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DIRTY THIRTY – 5 OKTOBER
Op vrijdag 5 oktober organiseert de Sint-Aloysiusscouts de
derde editie van de ‘Dirty Thirty’, een spetterend feest
voor de oudere jeugd. Dit zal doorgaan in feestzaal De
Waai vanaf 21u. Kom zeker langs en profiteer van toffe
muziek uit de gouden jaren, verzorgd door niemand
minder dan DJ Django. Van 01u-02u is er zelfs een
surprise act van formaat voorzien.
Geniet tussen het dansen door van een frisse pint, een
zwaar biertje, een glaasje wijn, bubbels of iets fris. Bij
aankomst ontvangt u tevens een gratis glaasje cava of
sinaasappelsap. Ook zal er een Gin & Tonic bar aanwezig zijn.

Dit alles en nog veel meer voor slechts €7!
PECHO PARTY – 6 OKTOBER
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 zal zoals gewoonlijk doorgaan in feestzaal De Waai
vanaf 20u.
De beste DJ's uit Geel en omstreken gaan weer eens
helemaal los om voor jou een feest te bouwen. Genieten
van goede muziek, lekkere cocktails en een grote
lichtshow? Kom dan zeker langs op zaterdag 6 oktober!

TERUGBETALING ZIEKENFONDS
Elk jaar kan je via het ziekenfonds een deel van het kamp- en lidgeld recupereren. Het
enige wat je daarvoor moet doen is het formulier van uw ziekenfonds invullen, door een
scoutsleider van uw zoon/dochter laten handtekenen en vervolgens binnenbrengen bij uw
ziekenfonds. Op onze website vind je per ziekenfonds het juiste formulier en meer info.

JAARPLANNING
Het laatste weekend van september gaan de leiding en groepsleiding weer op
jaarplanningsweekend om het komende scoutsjaar voor te bereiden. Daarnaast
evalueren we de scoutswerking van het voorbije jaar, waarbij ook jullie mening
belangrijk is.
Laat ons vrijblijvend jullie feedback en/of ideeën weten via dit formulier en help zo
samen met ons Aloysius nog beter te maken! Alvast bedankt!

ZWERFVUILACTIE – 13 OKTOBER
Aloysius vs. Zwerfvuil 2-0!
Wij hebben samen met de Oud-Scouts het
initiatief genomen om 3 keer per jaar een
zwerfvuil inzameling te organiseren.
Dit doen we omwille van ons hart voor de
natuur en heeft tegelijk ook de leuke bijkomstigheid dat we er €50 per proper
achtergelaten kilometer mee verdienen!
Van Stad Geel hebben we de volgende straten toegewezen gekregen: Doornboomstraat,
Stokt, Leeks, Sint-Kristoffelstraat, Meeuwstraat, Wolfsbossen en Bruggenhoofdweg
(driehoeksparcour aan de achterkant van Het Punt).
We krijgen de nodige materialen ter beschikking zoals plastic zakken, grijptangen,
handschoenen, hesjes, … Het enige wat we dus nog nodig hebben, zijn enthousiaste
vrijwilligers, ouders, leden, gezinnen, leiding, …
Onze tweede inzamelactie zal doorgaan als extra (vrijblijvende) scoutsactiviteit op
zaterdag 13 oktober. De reguliere scoutsvergaderingen van 14u-17u gaan dus gewoon
door!
We komen samen op de parking van de voetbalterreinen van het Punt om 10u. Het
einde wordt voorzien rond 13u, waarna er tijd is om van een koffiekoek en drankje te
genieten. Als je daarna rechtstreeks naar de scoutsvergadering gaat van 14u-17u, is het
handig om zelf extra boterhammetjes te voorzien. Indien je graag deelneemt, stuur dan
een mailtje naar bart.vandecruys@scarlet.be.

