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Tropic Like It’s Hot
@ JH De Vonk
Zaterdag 21 april

Afzendadres en VU
St.-Aloysiusscouts VZW
Schuttershof 2c
2440 Geel

Tropic Like It’s Hot - Zaterdag 21 april
Voor de eerste maal organiseren onze eigenste Givers en Verkenners een
tropisch feestje in Jeugdhuis De Vonk om geld in te zamelen voor hun
Buitenlands Kamp naar Bulgarije, dat deze zomer zal plaatsvinden.
Bij dezen zijn jullie van harte welkom om er samen met ons een meer dan
geslaagde avond van te maken! De deuren gaan open omstreeks 21u en
gaan pas weer dicht in de vroege uurtjes. De inkom bedraagt €3 en last but
not least zal er ook een cocktailbar aanwezig zijn!
Hopelijk tot dan.

Trooper - Collect&Go
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!
Goed nieuws
Collect&Go is Troopershop geworden! Geen tijd/zin om boodschappen te
gaan doen en te gaan aanschuiven in de winkel? Met Collect&Go doe je al je
boodschappen online, en haal je ze af in het afhaalpunt en op het tijdstip
naar keuze.
Voor elke bestelling die je bij Collect&Go doet, gaat er automatisch €3,5 naar
ons en zoals altijd kost dit voor u geen eurocent extra!
Blijf dus Troopen en vanaf nu ook je boodschappen doen via
www.trooper.be/aloysius

Zaterdag 7 tot 8 april 10.00-14.00
Joepie! Eindelijk ons tweede weekend
van het jaar aan onze lokalen in Bel en
dit allemaal in het thema van Robin
Hood. De prijs voor dit weekend
bedraagt 12 euro.
Jullie worden rechtstreeks aan de
lokalen van Bel verwacht op zaterdag
om 10u en mogen weer opgehaald
worden op zondag om 14u.

Zaterdag 21 april 14.00-17.00
Vind jij wandelen leuk? Dan moet je
zeker vandaag komen. Vandaag gaan
we niet zomaar wandelen, maar gaan
we op smurfentocht.

Zaterdag 28 april 14.00-17.00
Vandaag gaan we spelen in de
speeltuin van Meerhout. Vergeet
zeker geen €2 voor de inkom! Een
beetje extra zakgeld mag altijd om
eventueel snoepjes te kunnen
kopen.

Hieronder even een lijstje met dingen
die je nodig hebt:
-Veldbed/luchtmatras en kussen
-slaapzak en eventueel een extra deken
-pyjama
-tandenborstel en tandpasta
-uniform (trui en das)
-reservekledij
-zaklamp
-een knuffel
-warme jas
-regenkledij
-verkleedkleren Robin Hood (Dit mag
maar moet niet. Dit moet je zeker niet
te gaan kopen!)

Zouden enkele ouders ons naar
Meerhout kunnen vervoeren en
weer kunnen komen halen?
Groetjes van jullie leiding!

Beste kapoentjes,
Een nieuwe maand vol leuke activiteiten staat weer voor de deur. Kijken jullie
mee?
Vonden jullie vorig weekend ook zo tof? Dan hebben wij
super goed nieuws, want wij gaan deze maand terug op
weekend! Jullie worden allemaal rechtstreeks aan de
lokalen in Bel verwacht op zaterdag 7 april om 10u
(Kruiskwacht 26) en mogen terug opgehaald worden op
zondag 8 april om 14u. Het thema van dit weekend is
Robin Hood, dus als jullie verkleedkleren hebben die
hierin passen, mogen jullie deze zeker meenemen!
Hieronder vind je ook nog even de benodigdheden terug:
Veldbed/luchtmatras, slaapzak en eventueel extra deken, kussen, pyjama,
reservekledij, tandenborstel en tandpasta, een knuffel, zaklamp, uniform, €12
weekendgeld.
Heb jij al eens een echte schat gevonden? Nee, kom dan
zeker op zaterdag 14 april van 14u tot 17u naar de scouts,
want dan gaan we op schattenzoektocht!
Wat is er toffer dan ravotten in het bos? Niets,
daarom gaan we zaterdag 21 april van 14u tot 17u
de bossen van Winkelomheide onveilig maken
met en fantastisch leuk bosspel!

Op zaterdag 28 april van 14u tot 17u gaan wij naar de
speeltuin van Meerhout! Zouden enkele ouders ons
kunnen brengen en weer komen halen? En vergeet zeker
ook geen €2 voor de inkom en een beetje extra zakgeld
om eventueel snoepjes te kunnen kopen.

7 april 2018, 14u-17u
Vandaag gaan we kampen bouwen in
Bel. Welke Wolven zijn het creatiefst en
kunnen een heus fort op poten zetten?
(Zouden enkele ouders zo vriendelijk
willen zijn om voor vervoer te
zorgen?)

