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Startdag
zaterdag 7 september
De zomervakantie zit er jammer maar helaas al weer bijna op, maar niet getreurd want dat betekent
tegelijkertijd dat het nieuwe scoutsjaar weer voor de deur staat. Zoals ieder jaar zit iedereen weer
op hete kolen om te weten te komen wie zijn of haar leiding zal zijn. Nu zaterdag 7 september van
14h-17h zal je dit eindelijk te weten komen. We spreken rechtstreeks af aan de tijgervlakte in Bel
(bereikbaar via de Kapucienenberg naast de Kleine Volmolen) en niet aan de lokalen van Bel.
Hopelijk tot dan.
De Givers en Verkenners die leiding worden, zullen apart op de hoogte gebracht worden van hun
activiteit.

Geen scouts
zaterdag 28 september
Traditiegetrouw gaat de leiding op weekend om het jaar weer vol te steken met superleuke activiteiten.
Jammer genoeg is er dus geen scoutsvergadering gedurende dit weekend.

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: https://st-aloysiusscouts.be/inschrijven/
Het is belangrijk dit te doen voor eind september, zodat je zeker op de hoogte blijft van alle
belangrijke info en ook steeds het skoeteke aankrijgt via mail.

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 4 en
zaterdag 5 oktober huren we de Waai weer af om twee spetterende feestjes te houden.
Vrijdag 4 oktober starten we het weekend met onze spetterende Dirty Thirty, vanaf 21.00 u staan
de deuren wagenwijd open voor onze 30+ fuif. Voor slechts €8 krijgt u toegang tot dit niet te
missen feestje en een gratis aperitief aangeboden, komen is de boodschap!
Meer info: https://www.facebook.com/events/2798003280229563/
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/2386659871605191/

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 7 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 2 jaar geleden 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 7, 14 en 21 september tussen 13u30 en 14u voor alle
takken uit Geel.
- Zaterdag 7, 14 en 21 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!

Dag beste kapoentjes, de grote vakantie is jammer genoeg weer bijna gedaan…
maar dat wil ook weer zeggen dat er een super tof scoutsjaar voor de deur staat.

7 september
Vandaag doen e het grote ontmoetingsspel waar jullie te weten
zullen komen wie jullie leiding wordt voor dit jaar. Het zal van 14u17u zijn. Meer info over de plaats vinden jullie vooraan in het
skoeteke.

14 september
Vandaag is het ‘neem je vriendje naar de scouts’
vergadering. Als je dus een vriendje hebt die ook graag
naar de scouts willen komen mogen jullie die zeker
meenemen. We zullen naar de bogaard gaan om daar
pleinspelletjes te spelen.
21 september
Vandaag zal de leiding jullie op de proef stellen want we spelen 1 tegen allen.
De vergadering gaat door van 14u-17u en dit zal zijn aan de lokalen van Geel.

28 september
Vandaag is het helaas geen scouts. Jullie leiding is dan op
weekend om de rest van het jaar voor te bereiden.

Groetjes van jullie nieuwe leiding

Hey kapoentjes, hopelijk hebben jullie al evenveel zin in het nieuwe scoutsjaar als wij! Het
beloofd een jaar te worden vol avonturen en nieuwe vriendjes! Nog eventjes geduld, vanaf
7 september vliegen we er helemaal in! Groetjes jullie nieuwe, mysterie leiding…

Op 7 september…

spelen we allerlei
spelletjes om
elkaar beter te
leren kennen, we
verwachten jullie
om 14u (tot 17u)
aan de lokalen van
Winkelomheide.

Op 14 september…

spelen we het
grote
verjaardag spel,
we verwachten
jullie zaterdag
om 14u (tot
17u) aan de
lokalen van
Winkelomheide.

Op 21 september…

is het jammer
genoeg geen
vergadering
☹

Op 28 september…

is het
startvergadering,
kijk vooraan in het
skoeteke voor
meer informatie!

Hallo scoutsvriendjes en -vriendinnetjes, het nieuwe scoutsjaar is aangebroken en dat betekent een jaar
vol leuke activiteiten!!
Laten we eens kijken welke supertoffe spelletjes en vergaderingen we gaan doen in september!

07/09
We beginnen het jaar met een supertoffe
startvergadering, meer informatie vindt u vooraan
in het skoeteke.

14/09 14u-17u
Pleinspelletjes! Niks beter dan een namiddag ravotten en
spelletjes spelen op het pleintje!

