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Afzendadres en VU 

St.-Aloysiusscouts VZW 

Schuttershof 2c 

2440 Geel 

 

 

 

 

 

ZWERFVUILACTIE 

Zaterdag 9 maart @ Het Punt 
 

GEEN SCOUTS 

 Zaterdag 16 maart 

 

CARNAVAL 

 Zaterdag 23 maart 

 @ Winkelomheide 

 

 



 

ZWERFVUILACTIE – 9 maart 

Aloysius vs. Zwerfvuil 3-0! 

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 derde inzamelactie zal doorgaan als extra (vrijblijvende) scoutsactiviteit op zaterdag 9 

maart. 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. 

Geen scouts: zaterdag 16 maart 

De leiding gaat op weekend om jullie kamp vol te plannen met leuke activiteiten. Omdat we 

hierover met alle leiding gaan brainstormen, is er dat weekend helaas geen scouts. Maar we 

zien jullie de week erna wel weer hé ;)  

Carnaval: zaterdag 23 maart 

Hopla, het is weer de tijd van het jaar. Deze zaterdag zet een hele carnavalstoet 

Winkelomheide op stelten. Kom in je beste verkleedkleren en vergeet zeker geen zak om al 

dat lekkers in weg te stoppen! 

mailto:bart.vandecruys@scarlet.be


 

 
 

Jow maten, de maand start op 
02/03 met een stadsspel. Tis 

van 2 tot 5 aan de lokalen. 

En 09/03 is het heuse speeldag. 
We spreken af om 1u aan de 

lokalen en het is gedaan om 5u. 

De leiding heeft gezegd dat ze 
16/03 ons kamp gaat plannen. 
We zullen ze maar efkes gerust 
laten en gewoon geen scouts 
doen dit weekend. 

Een vogeltje heeft mij ingefluisterd 
dat het 23/03 Carnavalstoet is in 
W’hei. We spreken af om 2u aan 
de lokalen van Geel. Kunnen 
enkele ouders ons naar  W’hei 
brengen en achteraf ook komen 
halen? Dan zijn we terug aant 

lokaal om 5u. 

Aahja just en 30/03 gaan 
we kampen bouwen. 
Neem allemaal sjortouw 
mee. Van 2 tot 5 aant 
lokaal. Zouden enkele 
ouders ons kunnen 
wegdoen en komen halen 
AUB? Bedankt! 



 

Beste kapoentjes,  

Zijn jullie er weer klaar voor om er een superleuke maand van te maken? 

Want wij in ieder geval wel! Kunnen jullie de activiteit bij de juiste maand 

plaatsen? Veel plezier, jullie leiding! xxx 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 maart 

9 maart 

16 maart 

23 maart 

30 maart 

Vandaag is het carnaval, dus we 

verwachten jullie in jullie allermooiste 

kostuums! We spreken af aan de 

lokalen in Winkelomheide van     

14h-17h. 

Vandaag is er jammer genoeg geen 

scoutsvergadering , maar we 

kijken al zeker uit naar volgende 

week.  

Ik zou jullie al maar goed opwarmen, 

want wij spelen vandaag Leiding VS 

Leden! We spreken af aan de lokalen in 

Winkelomheide van 14h-17h. 

Mmmm… vandaag gaan we op 

smulpapentocht! We spreken af aan de 

lokalen in Winkelomheide van        

14h-17h. 

Joepiee, vandaag gaan we leuke 

spelletjes spelen op de speeldag 

aan de Bogaard. We spreken af aan 

de lokalen in Geel van 13h-17h. 



 

 

Dag wolven, het is weer een nieuwe maand vol met avontuur! 
 
 

2- 3 maart (10u zaterdag-14u zondag)  

Locatie: Kruiswacht Bel (rechtstreeks komen) 

Thema:                                                                               +                    +end 

Meebrengen: slaapgerief; bed + slaapzak;  

tandenborstel; 12 euro en een goed humeur 

 

9 maart (13u-17u)  

 

                                                                                                         

                           +                              van  

 

 

    

16 maart 

Geen scouts!  

Leiding gaat op kampplanningsweekend 

voor jullie kamp in orde te brengen! 

 

23 maart (14u-17u) 

Kunnen er ouders 

rijden vandaag om ons weg te doen? 

 

30 maart (14u-17u) 

Kunnen er ook vandaag ouders rijden? 

 
   
 

                                                                                                 + 
 
 

Groeten van de tofste leiding! 
Jochen-Stijn-Johan-Stéphane 



Hoi hoi, 

We hebben deze maand weer supertoffe activiteiten in petto 
voor jullie. Wij zien er alvast heel hard naar uit! 
 