14 april 2018, 14u-17u
Ditmaal doen we de beruchte Vettige
Spelen. Het is hoogst aangeraden om
een extra set (slechte) kledij mee te
nemen. Vandaag draait alles om ons
Vettig te amuseren!

21 april 2018, 14u-17u
Vandaag staat er een ‘specialleke’
op het programma: de
Rechtendoortocht. Andermaal is
het aangeraden om extra kledij
mee te nemen in een rugzakje.
Plezier verzekerd! Vandaag
carpoolen we richting
Winkelomheide.

Zaterdag 28 april 10.00u – zondag 29
april 14.00u
Jullie worden verwacht om 10u in Bel
(Kruiskwacht 26) het thema is
belofteweekend deze keer.
Ik vergeet vooral niet:
- Een slaapzak en eventueel een
extra deken
- Een veldbed of luchtmatras
- Wasgerief (handdoek, washandje,
tandenborstel …)
- Uniform (!)
- Reservekledij
- Zaklamp
- €12 weekendgeld

Vriendelijke groeten van jullie super coole leiding: Dries, Dieter, Bert en Wout!

Beste wouters,
Ontrafel de geheime code en zie wat voor een fantastische activiteiten gepland staan!
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

=1
=2
=3
=4
=5
=6
=7
=8
=9

Zaterdag 7 april:
23-5
7-1-1-14

J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.

= 10
= 11
= 12
= 13
= 14
= 15
= 16
= 17
= 18

11-1-13-16-5-14

S.
T.
U.
V.
W.
X.
Y.
Z.

2-15-21-23-5-14

= 19
= 20
= 21
= 22
= 23
= 24
= 25
= 26

9-14

2-5-9!

We spreken om 14 uur af aan de lokalen in Bel (rechtstreeks), om 17 uur mogen de
wouters daar weer opgehaald worden.
Zaterdag 14 april:
22-1-14-4-1-1-7
22-5-18-20-18-5-11-11-5-14
23-5
15-16
15-14-19
13-9-12-9-20-9-18
2-5-12-15-6-20-5-14
23-5-5-11-5-14-4
Vergeet jullie prachtige legeroutfit niet en dan zien we jullie op 14 april om 10 uur aan
de lokalen in Bel (rechtstreeks). We lenen de wouters voor een nachtje tot 14 uur op
zondag 15 april.
Meenemen: luchtmatras/velbed, slaapzak, kussen, wasgerief,
reservekledij, uniform, zaklamp, €12 weekendgeld
Zaterdag 21 april:
19-16-15-18-20-22-5-18-7-1-4-5-18-9-14-7
Vandaag zal de vergadering aan onze eigen lokalen plaatsvinden van 14u-17u.
Zaterdag 28 april:
Jeeeeejjj er staat weer een superleuk 2-15-19-19-16-5-9 op het programma!!!
Aan onze lokalen van 14u-17u. Tot dan ;)

XOXO jullie favoriete leiding!

1 april is de dag van de pranks! Hier enkele leuke manieren om jouw vrienden te bamboozlen (en alle info over de
scoutsmaand uiteraard 😉).

Een leuke 1 april grap is tuinkers planten in iemands toetsenbord.
Dan heb je er na 1 april ook nog genot van!
Op 7 april zullen we jullie survival skills bijschaven met onze Bear
Grills vergadering. Afspraak om 14u aan de lokalen!

Misschien heb je nog wat inpakpapier over van de
feestdagen? It’s just a prank bro!
14 – 15 april vertrekken wij op Expeditie Bel
weekend. Hierbij zullen de overlevingstechnieken van
de vorige vergadering, zeker van pas komen! Jullie
worden verwacht om 10u in Bel.
Mee te nemen:
Zakmes
Dikke slaapzak
Extra kleren
€12 weekendgeld
Uniform

Trekkersrugzak
Matteke
Zaklamp
Wasgerief

Als je echt geen inspiratie hebt, kan je nog altijd gaan voor de
bananenschel-klassieker. Old but gold!
Op 21 april gaan we op vlottentocht. Er is enkel een plaats voor
zij die mee hebben gebouwd, dus zorg ervoor dat je mee op
weekend kan! Vergeet zeker geen zwembroek en middageten!
Afspraak om 10u in Bel, aankomst kan variëren (rond 17u).
28 april is het eindelijk zover: de lang geanticipeerde
skatevergadering is daar! Breng allemaal je skateboard / step /
rolschaatsen / BMX / Heelys mee en oefen op je “lit” tricks. We
zien jullie om 14u aan de lokalen in Geel.
Groetjes, Jeroen, Mauro en Robin!

