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WINTERWANDELING
Zaterdag 2 februari
@ Eifelgebied
‘K WIST DA AL!
Vrijdag 1 maart
@ Waai

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

Winterwandeling: zaterdag 2 februari
Beste avonturiers en ouders,
Ook dit jaar gaan de oudste takken weer op winterwandeling, die zal doorgaan
op zaterdag 2 februari. Het belooft een leuke dag te worden, dus meegaan is
de boodschap!
De Jongverkenners en Verkenners worden om 7u ‘s morgens aan de lokalen
van Geel verwacht. De Jonggivers en Givers om 7u15 aan de lokalen van W’Hei.
De bus die uit Geel komt, pikt hen hier op. Wees op tijd, want de bus wacht
niet!
De terugkomst wordt voorzien omstreeks 19u.
Dit jaar gaan we internationaal. Onze winterwandeling zal doorgaan in het
Eifelgebied. De wandeling gaat gepaard met het ontdekken van de Duitse,
middeleeuwse cultuur. Daarom is het belangrijk dat jullie allemaal een
reistoelating voor minderjarigen aanvragen bij het Stadhuis.
Het kan nog koud zijn dus voorzie genoeg warme kleren en goede schoenen
waarmee je kan wandelen. Denk ook aan reservekledij en -schoenen, zodat je
zeker droog op de bus kan.
Voorzie daarnaast zeker voldoende eten en drinken voor de hele dag, want de
kans is klein dat je tijdens het wandelen eten kan kopen. Wanneer we toch
onderweg of op het einde van onze dag iets tegenkomen om iets te drinken, is
het handig om ook wat zakgeld bij te hebben.
Voor onze winterwandeling moeten jullie je inschrijven en dit voor maandag
28 januari. Dit kan je doen door het formulier in te vullen via volgende link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchMrks7wR1lpJrz9X42Vbj3jtQZ
G3apJFzeS5pbRo6QFsbQw/viewform?usp=sf_link.

‘k Wist Da Al!: vrijdag 1 maart
Op vrijdag 1 maart organiseert de Giver‐ en Verkennerleiding hun quiz: ‘K Wist
Da Al!
Dit om geld in het laatje te brengen voor het buitenlands kamp in 2021. De
quiz zal voor het eerst plaatsvinden in De Waai (Werft 28, 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: www.st-aloysiusscouts.be/kwis

De eerste vergadering van februari (2/02) trappen we
af met een sportvergadering. Zo zullen we zien wie
de sportiefste kapoenen zijn onder jullie. Het zal te
doen zijn van 14-17u aan de lokalen van Geel.

GEEL

DE HEI

9 februari willen we iedereen zeer scherp voor de dag
zien komen. We spelen namelijk Geel VS De Hei. We
spreken af aan de lokalen van Geel van 14-17u.

16 februari van 14-17u doen we een
pizzavergadering. Haal je meest creatieve kant
naar boven om zo de meest speciale en lekkerste
pizza te bereiden. Het is toegelaten om een eigen
speciaal ingrediënt mee te nemen als je dat wil
maar het is absoluut niet verplicht. Het is te doen
aan de lokalen van Geel.

Van 23/02 op 24/02 hebben we terug een leuk weekend voor
jullie gepland. We verwachten jullie zaterdag om 10u aan de
lokalen van Bel (Kruiskwacht). Het weekend zal zondag
gedaan zijn rond 14u in de namiddag. Vergeet zeker geen
slaapgerief, reservekledij en 12 euro. Hopelijk tot dan.

Jullie leiding Chiel, Dries, Kamil en Ward

2 februari (14:00-17:00)

VS

OM

16 februari (14:00-17:00)

competitie

9 februari (14:00-17:00)
Locatie: bogaard
Geel vs hei 9
Kampen bouwen 16
Weekend 23_24

23- 24 februari (10u zaterdag- 14u zondag)
Locatie: Kruiskwacht Bel
Thema: cowboys en indianen
Zeker niet vergeten: verkleedkleren, bed,
slaapzak, reservekleding en 12 euro

2.0

Hallo beste wolven, deze maand gaan we weer leuke activiteiten
beleven. Kijken jullie mee?
Zaterdag 2 februari 14u-17u spelen we een super nice stadsspel.

Zaterdag 9 februari 14u-17u doen we een pannenkoekentocht.

Zaterdag 16 februari 14u-17u gaan we in het bos van bel een spel spelen.
Zouden enkele ouders ons kunnen brengen?

Zaterdag 23 februari 14u-17u hebben we een legervergadering ingepland. Kom
liefst in thema verkleed.

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

Gegroet liefste woutertjes! Deze maand is het terug overdag te doen op de allerleukste
scouts van heel het universum!

