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T-shirts naar aanleiding van ons
70 jaar bestaan
Om te vieren dat de Sint‐Aloysiusscouts al 70 jaar bestaat, hebben wij T‐shirts laten drukken voor
zowel de leiding als de leden. Zo kunnen we onze scouts nog beter naar buiten brengen!
Een T‐shirt kost €5 en is beschikbaar in volgende maten:
6 jaar, 8 jaar, 10 jaar en 12 jaar (uniseks)
XS, S, M, L en XL (voor mannen)
S, M, L, XL (voor vrouwen)
We lassen twee pasdagen in, namelijk op zaterdag 3 en 17 februari. Daarna kunnen ook nog T‐shirts
besteld worden, maar het zou handig zijn als we dit in één keer kunnen doen:
Zaterdag 3 februari tussen 13u30 en 14u voor alle takken in Geel.
Zaterdag 3 februari tussen 17u en 17u30 voor alle takken in Winkelomheide.
Zaterdag 17 februari tussen 13u30 en 14u voor alle takken in Geel.
Zaterdag 17 februari tussen 17u en 17u30 voor alle takken in Winkelomheide.
Voor alle duidelijkheid: deze T‐shirts maken geen deel uit van het uniform en zijn dus niet verplicht.

Zaterdag 10

februari

winterwandeling
Ook dit jaar gaan de oudste takken weer op winterwandeling, die zal
doorgaan op zaterdag 10 februari. Het belooft een leuke dag te worden, dus
meegaan is de boodschap!
De Jong‐Verkenners en Verkenners worden om 8u ‘s morgens aan de lokalen
van Geel verwacht. De Jong‐Givers en Givers om 8u15 aan de lokalen van
W’Hei. De bus die uit Geel komt pikt hen hier op. Wees op tijd, want de bus
wacht niet!
De terugkomst wordt voorzien omstreeks 19u.
Onze winterwandeling zal doorgaan in Roche en Ardenne.
Het kan nog koud zijn dus voorzie genoeg warme kleren en goede schoenen waarmee je kan
wandelen. Denk ook aan reservekledij, zodat je zeker droog op de bus kan.
Voorzie daarnaast zeker voldoende eten en drinken voor de hele dag, want de kans is klein
dat je tijdens het wandelen eten kan kopen. Wanneer we toch onderweg of op het einde van
onze dag iets tegenkomen om iets te drinken, is het handig om ook wat zakgeld bij te
hebben.
Voor onze winterwandeling moeten jullie je inschrijven en dit voor zaterdag 3 februari. Dit kan je
doen door het formulier in te vullen via volgende link en €10 te betalen aan je leiding:
https://goo.gl/forms/eS1V6ieGQ6UgLtRw1.

Zaterdag 10 maart
Activiteit in het kader van 70j
Sint-Aloysiusscouts
Het scoutsjaar 2017‐2018 staat volledig in het teken van ons 70 jaar bestaan. In november
hebben wij reeds een feest georganiseerd voor de jong‐ en oud‐scouts om deze speciale
gebeurtenis niet onopgemerkt voorbij te laten gaan.
Onze scouts wordt niet alleen getrokken door de leiding, maar des te meer door de leden die
er elke zaterdag weer staan. Daarom willen we hen en hun ouders de kans geven om deel uit
te maken van dit festijn.
Om te vieren dat Aloysius al 70 jaar op de kaart staat, organiseren wij op zaterdag 10 maart
een activiteit, die door zal gaan in de namiddag van 14u tot 17u en waar jullie (leden, hun
ouders, broers en zussen) van harte welkom zijn. Op dit moment zijn we nog aan het
bekijken wat we juist gaan doen, maar houdt deze datum alvast zeker vrij!
We bezorgen jullie spoedig meer informatie via mail, die ook een inschrijfsite zal bevatten.

