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DIRTY THIRTY – 4 OKTOBER
Deze maand is het dan eindelijk zo ver, we beginnen ons legendarische
feestweekend met onze Dirty Thirty fuif op vrijdag 4 oktober. Kom langs
voor een lekker biertje, een heerlijk wijntje en een verhelderend frisdrankje.
Smeer ook je dansbenen al maar in, want de plaatjes zullen door niemand
minder dan DJ Django zelf voorzien worden. Ook ontvang j een glas cava
aan de inkom, deze traktatie zit bij in de democratische prijs van €8.
Wil je graag op de hoogte blijven over het evenement, zet jezelf dan zeker
op aanwezig op ons facebook-evenement:
https://www.facebook.com/events/2798003280229563/
PECHO PARTY – 5 OKTOBER
Voor de echte feestbeesten staat dan ook zaterdag 5 oktober onze heuse
Pecho Party weer klaar. Dj’s van Geel en omstreken staan weer een hele
avond voor je klaar om voor een avond te zorgen die je niet snel zal
vergeten! Nodig al je vrienden en vriendinnen uit en kom er samen met ons
ook dit jaar weer een prachteditie van maken.
Net zoals voor onze Dirty Thirty fuif kan je het evenement van de Pecho
Party ook terugvinden op facebook:
https://www.facebook.com/events/2386659871605191/

FOTOTENTOONSTELLING – 12 & 13 OKTOBER
Dit jaar organiseren de oud-scouts een prachtige fototentoonstelling in teken van onze prachtige
scoutsvereniging. Iedereen is welkom vanaf 14u tot 19u op zaterdag en van 10u tot 18u op zondag.
Laat deze kans niet schieten en kom enkele ongeziene pareltjes bekijken uit onze scoutsgeschiedenis!
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.

ZWERFVUILACTIE – 12 OKTOBER
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!
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 12 oktober. De reguliere scoutsvergaderingen van 14u-17u en de
fototentoonstelling 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 – 18 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 18 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 18 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 18
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 18 oktober ingevuld moeten zijn.
Alvast heel erg bedankt voor uw hulp!

Hoi kapoentjes,
Deze maand gaan we superleuke activiteiten doen!!! Zo beginnen we en
eindigen we deze maand met een feeestjeeee!

Op 12/10 gaan we van 14h-17h
pijlenzetterstocht doen! We
verzamelen aan de lokalen van
Geel. (vergeet je wandelschoenen
niet☺)
Op 19/10 gaan we zien wie de
sportiefste kapoen is want het is
sportvergadering!!! We spreken af aan
de lokalen van Geel van 14h-17h.
Op 26/10 hebben
Halloweenparty! Vergeet dus
zeker niet je engste
verkleedkleren aan te doen! 
We spreken af om 14h-17h aan
de lokalen van Geel.

Dag kapoentjes, er staat weer een maand vol toffe activiteiten op jullie te
wachten! Wij zijn er klaar voor, jullie ook?
Haal je beste dancemoves alvast boven
want Zaterdag 5 oktober is het van 14u tot 17u
kinderfuif! We spreken rechtstreeks af aan
feestzaal de Waai in Geel.

Op zaterdag 12 oktober
nemen we jullie mee op een
superleuke pijlzetterstocht van
14u tot 17u aan de lokalen
van Winkelomheide.

Zaterdag 19 oktober spelen we 1 tegen allen!
Van 14u tot 17u aan de
lokalen van Winkelomheide.
Zaterdag 26 oktober gaan we
de potten en
pannen
bovenhalen want vandaag gaan
we koken, vergeet zeker jullie
kooktalenten niet mee te
nemen. Van 14u tot 17u aan
de lokalen van
Winkelomheide.
Groetjes van jullie liefste leiding

Hoi wolven, wij hebben voor deze maand weer vele leuke activiteiten voorzien voor jullie!
05/10/2019 14.00-17.00
Afspraak rechtsreeks
aan de Waai
+

12/10/2019 14.00-17.00
+S+

19/10/2019 14.00-17.00
Zijn
+ S er
+ ouders die ons kunnen weg
doen naar de Belse Bossen
vandaag?

+S+
Breng zeker eten en drank mee voor jezelf en
potten en pannen om in te koken!

