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42ste jaargang: 2022-2023
Afgiftekantoor: 2440 Geel
Maand:september 2022
Nummer:1
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10/09 vriendjesdag
24/09 GEEN SCOUTS
30/09 Dirty-Thirty
01/10 Pecho Party

Afzendadres en VU
Sint-aloysiusscouts VZW
Schuttershof 2C
2440 Geel

Beste leden en ouders,
De grote vakantie is spijtig genoeg bijna afgelopen, maar dat betekent dat er weldra
een nieuw scoutsjaar van start gaat!
Ik ga meteen met de deur in huis vallen, want ik heb heel wat te vertellen:

STARTDAG - 3 september
Op zaterdag 3 september vindt traditiegetrouw
onze overgang plaats. Alle takken worden om 14u
rechtstreeks verwacht aan de tijgervlakte in Bel (bereikbaar
via de Kapucienenberg naast de Kleine Volmolen). Om 17u
mag iedereen dan weer huiswaarts keren.
Neem zeker ook reservekledij mee!

VRIENDJESDAG - 10 september
Op 10 september is het vriendjes dag! Neem dan zeker al je beste vriendjes mee
naar de vergadering en laat ze kennis maken met al het leuks dat wij op de scouts
doen! Nieuwe leden mogen altijd 2X gratis komen proberen!

GEEN SCOUTS - 24 septemer
Op zaterdag 24 september zal het GEEN scouts zijn, vermits de leiding dan een
super leuk scoutsjaar gaat plannen.

INSCHRIJVEN
BELANGRIJK
De oude mailinglijst wordt gewist, dus vergeet zeker jullie zoon of dochter niet in te
schrijven op onze site (st-aloysiusscouts.be/inschrijven) en dit voor 30
september. Anders bestaat de kans dat mails met belangrijke informatie alsook ’t
Skoeteke niet meer doorkomen.
Daarnaast starten de huisbezoeken ook weer in september. Zo krijgen jullie de
kans om kennis te maken met de leiding van jullie zoon of dochter en zullen zij in
geuren en kleuren uitleggen hoe het komende werkjaar er zal uitzien.

Pasdag aloysiust-shirt + kapoenentrui
Echte Aloysianen dragen verplicht een scoutsuniform. Dit is verkrijgbaar in de
verschillende Hopper winkels. Enkel 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.
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!
Voor alle duidelijkheid: deze t-shirts maken geen deel uit van het uniform en zijn dus
niet verplicht.
Kostprijs:
-

Kapoenentrui:
Aloysius t-shirt:
Das:
Dasring:

€12
€5
€9
€2

Voor de kapoenentruien en de Aloysius T-shirts worden 2 pasdagen ingelast:

- GEEL:
- WINKELOMHEIDE:

Zaterdag 10 & 17 september tussen 13u30 en 14u
Zaterdag 10 & 17 september tussen 17u en 17u30

Bestellen en betalen gebeurt dit jaar online en kan via volgende link:
https://forms.gle/VWT44tFRHRBCyBKc8
Deadline om te bestellen is 30 september!!

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!

De leiding en ik hebben er alvast zin in om er een top jaar van te maken!
Tot snel,
Johhny

DIRTY THIRTY + PECHO PARTY
Op vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober vinden respectievelijk onze Dirty
Thirty en Pecho Party plaats. Kom samen met ons hier een onvergetelijke
tweedaagse van maken!

Hallo kapoentjes, jullie nieuwe leiding heeft al heel veel zin in het
nieuwe scoutsjaar! Jullie ook?

Groetjes van jullie gloednieuwe leiding!

Dag kapoentjes, het toffe nieuwe jaar gaat van start en dat doen wij met deze activiteiten.
Groetjes jullie nieuwe leiding

3 september

10 september

De activiteit deze week is een bosspel.
We spreken af aan de lokalen in de hei van
14h tot 17h.

Vandaag is het overgang en komen
jullie te weten wie jullie leiding is. We
spreken rechtstreeks af aan de
Kapucienenberg in bel van 14h tot 17h.

17 september

24 september

Deze week is het helaas geen scouts
want de leiding heeft jaarplanning.

Vandaag zijn het pleinspelletjes.
We spreken af aan de lokalen in de hei
14h tot 17h.

Hallo wolven!!
We gaan er dit jaar weer een behoorlijk spannend, avontuurlijk en tof jaar van maken, vol
nieuwe vriendschappen en leuke activiteiten. We willen jullie er nog eens aan herinneren dat
het uniform (das en hemd) elke vergadering gedragen moet worden. De vergaderingen gaan
steeds door op zaterdag van 14u tot 17u. Hopelijk zien we weer een heel aantal wolven
verschijnen dit jaar! (Let op: 24 september GEEN SCOUTS)
Verbind de logo’s met de juiste benaming van het originele logo en kom de activiteiten van
deze maand te weten!!!

Burger King (10 september)

NIKE (3 september) à om 14u op de
kapucienenberg/ tijgervlakte & kom te
weten wie jullie nieuwe Leiding is!

