info vind je terug bij “mama's en papa's” 
Zaterdag 9/12 van 18h-20h 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=0VS2EQzgOWo 

Wat heb je nodig? 
– Chique gekleed (uniform niet verplicht) 

– Je beste pokerface 
Zaterdag 16/12 van 18h-20h 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ddnza3zvVV4 

Wat kan je (eventueel) meebrengen? 
– Wii contollers 
– Nintendo ds/dsi/3ds/... 

Zaterdag 23/12 van 18h-20h 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=zP60BfdY_J0 

Wat heb je nodig? 
– Pyjama 

– Bekertje 
Zaterdag 30/12 van 18h-20h 
Link: https://www.boekscout.nl/shop2/boek-yo.php?bid=2086 

Wat heb je nodig? 
– Warme kledij (heel warme kledij) 
– eventueel een zaklamp 

 
Wij kijken er al vast naar uit!  
xxx de wouterleiding: Lies, Wout, Arne en Chiel 

https://www.youtube.com/watch?v=RfI7sdrkjg0
https://www.youtube.com/watch?v=0VS2EQzgOWo
https://www.youtube.com/watch?v=ddnza3zvVV4
https://www.youtube.com/watch?v=zP60BfdY_J0
https://www.boekscout.nl/shop2/boek-yo.php?bid=2086


 
 
Ho, ho, ho Jong-Verkenners! 
 
De feestmaand december is weer aangebroken en dat betekent heel veel feestjes, heel veel pakjes en ook weer 
heel veel scouts. Hieronder vinden jullie alvast de geschiedenis van kerstmis, bekijk het maar goed! 

De Germanen vierden rond Midwinter (21 december) reeds midwinter- of joelfeesten (winterzonnewende) 
waarbij het boze werd verjaagd en het licht werd begroet. In de Scandinavische talen heet Kerstmis tot op 

vandaag jul. Zaterdag 2 december is het stadsspel van 2-5.In de vierde eeuw zorgden keizer Constantijn 

de Grote en de bisschoppen van de uit vervolging bevrijde vroege Kerk ervoor dat Kerstmis op 25 december 
zou worden gevierd. Op deze datum werd rond de Middellandse Zee tot dan toe de zonnegod vereerd onder 

vele verschillende namen zoals Ra in Egypte en Helios in Griekenland. Zaterdag 9 december gaan we op 
fietstocht van 2-5.In het late Romeinse Rijk was dit vooral de zonnegod Sol Invictus (= de onoverwinnelijke 

zon). Omdat Jezus het Licht van de Wereld genoemd werd
[1]

, zou Constantijn I - volgens bepaalde 
auteurs

[bron?]
 - hebben besloten dat de geboorte van Christus op deze dag gevierd zou moeten worden. 

Bovendien - en dit feit is invloedrijker geweest bij de opkomst van de viering van de geboorte van Christus als 
Kerstmis - waren de dagen rond 25 december reeds de vrije feestdagen der saturnaliën.De geboorte van 
Jezus nam in de kerkelijke kalender daarvoor geen bijzondere plaats in, hoewel ze wel gevierd werd, en tot 
op de dag van vandaag geldt Pasen in het christendom eigenlijk als veel wezenlijker dan Kerstmis. Jezus 

werd volgens het evangelie aan het einde van het Joodse (of Romeinse) jaar geboren, Zaterdag 16 
december is het guinnes world record vergadering van 19-21:30 maar door de kalenderwijzigingen en de 

verschillen in tijdrekening wordt de overzetting niet zeer accuraat geacht, temeer daar ook melding gemaakt 
wordt van kudden schapen in lagere (en dus warmere) velden rond Bethlehem. Het weiden van schapen in 
Palestina is rond 25 december thans weliswaar zeldzaam, maar toentertijd niet geheel onmogelijk - de 
schapen die voor de offerdienst in de Joodse tempel gefokt werden, graasden het hele jaar door, ook in de 
omgeving van Bethlehem (Beth Lechem- huis van het brood). Bovendien is de maand december 
in Palestina niet zo koud. De datum is dan ook niet met zekerheid als niet-authentiek te bestempelen, want uit 