26/10/2019 14.00-17.00
Groeten van de tofste leiding!

Gegroet scoutsfanaten!!! Het nieuwe jaar is weer goed ingezet, om
deze toon aan te houden hebben we weer een superleuke maand voor
jullie in petto ☺
5 oktober 14-17 u.
Dit weekend is het weer Pecho party, onze grote scoutsfuif. Maar om
jullie niet uit de boot te laten vallen, hebben we ook een leuk fuifje
gepland in de namiddag, waar jullie de dansbeentjes kunnen losgooien
en jullie je kunnen amuseren met toffe spelletjes. Afspraak aan De
Waai in Geel om 14.00u.

12 oktober 14-17u.
Vandaag gaan we ravotten in het bos!!!

19-20 oktober
Joepie! Ons eerste weekend staat voor de deur, dit gaat door in de
Kruiskwacht in Bel van zaterdag 10u tot zondag 14u!
Benodigdheden: slaapzak, veldbed, een goed humeur, griezelige
verkleedkleren, toiletgrief,… Meer info over het thema en dergelijke
komen later!
26 oktober 14-17u.
Het is tijd voor een pijlenzetterstocht! We
spreken af aan de lokalen om 14u en de
vergadering eindigt om 17u.
Stevige linker,
De wouterleiding

Gegroet jongverkenners!
Open de FIFA-packs en kom er achter hoe LIT deze maand gaat worden!!!

5 OKTOBER
Vandaag is het
pechovergadering
van 14u tot 17u

12 OKTOBER
Vandaag gaan
we onze sjorskills
verbeteren!
Afspraak om
13.30u aan de
lokalen!

19
OKTOBER
Vandaag
doen we de
jaarlijkse
vlottentocht
van 10u tot
17u

26
OKTOBER
Vandaag
YOLOvergadering
van 14u tot
17u

Dag liefste jong-givertjes!
Om te weten te komen wat we deze maand allemaal gaan doen,
moet je de juiste koppels verbinden!
19 oktober
26 oktober
5 oktober
12 oktober

•

•

•

•

•

•

•

•

Pecho promo
stadsspel
14u-17u

Pijlzetterstocht

Woudloperskeuken Megashow
Bosspel
10u-14u
Vergeet zeker geen eten 14u-17u
mee te brengen!

Groetjes van jullie leiding,
Arne, Lies & Emma

We spreken altijd af
met de fiets aan de
lokalen
Mijn gedacht!

14u-17u

Hey maten! Er is weer een nieuw scoutsjaar van start gegaan met nieuwe leiding. Nu we elkaar al wat beter
kennen kunnen we starten met een nieuwe maand vol gevarieerde activiteiten. Hieronder alvast het avondlied
zodat jullie nog eens kunnen oefenen voor op kamp.

O Heer, d'avond is neergekomen,
5 oktober bosspel,
we spreken af om 14u aan de Waai
de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom...
12 oktober T-shirts verven om 14u in W’hei
Wij knielen neer om u te zingen
in 't slapend woud ons avondlied.
Wij danken u voor wat we ontvingen,
19 en 20 oktober Tour of Duty weekend
We spreken af om 10u aan de kruiskwacht
In Bel (benodigdheden worden via
whatapp nog doorgestuurd)
en vragen, heer, verlaat ons niet!
Knielen, knielen, knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze beê
Luist'rend fluist'ren kruinen mee
en sterren staren teder.
26 oktober stadsspel vanaf 14u in W’hei
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê.

Kusjes en knuffels
Jullie leiding xoxoxo

Joow Verkenners
Hieronder het maandprogramma als je de juiste vlaggen aan het juiste
land kan linken.

5
oktober

Sri Lanka
Pokemon GO
Vergadering
14-17
Breng mee:
Mobiel
internet,
powerbank,
phone
@ Lokaal Geel

12
oktober

Cambodia
Pecho
Vergadering
14-17
Rechtstreeks
@ Waai

19
oktober

26
oktober

Oezbekistan Mongolie
Technieken
Vergadering
14-17
Als je zelf iets
wilt bouwen stel
dit zeker voor
Rechtstreeks @
Bel

Bosspel
14-17
Rechtstreeks
@ Bel

