
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALOYSIUS @ KERSTMARKT 
Zaterdag 14 & zondag 15 
december 

NIEUWJAARSZINGEN 
Dinsdag 31 december 
@ Lokaal W’hei 

39ste jaargang: 2019-2020 

Maand: December 2019 
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Afzendadres en VU 

St.-Aloysiusscouts VZW 

Schuttershof 2c 

2440 Geel 



 

Aloysius op de kerstmarkt op zaterdag 14 & zondag 15 
december 
De feestdagen staan weer voor de deur en dat betekent ook weer een 

prachtige kans om ons Duvel droomschip te bezoeken.  
 

Bezoek ons dus zeker om je te verwarmen in deze koude dagen en 
gezellig bij te praten met een lekker drankje in de hand. Er kan ook 

geschuild worden onder ons gezellige afdak bij slecht weer, geen excuses 
om niet te komen dus!  

 
Voor de kleinsten voorzien we natuurlijk ook frisdrank en warme 

chocomelk met of zonder slagroom. Leden die met das langskomen 
krijgen er zelfs eentje gratis! 

 

Nieuwjaarszingen op dinsdag 31 december  
Op oudejaarsdag tussen 9 & 12 uur kan je ons terugvinden aan het lokaal 

in Winkelomheide om een warme chocomelk te komen drinken tijdens het 
nieuwjaarszingen, dit in ruil voor een liedje natuurlijk!  

 
Ook de mama’s en papa’s zijn welkom, voor hen zal er ook wat lekkers 

klaarstaan.   



Jeugdwerkawards  
 

Ook dit jaar vielen we weer in de prijzen op de jeugdwerkawards, we 
wonnen de prijs voor de beste ontvangst op kamp. De Geelse Jeugdraad 

bezocht dit jaar alle kampen in de zomer en oordeelde dat de ontvangst 
op ons kampterrein de meest gastvrije was, een pluim dus voor iedereen 

die deze prachtige ontvangst verzorgd heeft!   

 
Bij deze willen we ook nog eens iedereen bedanken die voor ons gestemd 

heeft in alle categorieën waarin we genomineerd waren en een dikke 
proficiat wensen aan alle andere winnaars.  

 

Trooper voor je eindejaarsaankopen!  

 
December, de gezelligste periode van het jaar is weer aangebroken. Maar 
ook deze maand kan u onze scouts heel simpel steunen. Denk eraan om 

uw online Sinterklaas-, Kerst- en Nieuwjaarsaankopen via 
www.trooper.be/aloysius te doen en dan ontvangen wij enkele procentjes 

op uw aankopen  
 

Nog vragen? Contacteer dan gerust de groepsleiding of neem een kijkje 
op trooper.be. Trooper webshop: trooper.be/aloysius 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

http://www.trooper.be/aloysius


 
 

 
 
 

Dag beste maten, 
 
December is weer aangebroken en dat betekent dat jullie bijna weer 2 weken 
vakantie hebben. Jammer maar helaas is dat voor jullie leiding niet het geval 
wegens de examens en daarom zullen het avondvergaderingen zijn deze maand. 
 

7/12 van 18u-20u 
aan lokalen van 
Geel 

14/12 van 18u-20u 
aan lokalen van 
Geel 

21/12 van 18u-20u 
aan lokalen van 
Geel 

21/12 van 18u-20u 
aan lokalen van 
Geel 

Groetjes jullie tofste leiding. 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 



 

 

 
7 december 2019 

Vandaag gaan we op 

paddekestocht van 18-

20u, trek dus zeker 

stevige schoenen en 

warme kleren aan en 

breng een zaklamp 

mee! 14 december 2019 

Deze avond is het 

casino-avond! Neem 

allemaal spelletjes mee 

die jullie zouden willen 

spelen op deze leuke 

avond! We spelen van 

18u tot 20u 

21 december 2019 

Filmavond!! 

