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Zondag 27 mei: Deadline inschrijven kamp Leffinge 

Je kan jouw zoon of dochter nog inschrijven voor het kamp tot en met zondag 27 mei en dit via st‐

aloysiusscouts.be/inschrijvenkamp.  

In de bijlage van de mail vinden jullie ook nog eens het kampblaadje terug. Hierin vinden jullie allerlei 

nuttige informatie, om jullie goed te kunnen voorbereiden op het aanstaande kamp. Het thema 

waarin jullie dit jaar zullen worden ondergedompeld is: "China”.  

 In het kampblaadje vinden jullie ook meer informatie terug in verband met de inschrijvingen. 

De kampprijs voor de jongste takken (Kapoenen Geel en W’Hei, Wolven en Wouters) 

bedraagt €125 en voor de oudste takken (Jonggivers en Jongverkenners) €140.  

 Inschrijven kan dus via de website st‐aloysiusscouts.be/inschrijvenkamp en het kampbedrag 

kunnen jullie overschrijven naar BE73 7330 2691 0860 / St‐Aloysiusscouts / 2440 Geel. In de 

mededeling plaatsen jullie dan het volgende: TAK ‐ VOORNAAM ‐ NAAM.  

 Tot slot kijken jullie ook nog de individuele steekkaart na op Scouts & Gidsen Vlaanderen.  

Pas als deze drie zaken afgerond zijn ben je volledig ingeschreven en klaar om mee op kamp te 

vertrekken.  

Vergeet jullie zeker ook niet nog in te schrijven voor onze bezoekdag op zondag 15 juli. De deadline 

hiervoor is eveneens zondag 27 mei. Meer info vinden jullie terug in het kampblaadje! 

De leiding en de foeriers kijken alvast uit naar een super leuk kamp en wij hopen jullie natuurlijk ook! 

Proefwerken en examens 

Niet alleen jullie zoon of dochter hebben toetsen, maar ook onze leiding kruipt spoedig achter hun 

boeken. We kiezen er voor om onze werking te laten 

doorgaan gedurende deze periode. Onze leiding zal hun best 

doen om zoveel mogelijk aanwezig te zijn op de 

vergaderingen. 

Indien iemand van de leiding niet kan, zullen we de nodige 

vervanging voorzien. Wees dus niet verbaasd wanneer er 

plots een onbekende leider of leidster aan de poort staat. Je 

zoon of dochter kent hem/haar ongetwijfeld!  

  



Zaterdag 30 Juni: Daguitstap 

Jongste takken 

De Kapoenen van Geel en Winkelomheide, Wolven en Wouters gaan vandaag op daguitstap naar de 

Zoo van Antwerpen!  

Omdat we vooraf onze tickets moeten boeken is inschrijven vereist. De deadline hiervoor is zondag 

10 juni!  

We verwachten iedereen stipt om 8:45u aan het station van Geel. Onze terugkomst is voorzien rond 

17u. Voor deze uitstap vragen we een bijdrage van 7 euro (mag afgegeven worden aan de leiding de 

dag zelf).  

Inschrijven kan via onderstaande link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfud7ROLnuBL3jxIu9WEYpduXDGmmjUTDXG3BtgbT2

9hmSUSg/viewform 

Oudste takken 

De Jonggivers en Jongverkenners gaan dit jaar naar het Zilvermeer in Mol! Zij worden aan hun 

eigenste lokalen verwacht om 9u, waar ze hun tocht naar het Zilvermeer zullen starten met de fiets.   

In de voormiddag staan er twee activiteiten gepland ter plaatse (welke deze zijn, is nog een 

verrassing). In de namiddag zijn de leden vrij om te kiezen wat ze graag willen doen.   

Omstreeks 17u komen we terug aan de lokalen aan.  

Vergeet zeker geen: 

 Lunchpakket 

 Fiets  

 Zonnecrème 

 Beetje zakgeld 

 Zwemkledij en handdoek  

De Givers en Verkenners doen hun eigen daguistap gevolgd door het opstellen van de 

Trappistenavond! Meer info in het skoeteke van de Givers en Verkenners. 