Super Mario Bros (17 september)

(meer info startdag vooraan in het Skoeteke)

LEGO (24 september)à de leiding gaat op
jaarplanning om jullie
een fantastisch jaar te bezorgen!
Groetjes …, … & … ;)
Jullie nieuwe leiding

Deze maand is het scouts van 14u tot 17u.
3 September: uɐp ʇoꓕ ·ʅǝq uᴉ ǝʇʞɐʅʌɹǝɓꓩᴉʇ ǝp uɐɐ nhƖ ɯo ʅɐɐɯǝʅʅɐ ǝᴉʅʅnꓩ
uǝʇɥɔɐʍɹǝʌ ǝM ¡¡¡ꓷꓷꓷꓷꓷNƎNNⱯꓒS ·sᴉ ɓuᴉpᴉǝʅɹǝʇnoʍ ǝʍnǝᴉu ǝᴉʅʅnꓩ ǝᴉʍ
ɹǝʇɥɔɐ ɓɐɐpuɐʌ ɹǝ uǝɯoʞ ǝᴉʅʅnꓩ (meer info vooraan in het skoeteke)

10 September: ¡¡¡sʇnoɔs ǝp ɹɐɐu
uǝɓuǝɹqǝǝɯ sǝꓩpuǝᴉɹʌ ǝɹǝpɹǝǝɯ ɟo uǝǝ
pꓩᴉʇʅɐ ɓɐɯ ǝꓩ snp ɓɐp sǝꓩpuǝᴉɹʌ ʞoo sᴉ ʇǝɥ
·ʇɥɔoʇsɹǝʇʇǝzǝʅꓩᴉꓒ ǝʍ uǝop ɓɐɐpuɐꓥ

17 September: ¡ʅǝdssoq uǝǝ ɓɐɐpuɐʌ uǝʅǝds ǝM

24 September: ·uǝʞɐɯ uǝuunʞ uɐʌ ɹɐɐꓩ
ɓᴉpʅǝʍǝɓ uǝǝ uǝɯɐs ɹǝ ǝʍ ʇɐpoz ɓuᴉuuɐʅdɹɐɐꓩ do sᴉ
ɓuᴉpᴉǝʅ ǝꓷ ¡¡sʇnoɔs uǝǝɓ ɓǝouǝɓ ɹǝɯɯɐꓩ ʇǝɥ sᴉ
ɓɐpɹǝʇɐz ǝzǝp
We hope jullie allemaal te zien op 3 september!
Groetjes
De wouter leiding

Beste jvk en ouders, er staat een nieuw scoutsjaar voor de deur. De leiding kijkt hier zeer hard
naar uit en hopelijk jullie ook! We bijten de spits van het nieuwe scoutsjaar af in Bel tijdens de
startdag. Hier zullen jullie te weten komen wie dit jaar als leiding aan het roer staat van de
jongverkenners. Momenteel blijft dit nog geheim, groetjes de leiding.
! ! ! Alleen op de startdag worden de leden rechtstreeks verwacht in Bel, fiets maakt niet uit.
Andere keren worden ze elke zaterdag van 14u-17u verwacht MET de fiets aan de lokalen
in Geel in perfect uniform, vermits het anders gecommuniceerd wordt in het skoeteke!

3 september

startdag, meer info vooraan
skoeteke
è Leden worden rechtstreeks in
Bel verwacht op de
Tijgervlakte van 14u tot 17u

10 september

Sportvergadering

17 september

Stadsspel

24 september

GEEN SCOUTS, leiding is op
jaarplanning

JEEEEJJJ,eindelijk is het weer zover!!! We starten het nieuwe scoutsjaar met weer super
leuke activiteiten die zullen doorgaan van 14u-17u. Jullie nieuwe leiding heeft er alvast
veel zin in hopelijk jullie ook! Vergeet zeker niet met de fiets te komen.
3 September:

10 September:

17 September:

24 September:

Groetjes, jullie onbekende JGV-Leiding…

Beste saus bij kipnuggets: BBQ-saus
Ultieme guilty pleasure: Metallica luisteren
Aantal jaren bij de scouts: 14 jaar
Mededeling: Op 3 september worden jullie van
14-17u verwacht aan de tijgervlakte in Bel.
Meer info vooraan in het skoeteke!

Beste saus bij kipnuggets: Frietsaus
Ultieme guilty pleasure: Dansbenen niet kunnen tegenhouden bij het
horen van een goeie ABBA schijf
Aantal jaren bij de scouts: 16 jaar
Mededeling: Op 10 september zetten we ons beste beentje voor om onze
geliefde pecho te promoten! Jullie worden van 14-17u verwacht aan de
lokalen in Geel.

Beste saus bij kipnuggets: Mayo!!!
Ultieme guilty pleasure: Zoveel mogelijk botten in mijn
lichaam kraken
Aantal jaren bij de scouts: 16 jaar
Mededeling: Op 17 september gaan we fitnessen en
volleybalen op de Leunen. We spreken om 14u af aan de
lokalen in geel.

Beste saus bij kipnuggets: Zoet-zuur
Ultieme guilty pleasure: Na mijn examen
meeschreeuwen met ‘A million dreams’ in de auto
Aantal jaren bij de scouts: 15 jaar
Mededeling: Op 24 september is het jammer genoeg
geen scouts want dan gaat jullie nieuwe favo leiding
het jaar inplannen!

Alle activiteiten
gaan door van 1417u

Groetjes van jullie nieuwe
leiding!!

17/9
Sportvergadering

10/9 Pecho
promo

24/9 Geen scouts
:(

3/9 Overgang op
de
tijgervlakte, meer
info vooraan het
skoeteke

Leiding?

