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Winterwandeling: zaterdag 1 februari 

Beste avonturiers en ouders, 
 

Op 1 februari trekken we er weer op uit met onze oudste takken. De inschrijvingen zijn 
helaas al afgesloten, en we zijn blij dat we dit jaar met een volle bus kunnen afzakken 
richting Ninglinspo.  
 
Dit jaar gaan we niet enkel wandelen, want in de namiddag zullen we ook een bezoek 
brengen aan de grotten in Remouchamps, nog een reden om mee te gaan dus!  
 
De prijs voor dit alles samen zal €15 bedragen en is te betalen bij het opstappen van de 
bus! De bus zal vertrekken om 7.00u aan de lokalen in Geel en om 7.15u aan de lokalen 
Winkelomheide, wees zeker op tijd, zodat we geen kostbare tijd verliezen! We 
verwachten terug te zijn rond 19.00u.  
 
Wanneer de dag zelf komt, mag je enkele dingen zeker niet vergeten. Het kan nogal nat 
en koud zijn in deze tijd van het jaar, vergeet daarom zeker geen reservekledij en vooral 
reserveschoenen en -sokken. Zo houden we de bus op de terugrit netjes en proper en 
voorkom je dat je het koud krijgt op de terugweg! Neem ook zeker voldoende eten en 
drinken voor onderweg mee, best voor de hele dag. Je mag steeds ook wat zakgeld 
meenemen om een drankje te kopen, als we iets tegen zouden komen onderweg. 
 

Quiz: vrijdag 10 april 
 
Op vrijdag 10 april is iedereen welkom in het ontmoetingscentrum van Winkelomheide om 
samen met ons te quizzen. Schrijf jezelf en je ploeg zeker op tijd in, want de plaatsen zijn 
beperkt. Inschrijven kan via volgende link: www.st-aloysiusscouts.be/kwis  

 
 
 
 
 
 

http://www.st-aloysiusscouts.be/kwis?fbclid=IwAR0kC_XVgR4f1qTDYX68OdsjY_NriQrygBMXowmhAXNwtw8qnFlqp1uhxJw


 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Tijdens de eerste vergadering van Februari (01/02) gaan we 

laddercopetitie spelen. En kijken we wie de meeste uitdagingen 

wint. We spreken af aan de lokalen van Geel van  14u – 17u.  

 

 

 

8 Februari hopen we dat alle kapoenen fris en talrijk aanwezig 

zijn. Want we nemen het met alle kapoenen van geel op tegen de 

hei. We spreken af aan de lokalen van Geel van 14u – 17u. 

 

 

Op zaterdag 15 Februari  doen we onze vuile kleren aan om te ravotten in het 

bos. Want dan houden we een groots bosspel. We verzamelen aan de 

lokalen van Geel om van daar uit te vertrekken naar de bossen van Bel. 

Deze vergadering loopt van 14u – 17u. 

 

Tijdens de voorlaatse vergadering (22/02) nemen jullie het op tegen de leiding en spelen we 

1 tegen allen. Looptijd vergadering: 14u – 17u. 

 
29 februari houden we een gezelschapsnamiddag. Neem 

jullie leukste gezelschapsspelletjes mee en jullie beste 

humeur.  Zo kunnen we jullie denkvermogen op de proef 

stellen (14u – 17u) 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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

The Scout Movement, also known as Scouting or the Scouts, is a voluntary non-political 
educational movement for young people open to all without distinction of gender, origin, race 
or creed, in accordance with the purpose, principles and method conceived by the founder, 
Lord Baden-Powell. 1/02/2020 gaan we 14 tot 17 t-shirts maken! The purpose of the Scout 
Movement is to contribute to the development of young people in achieving their full physical, 
intellectual, emotional, social and spiritual potentials as individuals, as responsible citizens 
and as members of their local, national and international communities. 8/02/2020 we van 14 
tot 17 uur pannekoekentocht doen! During the first half of the twentieth century, the 
movement grew to encompass three major age groups for boys (Cub Scout, Boy Scout, 
Rover Scout) and, in 1910, a new organization, Girl Guides, was created for girls (Brownie 
Guide, Girl Guide and Girl Scout, Ranger Guide). It is one of several worldwide youth 
organizations.  

