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Afzendadres en VU 

St.-Aloysiusscouts VZW 

Schuttershof 2c 

2440 Geel 

 

 

 

BRUNCH 

 Zaterdag 13 april 

@ Lokalen W’hei 

 

PAASVERGADERING 

 Zaterdag 20 april 

@ Tijgervlakte Bel 

(Kapucienenberg) 

 

DAGUITSTAP 

 Zaterdag 4 mei 

 

 



 

Brunch: zaterdag 13 april 

Het is weer zo ver! Op zaterdag 13 april van 10-12u gaat onze jaarlijkse 
Palmemarktbrunch weer door. We verwachten jullie allemaal (zowel Geel als 
Winkelomheide) aan de lokalen van Winkelomheide. De brunch zal 5 euro 
per persoon kosten en dit wordt direct met de leiding afgerekend. Probeer dus 
gepast geld mee te nemen.  
 
Onder ons jaarthema “minder is meer” proberen we onze afvalberg zo klein 
mogelijk te houden en vragen we aan jullie om hieraan mee te werken. 
Daarom verwachten we dat de leden een gamel, bestek en drinkbeker 
meenemen.  
 
Gelieve in te schrijven op http://st-aloysiusscouts.be/brunch voor 
woensdag 10 april zodat we kunnen inschatten hoeveel we moeten voorzien. 
 
We zien jullie graag daar! 

Paasvergadering: zaterdag 20 april 

En een week later, zaterdag 20 april, is het tijd voor wat anders lekkers van de 
paashaas! We spreken met alle jongste takken (kapoenen, wouters en wolven) 
af aan de Tijgervlakte in Bel (Kapucienenberg).  

De paasvergadering zal doorgaan van 14u-17u. We verwachten jullie allemaal 
om mee ons paasspel te komen spelen, zodat we alle paaseitjes kunnen 
oprapen en verdelen. Neem zeker een zak mee om al dat lekkers in te 
stoppen! 

 

 

 

 

http://st-aloysiusscouts.be/brunch


 

Daguitstap: zaterdag 4 mei 

Deze keer zullen jullie niet lang meer moeten wachten totdat jullie op 
daguitstap vertrekken, want die gaat namelijk al door op zaterdag 4 mei. 
Waarom zo snel? Het kamp valt vroeg dit jaar en dan is het leuker om ook 
eerder op daguitstap te gaan, zodat de leukste activiteiten van het jaar niet 
meteen op elkaar aansluiten. 

Jongste takken 

Dit jaar gaan we op daguitstap naar de Lilse Bergen. We spreken af aan de 
lokalen in Geel om 8 uur, waar de bus het vervoer zal overnemen. Omstreeks 
16u30 kunnen de ouders ons terug verwachten aan de lokalen in Geel.  

De prijs bedraagt 9 euro per persoon. We zouden natuurlijk graag weten met 
hoeveel we gaan. Daarom vragen wij om jullie even in te schrijven via deze 
link https://forms.gle/kve21TWfnJFX2djx6, zodat wij goed voorbereid op 
daguitstap kunnen vertrekken. 

Oudste takken 
De jonggivers en jongverkenners trekken met de trein richting Leuven. We 
verzamelen met z’n allen aan het station in Geel en zullen ook daar terug 
aankomen. De juiste uren van vertrek en aankomst worden meegedeeld in ’t 
Skoeteke van mei. Wat we daar allemaal gaan beleven, blijft nog even een 
verrassing! 

Aankopen op Bol.com? Gebruik 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!  

Goed nieuws: ook via jouw koopjes op Bol.com kan jij voortaan onze scouts 
steunen! Wat willen we nog meer?! Verlies de koopjes van Bol.com dus zeker 
niet uit het oog en blijf troopen ;)   

https://forms.gle/kve21TWfnJFX2djx6?fbclid=IwAR0XU7ZzMA9g0TLr6zIUibJ2Wqls3JoIcoJ_gI6QjzgkcfZjv5C-FYyt3KI
http://www.trooper.be/aloysius


 

 

 

 

 

Tijdens de eerste vergadering van april (06/04) gaan we 

pleinspelletjes spelen. Zo zullen we zien wie de grootste 

Spelmaker onder de kapoenen is. We spreken af aan de 

lokalen van Geel van  14u – 17u.  