21/09 14u-17u
Vandaag gaan we uitvissen wie van jullie de beste
scout is in onze laddercompetitie.

28/09
Vandaag is het spijtig genoeg geen scouts, jullie leiding is op
jaarplanningsweekend om een kalender vol toffe activiteiten
voor te bereiden!

Groetjes van jullie nieuwe geheime leiding ;)

Het nieuwe scoutsjaar staat weer voor de deur! Dat betekent een jaar vol met leuke vergaderingen en
natuurlijk nieuwe leiding.
7 september
Onze eerste vergadering van het jaar zal naar gewoonte gevuld zijn met spelletjes om je nieuwe leiding te
leren kennen. Kijk van voor in het skoeteke voor meer
informatie.
14 september
Op 14 september doen we woudloperskeuken neem dus
allemaal eten mee dat je kan koken op een openvuur.
Afspraak in Geel aan de lokalen om 10 uur met de fiets. We
zullen rond 13:30 terug in Geel zijn.

21 september
Afspraak om 14:00 aan de lokalen in Geel. Vandaag zullen jullie te weten komen wat de patrouilles worden.
En zullen we het grote patrouille spel spelen! Om 17:00 sluiten we de vergadering af.
28 september
Geen scouts dit weekend! De leiding gaat het nieuwe jaar plannen dit weekend.
Je nieuwe leiding,
Volhardende agame, standvastige ezel en bedreven aalscholver.
Mochten er nog vragen zijn kan je de leiding bereiken op het e-mail adres: jongverkenners@staloysiusscouts.be

Dag beste jong-givers
Nu we een geweldig kamp achter de rug hebben, kunnen we alweer beginnen aftellen naar de start van ons
nieuwe scoutsjaar. Het belooft een jaar vol leuke activiteiten, zalige vriendschappen en vooral heel veel
plezier te worden! Voor de nieuwe jong-givers onder ons: vanaf nu wordt er verwacht dat je met de fiets
naar de scouts komt, zo kunnen we al eens op verplaatsing gaan.
De planning voor september verloopt als volgt:

Op zaterdag 7 september
kom je erachter wie wij
(jullie leiding) zijn!

Op 14/09/2019
verwachten we jullie aan
de lokalen van 14u -17u
voor een 1 tegen alle
PITA EDITIE

Op 21 september
doen we een
sportvergadering.
Van 14u-17u, we
spreken af aan de
lokalen van de hei.

Meer info zie vooraan
skoeteke

?
?

?

Op zaterdag 28 september is het helaas geen scouts... De leiding gaat het scoutsjaar plannen zodat we
er weer een top editie van kunnen maken! Groetjes jullie nieuwe Leiding xoxo

Met het kamp nog vers in het geheugen, beginnen we terug aan een nieuw scoutsjaar!
Het jaar beginnen we met een onthaaldag, op 7 september van 14.00u – 17.00u. Benieuwd naar
wie jullie nieuwe leiding zijn? Meer info hieromtrent vooraan in het Skoeteke.

Op 14 september van 10.00u – 14.00u doen we woudloperskeuken, bij velen
onder jullie zal dit bekend in de oren klinken, maar veiligheidshalve: Jullie
moeten eten meebrengen, dat we gaan bereiden op een open vuur in de
Belse bossen. Tot dan!

Met de Dirty Thirty (4/10/’19) en de Pecho
Party (5/10/’19) in het verschiet, gaan we op 21 september van 14.00u – 17.00u Pechopromo
doen! Zoals altijd: des te meer zielen, des te meer vreugd!

Het weekend van 28-29 september doen we geen scouts, maar niet
getreurd: volgende week gaan we gewoon door met de eerste vergadering
van oktober.

Tot binnenkort! Stevige linker, jullie nieuwe leiding

Op 7 september vliegen we er weer volle bak in met de startvergadering! Meer info
vind je vooraan in ’t Skoeteke! Links een compleet niet-gerelateerd plaatje van een
hond met een meloenhelm.

14 september gaan we op rechtendoortocht. Het kan (zal) wel vuil worden
dus wees hierop voorzien!

21 september is het tijd voor de jaarlijkse Pecho Promo. Haal al je creatieve
ideeën boven om zo veel mogelijk aandacht te trekken! Vergeet zeker je
Pecho merch niet aan te doen!

28 september is er geen vergadering omdat de leiding de rest van het
jaar gaat plannen. Niet getreurd want in oktober zijn we er weer