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.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfud7ROLnuBL3jxIu9WEYpduXDGmmjUTDXG3BtgbT29hmSUSg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfud7ROLnuBL3jxIu9WEYpduXDGmmjUTDXG3BtgbT29hmSUSg/viewform


Zaterdag 30/juni: Trappistenavond @ Scoutslokalen van Geel 

Beste ouders, 

Op zaterdag 30 juni organiseren de Giver- en Verkennerleiding hun jaarlijkse Trappistenavond!  

Deze avond zal er een ruime keuze aan trappisten, frisdranken en versnaperingen zijn en dit alles aan 

zeer democratische prijzen!  

Ook dit jaar vindt onze trappistentombola weer plaats, waar er elk uur een lot zal worden getrokken 

waarmee er een zeer leuke prijs te winnen valt! 

We verwelkomen jullie graag allemaal vanaf 20u aan het lokaal in Geel (Schuttershof 2C, achter 

sporthal De Doelen). De opbrengst gaat integraal naar het buitenlands kamp van dit jaar naar 

Bulgarije.  

We hopen op een massale opkomst! 

Trooper 

Coolblue, Booking.com, Collishop, Torfs, Collect&Go, Hema, Selexion, AS Adventure, Aliexpress, 

Blokker, Bart Smit, Fun …. Weet jij wat deze winkels en webshops allemaal gemeen hebben? Jawel, 

ze zijn allemaal aangesloten bij Trooper! Dat wil dus zeggen dat elke aankoop die je bij één van deze 

winkels doet jou het potentieel biedt om onze Sint-Aloysiusscouts te steunen! Het enige dat je 

daarvoor hoeft te doen is er aan te denken om 

steeds eerst via www.trooper.be/Aloysius te 

surfen voor je een aankoop doet. De prijs blijft 

voor jou hetzelfde, maar een deel van het te 

betalen bedrag wordt teruggestort naar de 

scouts. Een win-win situatie voor beide 

partijen! Blijf ons steunen, blijf Troopen! 

 

http://www.trooper.be/Aloysius


 

Hallo beste kijkers! 
Deze maand zijn we weer terug om de activiteiten van de kapoenen te overlopen! 

 

 

 
 
Bedankt voor een top scoutsjaar!  
Groetjes van jullie leiding: Jochen, Wout en Stijn 

En dan nu het Journaal met 
Stijn en Jochen. 

Zaterdag 2 juni staat er 
een film gepland van 
18u-20u. Jullie mogen 
allemaal jullie favoriete 
film meenemen! 

Zaterdag 9 juni gaan we knutselen van 
18u-20u. 

Zaterdag 16 juni houden we nog eens 
een gamevergadering. Je mag zeker je 
Nintendo meebrengen 18u-20u. 

Zaterdag 23 juni houden we een 
afscheidsfeestje 18u-20u. 

En dan nu het weer met Wout! 

Zaterdag 30 juni is het daguitstap van 
9u-17u! Normaal gezien zal het goed 
weer worden, maar in België weet je 
natuurlijk nooit! 
Meer info vooraan in ‘t skoeteke. 



 
 
Dag beste kapoentjes, 
De laatste maand van het scoutsjaar is helaas aangebroken, maar niet getreurd …  
Het kamp staat namelijk nog voor de deur! 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bedankt voor het geweldige jaar! Hopelijk zien we jullie terug op kamp!  
Groetjes van jullie allerbeste leiding: Jasper, Choco en Jasmine 

2/06 van 18u tot 20u: Doe jullie 
kookschortjes maar aan, want vanavond 
is het kookvergadering! 
 

9/06 van 18u tot 20u: Vanavond spelen 
we gezelschapspelletjes. Jullie mogen 
allemaal jullie leukste spelletjes 
meenemen! 
 

16/06 van 18u tot 20u: Breng jullie 
favoriete film maar mee, want we houden 
een filmavond! 
 

30/06 van 9u tot 17u: Vandaag houden 
we onze jaarlijkse daguitstap! Meer info 
vooraan in het skoeteke. 
 

23/06 van 18u tot 20u: Vanavond is de 
laatste gewone activiteit van het jaar, we 
maken er een spetterend afscheidsfeestje 
van! 
 



 

 

Weer een maand vol speelplezier!!!  

BINGO AVOND 

Daguitstap 

Verdere info zie 

vooraan in het 

Skoeteke  Mama’s & 

Papa’s 

Als voorlaatste vergadering doen we 

een toffe afscheids-BBQ 

Gelieve €3 mee te nemen  

    FILMAVOND 
XXXXL 



 

 

Heyooo lieve wouters! 