INSCHRIJVEN
De inschrijvingssite staat online. Het beste is om je zoon/dochter zo snel mogelijk in te
schrijven via onze website.
Het is namelijk zo dat alle mailinglijsten worden gewist in september. Daarom is het
belangrijk om je zeker voor eind september in te schrijven, anders krijg je geen mails
meer aan met belangrijke informatie en loop je natuurlijk ook ’t Skoeteke mis.

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING – 19 OKTOBER
Net zoals elk jaar vieren we de Dag van de Jeugdbeweging met een heus ontbijt op de
Markt in Geel. Jullie zijn allemaal welkom op vrijdag 19 oktober tussen 7u30 en 8u30 om
te genieten van een lekkere koffiekoek, pistolet, warme chocomelk en de nodige
randanimatie! De enige vereiste om deel te nemen, is in uniform komen.
Hopelijk is de Sint-Aloysiusscouts op 19 oktober goed vertegenwoordigd!

INDIVIDUELE STEEKKAARTEN
Wij werken met de individuele steekkaarten
van Scouts & Gidsen Vlaanderen. Dit zijn
onze digitale medische fiches. Het voordeel
hiervan is dat de steekkaarten eender
wanneer aanpasbaar zijn en op eender welk
moment digitaal geconsulteerd kunnen
worden door de takleiding. Dit is zeer handig
bij weekends en vooral op kamp.
We willen u dus vragen om deze steekkaarten
in te vullen en dit uiterlijk tegen vrijdag 19
oktober.
Doorheen het jaar zullen we u ook verzoeken om de steekkaarten te controleren en
indien nodig te updaten voor vertrek op weekend en op kamp.
Het is belangrijk dat u weet dat de gegevens die u invult, zeer vertrouwelijk worden
behandeld en enkel door de takleiding zullen geraadpleegd worden.
Wat gaat er nu gebeuren?
Op 01/10/2017 zal u en/of uw zoon/dochter een mail ontvangen van onze Johnny
Aloysius met als onderwerp “Individuele steekkaart”.
Let op: Deze mail kan in uw spam of ongewenste mails terechtkomen!
Indien u de mail niet hebt ontvangen, kan u ons hiervan op de hoogte brengen door een
mailtje te sturen naar johnny@st-aloysiusscouts.be.
In deze mail zal een link staan naar de individuele steekkaart en in de bijlage vindt u een
handleiding over hoe u te werk moet gaan. De mail bevat ook het lidnummer van uw
zoon of dochter, dit nummer heeft u nodig voor het aanmaken van een account.
Denk eraan dat de steekkaarten uiterlijk tegen 19 oktober ingevuld moeten zijn.
Alvast heel erg bedankt voor uw hulp!

Beste kapoenen,

Deze maand hebben we weer vier leuke activiteiten
gepland. Zo zetten we de nieuwe maand goed in door
op 06/10 van 14h-17h samen naar de Pecho Kinderfuif
(gratis inkom) te gaan. We spreken rechtstreeks af aan
De Waai.

Op 13/10 zullen we een keileuk bosspel spelen van 14h17h. Dit zal doorgaan in Bel, dus verzamelen we aan De
Kruiskwacht. Hou het weer in de gaten voor eventueel
aangepaste kledij.

Voor de vergadering op 20/10 moeten jullie alvast jullie
wandelschoenen klaarzetten. We gaan dan van 14h-17h
een pijlenzetterstocht doen. We verzamelen aan de
lokalen in Geel en zullen vanaf daar onze tocht
beginnen.
Op 27/10 doen we van 14h-17h een “alles-behalvemet-de-fiets-tocht”. Dit wil zeggen dat je een
vervoersmiddel van thuis meebrengt naar de scouts,
bijvoorbeeld een step, skateboard, hoverboard, etc.
Enkel de fiets niet, want die hoort niet thuis op deze
vergadering. We verzamelen aan de lokalen in Geel.

Jullie keileuke leiding Chiel, Kamil, Dries & Ward

Hallo kapoentjes, ik ben Yinthe! Ik
hou van feestjes bouwen en
daarom gaan we op 6 oktober
graag met jullie naar de Pecho
Kinderfuif (gratis inkom)! We
spreken rechtstreeks af aan De
Waai van 14u tot 17u.