In 1906 and 1907 Robert Baden-Powell, a lieutenant general in the British Army, wrote a 
book for boys about reconnaissance and scouting. 15/02/2020 is het dan weer tijd voor een 
tof stadsspel van 14 tot 17 uur! This book, Scouting for Boys, was based on his earlier books 
about military scouting, with influence and support of Frederick Russell Burnham (Chief of 
Scouts in British Africa), Ernest Thompson Seton of the Woodcraft Indians, William 
Alexander Smith of the Boys' Brigade, and his publisher Pearson. In mid-1907 Baden-Powell 
held a camp on Brownsea Island in England to test ideas for his book. This camp and the 
publication of Scouting for Boys (London, 1908) are generally regarded as the start of the 
Scout movement.  

The movement employs the Scout method, a programme of informal education with an 
emphasis on practical outdoor activities, including camping, woodcraft, aquatics, hiking, 
backpacking, and sports. 22/02/2020 houden we een legervergadering van 14 tot 17 uur, dus 
zie maar tot  dat je verkleed bent! Another widely recognized movement characteristic is the 
Scout uniform, by intent hiding all differences of social standing in a country and making for 
equality, with neckerchief and campaign hat or comparable headwear. Distinctive uniform 
insignia include the fleur-de-lis and the trefoil, as well as badges and other patches.  

The two largest umbrella organizations are the World Organization of the Scout Movement 
(WOSM), for boys-only and co-educational organizations, and the World Association of Girl 
Guides and Girl Scouts (WAGGGS), primarily for girls-only organizations but also accepting 
co-educational organizations. En omdat het dit jaar een schrikkeljaar is hebben we 1 
vergadering extra, maar dit zal een verrassing blijven, we verwachten jullie van 14 tot 17 uur! 
The year 2007 marked the centenary of Scouting worldwide, and member organizations 
planned events to celebrate the occasion.  

 

Greets  

Jullie favoriete leiding Stijn, Johan, Stien en Stéphane. 

 



 
 
 

Hoi allemaal! Eindelijk kan de scouts weer doorgaan in de namiddag, nu kunnen we weer gaan 

ravotten buiten ☺ Hieronder kunne jullie vinden wat we gaan doen deze maand… Je moet de datum 

verbinden met de juiste activiteit, omdat het ook Valentijn is in februari, moeten jullie de juiste 

koppeltjes verbinden met elkaar!  

 

1  februari  22  februari  15  februari  8  februari  
29  februari  

14u-17u: pleinspelletjes  

14u- 17u: bosspel 
14u -17u: smulpapentocht  

14u -17u: sportvergadering  

14u-17u: wisseltocht 

Groetjes van Jill, Senne, 

Eva en Eline!  



 
 

 

 

Met video's kunt u uw boodschap krachtig overbrengen. Wanneer u op Onlinevideo klikt, kunt u de 

ingesloten code plakken voor de video die u wilt toevoegen. Op zaterdag één februari gaan we op 

winterwandeling. Meer info kan je vooraan in het skoeteke vinden. U kunt ook een trefwoord typen 

om online te zoeken naar de video die het meest geschikt is voor het document. Als u het document 

een professioneler uiterlijk wilt geven, kunt u in Word kiezen uit koptekst-, voettekst-, voorblad- en 

tekstvakontwerpen die elkaar aanvullen. U kunt bijvoorbeeld een overeenkomend voorblad, 

koptekst en sidebar toevoegen. Klik op Invoegen en kies vervolgens de elementen uit de 

verschillende galerieën. Zaterdag  acht februari gaan we van twee tot vijf boksen tegen de hei. Jullie 

worden volledig afgetraind aan de lokalen van Geel verwacht. Met thema's en stijlen kunt u ook uw 