2 maart van 14u. tot 17u. 

Trek allemaal jullie sportkledij aan en smeer die beentjes al 
maar in, want vandaag is het sportvergadering.  
 
9 maart van 13u. tot 17u.  
Wij verwachten jullie om 13u op de bogaard in Geel om met z’n 
allen deel te nemen aan de Buitenspeeldag. Springkastelen, 
gekke fietsen, reuzespelen, … voor ieder wat wils  
 
16 maart  
Het is spijtig genoeg geen scouts, jullie leiding gaat een 
supertof kamp voorbereiden.  

 
23 maart van 14u. tot 17u. 
Haal jullie mooiste verkleedkleren maar boven, want vandaag 
vieren we carnaval. Samen naar de stoet kijken en veeeeel 
snoepjes vangen, wat is er nog leuker? 
 
30-31 maart  
Het is weer zover, WE GAAN WEER OP WEEKEND! 
Jullie worden zaterdag om 10u verwacht aan de Kruiskwacht in 
Bel met het gewoonlijke weekendgerief: slaapzak, 
veldbed/matras, warme trui, hemd, das, 12 euro, goed humeur 
, … Verdere info over het thema wordt later nog meegedeeld. 
Op zondag 31 maart om 14u mogen de ouder(s) hun 
deugniet(en) terug komen ophalen.   
 
Groetjes van jullie supermega leuke, toffe, grappige leiding! 



 
 
Dag Jongverkenners! De maand maart is aangebroken en maart is een heel speciale maand, want dan mogen 
jullie zelf kiezen wat we gaan doen. Eens zien wat jullie zoal te zeggen hebben… 
 

 
 

   

2 maart is het 
woudloperskeuken van 10u-
14u! Iedereen mag zijn eigen 
eten meenemen om klaar te 
maken :P 
 

9 maart van 14u-
17u: Bosspel Xd 

23 maart van 14u-17u gaan we 
naar de carnavalstoet in 
Winkelomheide yeees! We 
spreken af aan de lokalen in 
Geel en fietsen dan samen 
verder. 

Op 30 maart doen we 
Bear grills vergadering 
van 14u tot 17u WOEF 

16 maart is het geen scouts 
want dan gaan de leiders het 
kamp plannen LoL doeiii 

Goed gewerkt JVK! We zien jullie terug 
volgende maand. Groetjes van jullie beste 
leiders: De Raawe, De Goele en De Choco xxx 



 

 

Beste Jonggivers,  
 



 
 
 

Dag Verkenners,  

Deze maand staan er weer leuke vergaderingen gepland! 

 

 

2 Maart van 14u tot 17u 

 

Fotozoektocht!  

 

9 Maart van 14u tot 17u  

 

Vandaag is het bosspel! Afspraak aan onze lokalen, of rechtstreeks voor de mannen van Bel.  

 

16 Maart  

 

Geen scouts! De leiding gaat op kampplanningsweekend.  

 

23 Maart van 14u tot 17u  

 

Carnavalstoet!  

 

30 Maart van 10u tot 14u 

 

Woudloperskeuken! 10u15 voor mannen van Bel.  

 

Groeten van de allerbeste leiding, 

Robin, Mauro & Bert 

 



 
To be, or not to be, that is the question: 

Whether 'tis nobler in the mind to suffer 

The slings and arrows of outrageous fortune, 

Or to take arms against a sea of troubles 

And op 2 maart naar de scouts te komen van 

2-5 met een wit t-shirt dat je mag 

bekladden 

No more; and by a sleep to say we end 

The heart-ache and the thousand natural 

shocks 

That flesh is heir to: 'tis a consummation 

Devoutly to be wish'd. To die, to sleep; 

To sleep, perchance to dream—ay, there's the 

rub: 

For on de 9e maart is het bosspel van 2-5, 

be there  

When we have shuffled off this mortal coil, 

Must give us pause—there's the respect 

That makes calamity of so long life. 

For who would bear the whips and scorns of 

time, 

Th'oppressor's wrong, 16 maart geen scouts, 

de leiding plant het kamp, 

The pangs of dispriz'd 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 kom naar de scouts op 23 maart naar 

carnaval van 2-5 

But that the dread of something after death, 

The undiscovere'd 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? 

Thus 30 maart is het woudloperskeuken van 

10-14 

And thus the native hue of resolution 

Is sicklied o'er with the pale cast of thought, 

And enterprises of great pitch and moment 

With this regard their currents turn awry 

And lose the name of action. 
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