Vrijdag 30 maart
‘k Wist Da Al!
Op vrijdag 30 maart organiseren de Giver‐ en Verkennerleiding hun quiz: ‘K Wist Da Al!
Dit om geld in het laatje te brengen voor het buitenlands kamp dit jaar naar Bulgarije. De quiz zal
plaatsvinden in het Ontmoetingscentrum van Winkelomheide ( Kemeldijk 5, 2440 Geel). De deuren
gaan open omstreeks 19u30, aansluitend zal de eerste vraag gesteld worden om 20u. Een ploeg
bestaat uit minimum 4 en maximum 6 deelnemers en het inschrijvingsgeld bedraagt €15 per ploeg.
Inschrijven kan via: quiz.st‐aloysiusscouts.be

3 Februari 14:00 tot 17:00 Lokalen Geel
Deze week gaan we erin vliegen met een
laddercompetitie! Wie eindigt er vanboven aan de
ladder deze week?

10 Februari 14:00 tot 17:00 Lokalen Geel
Deze zaterdag wordt het een heuse
legervergadering! Jullie mogen verkleed komen als
legerman!

17 Februari 14:00 tot 17:00 Lokalen Geel / Lokalen Kruiskwacht
Deze week staat er een bosspel op de agenda! Hier
hebben we nog wel vervoer voor nodig. Zouden enkele
ouders ons naar Bel kunnen doen en ons daar ook
kunnen komen halen? Alvast bedankt.

24 Februari 14:00 tot 17:00 Lokalen Geel
Om de maand af te sluiten spelen we deze zaterdag
één tegen allen! We hopen op een talrijke opkomst
�
Groetjes van de kapoenenleiding! Jochen, Stijn en
Wout

Dag Kapoenen
Deze keer vertelt de leiding van de andere takken wat we gaan doen in
februari.

Hallo, mijn naam is Toon Bens. Ik ben de
groepsleider van de scouts. Ik heb gehoord
van de leiding dat het 03/02
sneeuwvergadering is van 14u tot 17u, dus
doe zeker warme kleren aan.

Hallo, ik heet Chiel. Ik ben de takleider
van de wouters. Dit is de tak die komt
na de kapoenen. Zaterdag 10/02 gaan
de kapoenen knutselen van 14u tot
17u.

Hallo, ik heet Toon. Ik ben de takleider van
de Jong-Givers. Dit is de tak die komt na
de Wouters. Op 17/02 is het
verrassingsvergadering van 14u tot 17u.

Hallo, ik ben Leni. Ik ben takleider van de
oudste groep, namelijk de Givers. 24/02 is
het legervergadering. Dan kunnen we
bewijzen dat we echte scouts zijn (van 14u
tot 17u).

Dag Wolven,
De avondvergaderingen zijn weer achter de rug. Deze maand staat vol met super leuke
acitiviteiten!

Zaterdag 3 februari 14u-17u Bosspel

Hebben jullie ook zoveel zin in een mega-tof-super-cool
BOSSPEL? Ik alvast wel!
Kunnen enkele lieve ouders ons naar Bel vervoeren?
Alvast bedankt!
Groetjes, Beertje �

Zaterdag 10 februari 14u-17u Ruiltocht
Zou ik deze GO-kart kunnen ruilen tegen iets veel cooler?
Awel we zullen dat vandaag een uittesten se!
(we beginnen wel bij een ei of nen appel eh)

Groetjes, den Dries

Zaterdag 17 februari 13u-17u Circus Bruul

Wat denken jullie ervan om lekker gek te gaan doen in binnenspeeltuin
Circus Bruul?
Ik kijk er alvast naar uit!
Kunnen enkele lieve ouders ons naar Circus Bruul (Bel) brengen?
Zouden jullie de jongens ook een kleine cent (€6) kunnen meegeven, dit
is voor de inkom en een drankje.
Alvast bedankt!
Groetjes, Wokke

Zaterdag 24 februari 14u-17u Stadsspel

Zie ik daar nu een stad in de verte? Daar kunnen we nu is een
kei show stadsspel spelen se!
Ik heb er al veel zin in!
Groetjes, DJ

Dames en heren, appelen en peren, boeren en boerinnen, deze fantastische maand
kan beginnen!!!
We gaan weer een uiterst bangelijke maand tegemoet, boordevol met leuke
activiteiten en legendarische vergaderingen!!!!