Vandaag kijken we 

allemaal samen een 

film, dus brengt gerust 

één mee die je graag 

wilt zien! Welkom 

vanaf 18u aan de 

lokalen 
28 december 2019 

18u-20u 

Het is kerstmis, en dat gaan 

wij op de scouts natuurlijk 

ook vieren! Breng gerust een 

cadeautje van max. €5 mee! 

 



 

 

Groetjes Eline, Eva, Jill en Senne XXX 

 

 

 

 

 

Beste woutertjes, we zijn er helemaal klaar voor om er weer een 

super maand van te maken! Zijn jullie al benieuwd wat we 

allemaal gaan doen? 

 

7 december (18u-20u) 

Leg alvast jullie kookschort maar klaar, want 

vandaag gaan we koken!!!  

 

14 december (18u-20u)  

Deze zaterdag gaan we 

spelletjesavond doen. Vergeet 

zeker niet jullie favoriete gezelschapspelletjes 

mee te nemen! 

 

 

21 december (18u-20u) 

Vandaag doen we zowel kerst- als 

pyjamafeestje! Het zou leuk zijn moest iedereen 

een kerstcadeautje voorzien (max €5) om aan 

elkaar uit te delen. En natuurlijk niet vergeten in 

pyjama te komen!  

 

 

28 december (18u-20u) 

Om de maand goed af te sluiten gaan 

we gezellig op pad tijdens een 

avondwandeling! 



 

 
 

 
 

 

 
 
 

7 December filmavond 
van 19u tot 21:30. 
Breng allemaal jullie 
favoriete films mee en breng 
een versnapering mee voor 
te snacken.  
Afspraak aan de lokalen in 
Geel. 
 
 

14 December Paddekestocht 19u tot 21:30. 
We gaan de straten van Geel onveilig maken deze week. 
Kleed jullie goed warm aan zodat je het niet te koud hebt! Afspraak aan de lokalen 
in Geel. 
 
 

21 December T-shirts maken 19u tot 21:30 
Breng een (goedkoop) wit t-shirt mee zodat we deze kunnen pimpen met je eigen 
designs. Afspraak aan de lokalen in Geel. 
 
 
 

28 December Gamen 19u tot 
21:30 
Deze avond is het game night. Als 
je een console wilt meebrengen 
laat dan iets weten aan de leiding. 
Afspraak aan de lokalen in Geel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groeten de Leiding 



 

 
 

Dag beste jong-givers 
De maand december komt eraan en het staat weer vol met leuke activiteiten! Let erop dat de leiding met 
examens zitten, wat wil zeggen dat de periode van avondscouts is aangebroken. Dus we zien jullie 
graag elke zaterdag van 19u-21.30u! De planning loopt als volgt: 

 

Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way, 

Oh what fun it is to ride 
In a one-horse open sleigh, OH 

Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way, 

Oh what fun it is to ride 
In a one-horse open sleigh. OH 

 
Jingle bells, jingle bells 

Jingle all the way, 
Dashing through the snow 

In a one-horse open sleigh, OH 
Through the fields we go 

Laughing all the way. 
 

Bells on bob-tail ring 
Making spirits bright 

What fun it is to ride and sing 
A sleighing song tonight. 

Jingle bells, jing-jingle bells 
Jingle all the way, 

Oh what fun it is to ride 
In a one-horse open sleigh, brruup 

 
Jingle bells, jingle bells 

Jingle all the way, 
Oh what fun it is to ride 

In a one-horse open sleigh, HEY 
Dashing through the snow 
In a one-horse open sleigh 

Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way, 

Oh what fun it is to ride 
In a one-horse open sleigh 

 

Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way, 
Van af nu is het avondscouts 
van ze-ven tot half tien, OH 
Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way, 
op de ze-ven-de van de maand 
is het fak-kel-tocht, OH 
 
Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way, 
De week daarna spelen we  
Real life ge-zel-schaps-spelletjes, OH 
Dan zien we jul-lie 
aan de lokalen van de hei. 
 
kerst feestje it is 
op de één-en-twintigste 
breng alle een ca-deau-tje mee 
Van max vijf euro is oké! 
Jingle bells, jing-jingle bells 
Jingle all the way, 
Oh trek je py-ja-ma aan 
of een mooie kerst-outfit, brruup 
 
Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way, 
als laat-ste van de maand 
gaan we sa-men bow-ow-len, HEY 
Dus kom alle met de fiets 
en breng wat cen-tjes mee 
Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way, 
Oh dat wordt een leuke maand  
groet-jes en tot dan! 
 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

 
Op 7 december van 19.00u – 21.30u gaan we thee-tasting doen, wie zijn de 
fijnproevers onder ons? Wij zijn alvast benieuwd!  
 