 

Verbindt de juiste vlag met het juiste land en je weet wat we gaan doen deze maand .  

 

 

09/06 

18h-20h 

23/06 

18h-20h 

02/06 

18h-20h 

 

30/06 

9u-17u 

Zie vooraan 

in het 

skoeteke! 

16/06 

18h-20h 

 

Cyprus 

 

Uruguay 

 

China 

 

Congo 

 

Jamaica 

     

 
    

 

Filmavond 

 

T-shirts verven 

(Witte T-shirt 

meenemen 

aub) 

 

Daguitstap 

 

Verkleedfeestje 

 

Pisquiz 

 

Hugs ‘n kisses van jullie leiding Arne, Lies, Chiel en Wout 



 

 

 
 
Het is weer juni dus dat betekent jammer genoeg dat het alweer de laatste maand is van dit 
scoutsjaar maar niet getreurd, want we hebben nog een heel kamp voor de boeg! Deze maand is de 
maand van de emoji’s! 
 
Zaterdag 2 juni van 19-21:30 is het: 
 

🙂 v s   
 
 
Zaterdag 9 juni van 19-21:30 is het: 
 
 

🤤 🎥  	vergeet	zeker	je	🍿niet	

	
	
Zaterdag	16	juni	van	19-21:30	is	het:	

🌊 & 💦 
 
 
Zaterdag 23 juni van 19-21:30: 

   📄🖊=❓🤔	

 
Zaterdag 30 juni: Zie vooraan skoeteke: 

👱👱 🚲 🥈🌊🏊	
 
 
Groetjes van 

🤪 🤓 😇 



 
  
 

HAMLET: To be, or not to be--that is the question: 
Whether 'tis nobler in the mind to suffer 

For the Jong-Givers houden op 2 juni  
filmavond van 19.00 tot 22 uur.  

The slings and arrows of outrageous fortune 
Or to take arms against a sea of troubles 

And by opposing end them. To die, to sleep-- 
No more--and by a sleep to say we end 

9 juni the Jong-Giver has  
Mexicaanse avond van 19.00 tot 21.30. 

The heartache, and the thousand natural shocks 
That flesh is heir to. 'Tis a consummation 
Devoutly to be wished. To die, to sleep-- 

To sleep--perchance to dream: ay, there's the rub, 
For in that sleep of death what dreams may come 

When we have shuffled off this mortal coil, 
Must give us pause. There's the respect 

That makes calamity of so long life. 
Oh! The 16e juni organiseren de leden zelf iets,  

meer info over deze vergadering van 19.00 tot 21.30  
wordt gegeven op de eerste vergadering van de maand. 

For who would bear the whips and scorns of time, 
Th' oppressor's wrong, the proud man's contumely 

The pangs of despised love, the law's delay, 
The insolence of office, and the spurns 

That patient merit of th' unworthy takes, 
When he himself might his quietus make 

With a bare bodkin? Who would fardels bear, 
To grunt and sweat under a weary life, 

But that the dread of something after death, 
The undiscovered country, from whose bourn 

No traveller returns, puzzles the will, 
And makes us rather bear those ills we have 

Than fly to others that we know not of? 
Alas! 23 juni houden we een afsluitavond en  

een heuse lokaalveiling, be there van 19.00 tot 21.30! 
Thus conscience does make cowards of us all, 

And thus the native hue of resolution 
Is sicklied o'er with the pale cast of thought, 
And enterprise of great pitch and moment 
With this regard their currents turn awry 

And lose the name of action. -- Soft you now, 
The fair Ophelia! -- Nymph, in thy orisons 

Be all my sins remembered. 
 

30 juni is het daguitstap, meer info elders in het Skoeteke!  
Shakespeareaanse groeten, Stef Hamlet, Joris Lear & Toon Capulet   



 
 

Beste Verkenners en ouders 
De laatste maand van het jaar is weer aangebroken. Stilaan komt het buitenlandskamp dichter bij. 
Om het wachten dragelijker te maken, vullen we nog een maand vol leuke activiteiten!  
 
