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Zaterdag 12/05
70 jaar activiteit @ Bel

Zaterdag 5 mei
Zwemmen @ Zwembad Geel
Naar goede gewoonte vindt ook dit jaar weer het zwemmen met alle takken plaats in het zwembad
van Geel (buiten de Givers en Verkenners).
De Kapoenen en Wouters van Winkelomheide worden om 14u rechtstreeks aan het zwembad
verwacht, waar ze daar ook weer opgehaald mogen worden om 17u.
De Jonggivers van Winkelomheide spreken af om 13u30 aan hun eigen lokaal, waarna zij hun tocht
naar het zwembad verder zetten per fiets.
De Kapoenen, Wolven en Jongverkenners van Geel worden allemaal om 14u rechtstreeks aan het
zwembad verwacht, waarna ze om 17u terug opgehaald mogen worden/huiswaarts mogen keren.
Niet vergeten
Zwembroek/bikini/badpak, handdoek, zwembril en bandjes indien nodig.

Zaterdag 12 mei
70 jaar activiteit voor de leden
Zoals jullie weten, bestaat onze scouts al 70 jaar. In november hebben we dit reeds uitgebreid
gevierd met onze leiding, losse leden, groepsleiding en de Oud-Scouts.
MAAR: de Aloysiusscouts zou niet bestaan zonder de talrijke opkomst van onze leden iedere
zaterdag. Daarom willen we hun ook graag in de ‘bloementjes’ zetten met een vergadering die
helemaal in het teken staat van 70 jaar Aloysius.

De Kapoenen van Geel en Winkelomheide - Wolven en Wouters worden rechtstreeks verwacht aan
de Kapucienenberg om 14u (Straat indraaien aan Taverne de Kleine Volmolen te Bel).
De Jonggivers en Givers worden om 13u30 verwacht aan het lokaal van Winkelomheide, waarna ze
met de fiets naar Bel zullen rijden.
De Jongverkenners en Verkenners worden eveneens om 13u30 verwacht aan hun eigen lokaal om
nadien verder te fietsen naar Bel.
Om 17u mag iedereen dan weer opgehaald worden/met de fiets naar huis gaan.

De ‘lekker op kamp’ Actie
Ook dit jaar is Lekker op Kamp weer helemaal terug en dit betekent dat het weer tijd is om flapjes te
verzamelen. De scouts doet al enkele jaren mee aan deze actie en we vragen, net zoals ieder jaar, om
deze flapjes op te sparen. Zo kunnen we deze gebruiken om melk van Joyvalle of sinaasappelsap van
Appelsientje te voorzien op kamp.
Hoe werk het?
Spaar de gele flapjes van de deelnemende verpakkingen van Joyvalle en Appelsientje, want 10 flapjes
= 1L gratis Joyvalle AA melk of Appelsientje sinaasappelsap.
Indien jullie mee zouden willen doen, mogen jullie de verzamelde flapjes afgeven aan de
desbetreffende leiding van jullie zoon of dochter. Zij zorgen er dan voor dat deze tot bij de
groepsleiding geraken.

Joepie! Er staat weer een nieuwe maand klaar vol leuke activiteiten.
Kijken jullie even mee?
5 Mei 14:00 tot 17:00
Vandaag staat zwemmen op het programma!
Meer info kan je vooraan in ’t Skoeteke vinden.

12 Mei 14:00
tot 17:00
Activiteit in het teken van 70j Aloysius.
Meer info vooraan!
19 Mei 14:00 tot 17:00
Vandaag gaan we naar het Kabouterbos.
Zouden enkele ouders ons kunnen
vervoeren?
26 Mei 18:00 tot 20:00
Deze week is het casinovergadering.
Wie wordt de rijkste kapoen? Afspraak aan het lokaal
van Geel.

Dag Kapoenen!

ZWEMVERGADERING
05/05.
Meer info vooraan!

JOM IN HET
KABOUTERBOS 19/05

Op de activiteit in het teken van
70j Aloysius 12/05
Meer info vooraan!

DE WATERSPELEN
26/05

Alle vergaderingen gaan door van 14u tot 17u.
Zouden enkele ouders ons op 19/05 naar het Kabouterbos willen vervoeren?
Groetjes van de kapoenenleiding!

Dag wolven, Het is weer een nieuwe maand vol met avontuur!
Zaterdag 19
mei van 14
tot 17 uur

We gaan naar het Kabouterbos!
Zouden enkele ouders ons
kunnen vervoeren?

Zaterdag 5 mei
van 14-17 uur

ZWEMMEN: Joepie vandaag gaan we zwemmen in het
zwemband van Geel met alle takken!
Meer info vooraan.

Zaterdag 12
mei van 1417 uur

Vandaag staat de vergadering helemaal in het teken van 70
jaar Aloysius!
Meer info vooraan.

Groeten van de tofste leiding!
Dieter – Wout – Dries & Bert

Zaterdag 26 mei
van 14-17uur

WATERSPELLETJES:
Vandaag wordt het dikke
waterpret!

Seg mannekes niet
vergeten dat het op
26/5 pleinspellekes
zijn he! Van 14u tot
17u!

Vandaag staat de
vergadering in het
teken van 70j
Aloysius.
Meer info vooraan!

Jow Fien wat staat
er voor 19/5 op het
programma?

Vandaag gaan we
zwemmen van 14u
tot 17u, Moriaan,
dus zie maar dat ge
uw zwembroek niet
vergeet!
Meer info vooraan!

Josse kameraad, wat
gaan we 5/5 doen?

Hey Vic maat, wat
zijn de plannen op
12/5?

We gaan van 14u
tot 17u naar het
Kabouterbos!
Zouden enkele
ouders ons
kunnen
vervoeren?

Los de rebus op om te weten te komen wat we deze maand allemaal gaan doen:
Zaterdag 5 mei gaan we van 14 tot 17u … Meer info vooraan!

12 mei is het: (Meer info vooraan!)

19 mei gaan we van 10 tot 17u: (kom zeker met de fiets en breng een zwembroek, handdoek en €4
mee)

26 mei is het van 10 tot 14u: (mannen van bel mogen rechtstreeks gaan)

Beste jong-givers,
Een nieuwe maand vol leuke activiteiten staat weer voor de deur. Kijken jullie even mee?

5 mei 2018, 14u-17u
Ben jij een echte waterrat? Dan heb je geluk, want wij gaan naar het
zwembad van Geel!
Met de handdoek in de hand, gaan we chillen aan de waterkant!
(Meer info vooraan)

12 mei 2018, 14u-17u
Leg je haar alvast goed, want we gaan een fotomoment tegemoet.
70 jaar Aloysiusscouts moeten we vieren, hier ga je je sowieso plezieren!
(Meer info vooraan)

19 mei 2018, 14u-17u
Vandaag maken we geen bocht, we doen een rechtendoortocht.
Doe geen goeie kleren aan, we gaan in de modder staan!

26 mei 2018, 14u-17u
Tegen een waterspelletje zeg ik geen nee, doe allemaal maar mee.
Met een waterballon in de hand, wordt het super plezant!

Toon, Joris en Stef

Beste verkenners,
De laatste weken is aan het licht gekomen dat de Facebook-gegevens van miljoenen gebruikers gelekt zijn
naar een Amerikaans bedrijf. Onder deze gebruikers waren ook tienduizenden belgen betrokken.
Helaas zijn ook de gegevens van de verkenners gelekt.

Groetjes jullie leiding xoxo