 

 

 

13 april organiseert de scouts een brunch. Deze staat bekend als de 

lekkerste en leukste brunch van de Kempen. Dus hopen wij jullie 

allemaal te zien op dit eetfestijn. Meer informatie vind je bij de rubriek 

Mama’s en Papa’s. 

 

 

Op zaterdag 20 april organiseert de scouts een paasvergadering voor de 

jongste takken met allerlei leuke activiteiten. Bij de rubriek ouders zal je 

hierover meer te weten komen.  

 

De laatste vergadering zal plaatsvinden op 27/04. Tijdens deze 

vergadering zakken we af naar het kabouterbos en gaan we met z’n 

allen op zoek naar Kabouter Plop en zijn vrienden. We spreken af 

aan de lokalen in Geel van 14u – 17u. Hopelijk tot dan! 

 



 

 

 

 

 

 

Hey kapoenen, zijn jullie klaar voor een maand vol leuke activiteiten? Wij alvast wel!  

 

Heb je altijd al eens willen ravotten in de  

modder en je eens goed vuil willen maken?  

Kom dan zeker zaterdag 6/04, want dan zijn het  

de vieze spelen van 14u tot 17u. 

 

 

 

Zaterdag 13/04 gaan we heerlijk brunchen in de 

lokalen van Winkelomheide van 10u tot 12u. De prijs 

en verdere informatie vinden jullie vooraan in ‘t 

Skoeteke. 

 

 

 

 

Joepieee, het is bijna Pasen, dat moet gevierd worden.        

Daarom is het zaterdag 20/04 Paasvergadering. 

Jullie worden om 14u verwacht aan de Tijgervlakte in Bel                

(Kapucienenberg) en de vergadering eindigt om 17u. 

 

 

 

Altijd al eens willen weten waar er echte 

kabouters leven? Zaterdag 27/04 kan dit, 

want we gaan naar het kabouterbos van 14u 

tot 17u. We spreken samen af aan de lokalen 

van Winkelomheide om van hieruit samen 

naar het kabouterbos te vertrekken. Zijn er 

ouders die willen rijden? 



 

 

Hoi wolven, wij hebben voor deze maand weer vele leuke activiteiten voorzien 
voor jullie! 

 
Paasvergadering: 14u-17u 
Het is bijna Pasen, en dat  
gaan wij vieren met onze  
groep! Nemen jullie een zak                                                   27/04/2019 
mee voor de eitjes te rapen? 
Meer info vooraan in ’t Skoeteke! 

 
 
 
Technieken: 14u-17u  
Vandaag gaan we onze                                                           20/04/2019 
technieken nog eens oefenen                                                      
in Bel! Kunnen er ouders rijden? 

 
 

Kabouterbos: 14u-17u 
Vandaag gaan we naar  
het Kabouterbos. Doe  
zeker schoenen aan die                                        13/04/2019 
vuil mogen worden! 
Kunnen er ouders ons 
Brengen en halen? 

 
 
Palmemarktbrunch: 10u-12u 
De lekkerste brunch van het 
jaar komt er weer aan.                             6/04/2019 
We spreken rechtstreeks af aan de 
lokalen van W’hei. Meer info vooraan 
in ’t Skoeteke. 

Groeten van de beste leiding! 
Jochen, Stijn, Johan en Stéphane 



 
 
 

 

 
 



 
 
 

Yow jongverkenners, 
Zien jullie uit naar deze maand? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afspraak telkens in Geel. 
Bij de brunch spreken we af in de Hei, neem ook €5 mee. 
Groeten van de leiding 



 
 

Mannekes, nieuwe maand, nieuwe activiteiten.  
Wij hopen dat jullie er evenveel zin in hebben als ons!!! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13/4/2019, 10:00u – 12:00u: Vandaag is 

het tijd voor onze jaarlijkse brunch!! 😊 

Het is, zoals anders ook, zeker verplicht 

om met de fiets te komen. Meer info 

vooraan in ‘t Skoeteke! 

6/4/2019, 14:00u – 17:00u: We beginnen 

deze maand met een sportvergadering! 