Zaterdag 2 juni: Dürüm vergadering 19.00-21.30 
Vandaag gaan we echte dürüms maken waar zelfs de 
Mo uit het Eurokebab paleis jaloers op zou zijn. Breng 
allemaal ook €5 euro mee. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zaterdag 9 juni: Daniel Craig vergadering 19.00-21.30 
Deze vergadering heeft weinig introductie nodig, we maken van 
het lokaal een heus Casino Royale. Extra chips voor wie het 
beste verkleed komt!  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 16 juni: Battle Royale 19.00-21.30 
Wie is de beste op Fortnite? Wie denkt beter te zijn dan de leiding in 
Fifa? Dit teste  n we allemaal vandaag op onze LAN vergadering. 
Neem zelf zeker consoles en dergelijke mee. 
 
Zaterdag 23 juni: WK met de maten 19.00-21.30 
Vandaag staat Kroatië-Argentinië op het menu. We maken een groot scherm in het lokaal voor 
een topervaring! 
 
Zaterdag 30 juni: Daguitstap(je) en klaarzetten Trappistenavond  
Onze befaamde trappistenavond komt er ook weer aan. Hier gaan we alles voor opstellen en 
zorgen dat we nog een laatste maal geld in het laatje krijgen voor buitenlands kamp 2018. Zeker 
komen en voldoende reclame maken! 
We spreken af om 12u30 aan de lokalen en gelieve allemaal €10 mee te nemen voor ons 
daguitstapje.  
 
Zo, dat was het voor dit scoutsjaar. Succes met de examens en hop naar Bulgarije! 



 
 
 
 

“Joeng, ik snap echt nie da ze fysica samen me biologie zetten he!” 
- “Neje inderdaad wa is da. Ma dan wel godsdienst apart. Echt typisch!” 

“Pff, das elk jaar hetzelfde me die examenroosters” 
- “Jaaaa, alle sjans da we ons op zaterdagavond tenminste wél kunnen amuseren” 

 
Dat is juist, deze maand zijn de avondvergaderingen er weer! 
Ontsnap uit het onweer dat tweejaarlijks de Lage Kempen teistert en kom gewoon elke 
zaterdag van 19u-21u30 naar de scouts! 
 
Examens en eten gaan samen als Nicole en Hugo, als kip en curry, als buitenlands kamp en 
plezier, als Gertjan en wandelen, kortom, als Eva en haar sappige fruitjes. Daarom gaan we op 
zaterdag 2 juni ons best doen om zelf eens zo’n lekkere kebab te maken. Allemaal welkom om 
19u aan de lokalen van W’Hei.  
 
Na een hele week je lichaam tot het uiterste gedreven te hebben met al dat leren (had ik toch 
maar iets beter mijn leerstof bijgehouden doorheen het jaar) gaan we op zaterdag 9 juni 
gezellig samen een film kijken.  
Wederom welkom om 19u aan de lokalen van W’Hei.  
 
De examens beginnen zijn tol te eisen, en zelfs bij de Einsteins onder ons begint het moeilijk te 
worden. Om die laatste loodjes toch net iets draaglijker te maken, en jullie een extra 
verfrissende boost te geven, houden we op zaterdag 16 juni een heuse welnessvergadering! 
Komkommerkes op de ogen, modder op de huid, alle antistoffen eruit zweten in de sauna, het 
kan allemaal! Welkom om 19u aan de lokalen van W’Hei.  
 
Het buitenlands kamp komt akelig dichtbij. De stress voor het rapport uiteraard niet, iedereen 
heeft heel hard zijn best gedaan en kan ontspannen naar de ouderavond komen. Ontspannen, 
iets wat we op zaterdag 23 juni ook gaan doen in de vorm van een heuse game-avond! Neem 
allemaal jullie favoriete (digitale) spelletjes mee en vergeet ook zeker niet dat  competitiebeest 
van op zolder te halen. We zien jullie graag om 19u aan de lokalen van W’Hei.  
 
De examens zijn nu goed en wel gedaan … 2 maand vakantie! 
Maar eerst is er nog onze jaarlijkse Trappistenavond op zaterdag 30 juni. Vandaag gaan we 
dus alles opstellen om zo nog eens een laatste keer geld in het laatje te brengen voor ons 
Buitenlands Kamp! We spreken af aan de lokalen om 12u30, want we beginnen de dag met 
een leuk daguitstapje! Gelieve hier allemaal €10 voor mee te brengen.  
 
 
Groetjes van jullie hard studerende leiding 
 
ineL tnerB najtreG  naloJ 
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