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ZELFDE MAATREGELEN
Groepen van 10 in maart
DRINKBUSSEN
BUITENLANDS KAMP
Meer info vooraan

Afzendadres en VU
St.-Aloysiusscouts VZW
Schuttershof 2c
2440 Geel

Zelfde maatregelen als in februari
Via communicatie door de leiding en eventuele info in dit skoeteke vinden jullie alle info
terug om van februari een succes te maken op scoutsvlak. Moesten er nog vragen zijn over
de maatregelen of de werking mag je altijd contact opnemen rechtstreeks met de leiding
van je tak of met de groepsleiding via groepslieiding@st-aloysiusscouts.be .

Drinkbussenverkoop givers en verkenners
De Givers en Verkenners van de st-aloysiusscouts Geel verkopen deze prachtige
drinkbussen ten voordele van hun buitenlandskamp 2021. Wij hopen dit jaar het
mooie Slovenië te mogen verkennen.
Deze must have drinkbus (770 mL) kost je 10 euro per stuk.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezxEi-lrJifqNwcT5yb7rNLbBU9XhZfD1pHk4xdnGPasFdQ/viewform?fbclid=IwAR2EEt5u7
RygH0mUZG-1bWO1ZlbV2WkQ8jAELJE49L4eVmF5HDg9fVYkI78
We verzamelen alle bestellingen tegen Zondag 21 maart 2021, dit is dan ook de
uiterste deadline. Hierna laten wij ze allemaal in 1 keer maken. Nadien
contacteren we jullie voor de exacte afhaal datum.
De bestelling is pas volledig in orde wanneer deze betaald is: graag storten op
BE20 7330 1702 6156 (met duidelijke vermelding van naam)
We werken met een afhaalpunt in Geel. Is dit niet in jouw omgeving, maar wil je
toch graag deze leuke drinkbus? Contacteer ons en we kijken wat mogelijk is
(grotere bestelling kunnen worden opgestuurd)!
Contacteer ons via messenger of e-mail naar givers@st-aloysiusscouts.be
Help jij ons alvast een handje?
Stevige linker

Hey lieve vriendjes, ook deze maand staan er mega leuke activiteiten gepland! Wie kan ze
raden?
Extra info:
-Vergeet geen drinkfles mee te brengen!!!
-We willen veel ouders op hetzelfde moment vermijden dus voor de kapoenen is het scouts
van
10 VOOR 14 tot 10 VOOR 17

6 maart:

13 maart: Vergeet geen witte T-shirt!!!!

20 maart:

27 maart: De kinderen mogen om 10 VOOR 14u afgezet worden aan de Bogaard
(Diestseweg 135).

Hou het veilig en tot zaterdag 😊.
Veel groetjes van jullie liefste leiding! Charlotte, Kamil & Eva

Hoi kapoentjes, zijn jullie klaar om er weer een super leuke maand
van te maken? Hieronder vinden jullie terug welke superleuke
activiteiten er weer gepland zijn, kijken jullie mee?
Groetjes van jullie leiding xxx
Om de maand af te sluiten is het
vandaag pijlzetterstocht. We
spreken af aan de lokalen van
Winkelomheide van 14h-17h.

20 maart

Vandaag gaan we van 14h-17h in
de lokalen van Winkelomheide
pleinspelletjes spelen!

6 maart

Vandaag is het in de lokalen van
Winkelomheide van 14h-17h
carnavalsvergadering! Als wie
gaan jullie verkleedt?

13 maart

Deze zaterdag gaan we weer
lekker smullen, want het is in de
lokalen van Winkelomheide van
14h-17h kookvergadering! Ligt
jullie schort al klaar?

27 maart

Beste wolven, ook voor maart heeft de leiding weer tal van leuke activiteiten voor jullie in petto!

06/03 van 14u15 – 17u15 : Op 6 maart gaan we pizza’s maken! We spreken
hiervoor gewoon af aan de lokalen om 14.15u.

13/03 van 14u – 17u: Vandaag gaan we naar de bossen van Bel
om kampen te bouwen! We spreken dus af om 14u aan de
lokalen van Bel.

20/03 van 10u – 13u: Ook deze zaterdag gaan we naar Bel voor
woutloperskeuken. Ook hiervoor verzamelen we in aan de lokalen
van Bel, deze keer wel al om 10u.

27/03 van 14u – 17u: We zullen de maand afsluiten met een super leuke
verrassingsactiviteit. Voor deze activiteit spreken we af aan de Boogaard
om 14u.

Groetjes van jullie leiding
Stephane, Johan, Stan & Stien

Hey allemaal! Deze maand hebben we weer 4 suppertoffe vergaderingen in petto voor
jullie! De activiteiten zullen nog wel volgens de coronamaatregelen van vorige maand
gegeven worden dus hou hier rekening mee!

