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Afzendadres en VU 

St.-Aloysiusscouts VZW 

Schuttershof 2c 

2440 Geel 

Overgang 

Zaterdag 1 september 

@ lokalen Bel 

Geen Scouts 

Zaterdag 29 september 

Dirty Thirty en Pecho Party 

Vrijdag 5 en zaterdag 6 oktober 

@ Waai 



 
 

Overgang  
zaterdag 1 september 

 
Naar jaarlijkse gewoonte starten we het scoutsjaar ook nu weer met de overgang. Alle takken van 

zowel Geel als Winkelomheide worden rechtstreeks aan de lokalen van Bel verwacht, De 

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

- Kapoenen die overgaan naar de Wouters/Wolven nemen uit voorzorg best een handdoekje 

mee alsook de Wolven en Wouters die overgaan naar de Jonggivers/Jongverkenners  

- De Jongverkenners/Jonggivers die overgaan naar de Verkenners/Givers hoeven niets 

speciaals mee te brengen. 

Voor diegenen die dit jaar gewoon in hun eigen tak blijven, wordt een spel voorzien. Jullie zijn dus 

zeker meer dan welkom! 

De Givers en Verkenners die leiding worden, zullen apart op de hoogte gebracht worden van hun 

activiteit.  

Geen scouts  
zaterdag 29 september 

 
De leiding is op weekend om het scoutsjaar voor te bereiden. Hierdoor zullen de vergaderingen deze 
zaterdag niet kunnen doorgaan. Volgende maand staan we weer paraat!  
 

 

Inschrijvingen 

 
Vanaf heden staat onze inschrijvingssite ook weer online. We raden jullie aan om jullie zoon of 
dochter zo snel mogelijk in te schrijven op: st-aloysiusscouts.be/inschrijven. 
 

Het is belangrijk om dit zeker te doen voor eind september, omdat de oude mailinglijsten gewist 

worden. Wanneer je dit niet doet, zal je geen mails meer aankrijgen met belangrijke informatie 

alsook ‘t Skoeteke.   

http://st-aloysiusscouts.be/inschrijven/


Dirty Thirty en Pecho Party  

vrijdag 5 oktober en zaterdag 6 oktober 
 
Binnenkort is het weer zo ver, de Dirty Thirty en de Pecho Party komen er weer aan! Vrijdag 5 en 

zaterdag 6 oktober huren we de Waai weer af om twee spetterende feestjes te houden. 

Vrijdag 5 oktober starten we onze tweedaagse met de Dirty Thirty, die zal beginnen om 21u. De 

inkom is nog steeds €7. Hiervoor krijg je een gratis aperitief bij aankomst, DJ Django die de hele 

avond dansplaten draait én een surprise act van 1u tot 2u.  

 

Meer info: https://www.facebook.com/events/323622804852381/ 

Voor diegenen die er niet genoeg van kunnen krijgen, niet getreurd want de volgende dag staat er 

alweer een feest gepland! Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we immers onze enige echte 

scoutsfuif, de Pecho Party! 

Deze start al om 20u. De muziek wordt verzorgd door bekende DJ’s van in en rond Geel. Ben je 

benieuwd? Kom dan zeker langs!  

 

Meer info: https://www.facebook.com/events/167687510706247/ 

Breng je vriendje of vriendinnetje mee  

naar de scouts! 
 
Kent jouw zoon of dochter iemand die graag eens komt proberen? Breng hem of haar dan gerust 
mee naar de vergaderingen vanaf zaterdag 8 september. Nieuwe leden mogen 2 keer gratis komen 
meedoen met de activiteiten, daarna vragen we hen in te schrijven.  
 
 

Pasdag Aloysius T-shirts en Kapoenentruien 
 

Echte Aloysianen dragen verplicht een scoutsuniform. Voor de 
Kapoenen (eerste en tweede leerjaar) hebben wij jaren geleden een 
eigen trui ontworpen. Deze trui is beschikbaar in verschillende maten, 
waardoor op voorhand passen aangeraden is. De kostprijs bedraagt 
€12.  
 
Daarnaast lieten we vorig scoutsjaar eigen T-shirts drukken om te 
vieren dat we 70 jaar bestonden. Deze zijn, op hun beurt, ook weer 
beschikbaar in verschillende maten. Kom ze dus zeker eerst passen! De 
kostprijs bedraagt €5.  
 
Voor alle duidelijkheid: deze shirts maken geen deel uit van het 
uniform en zijn dus niet verplicht. 
 
Voor de kapoenentruien en de Aloysius T-shirts worden 3 pasdagen 
ingelast. Daarna kunnen deze ook nog besteld worden, maar het zou 
handig zijn als we dit in één keer kunnen doen: 

- Zaterdag 8, 15 en 22 september tussen 13u30 en 14u voor alle 
takken uit Geel. 