Smeert elle benen al maar in! 😊 

20/4/2019, 14:00u – 17:00u: Tijd voor het 

befaamde snapchatspel, probeer zeker 

een smartphone mee te nemen. Voor 

degenen die er geen hebben, niet 

getreurd! Hier zijn we op voorzien.  

27/4/2019, 10:00u – 28/4, 14:00u: 

Weekend! Weekend! Weekend! Voor 

degenen die mee op kamp gaan is het 

zeker geen overbodige luxe om te komen. 

Voor de rest natuurlijk ook! We zien jullie 

daar! Vergeet geen slaapgerief, wasgerief 

en 12 euro weekendgeld. 

Stevige linker, 
Jullie leiding 



 
 

 

Уважаемые разведчики 

 
 
Een zekere Dieter Desoete, lid van de KGB (Russische geheime dienst), heeft ons geliefde 
skoeteke geïnfiltreerd en geïnfecteerd. Помогите нам узнать, что мы собираемся сделать в 
этом месяце. 
 
 
6 апреля - встреча шашлыка, мы встречаемся в желтом в 2 часа дня 
 
 
Жаль, здесь просто ничего нет ... ничего. Попробуйте следующее 
 
 
13 апреля рано встает, потому что мы собираемся на бранч !!! Заходите натощак в помещения 
торгового района. Больше информации на фронте в скутеке. 
 
 
Попробуй еще раз  
 
 
Тем не менее, вы бы подумали, что 3 раза - это закон корабля, но на этот раз это снова просто 
толстый жир. 
 
 
Суббота 20 апреля и суббота 27 апреля это не скауты, тоже неплохо. 

 

 
Наконец, с понедельника, 22 апреля по 26 апреля, мы продолжаем жить неделю, больше 
информации ниже*. 
 
 
 
 

Привет Робин, Берт и Мауро 
 
* Tijdens de leefweek gaan we een week lang overleven in onze geliefde lokalen van Bel. Het is de 
bedoeling dat we er samen als één groep een schoolweekje doorbrengen. Overdag school en ‘s avonds 
activiteiten in Bel. We blijven hier ook slapen. Breng zeker je fiets mee en alles wat je nodig hebt om een 
week in Bel te overnachten, douchen, huiswerk te maken, … De afrekening voor deze week zal nadien 
worden gemaakt, we schatten dat dit rond de 50-60€ zal zijn.  
Jullie zijn welkom maandagavond 22 april vanaf 16-17u. Het einde van de leefweek is vrijdagavond rond 
18u. 

 



 
 
Dag liever givertjes! Het is weeral april en dat betekent een maand vol plezier, spelletjes en vriendschap. Deze 
maand zal onze jaarlijkse leefweek doorgaan waarvoor jullie nog extra informatie krijgen doorgestuurd.  
 
De oorsprong van Scouts en Gidsen Vlaanderen ligt bij Scouting, een jeugdbeweging opgericht door Robert Baden-Powell in 1907. In 1910 
ontstond scouting in België. E.H. Petit richtte te Brussel de eerste katholieke scoutsgroep op: de Belgian Catholic Scouts (BCS). Niet-katholieke 
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. 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. 
 
In 1916 stichtte Georges de Hasque in Antwerpen, als tegenpool van de in 1913 opgerichte 'Seascouts de Belgique' (SSB), de eerste katholieke 
Vlaamse groep van zeescouts. Vanaf dat moment werd er gesproken van de BPBBSS, de Baden-Powell Belgian Boy and Sea Scouts. Door 

taalproblemen en cultuurverschillen groeide de BPBBSS stilaan uiteen en in 1930 werd de officiële splitsing voltrokken.6 april stadsspel, 
we spreken af aan de lokalen in winkelomheide (14u – 17u) De BPBBSS werd hierbij opgesplitst in twee federaties, enerzijds 

de Nederlandstalige federatie Vlaamsch Verbond der Katholieke Scouts (VVKS) en anderzijds de Franstalige federatie Fédération des Scouts 
Catholiques. 
 
In 1940, tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd vanuit het nationaal secretariaat van de federatie VVKS aan haar leden de oproep gedaan om 
zo veel mogelijk aan dienstbetoon te doen. Bekende sociale acties waren bijvoorbeeld “winterhulp”, dienstbetoon aan behoeftigen in eigen 
rangen en hulp aan kinderen van krijgsgevangenen en oorlogsweduwen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd scouting niet verboden, maar 
het uniform mocht niet worden gedragen. 
 