document op orde houden. Wanneer u op Ontwerpen klikt en een nieuw thema kiest, worden de 

afbeeldingen, grafieken en SmartArt-graphics aan uw nieuwe thema aangepast. Wanneer u stijlen 

toepast, worden kopteksten aangepast aan het nieuwe thema. Bespaar tijd in Word dankzij de 

nieuwe knoppen die worden weergegeven wanneer u deze nodig hebt. Als u wilt wijzigen op welke 

manier een afbeelding in het document past, klikt u hierop. Vervolgens wordt daarnaast een knop 

voor indelingsopties weergegeven. Wanneer u een tabel bewerkt, klikt u op de plaats waar u een rij 

of kolom wilt invoegen. Vervolgens klikt u op het plusteken. Vijftien februari gaan we op 

smulpapentocht. Dit zal van twee tot vijf doorgaan en jullie moeten met de fiets naar het lokaal 

komen. Hou nog een gaatje vrij voor de hapjes. Lezen is ook gemakkelijker in de nieuwe 

leesweergave. U kunt delen van het document samenvouwen en u richten op de gewenste tekst. Als 

u moet stoppen met lezen voordat u het einde hebt bereikt, wordt in Word onthouden waar u bent 

gebleven, zelfs op een ander apparaat. Met video's kunt u uw boodschap krachtig overbrengen. 

Wanneer u op Onlinevideo klikt, kunt u de ingesloten code plakken voor de video die u wilt 

toevoegen. U kunt ook een trefwoord typen om online te zoeken naar de video die het meest 

geschikt is voor het document. Als u het document een professioneler uiterlijk wilt geven, kunt u in 

Word kiezen uit koptekst-, voettekst-, voorblad- en tekstvakontwerpen die elkaar aanvullen. U kunt 

bijvoorbeeld een overeenkomend voorblad, koptekst en sidebar toevoegen. Klik op Invoegen en kies 

vervolgens de elementen uit de verschillende galerieën. W-w-w-w-woudloperskeuken! 

Tweeëntwintig februari gaan we nog eens oefenen voor het kamp en jullie kookkunsten verbeteren. 

Om tien uur vertrekken we naar de bossen en om twee uur zullen we terug aan het lokaal zijn. Met 

thema's en stijlen kunt u ook uw document op orde houden. Wanneer u op Ontwerpen klikt en een 

nieuw thema kiest, worden de afbeeldingen, grafieken en SmartArt-graphics aan uw nieuwe thema 

aangepast. Wanneer u stijlen toepast, worden kopteksten aangepast aan het nieuwe thema. Bespaar 

tijd in Word dankzij de nieuwe knoppen die worden weergegeven wanneer u deze nodig hebt. Als u 

wilt wijzigen op welke manier een afbeelding in het document past, klikt u hierop. Negenentwintig 

februari van twee tot vijf gaan we pijlen zetten. Vervolgens wordt daarnaast een knop voor 

indelingsopties weergegeven. Wanneer u een tabel bewerkt, klikt u op de plaats waar u een rij of 

kolom wilt invoegen. Vervolgens klikt u op het plusteken.  



 
 
 

 

01/02/2020 : gaan we op 

winterwandeling!!! Meer info 

vooraan in het skoeteke. 

08/02/2020: maak jullie 
maar klaar en zorg zeker 

dat jullie fit zijn want we 

gaan gala boksen tegen 
geel !! van 14u-17u 

15/02/2020: het is weer 

tijd voor het snapchatspel 
dus vergeet jullie gsm niet 

!! van 14u-17u 

22/02/2020: is het 
woutloperskeuken!! van 

10u-13u 

Groetjes van jullie super leiding!!  
Lies, Emma en Arne 

29/02/2020: 
Teambuilding van 14u-

17u  



 
 

 



  

ENJOY!!!!!! 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XOXO De Leiding 

01/02 08/02 15/02 22/02 29/02 

FEBRUARI 



 