- Zaterdag 8, 15 en 22 september tussen 17u en 17u30 voor alle takken uit Winkelomheide. 



Trooper 
 
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! 

 

 
 
 



 

Hellow Kapoenen, 
Het nieuwe scoutsjaar staat weer voor de deur en dat 

betekent dus weer een jaar vol leuke activiteiten. 

We beginnen al op 1/09 met de overgang. Hierover vind 

je meer info vooraan in ’t Skoeteke! 

Dan op 8/09 gaan we kennismakingsspelletjes spelen 

zodat iedereen elkaar wat beter leert kennen. Hiervoor 

spreken we af aan de lokalen in Geel van 14u-17u. 

15/09 Gaan we op bezoek bij de brandweer, kei cool! Dit 

gaat door van 14u tot 17u en we verzamelen aan de 

lokalen in Geel, zodat we samen naar daar kunnen 

wandelen. 

22/09 Gaan we leuke pleinspelletjes spelen. Afspraak van 

14u-17u te Geel. 

29/09 Is het geen scouts want dan gaat de leiding de 

rest van het jaar voorbereiden op jaarplanningsweekend. 

 

Stevige 

linker van 

jullie super 

coole 

nieuwe 

leiding!  

 

  Sus             Klus            Knabbel        Babbel 



… brengen we een 
bezoekje aan de 
brandweer! We 
spreken om 14u af aan 
de lokalen W’hei en 
willen de ouders ons 
brengen? Als enkele 
ouders ons dan om 
16u45 willen komen 
halen aan de 
brandweer, dan 
kunnen alle andere 
ouders hun kapoentje 
om 17u ophalen aan 
lokalen W’hei? Alvast 
bedankt! 
 

Hey kapoenen, hopelijk hebben jullie al even veel zin in het nieuwe scoutsjaar als wij! Het 
beloofd een jaar te worden vol avontuur en een heleboel leuke activiteiten! Nog eventjes 
spannend afwachten en dan zien we jullie graag 1 september op de start van het nieuwe 

scoutsjaar! Groetjes jullie nieuwe leiding! 
 

1 september 
… 

8 september 
… 15 september 

… 

22  september 
… 

29  september 
… 

… vandaag is het 
helaas geen 
scoutsvergadering, 
de leiding is op 
jaarplanningsweek-
end om een jaar vol 
leuke activiteiten te 
plannen! 

… overgang! Vandaag 
nemen we afscheid 
van onze laatstejaars 
kapoenen en 
verwelkomen we de 
nieuwe kapoentjes! 
Ook jullie nieuwe 
leiding wordt bekend 
gemaakt, spannend! 
Meer info vooraan in 
’t Skoeteke. 

… vandaag spelen 
we het mega show 
chocoladefondue 
spel! We zien jullie 
graag om 14u in de 
lokalen van 
Winkelomheide! 
 

… 
kennismakingsspelle-
tjes! We zien jullie 
graag van 14u-17u aan 
de lokalen in 
winkelomheide! 
 



 

 

 

 
Dag wolven, welkom in ons restaurant Chez Johnny Aloysius! 

Onze 4 chefs serveren speciaal voor jullie elke week een nieuwe menu met aangepaste frisdranken. Wat 
er exact op het menu staat kunnen jullie hieronder lezen. Ons restaurant is elke zaterdag open van 

14:00 tot 17:00. 

[Menukaart] 

 
Buffet 

1 september, jullie worden allemaal rechtstreeks in Bel verwacht.  
Hier voorzien wij een heel buffet aan activiteiten voor jullie allemaal! 

Hier komen jullie ook te weten wie jullie 4 chefs zijn. 
 Meer info vooraan in ’t Skoeteke! 

••• 
Vriendjesmenu 

Op 8 september kunnen jullie genieten van ons heerlijk ‘Vriendjesmenu’. Wat gaan we doen? Wel, jullie 
mogen allemaal jullie beste vriendje, dat nog niet bij de scouts zit, meenemen om een mega cool spel te 

spelen! 
••• 

Menu Pompiers  
Op 15 september is het een zeer speciaal menu. We spreken af aan onze eigen lokalen om samen te 
wandelen naar de brandweerkazerne van Geel te gaan waar wij samen een kijkje gaan nemen bij de 

politie en brandweer.  
••• 

Menu Aqua 
22 september serveren wij voor jullie een verrukkelijke waterzooi. Je kan best droge kleren meenemen, 
zodat je na onze waterzooi iets droog kan aantrekken. Als je thuis een waterpistool hebt, mag je dit ook 

zeker meenemen! 
••• 

Gesloten 
29 september heeft Chez Johnny Aloysius zijn jaarlijkse sluitingsdag.  