Hey, ik ben Lies en ik zou
graag een megacool bosspel
met jullie spelen! We spreken
op 13 oktober af van 14u
tot 17u aan onze lokalen.

Dag allemaal, ik ben Niels en
op 20 oktober gaan we van
14u tot 17u de leukste
pijlenzetterstocht ooit doen!
Wij zijn er alvast klaar voor,
jullie ook?

Boe maatjes, wij zijn alvast
klaar om te spoken! Trek
maar jullie allerengste
verkleedpak aan want op
27 oktober doen we een
Halloween vergadering!
We zien jullie aan onze
lokalen van 14u tot 17u!
Groetjes Jill

Hallo beste wolven, deze maand gaan we weer leuke activiteiten
beleven. Kijken jullie mee?
Zaterdag 6 oktober 14u-17u gaan we naar de Pecho Kinderfuif. We spreken
rechtstreeks af aan De Waai om er dan samen een feestje van te maken.

Zaterdag 13 oktober 14u-17u laddercompetitie wie zal er bovenaan als winnaar
staan?

<Zaterdag 20 oktober 14u-17u gaan we een stadsspel spelen.

Zaterdag 27 oktober 14u-17u is het woudloperskeukentje. Hierbij koken we op
een vuurtje in het bos. Vergeet zelf niet eten, eventueel drinken en wat
kookgerief mee te nemen zoals een pan, gamel, spatel, bestek, vetstof,
enzovoort. Alvast een leuk ideetje: je kan thuis het deeg al maken en daar
pannenkoeken bakken! Zouden enkele ouders ons kunnen brengen en halen?
Bedankt!

Groetjes van jullie leiding: Jochen, Johan, Stephane en Stijn!

Gegroet wouters,
Zijn jullie klaar om er weer een super-duper-mega-leuke maand
van te maken? Wij in ieder geval wel!
6 oktober
Vandaag gaan we samen dansen op de
superleuke Pecho Kinderfuif (gratis inkom) van
14u tot 17u. We spreken met z’n allen
rechtstreeks af aan De Waai.

13 oktober
Vandaag doen we van 14u tot 17u
laddercompetitie. Dit zal doorgaan aan onze
lokalen in Winkelomheide.

Zaterdag 20 oktober 10u t.e.m.
zondag 21 oktober 14u
Joepie Halloweenweekend! De leden
worden zaterdag om 10u verwacht aan de
lokalen in Bel (Kruiskwacht).
Benodigdheden: 12 euro, slaapzak,
veldbed, een goed humeur, griezelige
verkleedkleren, toiletgrief, …
27 oktober
Het is tijd voor een
pijlenzetterstocht! We spreken af aan
de lokalen om 14u en de vergadering
eindigt om 17u.

Yow Jong-Verkenners,
Deze maand gaan we heel wat leuke dingen doen:

Groeten van de leiding!