De KMGB, de Katholieke Meisjesgidsen van België (de Nederlands vertaling van BPBGG) kreeg erkenning als autonome (Vlaamse) beweging 
door het wereldbureau. Deze beweging veranderde haar naam in Vlaams Verbond van Katholieke Meisjesgidsen (VVKM). 
 
In 1973 zetten VVKM en VVKS het licht op groen voor één gezamenlijke structuur, verenigd als VVKM-VVKS. Pas in 1982 richtte de 
verbondsraad van VVKM-VVKS statutair de VVKSM op: het Vlaams Verbond van Katholieke Scouts en Meisjesgidsen. In de loop van de jaren 

1980 verminderde de populariteit van de traditionele jeugdbewegingen.13 april brunch van 10u-12u in Winkelomheide (neem 
allemaal gepast 5 euro mee) Daardoor startte VVKSM een nationale pr-campagne: ‘Het verhaal gaat verder’. 

 
Om de eenheid van VVKSM te accentueren werd er een nieuw uniseks en ‘unitak’ (‘voor iedere tak hetzelfde’) uniform verspreid. Omdat Scouts 
en Gidsen Vlaanderen wil dat scouting voor iedereen is, werd AKABE opgericht. Dat stond toen voor "Afdeling Koningin Astrid Bijzondere 
Eisen" maar is later aangepast naar ‘Anders kan best'. De organisatie is bedoeld voor jongeren met een beperking . Scouts en Gidsen 
Vlaanderen streeft naar minstens één akabe-groep per 'district' (verzameling van 10 groepen). Scouts en Gidsen Vlaanderen is ook openlijk 
tegen de discriminatie van holebi’s. In 2001 werd op initiatief van VVKSM een resolutie goedgekeurd die discriminatie van holebi's afkeurde. 
VVKSM ontving daarvoor de Homofolieprijs van de Holebifederatie (Çavaria). 
 
Bij het groepsleidingscongres 360° scouting op 24 april 2005 werd de richting bepaald waarin VVKSM de volgende drie jaar wilde groeien. Op 
het congres bleek dat slechts weinig scoutsleid(st)ers nog praktiserend gelovig zijn en dat scoutsleid(st)ers Vlaanderen zien als een geografisch 
deel van België en niet als een onafhankelijk deel van België. Op dit congres werd beslist dat een samenwerking met FOS Open Scouting - de 

andere Vlaamse scoutsbeweging - overwogen moest worden. Leefweek vanaf maandag 22 april 16u tot en met vrijdag 26 
april 18u. De laatste avond wordt er geen eten meer voorzien, dus als jullie snel opgeruimd hebben, 
kunnen jullie sneller naar huis. De prijs van de leefweek wordt rond de 60 euro geschat, maar de afrekening 
zullen we na die week doen. De benodigdheden zijn ongeveer hetzelfde als voor een gewoon weekend, 
maar vergeet zeker jullie schoolboeken, boekentas, schrijfgerief, … niet (PS: 22 en 27 april geen 

scoutsvergadering).  Ook een nieuwe naam werd niet uitgesloten. Op 13 mei 2006 besliste de Verbondsraad (de algemene vergadering) 

om in navolging van een maatschappelijke seculariseringstendens het katholieke te laten vallen en de naam te veranderen in Scouts en Gidsen 
Vlaanderen. 
 
Het nieuwe logo voor de organisatie, een "steenman" of stapel stenen "die de scouts spelenderwijs doorheen avonturen gidst", kon niet op bijval 
rekenen. Op 12 mei 2007 werd een nieuw logo aangenomen, dat door de opeenstapeling van letters subtiel naar een steenman verwijst. 
 
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. De grootste jeugdverblijven, Merkenveld en De Brink beschikken over meer dan honderd bedden, twee 
kleinere verblijven, De Kluis en Moerkensheide over een lagere capaciteit. In totaal goed voor een capaciteit van 352 plaatsen. 

 
Stevige linker, 
Joris, Stef en Toon 
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