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Nieuwjaarszingen @ W’Hei
Zondag 31 december
Winterwandeling @ Roche
en Ardenne
Zaterdag 10 februari

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

Zondag 31 december: Nieuwjaarszingen
’s Morgens vroeg vanaf 8u zijn alle zangertjes welkom aan de lokalen van Winkelomheide voor
warme chocomelk en een snoepje in ruil voor een liedje!
Ook de mama’s en papa’s vergeten we niet, want zij kunnen een jeneverke(s) nuttigen!
Tot dan!

Zaterdag 10 februari: winterwandeling
Beste avonturiers en ouders,
Ook dit jaar gaan de oudste takken weer op winterwandeling, die
zal doorgaan op zaterdag 10 februari. Het belooft een leuke dag
te worden, dus meegaan is de boodschap!
De Jong-Verkenners en Verkenners worden om 8u ‘s morgens
aan de lokalen van Geel verwacht. De Jong-Givers en Givers om
8u15 aan de lokalen van W’Hei. De bus die uit Geel komt pikt hen
hier op. Wees op tijd, want de bus wacht niet!
De terugkomst wordt voorzien omstreeks 19u.
Onze winterwandeling zal doorgaan in Roche en Ardenne.
Het kan nog koud zijn dus voorzie genoeg warme kleren en goede schoenen waarmee je kan
wandelen. Denk ook aan reservekledij, zodat je zeker droog op de bus kan.
Voorzie daarnaast zeker voldoende eten en drinken voor de hele dag, want de kans is klein
dat je tijdens het wandelen eten kan kopen. Wanneer we toch onderweg of op het einde van
onze dag iets tegenkomen om iets te drinken, is het handig om ook wat zakgeld bij te
hebben.
Voor onze winterwandeling moeten jullie je inschrijven en dit voor zaterdag 3 februari. Dit
kan je doen door het formulier in te vullen via volgende link en €10 te betalen aan je leiding:
https://goo.gl/forms/eS1V6ieGQ6UgLtRw1.

Nieuwjaarsbrief van de kapoenenleiding
Liefste kapoentjes,
Kiekeboe! Kiekeboe!
Het oude jaar doet zijn oogjes toe.
Dit is een briefje special voor jou geschreven,
En wees al maar zeker je zal er van gaan beven.
Het vorige jaar was het op de scouts al reuze fijn,
maar dit nieuwe jaar zal het nog een groter feest zijn.
Ik verheug me al op de activiteit van 6 januari van 10 tot 12! Oh ja wat fijn!!
Dan kan ik terug bij al mijn vriendjes zijn.
We komen allemaal verkleed als koning die dag.
Zo gaan we samen zingen met onze mooiste lach.
Zaterdag 13/01 van 18 tot 20 is er een gameavond voorzien,
hopelijk kom jij ook dan zijn we met meer dan tien.
Bij een nieuw jaar horen ook goede voornemens, een goede gezondheid en prestaties op
school horen daar zeker bij,
maar ook een goede inzet op de scouts van al onze kapoentjes maken ons blij.
Zaterdag 20 januari houden wij een filmavond van 6 tot 8,
jullie worden daar allemaal met een toffe film verwacht.
Als je het nog niet door had het nieuwe jaar is weer daar,
dus jij staat 27/01 best voor onze verrassingsvergadering om 2 uur aan onze lokalen klaar
(van 2 tot 5).
Dan zal ik daar staan in mijn perfect uniform,
want dat is nou eenmaal onze norm.
Nu is mijn nieuwjaarsbrief bijna klaar,
hopelijk zien wij jullie elke week daar.
Kusjes krijg je er ook gratis en voor niks bij,
Vind je dat niet flink van mij?
Maar eerst roep ik luid en klaar:
Veel geluk in het nieuwe jaar!
Van je kleine kapoen,
De kapoenenleiding (Stijn, Wout & Jochen)

Geel, 1 januari 2018

Beste kapoentjes, 2018 belooft weer een spetterend jaar te worden. We
beginnen het jaar alvast met een knaller van een maand.
Zaterdag 6 januari gaan wij
Driekoningen zingen van 10u tot 12u.
Vergeet je zeker niet te verkleden!

Wie van de kapoenen weet het
meest? Zaterdag 13 januari gaan
we quizzen van 18u tot 20u!

Kom dat zien, kom dat zien!
Zaterdag 20 januari gaan we
film zien van 18u tot 20u.