De Chefs zijn op jaarplanning druk bezig om alle andere menu’s van dit scoutsjaar voor te bereiden. 
 

 

 
 
 

Groetjes van jullie nieuwe leiding!  
Gastòn  Sergio  Pierre  Jamie 



 
 
 
 
 
 

Hey wouters, jammer genoeg start het schooljaar weer opnieuw! Maar niet getreurd want 
dat betekent ook weer het begin van een super tof scoutsjaar! Het wordt weer een top jaar 

met een heleboel toffe activiteiten!  
Groetjes jullie nieuwe leiding! 

 
 

Zaterdag 1 september van 
14u tot 17u 

Zaterdag 8 september van 
14u tot 17u 

Zaterdag 15 september van 
14u tot 17u 

Zaterdag 22 september van 
14u tot 17u 

Zaterdag 29 september 

Overgang! Meer info 
vooraan in ’t Skoeteke! 

Om de nieuwe leiding 
beter te leren kennen, 

gaan we 
kennismakingsspelletjes 

spelen! 

Vandaag gaan we naar de 
opendeurdag van de 

brandweer! We spreken om 
14u af aan de lokalen in 

Winkelomheide. Zouden er 
ouders ons naar de 

brandweer willen brengen? 
Als enkele ouders ons dan om 

16u45 willen komen halen 
aan de brandweer, dan 

kunnen alle andere ouders 
hun woutertje om 17u 

ophalen aan lokalen W’hei? 
Alvast bedankt! 

 

Laat de sportman/vrouw in 
je los want vandaag is het 

sportvergadering! 

Jammer maar helaas, 
vandaag is het geen scouts 
want jullie leiding gaat het 

super toffe scoutsjaar 
voorbereiden! 



 
 
 

Dag Jong-verkenners. Het scoutsjaar is terug begonnen en we vliegen er meteen in met enkele 
klassiekers! Als jullie zo snel mogelijk willen weten wie jullie nieuwe leiders zijn, kom dan zeker naar de 
overgang! Voor de nieuwe Jong-verkenners: vanaf nu gaan we al eens op verplaatsing een vergadering 
doen, dus zorg er daarom voor dat je op de vergaderingen zeker een fiets bij hebt, tenzij het duidelijk is 
dat we niet op verplaatsing gaan! 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Groetjes van jullie nieuwe leiding. Tot volgende maand! 

Zaterdag 1 september van 14:00 -17:00: 
Vandaag is het overgang! Meer info vind 
je vooraan in ’t Skoeteke! 

Zaterdag 15 september van 14:00-
17:00: Doe jullie sportieve schoenen 
maar aan want we gaan sporten! 

Zaterdag 22 september van 14:00-
17:00: Het is tijd voor een bosspel! 
We spreken af aan de lokalen van 
Geel. 

Zaterdag 8 september van 14:00-
17:00: Om kennis te maken met 
elkaar spelen we vandaag 
waterspelletjes! 

Zaterdag 29 september is het helaas 
geen scouts. Dan gaan jullie leiders de 
rest van het jaar plannen! 



 

 
Dag beste Jong-givers, 
 
Welkom bij een alweer nieuw fantastisch scoutsjaar. Jullie nieuwe leiding staat 
alweer te trappelen om samen met jullie allerlei nieuwe avonturen te beleven. 
Voor de nieuwkomers: bij de Jong-givers gaan we al eens op verplaatsing een 
vergadering doen, dus zorg er daarom voor dat je op de vergaderingen zeker 
een fiets bij hebt, tenzij het duidelijk is dat we niet op verplaatsing gaan!  
 
Wie die leiding is? Dat zal nog even geheim moeten blijven maar kom het 
zeker ontdekken op zaterdag 1 september bij de jaarlijkse overgang. Meer info vooraan in ‘t Skoeteke!  

 
Zaterdag 8 september beginnen we dan voor echt met de eerste vergadering. We gaan iedereen de kans 
geven om elkaar wat beter te leren kennen. We beginnen om 14u met kennismakingsspelletjes aan de 
lokalen in Winkelomheide en zullen daar ook afscheid van elkaar nemen om 17u. 

 
Jullie nieuwe leiding wil deze week wel eens zien wat voor vlees ze in de 
kuip hebben. Daarom organiseren we op zaterdag 15 september de 
Olympische Scoutsspelen! Afspraak aan de lokalen in Winkelomheide van 
14u tot 17u. 
 