de oude christelijke liturgieën -23 december is het kerstvergadering van 19u-21:30, breng hiervoor een 
pakje van maximum 5€ mee en zorg voor een kerstatribuut die van vóór de vierde eeuw - stamt reeds de 

viering van Driekoningen (6 januari) in dezelfde wintertijd. Sextus Iulius Africanus noemt de geboorte van 
Christus als vallende op 25 december, in een van zijn geschriften gedateerd op 221n.Chr.

[2]
De aansprekende 

thematiek en de reeds bestaande tradities hebben Kerstmis echter tot het voornaamste feest in het jaar 
gemaakt. De huidige tradities rond het kerstfeest zijn van land tot land verschillend, zoals ze ook lang niet 

allemaal even oud zijn. 30 december doen we een fakkeltocht in Bel van 19-21:30, de mannen van bel 
mogen rechtstreeks Duidelijk is dat de Amerikaanse volkse en commerciële kerstgewoonten, in het kader 

van de voortschrijdende globalisering, overal elders doordringen, ook in Nederland.Het woord 'Kerstmis' 
betekent eigenlijk 'Christus-mis', omdat dit feest gewijd is aan de geboorte van Jezus die de christus (de 
gezalfde) wordt genoemd. Het woord 'kerst' is uit het woord christus ontstaan; zo betekent "kerstenen" 
bijvoorbeeld "christelijk maken". De Mis is de christelijke viering van het offer van de Eucharistie, waarin aan 
het einde van de dienst gezegd of gezongen wordt "Ite missa est" (vert. Gaat, het is de heenzending of: Gaat, 
het offer is voltrokken). 

 
Grts and thx 
 
Zware piet, Techno piet en Gucci piet 
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Hey kiddo’s 
Zijn jullie klaar voor nog een leuke maand vol scoutsactiviteiten? Vergeet zeker niet dat de vergaderingen deze 
maand ’s avonds doorgaan van 19u tot 21u30. Pas op dat jullie niet al te duizelig worden!!! 
  
       
 

Jullie jong-swagger leiding heeft er alvast 
zin in. Hopelijk zien we jullie veel deze 
maand. Stevige linker 
Stef, Joris en Toon  



 
 
Dag verkenners, 
December is aangebroken en dat wil zeggen: kerstmis, Nieuwjaar, vakantie, maar vooral avondvergaderingen! 
 
2 december 
Vandaag gaan we van 10-12 schaatsen, 
neem 6 euro mee.  
Afspraak aan de Lissenvijver. 

 
9 december 
19u-21u30 Infoavond 
buitenlands kamp. Meer 
info volgt! 
 
16 december 
Vandaag gaan we de 
kerstmarkt verkennen. 

Afspraak om 19 uur aan de lokalen van Geel. 
 
 

 
 
23 december 
Vandaag is het 
kerstfeestje, afspraak om 19 uur aan de lokalen 
van winkelomheide.  
 
 
 
 
 

30 december 
Vandaag gaan we gamen, afspraak van 19 tot 21:30 
aan de lokalen van Geel.  
 
 
 
Groetjes van jullie leiding! 



 
 
Hey givers, 
 
the most wonderful time of the year is weer daar! Overal sneeuw, versierde kerstbomen, voortuinen vol 
lichtslingers, maar niet te vergeten zijn we terug met de super leuke avondvergaderingen van 19u tot 21:30u. 

  
 

De beste wensen voor 2018 van jullie leiding en Andy Williams! 
https://www.youtube.com/watch?v=gFtb3EtjEic  
 

https://www.youtube.com/watch?v=gFtb3EtjEic
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