Ben jij benieuwd wat fopspelletjes zijn?
Dan moet je zeker zaterdag 27 januari
naar de scouts komen van 18u tot 20u!

Groetjes van jullie leiding: Dieter, Jasper en Jasmine

Dag Wolven!
Eerst en vooral een gelukkig Nieuwjaar aan al onze leden en ouders. Wij wensen iedereen een
prachtig jaar toe!
Om het jaar goed in te zetten, hebben we een toffe puzzel gemaakt.
Groeten van de tofste leiding: Dieter, Wout, Dries en Bert!
6 januari 10.00u tot 12.00u

Paddekestocht!

27 januari
18.00 tot 20.00u

3 koningen zingen!
Allemaal verkleden!
20 januari
18.00 tot 20.00u

13 januari 18.00 tot 20.00u

Bitterballenquiz!

Filmavond!

Dag beste wouters!!!!
Zoals elke maand gaan we weer super leuke activiteiten doen.
Hieronder kan je zien wat we deze maand voor jullie in petto
hebben.

6/01/2018: Driekoningen zingen: doe jullie
wandelschoenen maar aan en smeer jullie
stembanden! 10-12u

13/01/2018: We gaan pizza’s maken!
super leuk en lekker: 18-20u

20/01/2018: Het is filmavond
breng dus zeker een leuke film
mee. 18-20u
27/01/2018: Vanavond doen
we een bosspel, doe dus best
warme kleren aan. 18-20u

Groetjes en een gelukkig Nieuwjaar
van de tofste leiding ever!!!
Lies, Chiel, Wout en Arne

Dag Jongverkenners!
Een nieuw jaar betekent goede voornemens! Is één van jouw goede voornemens dit jaar om
een fortuin binnen te halen? Dan ben ik benieuwd of jij deze rijke tata’s kent. Zet ze op volgorde
van rijk naar minder rijk en ontdek wat we gaan doen!

Film vergadering

Driekoningen vergadering

Pisquiz

Paddekestocht

#1

#2

#3

#4

6 januari 19u - 21u30

13 januari 19u - 21u30

20 januari 19u - 21u30

27 januari 19u - 21u30

Grts Goelen, Mauro & Rokke

Basic MS Paint skills-skoeteke
Kom allemaal een
filmpje prikken met de
leiding op 6 januari
van 19 – 21u30u

Daag de leiding uit in
enkele spannende
karaoke-wedstrijden op
20 januari van 19 –
21:30u

13 januari duiken
we de oosterse
wereld in met een
Turkse avond van
19 – 21:30u

Bereid jullie allemaal
mentaal voor op de
moeilijkste quiz uit het
universum en bewijs de
leiding dat jullie minstens
even slim als hen
genoemd mogen worden.
27 januari
19 – 21:30u

Beste Verkenners
Om te weten wat we deze maand gaan doen, moet je het kruiswoordraadsel oplossen!
XXX jullie topleiding

6/1: Casino 19-21.30 13/1: film 19-21.30 20/1: Fakkeltocht in Bel 19-21.30  27/1: nachtbosspel in Bel 19-21.30

Dag Givers,
We zetten het nieuwe jaar goed in met een maand vol leuke activiteiten!!! 2018 kan niet beter
beginnen, toch? Ook deze maand zal elke activiteit doorgaan van 19u-21u30, afspraak aan de lokalen
van Winkelomheide.

10 goede voornemens die je wél kan waarmaken
Giverleiding 31 december 2017 19u00

Wat willen we in 2018 écht beter doen?
1. Ik ga aftellen naar het buitenlands kamp in juli!
2. Zes januari ga ik naar het nieuwjaarsfeestje op de scouts.
3. Dit wordt het einde van mijn GSM-verslaving.
4. Ik ga dertien januari samen met de leiding mijn beste kookkunsten bovenhalen!
5. Dit jaar organiseer ik mee een mega plezante fuif in de Vonk.
6. Ik haal mijn brein nog eens boven en ga twintig januari mee quizzen met de scouts.
7. Dit jaar ga ik zoveel mogelijk naar de scouts gaan op zaterdag!
8. Ik ga zevenentwintig januari deelnemen aan de grote fakkeltocht!
9. Ik vermijd dit jaar alle netelvelden in de hei.
10. Last but not least: ik ga altijd blijven lachen!
Ha, veel beter. Kom maar op 2018! Kusjes jullie leiding xxx

