
KAMP 2015: Inschrijvingen 

Dit jaar gaan wij op zomerkamp naar Essen. Uitgebreide info zal u ergens volgende week 

ontvangen in ons kampboekje, maar hier al de belangrijkste dingen die u moet weten: 

- Het kamp gaat voor de jongste takken door van 12-19 juli, voor de oudste takken is dit 

van 10-19 juli. Concrete uren volgen nog in het kampboekje. 

- Inschrijven kan op onze inschrijfsite kamp.st-aloysiusscouts.be . Hier moet je je gegevens 

invullen. Op deze site kan je ook de medische fiche vinden, die je samen met twee gele 

klevers van je ziekenfonds aan je eigen leiding moet bezorgen voor 24 mei.  

- Daarnaast vragen wij volgende inschrijvingsgelden: 

 Prijs jongste takken (kapoenen, wouters en wolven)= 120 euro 

 Prijs oudste takken (Jonggivers en jongverkenners)=  135 euro 

 Dit moet worden overgeschreven op reknr. BE73 7330 2691 0860 

 Dit met vermelding [naam + tak + kamp 2015] 

 Deadline voor deze storting is 31 mei, maar liefst zo snel mogelijk! 

 (Opmerking: indien je slechts enkele dagen meegaat, neem dan contact op met je 

eigen leiding. Achteraan dit skoeteke kan u nogmaals hun contactgegevens vinden.) 

Ook voor verdere vragen mag u zeker uw leiding contacteren.  

Zaterdag 16 mei: Zwemmen 

Dit jaar gaan we weer zwemmen in het zwembad van Geel. Vergeet dus zeker geen 

zwemgerief. Afspreken doen we, zowel voor de takken van Geel als die van Winkelomheide, 

rechtstreeks om 14u aan de lokalen in Geel! Van daaruit wandelen we samen naar 

het zwembad. Om 17u zijn we terug aan de lokalen van Geel. Daar kan u uw scout 

terug komen ophalen. Givers en verkenners gaan iets anders doen. 

Zondag 3 mei: Dimpna-Ommegang 

In de marge laten wij graag weten dat wij met Aloysiusscouts ons hebben geëngageerd om 

deel te nemen aan de ommegang in Geel, die om de 5 jaar door de Geelse straten trekt. 

Maar liefst 111 figuranten zullen door Aloysiusscouts worden aangebracht. Wij nodigen u 

dan ook graag uit om naar deze ommegang te komen kijken. 

 



Kampacties 

Zoals elk jaar, doen wij voor ons kamp mee met allerlei acties. Er vallen veel dingen te 

winnen om mee te nemen op kamp, wat natuurlijk leuk zou zijn. Dit jaar doen we mee met 

de acties van Joyvalle, Appelsientje en Lotus. Hieronder kan u vinden hoe u ons hierbij kan 

helpen. 

Joyvalle & Appelsientje 

Onze jeugdbeweging spaart met Lekker op kamp voor gratis melk en sinaasappelsap op 

kamp. Daarom hebben we zo veel mogelijk rode 

flapjes nodig:  

per 10 flapjes krijgen we 1 liter Joyvalle AA 

melk of Appelsientje puur sap gratis voor op 

kamp. Ons helpen? Knip de rode flapjes uit de 

deelnemende kartonnen verpakkingen van 

Joyvalle en Appelsientje sinaasappelsap, 

verzamel er zo veel mogelijk en geef ze vóór  

24 mei aan onze leiding. Dit kan op de scouts 

zelf, of in de brievenbus van volgend adres: 

Dr. - Verwaeststraat 10 

2440 Geel (zijstraat Rozendaal) 

Meer info? Bij onze leiding of op 

www.lekkeropkamp.be 

 

Lotus 

Verzamel de Lotus kampstickers die je 

terugvindt op de verpakkingen van het 

Lotus gebakassortiment en Lotus 

Speculoospasta. Op de rugzijde van elke 

sticker vind je een unieke code. Surf snel 

naar www.lotusopkamp.be, selecteer 

‘Sint-Aloysiusscouts Geel/Winkelomheide’  

en geef je unieke code in. Per 10 

ingevoerde codes ontvangen wij een gratis 

bon voor één pot Lotus Original 

Speculoospasta 400g. Elke code helpt dus! 

 

Alle codes moeten uiterlijk op 

31/05/2015 om middernacht ingegeven zijn. Wij ontvangen op het einde van deze actie 

onze tegoedbonnen voor gratis Speculoospasta. 

 

Alvast bedankt voor uw hulp!! 

 


