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Zaterdag 24 februari
Palmenmarktbrunch
Om ervoor te zorgen dat jullie allemaal de hele zaterdagnamiddag kunnen doorbrengen op
Palmenmarkt, organiseert de leiding van alle takken uit zowel Geel als Winkelomheide een
Palmenmarktbrunch van 10u tot 12u aan de lokalen van Winkelomheide.
Inschrijven is verplicht en kan via volgende link (zo kunnen de juiste hoeveelheden
aangekocht worden):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVF8smtf2b9bluthdp4Rd6LxiOmg1Qgba2ouV
NwQ1TLeMsIA/viewform
De brunch kost €3. Dit bedrag mag de dag zelf aan jullie leiding afgegeven worden.
Daarnaast worden alle leden ook rechtstreeks in Winkelomheide verwacht!

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 van 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

Zaterdag 31 maart
Paasvergadering
Omdat we binnenkort Pasen vieren, houden we op 31 maart met alle jongste takken
(Kapoenen Geel en Winkelomheide – Wolven en Wouters) een heuse paasvergadering.
Deze vergadering zal doorgaan van 10u tot 12u en plaatsvinden op de Bogaard waar we met
z’n allen rechtstreeks verzamelen.

De ‘lekker op kamp’ Actie
Ook dit jaar is Lekker op Kamp weer helemaal terug en dit betekent dat het weer tijd is om flapjes te
verzamelen. De scouts doet al enkele jaren mee aan deze actie en we vragen, net zoals ieder jaar, om
deze flapjes op te sparen. Zo kunnen we deze gebruiken om melk van Joyvalle of sinaasappelsap van
Appelsientje te voorzien op kamp.
Hoe werk het?
Spaar de gele flapjes van de deelnemende verpakkingen van Joyvalle en Appelsientje, want 10 flapjes
= 1L gratis Joyvalle AA melk of Appelsientje sinaasappelsap.
Indien jullie mee zouden willen doen, mogen jullie de verzamelde flapjes afgeven aan de
desbetreffende leiding van jullie zoon of dochter. Zij zorgen er dan voor dat deze tot bij de
groepsleiding geraken.
Alvast bedankt!

Dag kapoentjes,
Kijken jullie mee?
Zaterdag 3 maart 14u-17u:
We gaan met de scouts naar
de carnavalstoet kijken.
Breng zeker een zakje mee
want er zal veel snoep
gegooid worden!

Zaterdag 17 maart is het
helaas geen scouts. Dan zijn de
leiders op weekend om het
kamp te organiseren!

Zaterdag 31 maart 10u-12u:
De paashaas is geweest! Meer
info vooraan in ’t Skoeteke.

Zaterdag 10 maart 14u-17u:
Doe jullie beste sportkleren
maar aan, want vandaag is het
sportvergadering!

24 maart: Vandaag maakt de
leiding een lekkere brunch
voor jullie klaar! We spreken
af in Winkelomheide van 10u
tot 12u. Meer info vooraan in
’t Skoeteke!

Dat was het voor deze maand.
Groetjes van jullie allerliefste leiding,
Jasper, Dieter en Jasmine!

zaterdag 31 maart 10-12u

zaterdag 24 maart 10-12u

zaterdag 10 maart 14-17u

Vandaag zakken we
weer af naar
Winkelomheide voor de
jaarlijkse carnavalsstoet!
Vergeet zeker geen zakje
mee te brengen!
Zijn er nog enkele
ouders die ons kunnen
brengen en weer
kunnen ophalen?

zaterdag 17 maart

zaterdag 3 maart 14-17u

Vandaag staan de alom
bekende pleinspelletjes op
het programma!

Helaas geen scouts, jullie
leiding gaat op
kampplanningsweekend.

Het is zover, paasvergadering!
Meer info vooraan in ’t Skoeteke.

Palmenmarktbrunch.
Jullie worden
rechtstreeks aan het
lokaal van W’Hei
verwacht. Meer info
vooraan in ’t Skoeteke.