Zaterdag 3 februari
van 14u tot 17u

Zaterdag 10 februari
Van 14u tot 17u

Zaterdag 17 februari
Van 13u tot 17u

Zaterdag 24 februari
van 14u tot 17u

Vandaag zijn het pleinspelletjes!!
Altijd zeer leuk natuurlijk!

Vandaag is het laddercompetitie,
waar we tegen elkaar gaan strijden
voor die eerste plaats!
Boys and Girls!
Jawel, u leest het goed. Vandaag
duurt de scouts een uurtje langer,
joepieeee!!
We gaan naar de leukste speeltuin
van heel de wereld genaamd
“Circus Bruul”!
Gelieve 6 euro mee te nemen kids!
We verzamelen rechtstreeks aan
Circus Bruul te Bel.

Joepieeee technieken!!
Vandaag tonen we jullie
wat je met een stukje
touw en wat balken wel
niet kan doen.
We verzamelen
rechtstreeks aan de
lokalen in BEL!!!

We hopen dat jullie, zoals altijd ,elke zaterdag paraat zullen staan en dan maken we
er samen weer een prachtige maand van!
Veel liefs, de beste leiding in de geschiedenis van de scouts!! xxx

CADEAUBON VOOR HIGHLANDGAMES
Voor

Jong-Verkenners

Bedrag

€0

Van

De Rokke

datum

3/02 14-17u

SINT ALOYSIUS

CADEAUBON WINTERWANDELING
Voor

Jong-Verkenners

Bedrag

€10

Van

Johnny Aloysius

datum

10/02

SINT ALOYSIUS
Meer info vooraan in skoeteke

Voor: Bosspel in Bel
Datum: 17/01 14-17u

Voor: Woudloperskeuken in Bel
Datum: 24/01 10-14u
Meebrengen: Kookgerei / eten

The month goes (14u-17u):
Yo big shaq the one and only Mans not hotNever hot skrrra skidi kaka boom2 plus 2
is 4 Minus 1 that's 3, quick mathsEveryday man's on the block, smoke trees See
your girl in the park, that girl is a uckersWhen the ting went quack-quack-quack, 3
februari: Sportvergadering you man were ducking Hold tight Asnee(my brother),
he's got the pumpy(big ting)Hold tight my man(my guy), he's got the Frisbee I
trap, trap, trap on the phone, movin' that cornflakes Rice Krispie, hold tight my girl
Whitney (perfect)On the road doin' ten tours, allow my toes You man thought I
froze I see a peng girl then I pose If she ain't on it, I ghost Hah, look at your
nose(check your nose fam) You doughnut Nose long like garden hose1 I tell her
mans not hot I tell her mans not hot The girl told me take off your jacket I said
babes mans not hot(never hot) I tell her mans not hot(never hot) I tell her mans
not hot(never hot) 10 februari: Winterwandeling (meer info vooraan in ‘t
Skoeteke)
The girl told me take off your jacket I said babes mans not hot(never hot) Hop out
the four door with the .44 It was 1, 2, 3 and 4(us man) Chillin' in the corridor, your
dad is 44 And he's still callin' man for a draw(look at him) Let him know, when I
see him, I'm gonna spin his jaw(finish)Take man Twix by force(take it) Send man
shop by force(send him) Your girl knows I've got the sauce(flexin), no
ketchup(none) Just sauce(saucy), raw sauce 17 februari: Blind-date
vergadering
Yo Boom, gah The ting goes skrrrahh! Pap, pap, ka-ka-ka! Skidiki-pap-pap! And a
pu-pu-drrrr-boom! Skya! Du-du-ku-tu-ku-pun-pun! Poom, poom You dun knowI tell
her mans not hot I tell her man's not hot The girl told me "take off your jacket" I
said "babes, man's not hot" I tell her mans not hot I tell her mans not hot The girl
told me take off your jacket 24 februari: Bosspel
I said babes mans not hot Man can never be hot Perspiration ting, Lynx effect You
didnt hear me did you Use rollon use that or spray But either way A B C D
(alphabets) The ting goes skrrrahh! Pap, pap, ka-ka-ka! Skidiki-pap-pap! And a pupu-drrrr-boom! Skya! Du-du-ku-tu-ku-pun-pun! Poom, poom You dun know Big
shaq mans not hot I tell her mans not hot 40 degrees up mans not hot Yo c'mon yo
arh in the summer mans not hot(never hot) Yeah skidi ka pa pa

