
  

Beste ouders en leden 

De laatste maand van het scoutsjaar is weer ingezet. Wij hopen dat jullie een leuk jaar 

achter de rug hebben. Binnenkort volgt het hoogtepunt van ons jaar, namelijk het 

zomerkamp in Essen. Inschrijven kan nog tot uiterlijk 12 juni (ingeschreven via site, 

medische fiche binnengebracht en betaald). Inschrijven kan via kamp.st-aloysiusscouts.be. 

Meer info kan u terugvinden op onze site www.st-aloysiusscouts.be  ‘Inschrijven kamp 

2015 Essen’. Zit u nog met vragen, mag u gerust onze leiding contacteren. Hun 

contactgegevens kan u achteraan dit skoeteke vinden. De Givers en Verkenners gaan dit jaar 

op buitenlands kamp naar Montenegro. Hen wensen we natuurlijk ook een onvergetelijk 

kamp toe! 

Zaterdag 27 juni: Daguitstap 

Zaterdag 27 juni is het weer tijd voor onze jaarlijkse daguitstap. De jongste en oudste 

takken gaan iets anders doen. Een overzicht: 

De kapoenen Geel/Winkelomheide, wolven en wouters gaan dit jaar met de bus naar Bokrijk. 

Zij worden om 10h stipt aan het st.-Aloysiuscollege verwacht. Rond 17h zullen we hier 

terug aankomen met de bus. Je kapoen, wolf of wouter kan best een lunchpakket meenemen 

voor 's middags en een beetje zakgeld voor een ijsje of een drankje. 

De jonggivers en jongverkenners gaan dit jaar naar het zilvermeer. Zij worden met hun 

stalen ros om 10h verwacht aan hun eigen lokaal. Zij nemen best zwemkledij, een 

lunchpakket, eventueel wat zakgeld en zeker en vast hun goed humeur mee. Tegen 17h 

komen zij ongeveer terug aan hun lokaal aan. 

De givers en verkenners gaan iets apart doen. Zij zullen van hun leiding tijdig de nodige 

informatie ontvangen. 

Zaterdag 27 juni (vanaf 20h): Trappistenavond 

Aansluitend die avond is er onze jaarlijke trappistenavond. De opbrengst gaat integraal naar 

het buitenlands kamp van dit jaar. Welkom vanaf 20h voor een rijk assortiment aan 

trappisten, enkele Geelse biertjes en rijkelijke schotels gemengd. Ook is er elk uur een 

biertombola waar je talloze prijzen mee kan winnen. Kom zeker eens een kijkje nemen aan 

onze lokalen in Geel (aan de fietsenrekken). 

 

http://www.st-aloysiusscouts.be/


Kampacties 

Zoals elk jaar, doen wij voor ons kamp mee met allerlei acties. Onze Joyvalle-actie was een 

groot succes. We kregen maar liefst 811 rode flapjes binnen, wat ons 81 liter melk (of 

appelsiensap) oplevert. Een welgemeende danku aan al de mensen die hebben meegeholpen!! 

 

 