Als we weer eens wandelen gaan, Hoera Hoera
Met veel gejuich bijgestaan, Hoera Hoera
Op 6/3 carnavalsvergadering of op ’t kamp
Hoor je al van ver ’t gestamp
Want iedereen is blij bij de Aloysiusscouts
Als ’t bosspel is of nen tocht, Hoera Hoera
Of als we wafels hebben verkocht, Hoera Hoera
Dan staan we ’s zaterdags 13/3 laddercompetitie steeds zo blij
In Geel, In bel of in de W’hei
Want iedereen is blij bij de Aloysiusscouts
In de zomer is het feest, Hoera Hoera
Want op 20/3 pisquiz zijn w’ een beest, Hoera Hoera
In ’t binnen of in ’t buitenland
We vinden het altijd plezant
Want iedereen is blij bij de Aloysiusscouts
Ook vriendschap is van groot belang, Hoera Hoera
Daardoor bestaan we al zo lang, Hoera Hoera
De surprisevergadering op 27/3 die schept een band
Sinds 48 houdt die al stand
Want iedereen is blij bij de Aloysiusscouts

Groetjes van jullie supertoffe leiding!!!

Cafetaria: vandaag is het sportvergadering we spreken om 13:50 af a/d lokalen van Geel
Reactor: vandaag is het among us vergadering we spreken om 13:50 af a/d lokalen van Geel
Communication: Vandaag spelen we ‘Are you the one’ we spreken af om 13:50 a/d lokalen
van geel.
Electrical: Vandaag is het pijlzetterstocht we spreken om 13:50 af a/d lokalen van Geel

Stevige linker jullie leiding

Hoi piepeloi!
Het is weer een nieuwe maand vol leuke activiteiten! Deze zijn te vinden
hieronder op deze interessante wikipagina over maart. We verwachten jullie
elke zaterdag om 14u aan de lokalen met FIETS!
Maart (ook wel: lentemaand, buienmaand, guldenmaand, windmaand, dorremaand) is de
derde maand van het jaar in de gregoriaanse kalender en heeft 31 dagen. Omdat het normaal
carnaval was op 6 maart mag je om ter gekst verkleed komen en dan gaan we een mega tof spel
spelen!! Misschien vallen er wel prijzen te winnen met het beste kostuum?? De maand is
vernoemd naar Mars, de Romeinse god van de oorlog.
Verouderde Nederlandse/puristische namen zijn lentemaand of windmaand.

Naam en positie in de kalender [bewerken | brontekst bewerken]
In het oude Rome noemde men deze maand Martius. Het was volgens de oude Romeinse
kalender tevens de eerste maand van het jaar, totdat dat in 153 v. Chr. januari werd.

Meteorologie [bewerken | brontekst bewerken]
Op het noordelijk halfrond is maart de eerste maand van de meteorologische lente. 13 maart
gaan we jullie de kneepjes van de scouts leren tijdens technieken. Ook het begin van
de astronomische lente valt in maart, namelijk rond de 21e. De gemiddelde etmaaltemperatuur is
aan het eind van de maand met enkele graden gestegen ten opzichte van het begin.
Op het zuidelijk halfrond is maart de eerste maand van de meteorologische herfst. Rond 21
maart begint hier de astronomische herfst.

Gebeurtenissen [bewerken | brontekst bewerken]
•
•
•
•

± 20 maart - equinox
Pasen valt soms in maart, waarbij 22 maart de vroegst mogelijke datum is (zie
verder Pasen#Data)
Carnaval valt meestal in februari, maar in sommige jaren in de periode 1 t/m 9 maart
(zie verder Carnaval#Datum van carnaval).
20 maart zijn het pleinspelletjes

Varia [bewerken | brontekst bewerken]
•
•

In de Europese Unie duurt maart een uur korter dan de overige maanden van 31
dagen, doordat in het laatste weekend van de maand de zomertijd ingaat.
Hopelijk hebben jullie grote honger want op 27 maart spelen we de partysnackquiz

XOXO
Arne, Eline en Emma

Een nieuwe maand dus dat betekent ook een hele boel nieuwe activiteiten.
Maandag
1

Dinsdag
2

Woensdag
3

Donderdag
4

8

9

10
Verjaardag
Lotte

11

15

16

17

22
Verjaardag
Lars

23

24

29

30

31

Groetjes van jullie leiding xoxo

Vrijdag

Zaterdag
6
14u-17u:
pijlzetterstocht

Zondag
7

12
Verjaardag
Joppe

13
14u-17u:
sportvergadering

14

18

19

20
14u-17u: quiz

21

25

26

27
28
14u-17u: levende
gezelschapsspelen

5