Hey superhelden en superheldinnen! Zijn jullie klaar voor een nieuwe maand vol super activiteiten? Verbindt de
superhelden met hun kenmerken en kom te weten wat jullie deze maand te wachten staat.

Mocktail party strandfeest! Trek
jullie hawaiihemdjes en
kokosnoot-bh’s al maar aan.

07/04 om 10u aan de lokalen van de Hei.
We komen terug tegen 14u.
We gaan op weekend naar
Tessenderlo. Leg die fietszakken en
trekkersrugzakken al maar klaar.
Smeer jullie benen al maar in, want
we koppelen een mooie fietstocht
aan dit weekend.
(slaapzak, matteke, reservekledij,
wasgerief, fietshelm, plakgerief,
zaklamp, uniform, €12
weekendgeld)

28/04 spreken we af van 14u
tot 17u aan onze lokalen.

Kusjes en
knuffels van
jullie favoriete
leiders.
Xoxoxoxo

Woudloperskeuken!!!! Wie maakt het
lekkerste gerecht?
Doe slechte kleren aan,
want we spelen
vettige/ruwe spelen!

21/04 spreken we af aan onze
lokalen om 14u en gaan verder naar
de pleinen van Alberta.

14/05 10u tot 15/05 14u!

Mission orders
Platoon: Scouts
Mission 1:
Date: 7/4/2018
Codename: Tom Boonen Meeting
Objective: Honoring a legend
Infiltration: Homebase Geel
Mission 2:
Date: 14/4/2018
Codename: Frederic Van Lierde Meeting
Objective: Basic training
Infiltration: Homebase Geel
Mission 3:
Date: 21/4/2018
Codename: Officer training
Objective: Training last year scouts to become officers
Infiltration: Homebase Geel
Mission 4:
Date: 28/4/2018
Codename: Dexia Meeting
Objective: Cash Transportation
Infiltration: Homebase Geel
Staff of Comand: Cpt. Liekens, Lt. Vervoort, Lt. Staquet

Hoi Givers!
Joepie het is april, de maand die traditioneel wordt ingezet met veel grappen en grollen!! Hier alvast
enkele toffe moppen   
Vorig jaar heb ik alle ramen in mijn huis vervangen met dure dubbele beglazing. Vandaag kreeg ik
een telefoontje van de aannemer die ze geplaatst heeft. Hij klaagde dat de werkzaamheden waren
voltooid een jaar geleden en ik hiervoor nog steeds niet had betaald. Hallloooo!!!
De zevende april is het Reis door de tijd vergadering op de scouts van twee tot vijf. Gewoon omdat ik
blond ben, betekent niet automatisch dat ik dóm ben hoor!! Ik zei hem: "Dat zal dan één dezer dagen
toch wel gebeuren volgens mij ...". Dus ik vertelde hem precies wat zijn verkoper me had verteld
vorig jaar: "Deze super-ramen betalen zichzélf binnen een jaar". Halllooooo? En het is nu ongeveer
een jaar geleden! Er viel enkel een ijzige stilte aan de andere kant van de lijn, zodat ik maar gewoon
heb opgehangen.

Wat doet een dom blondje als ze wil afslanken?
Ze neemt in plaats van de lift eens wat vaker de roltrap.

Een jong blondje is op vakantie in het verre Louisiana. Ze wil graag een paar authentieke krokodillen
schoenen kopen. Ze is echter verbolgen over de hoge prijzen die de plaatselijke handelaars durven te
vragen. Van zestien tot twintig april gaan we met z’n allen op leefweek in bel. Meer informatie volgt
via mail. Daarom is het veertien en eenentwintig april geen scouts. Na een ruzie met een winkelier
die maar niets van zijn prijs wil afdoen barst ze in woede uit: "Als het zo zit ga ik er zelf wel een
vangen! Zo krijg ik tenminste een paar schoenen voor een redelijke prijs!". "Ik zal je niet
tegenhouden zegt de winkelier, veel geluk, misschien vang je wel een grote!" Het kwade blondje
keert hem vastberaden de rug toe en vertrekt naar het moerasland om te jagen. Wat later die dag,
als hij naar huis rijdt ziet de handelaar het blondje tot aan haar middel in het water staan. In haar
handen houdt ze een groot jachtgeweer. Net op dat moment ziet hij een grote krokodil van wel 4
meter in haar richting zwemmen. Het blondje legt aan en vermoordt het beest. Met heel wat moeite
trekt ze het gedrocht op het droge. Achtentwintig april gaan we Geo-cashen, kom allemaal met de
fiets naar de scouts. Vergadering is van twee tot vijf. Daar liggen al meer krokodillen. De handelaar
gelooft zijn eigen ogen niet. Plots begint het blondje gefrustreerd te roepen: "Godverdomme weer
eentje zonder schoenen!"

Vele groeten van jullie leiding!