 
Deze zaterdag gaan we meteen een favoriet van groot en klein uit de kast 
halen. Zaterdag 22 september doen we namelijk woudloperskeuken. Het is 
de bedoeling dat we naar de bossen van Bel fietsen en daar ons 
middagmaal klaarmaken. Afspraak aan de lokalen van Winkelomheide om 
10u tot 14u. Meer info zal nog volgen via e-mail. 
 

 
Zaterdag 29 september is het helaas geen scouts. De leiding is dan op 
weekend om het jaar in te plannen vol leuke, spannende, actieve en minder 
actieve vergaderingen. Niet getreurd want volgende week staan we weer 
allemaal paraat. 
 
Groetjes jullie nieuwe leiding xoxo 



 
 
 

Dag Verkenners,  

 

Na een geweldig kamp staat er weer een gloednieuw scoutsjaar voor de deur. Dit wil 

zeggen nieuwe leiding, nieuwe leden en 10 maanden vol leuke vergaderingen.  

Hier ons programma voor september:  

 

1 september van 14u tot 17u  

 

Traditioneel gewijs zal de eerste vergadering van het jaar de overgang zijn. Jullie worden 

rechtstreeks verwacht in Bel. Meer info vooraan in ’t Skoeteke! 

 

8 september van 14u tot 17u 

 

Vandaag gaan we een stadsspel doen in Geel.  

Afspraak aan onze lokalen.  

 

15 september van 11u tot 14u  

 

We zetten de maand verder met een woudloperskeuken in Bel. Zoals jullie al weten is het 

de bedoeling om jullie eigen eten en kookmateriaal mee te nemen. Verras ons met jullie 

kookkunsten! Afspraak aan onze lokalen in Geel.  

 

22 september van 14u tot 17u  

 

Vandaag is het de grote Pecho promo vergadering! 

 

29 september: geen scouts  

 

Geen scouts! De leiding gaat jullie jaar plannen.  

 

Groeten van jullie nieuwe leiding!  

 



 

Niets is beter dan met jou de kou trotseren 

Op 1 september op de overgang van 2 tot 5 

rechtstreeks in Bel, info vooraan ‘t Skoeteke. 

Er zijn mensen die naar warme landen 

emigreren 

Maar we hebben geen geld in onze koude 

handen 

Dus we gaan maar naar je ouders in 

Zoutelande 

In Zoutelande 

 

En dan zitten we hier in het oude strandhuis 

Wat je vertelt, houdt me nuchter en warm 

Boven mijn hoofd zie ik de grijze wolken 

Ik ben blij dat je hier bent 

Blij dat je hier bent 

 

Wij zitten hier in het gammele strandhuis op 8 

september van 10 tot 2 op onze 

woudloperskeuken, afspraak om 10 aan 

lokalen Hei 

Het maakte me toch al nooit uit waar we 

waren 

We verzuipen onszelf in de drank van je vader 

Ik ben blij dat je hier bent 

Blij dat je hier bent 

 

Niets is mooier dan met jou het land 

doorkruisen en een sportvergadering doen 

van 2 tot 5 op 15 september, afspraak om 2 in 

de Hei aan het lokaal 

Op mistroostige plekken je bij me te hebben 

En te zien dat het goed is 

Te zien dat we bruisen 

En met wodka en met bokking 

Tussen reddingsbanden 

Ahaaaa... 

 

 

En dan zitten we hier in het oude strandhuis 

Wat je vertelt houdt me nuchter en warm 

Boven mijn hoofd zie ik de grijze wolken 

Ik ben blij dat je hier bent 

Blij dat je hier bent 

 

Wij zitten hier in het gammele strandhuis 

Het maakte me toch al nooit uit waar we 

waren 

We verzuipen onszelf in de drank van je vader  

Ik ben blij dat je hier bent 

Blij dat je hier bent 

 

Ik ben blij dat je hier bent (4x) 

 

En dan zitten we hier in het oude strandhuis 

Wat je vertelt houdt me nuchter en warm 

Boven mijn hoofd zie ik de grijze wolken 

Ik ben blij dat je hier bent 

Blij dat je hier bent 

 

Ik ben blij dat je hier bent op de pecho-promo 

van 2 tot 5 op 22 september, afspraak om 

kwart voor 2 aan het lokaal in de Hei (3x) 

 

Wij zitten hier in het gammele strandhuis 

Het maakte me toch al nooit uit waar we 

waren 

We verzuipen onszelf in de drank van je vader 

Ik ben niet blij dat je niet hier bent op 29 

september want dan is het geen scouts 

wegens de jaarplanning van de leiding. 

Blij dat je hier bent 

 

In Zoutelande (3x) 

https://www.youtube.com/watch?v=N0OLEgc-

Glk  

https://www.youtube.com/watch?v=N0OLEgc-Glk
https://www.youtube.com/watch?v=N0OLEgc-Glk
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