Lees de tekst en ontdek wat we in oktober allemaal gaan doen!
Scouts en Gidsen Vlaanderen is met meer dan 82.000 leden (2018) in ruim 500
plaatselijke groepen de grootste scoutingfederatie in België. De organisatie was
tot 2006 bekend als het Vlaams Verbond van Katholieke Scouts en Meisjesgidsen
afgekort als VVKSM. Zaterdag 6 oktober (14-17uur): rollende tocht. Neem
allemaal een fiets/step/rollerskates/skateboard… mee naar de scouts want we
gaan i.p.v. een fietstocht een allesbehalvefietstocht maken. Het doel van deze
jeugdbeweging is om, via de methode van scouting, bij te dragen aan de
ontplooiing van kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar, als individu, in groep
en binnen de samenleving. De methode van Scouting steunt op vijf pedagogische
basispijlers: dienst, medebeheer, engagement, ploegwerk en zelfwerkzaamheid,
met openluchtleven als kenmerkend kader voor activiteiten.
De oorsprong van Scouts en Gidsen Vlaanderen ligt bij Scouting, een
jeugdbeweging opgericht door Robert Baden-Powell in 1907. Zaterdag 13
oktober (14-17uur): stadsspel. Kunnen jullie winnen tegen de leiding? Kom
allemaal! Al in 1910 ontstond scouting in België. E.H. Petit richtte te Brussel de
eerste katholieke scoutsgroep op: de ‘Belgian Catholic Scouts‘ (BCS). Nietkatholieke groepen verenigden zich in de ‘Boyscouts de Belgique’ (BSB). In 1912
werden de ‘Belgian Catholic Scouts’ vervangen door de ‘Baden-Powell Belgian
Boy Scouts’ (BPBBS). In 1913 stichtte Georges de Hasque in Antwerpen de
eerste Nederlandstalige scoutsgroep die was goedgekeurd door de BPBBS, de 1e
Sint-Jacob, een groep die nog steeds actief is. Zaterdag 20 oktober (14-17uur):
pijlenzetterkestocht special edition!!!! De eerste katholieke meisjesafdeling van
de scouts, de BPBGG of ‘Baden-Powell Belgian Girl Guides’, werd onder leiding
van M. Verpoorten opgericht in de Brusselse Marollenwijk.
Scouts en Gidsen Vlaanderen telde in 2014 iets meer dan 76.000 actieve leden.
Tijdens de vluchtelingencrisis in België in 2015-2016 hielp Scouts en Gidsen
Vlaanderen bij het opvangen van vluchtelingen. Vier jeugdverblijven werden ter
beschikking gesteld om asielzoekers telkens één week op te vangen wanneer er
herstellingswerken moesten gebeuren aan hun basisopvangplaats. Zaterdag 27
oktober t.e.m. zondag 28 oktober: weekend. We spreken met de fiets af aan de
lokalen van Winkelomheide om 10 uur zaterdag 27 oktober. We vertrekken
samen terug met de fiets naar huis op zondag 28 oktober om 13.30uur, dus dan
zijn jullie om 14uur weer thuis. Vergeet geen 12 euro, slaapgerief, tandenborstel
en goed humeur.
Stevige linker, de leiding!

Dag Verkenners,
Deze maand staan er weer leuke vergaderingen gepland en niet te vergeten het
Ardennenweekend!
6 Oktober van 14u tot 17u
Vandaag gaan we de Pecho Party mee opstellen. We spreken af aan onze lokalen in Geel en
fietsen dan samen naar De Waai!
13 Oktober van 14u tot 17u
We onderscheiden vandaag de mannen van de jongens: het is rechtendoortocht extreme!
Vergeet geen reservekleren.

20 Oktober tot 21 Oktober
Ons eerste weekend staat voor de boeg, we gaan op Ardennenweekend! Meer info volgt via
mail.

27 Oktober van 14u tot 17u
Vandaag is het bosspel! Afspraak aan onze lokalen of rechtstreeks voor de mannen van Bel.
Groeten van de allerbeste leiding,
Robin, Mauro & Bert

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

We gaan voor niets aan de kant.
Rechtendoortocht it is!

13/10 om 14u aan de lokalen in de Hei.

Het is weer tijd voor onze jaarlijkse
scoutsfuif. Om er een groot feest
van te maken, kunnen we jullie hulp
wel gebruiken! Vandaag gaan we
dus samen voorbereidingen treffen
in De Waai voor de Pecho Party
later op de avond.

27/10 om 14u aan onze lokalen!

Ardennenweekend! Trek
jullie fancy
wandelschoenen en
trekkersrugzak al maar
aan, want er staat jullie
een spetterend weekend
te wachten.

Kusjes en
knuffels van
jullie favoriete
leiders.
Xoxoxoxo

Derdejaarsvergadering! Kunnen onze
derdejaars iets of niets?

19-21/10 Meer info volgt na
jaarplanning.

06/10 om 14u rechtstreeks aan
De Waai in Geel.