skidi ka pa pa: Joris, Stef, Toon en Big Shaq

De hoogmis van de videogames is afgelopen. De gelovigen zijn naar huis en dus is het tijd
om de balans op te maken van de Electronic Entertainment Expo (E3).
Jullie leiding was bij de gelukkigen om al enkele trailers te bekijken en games te testen
die binnenkort pas in de winkel zullen liggen. We sommen er enkele op die ons het meest
hebben kunnen overtuigen en voorzien ook een momentje om ze met jullie uit te testen.

3 FEBRUARI (14.00-17.00): Maffia 3, Yellow City edition.

“the rules of organised crime have been changed”
Probeer op een zo doordacht mogelijke handelswijze een imperium uit te bouwen in
het Geelse centrum. Verwerf eigendommen door missies uit te voeren en groei door
tot Don van Geel.

10 FEBRUARI (meer info vooraan): ARDENNES OFFENSIVE
Probeer je te verplaatsen van punt A naar punt B achter de vijandige
frontlinie. Het komt hier niet enkel aan op uithouding, maar ook op
karakter door de winterse weersomstandigheden in de Ardennen.
17 FEBRUARI (14.00-17.00) - WII sports: Geel vs. Hei
Probeer de tegenstander te verslaan in alle mogelijke
sporten. De winnaar kroont zich tot kampioen van de
Sint-Aloysiusscouts. Je verwerft roem en aanzien binnen
het hele territorium van de scouts.

24-25 FEBRUARI – THE SIMS: FEESTWEEKEND EDITION (MEER
INFO VOLGT)
Kom aan de hand van verschillende opdrachten de locatie te weten en
begeef je zo snel mogelijk naar daar. Eens aangekomen staan amusement
en gastronomie centraal.
Groetjes van jullie leiding,
Ben, Jef, Gilles

Helaaaaa!
Nu de leiding hun examens ook weer achter de rug zijn, of een thesis weer eens succesvol is
uitgesteld, kunnen we de dag-vergaderingen weer beginnen. Who else is excited om hun anders
ongetwijfeld vervelende zaterdagen weer om te toveren in boeiende activiteiten? Wij alvast wel!
3/2: Verzet of niet, onze quiz heeft een toonbank vol mooie prijzen nodig. Haal jullie beste
mannelijke, vrouwelijke of genderloze (het zit niet in onze aard discriminerend over te komen)
charmes boven, want die gaan ongetwijfeld van pas komen in onze heuse queeste naar topprijzen!
Afspraak om 14u aan de lokalen. Kom zeker me de fiets!

10/2: Hier zijn ze weer met de mosselen, de Winterwandeling staat weer voor de deur. Smeer die
wandelbenen maar goed in, want de Pran gaat koptrekken. Meer info vooraan in ’t Skoeteke.

17/2: Haal het competitiebeest in jullie maar boven, want vandaag gaan we bewijzen dat de Givers
voor eens en voor altijd de betere tak is (conform de recordtransfer van leider Jolandinho van de Vk
naar de Givers). Afspraak voor deze Geel vs de Hei om 14u aan de lokalen.
24/2: Hier pikken de kiekes! Het officieuze leukste weekend staat weer voor de boeg,
Feestweekend! Dit jaar trekken we er op uit naar een top secret locatie. Smeer je keel, recht je
rug, trek die dansschoenen aan, want dit wordt een legendarische tweedaagse vol plezier! Ook is dit
een ideale aangelegenheid om de vete van de week voordien achter je te laten voor een heuse
teambuilding met het oog op het nakende buitenlands kamp! Meer info omtrent dit weekend volgt
later via mail.

Givers, one love.
Veel liefs en tot snel!
Leni ‘Cookie Monster’ Daems, Brent ‘Boer’ Peeters, Gert-jan ‘Grylls’ Bulckens en Jolan ‘de nieuwe’
Gysen!