Gegroet beste woutervriendjes,
Hier zijn we weer met ’t Skoeteke!

Carnavalstoet 03/03
14u – 17u
Vergeet zeker geen zakje om al je lekker snoep in te steken.

Woudloperskeuken 10/03

steken.

Vergeet voor deze activiteit
zeker geen eten mee te
nemen, kookgerei en een krant
om het vuur mee aan te

Geen scouts 17/03
Wij zijn op kampplanningsweekend.

Brunch 24/03
10u – 12u
Meer info vooraan in ’t Skoeteke.

Paasvergadering 31/03
10u – 12u
Meer info vooraan in ‘t
Skoeteke.

Nen stevige groet xxx jullie leiding Lies, Wout, Arne en Chiel

Kunnen jullie lezen wat we deze maand gaan doen?

GRTS
Goelen, Mauro en Robin

Gazet van de Hei
Carnavalstoet
Naar jaarlijkse gewoonte is er weer een
heuse
carnavalsoptocht
in
Winkelomheide, de vorige edities was ook
de St-Aloysiusscouts steeds van de partij.
Benieuwd of ze dit jaar weer zoveel snoep
zullen vangen als vorige jaren? Kom dan
zeker eens kijken om 14 uur op 3 maart
aan hun lokalen in Winkelomheide, waar
zij zullen verzamelen om daarna aan de
kanten van de weg hun geluk te

lokalen in Winkelomheide en zijn ze terug
om 17 uur.
Kampplanningsweekend 17 maart
Op 17 maart zullen er helaas geen
lachende gezichten te zien zijn in de
lokalen van onze o zo geliefde scouts, de
leiding
is
namelijk
op
kampplanningsweekend, wat zal het
thema dit jaar worden?
Palmemarktbrunch
Met de intrede van Onze Lieve Heer in
Jeruzalem op palmzondag is Palmemarkt
onlosmakelijk verbonden en met deze
traditie ook steevast een gezellige
palmemarktbrunch van 10 tot 12 uur op
24 maart! Verdere info is ook te vinden
vooraan in ‘t Skoeteke.
Geel vs de Hei

beproeven. .
Stedelijk vermaak
De jong-givers zullen op 10 maart weer de
stedelijke kern onveilig maken, naar
verluidt spreken zij af om 14 uur aan de

Komt allemaal meestrijden op 31 maart
van 14 tot 17 uur om de eer van ons
prachtige dorp te verdedigen! Zal Geel
eindelijk eens winnen of moeten ze toch
wederom hun meerdere herkennen in het
dorp op de heide? Werp zelf de
beslissende bal!

Beste Verkenners
De lente staat voor de deur samen met een nieuwe maand vol scoutsactiviteiten! Om zeker te zijn
dat jullie alles lezen, hebben we de activiteiten verstopt tussen jullie lievelingsspeelgoed …
My Little Pony: Vriendschap is betoverend (Engels: My Little Pony: Friendship Is Magic) is een
Amerikaanse tekenfilmserie vooral gericht op jongere kinderen. In de VS werd ze vanaf 10
oktober 2010 uitgezonden op het kanaal The Hub. Deze incarnatie van het My Little
Ponyspeelgoed was voor televisie ontwikkeld door Lauren Faust, die eerder had
gewerkt aan series van Cartoon Network zoals The Powerpuff Girls. Zaterdag
3/3: Carnavalstoet bekijken. Afspraak om 14h aan de lokalen in Geel. De show
werd geproduceerd door Studio B Productions in samenwerking met Hasbro
Studios.[2] Via het internet verwierf My Little Pony ook een fanbasis bij een
ouder publiek.
De Nederlandse nasynchronisatie van de tv-serie wordt uitgezonden
door JimJam, RTL Telekids en direct na Nick Jr. op Nickelodeonsinds begin
september 2011.[3] Zaterdag 10/3: Het grote Jack Sparrow Spel. Afspraak om 14h
in Bel. Meer info elders in het skoeteke/ In Vlaanderen wordt de serie uitgezonden
op vtmKzoom.