Groetjes van de meest leuke leiding die je maar wensen kan! xoxo

Ik veronderstel dat de opdracht duidelijk is!

Squirtle

2/02

Weekend! Vergeet zeker geen
slaapzak, luchtmatras, extra
kleren en 12 euro.

Charmander

9/02

Deze week doen we highland
games van 14u-17u.

Bulbasaur

16/02

Pijlzetterkestocht extreme van
14u-17u.

Pikachu
Winterwandeling, meer info
hierover voraan in ’t Skoeteke.

23/02

Beste Jonggivers,
Februari, de maand om een ‘move’ te maken. Hieronder vinden jullie voor elke dag een nieuwe
openingszin om de man of vrouw van jullie leven te veroveren! Veel plezier en succes ermee  PS: het
zijn terug vergaderingen van 14.00 – 17.00 uur.
1. Ik ben Richard Gere en jij lijkt wel een ‘Pretty Woman’.
2. Vandaag is het winterwandeling! Meer informatie vinden jullie vooraan in ‘t Skoeteke. Let op: vergeet je niet
in te schrijven voor de winterwandeling.
3. Ik ben mijn telefoonnummer vergeten, kan ik het jouwe lenen?
4. Geloof je in liefde op het eerste gezicht of moet ik nog eens langslopen?
5. Ik was op zoek naar de meest zeldzame Pokémon en mijn navigatie bracht me bij jou
6. Als een ster zo ver weg staat, hoe kan jij dan zo dicht bij komen?
7. Je moet wel moe zijn, want je loopt al heel de dag in men gedachten rond.
8. Hoe voelt het nou om de mooiste vrouw/man in deze ruimte te zijn?
9. Welnessvergadering: tijd om te relaxen. Iedereen welkom van 14.00-17.00 uur.
10. Ik moet jou arresteren, want je hebt zojuist mijn hart gestolen
11. Als jij een hamburger zou zijn bij McDonalds, dan heette jij Mcbeauty.
12. Is het zo heet hier, of krijg ik het gewoon warm van jou?
13. Heb je een pleister bij je? Ik heb mijn knie bezeerd toen ik net voor je viel.
14. Ben ik toevallig in de hemel beland? Jij ziet er namelijk uit als een engel.
15. Ik hoop dat je een EHBO cursus hebt gevolgd want ik ben ademloos door jou.
16. Bosspel: wie is de slimste? 14.00-17.00 uur.
17. Het spijt me maar ik kan je echt niet door laten gaan zonder hallo te zeggen, daar ben je te leuk voor!
18. Mijn hobby is puzzelen en jij bent mijn laatste stukje.
19. Mag ik een foto van je, dan weet Sinterklaas precies wat hij me moet geven!
20. Overdag droom ik van je en 's nachts kan ik niet van je slapen.
21. Waar heb ik je toch eerder gezien? O ja, in mijn dromen.
22. Volgens mij is je vader een dief! Hij heeft twee diamanten gestolen en die in je ogen gezet.
23. Pleinspelletjes: Welk team gaat er winnen? Ontdek het van 14.00-17.00 uur.
24. Als God iets mooier geschapen zou hebben dan jou, zou hij het vast voor zichzelf gehouden hebben.
25. Mag ik even het label in je kleding zien... aha dat dacht ik wel… made in heaven!
26. Je bent net een bounty, een stukje paradijs op aarde.
27. Als je vanavond op jacht gaat mag ik dan jou prooi zijn?
28. Ik denk dat je iets van mij gestolen hebt! Wat dan? Mijn hart.

Groetjes van jullie leiding

Nu dat januari helemaal voorbij is, zijn de feestdagen officieel gedaan. Dat betekent dat het tijd is om af te tellen
naar de volgende feestperiode: Het kamp!
2 februari – Winterwandeling (info vooraan
in ’t Skoeteke) – Nog maar 153 dagen tot
het kamp!

9 februari – Pizzavergadering 14u-17u – Nog maar 146
dagen tot het kamp!

16 februari – Stadsspel 14u-17u – Nog
maar 139 dagen tot het kamp!

23 – 24 februari – Feestweekend – Nog maar 132 dagen
tot het kamp!
Vertrek zaterdag aan het lokaal in Geel om 10u
Terug zondag om +/- 13u-14u in Geel.

Wat breng ik mee?
Fiets & plakgerief
Volledig uniform
Een boek kaarten

Slaapzak & matje
€25
Pen & papier

Combineer elke afbeelding met de juiste naam.
2/02

9/02

16/02

Platte knoop:
Duitse eetavond
-van 14u-17u

Paalsteek:
Feestweekend
-meer info volgt via e-mail

Mastworp:
Winterwandeling
-meer info vooraan in ‘t
Skoeteke

23/02
Achtknoop:
Handelsmissie
-van 14u-17u

Groetjes van de leiding!