 

 

 
Op 14 december van 19.00u – 21.30u gaan we een 
bezoekje brengen op de kerstmarkt. Waar ook Aloysius 
gerepresenteerd is met een eigen kerstkraam! Gezelligheid 

troef. 😊  
 

 
 
 
 
Met kerstmis in het verschiet, gaan we op 21 december 
van 19.00u – 21.30u een kerstfeestje op poten zetten. 
Gelieve een cadeau mee te nemen van max. €5. Tot dan! 
 

 
 

 
 
 
De maand sluiten we af met een filmvergadering, dit op 28 
december van 19:00u – 21:30u. Gelieve zelf enkele films mee 
te nemen. 
 

 

 

 

 

 

Tot binnenkort! Stevige linker 😉 

 

 
 



 

 

 

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle 

inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste 

volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over 

Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder 

naar de plaats waar hij vandaan kwam. 

Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de 

stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David 

afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn 

aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak 

de dag van haar bevalling aan, 7en ze bracht een zoon ter 

wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en 

legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was 

in het nachtverblijf van de stad. 

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, 

ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel 

van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende 

licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 

engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed 

nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal 

vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. 

Hij is de messias,  de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: 

jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek 

gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich bij 

de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: 

‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle 

mensen die hij liefheeft.’ 

Op zeven december gaan we een film kijken van negentien uur 

tot eenentwintig uur dertig. Breng allemaal jullie leukste films 

en lekkerste snacks mee naar de vergadering. 

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de 

herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met 

eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend 

heeft gemaakt.’ 

Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het 

kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden 

ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden 

stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar 

Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover 

nadenken. 

Veertien december gaan we op paddekestocht waarbij we 

eindigen op de kerstmarkt in Geel. Deze activiteit vindt plaats 

van negentien uur tot eenentwintig uur dertig. 

De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om 

alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun 

was gezegd. 

Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou 

worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog 

voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen. 

Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de 

wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem 

naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, zoals is 

voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke eerstgeboren zoon 

moet aan de Heer worden toegewijd.’ Ook wilden ze het offer 

brengen dat de wet van de Heer voorschrijft: een koppel 

tortelduiven of twee jonge gewone duiven. 

Kerstfeestje is de vergadering die zal plaatsvinden op de 

eenentwintigste dag van de maand december. Van negentien uur 

tot eenentwintig uur dertig zullen we vieren met giften en 

versnaperingen. 

Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een 

rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God 

Israël vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op 

hem. Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij 

niet zou sterven voordat hij de messias van de Heer zou hebben 

gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en 

toen Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te 

doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn 

armen en loofde hij God met de woorden: 

‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt 

beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u 

bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat 

geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van 

Israël, uw volk.’ 

Zijn vader en moeder  waren verbaasd over wat er over hem 

werd gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn 

moeder: 

‘Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of 

juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, en 

zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de 

gezindheid van velen aan het licht komen.’ 

Liederen zingen is het thema van de vergadering op 

achtentwintig december van negentien uur tot eenentwintig uur 

dertig. De Japanse activiteit karaoke belooft weer te zorgen voor 

een sfeervolle avond. 

Simeon en Anna met Jezus in de tempel van Jeruzalem. Er was 

daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam 

Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze 

zeven jaar met haar man geleefd, en ze was nu al vierentachtig 

jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en 

nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze 

naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met 

allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. 

Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden 

gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats 

Nazaret. Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met 

wijsheid; Gods genade rustte op hem. 