Verhaal
De serie begint met een eenhoorn genaamd Twilight Sparkle, een student van Equestria's heerser, prinses
Celestia. Zaterdag 17/3 is er geen scouts. Wij zijn dan op weekend om het kamp voor te bereiden. Nadat ze ziet
hoe haar student zich alleen maar bezighoudt met boeken, stuurt prinses Celestia haar naar Ponyville met de
opdracht een paar vrienden te maken. Twilight Sparkle, samen met haar assistent, een babydraak genaamd
Spike, raakt bevriend met de pony's Pinkie Pie, Applejack, Rainbow Dash, Rarity en Fluttershy. Samen beleven
ze avonturen binnen en buiten de stad en lossen ze diverse problemen op. De meeste afleveringen eindigen met
Twilight Sparkle of iemand anders die een brief schrijft aan de prinses over wat ze die aflevering geleerd heeft
over de magie van de vriendschap.
De zes hoofdpersonages zijn geschreven als jongvolwassenen met een volwassenheid van tussen de 12 en 18
jaar,[4] alhoewel sommige afleveringen gaan over een trio van jongere pony's genaamd de 'Cutie Mark
Clubleden' (Engels: Cutie Mark Crusaders), die proberen hun speciale talent te ontdekken.

Hoofdpersonage
Twilight Sparkle
De hoofdpersonage is Twilight Sparkle (stem: Tara Strong), een eenhoorn met een lichtpaarse
vacht, indigo manen en een staart met roze en paarse highlights. Zaterdag 24/3 doen wij een brunch van 10h tot
12h. Afspraak aan de lokalen in de hei. Ze is prinses Celestia's favoriete student, en aan het begin van de serie
vindt ze het vergaren van kennis belangrijker dan sociaal contact met anderen. In de eerste aflevering stuurt
prinses Celestia haar naar Ponyville om haar te laten te ontdekken hoe belangrijk vriendschap is. Daar raakt ze
bevriend met Pinkie Pie, Applejack, Rainbow Dash, Rarity en Fluttershy. Ze heeft een uil genaamd Uilebuil
(Engels: Owlowiscious) als huisdier. Haar Element der Harmonie is magie (Engels: magic). Zaterdag 31/3 spelen
we een groot stadsspel, maar niet in Geel. Afspraak om 14h aan de lokalen in Geel. Kom zeker met de fiets! In
de serie wordt ze in de laatste aflevering van seizoen 3 een prinses en krijgt ze vleugels. Hierdoor kan ze na dit
punt een alihoorn (Engels: Alicorn) genoemd worden.

Groetjes van Twilight Sparkle, Applejack en Fluttershy!

Bonjour jeunes hommes et filles

Nous commencerons le samedi 3 mars par une réunion spéciale. C'est en fait
une procession à Winkelomheide, et cela ne peut bien sûr être qu'un spectacle
à ne pas manquer. Nous commençons à 14h et finissons à 17h.

Le samedi suivant, donc le 10 mars, nous organisons une activité de surprise. Ici
aussi nous commençons à 14h et finissons à 17h. Nous espérons que vous serez
tous là.

Le 17 mars, ce ne sont malheureusement pas des scouts parce que nous
sommes en train de préparer le camp.

La semaine après le 24 mars, nous revaudrons par vous offrant un brunch. Cela
commence à 10 h et s'arrête à 12 h.

Le dernier samedi de ce mois-ci, vous pourrez démontrer vos talents de
cuisinier puisque nous ferons la cuisine des coureurs forestiers. On commence
à 10 h et on rentre à la maison à 14 h. Assurez-vous d'avoir du bon équipement
pour cuisiner.

Bisous
Leni, Brent, Jolan en Gertjan

