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38ste jaargang: 2018-2019
Maand: mei 2019
Nummer: 9
P409906

Jongste takken @ Lilse Bergen
Oudste takken @ Leuven

ZWEMMEN
Zaterdag 18 mei
@ Zwembad van Geel
INSCHRIJVEN KAMP

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

Daguitstap: zaterdag 4 mei
We starten met z’n allen deze maand, op zaterdag 4 mei, met een knaller: de
jaarlijkse daguitstap! Waarom zo snel? Het kamp valt vroeg dit jaar en dan is
het leuker om ook eerder op daguitstap te gaan, zodat de leukste activiteiten
van het jaar niet meteen op elkaar aansluiten.
Jongste takken
Dit jaar gaan we op daguitstap naar de Lilse Bergen. We spreken af aan de
lokalen in Geel om 8u30, waar de bus het vervoer zal overnemen. Omstreeks
16u15 kunnen de ouders ons terug verwachten aan de lokalen in Geel.
De prijs bedraagt 9 euro per persoon. We zouden natuurlijk graag weten met
hoeveel we gaan. Daarom vragen wij om jullie even voor 29 mei in te
schrijven via deze link https://forms.gle/kve21TWfnJFX2djx6, zodat wij
goed voorbereid op daguitstap kunnen vertrekken.
Wat heb je allemaal nodig:
- Lunchpakket
- Drinken
- Snack
- Regenkledij in geval van slecht weer
- Zwemkledij en handdoek in geval van goed weer
Oudste takken
De jonggivers en jongverkenners trekken met de trein richting Leuven. We
verzamelen met z’n allen om 8u30 aan het station in Geel en zullen ook daar
terug aankomen omstreeks 17u. Wat we daar allemaal gaan beleven, blijft
nog even een verrassing! Vergeet zeker geen lunchpakket en eventueel een
beetje zakgeld.

Zwemmen: zaterdag 18 mei
Naar goede gewoonte vindt ook dit jaar weer het zwemmen met alle takken
plaats in het zwembad van Geel.
De Kapoenen, Wouters, Jonggivers en Givers van Winkelomheide worden om
10u rechtstreeks aan het zwembad verwacht, waar ze daar ook weer
opgehaald mogen worden/met de fiets huiswaarts mogen keren om 13u.
De Kapoenen, Wolven, Jongverkenners en Verkenners van Geel worden
allemaal om 10u rechtstreeks aan het zwembad verwacht, waarna ze om 13u
terug opgehaald mogen worden/met de fiets huiswaarts mogen keren.
Niet vergeten:
Zwembroek/bikini/badpak, handdoek, zwembril en bandjes indien nodig.

Deadline inschrijvingen kamp: maandag 27 mei
Inschrijven voor het kamp kan tot vrijdag 27 mei op https://staloysiusscouts.be/inschrijvenkamp/.
De kampprijs voor de jongste takken bedraagt €125 en voor
de oudste takken €140. Je kan het kampbedrag overschrijven naar BE73 7330
2691 0860 / St.-Aloysiusscouts / 2440 Geel. In de mededeling plaats je het
volgende: TAK - VOORNAAM - NAAM.
Als laatste kijk je ook nog je individuele steekkaart na op Scouts & Gidsen
Vlaanderen. Pas als deze drie zaken afgerond zijn ben je volledig ingeschreven
en klaar om mee op kamp te vertrekken.

Een reis boeken? Gebruik Trooper!
Wil jij ook graag onze scouts steunen? Boek jij jouw reis 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!
Goed nieuws: ook voor jouw boekingen op Booking.com of websites voor
vliegtickets kan je even langs Trooper passeren ;)

4/5:
Daguitstap:
kijk bij rubriek
‘mama’s &
papa’s’!

11/5:
Waterspelletjes
van 14u-17u aan
ons lokaal in
Geel! Vergeet
geen droge
kleren.

25/5: Bosspel,
14u-17u, afspraak
aan het lokaal in
Geel: Kunnen
ouders ons naar
Bel brengen?
18/5: Zwemmen, 10u-13u,
afspraak aan het zwembad van
Geel en vergeet geen
zwemkledij.

Liefste kapoenen, voor de maand mei staan er weer tal van leuke activiteiten voor ons klaar!
Zo begint de maand met een leuke daguitstap woooohoooooh!

4 mei: vandaag gaan we op daguitstap naar de Lilse
Bergen. Meer info vinden jullie vooraan in ’t
Skoeteke!

11 mei: oehooeee spannend, vandaag is het een verrassingsvergadering. Ook zo benieuwd? kom
zeker langs en kom kijken wat voor leuke verrassing de leiding voor jullie in petto heeft. De
vergadering gaat door van 14u – 17u.

18 mei: vandaag gaan we met ons allen zwemmen in het zwembad van Geel. Deze vergadering gaat
door van 10u tot 13u. We spreken rechtstreeks af aan het zwembad van Geel. Meer info vind je
vooraan in ’t Skoeteke!

25 mei: sportvergaderingggg! Trek jullie
sportschoenen maar aan, want van 14u – 17u
gaan wij volop sporten!

Dus weeral een super leuke maand, tot dan!
Xxxxxx jullie leiding

Hallo beste wolven, deze maand gaan we weer leuke activiteiten
beleven. Kijken jullie mee?

Hoi hoi wouters, we gaan deze maand weer supertoffe activiteiten doen!
Hopelijk zijn jullie er allemaal bij! Alvast veel groetjes van jullie leiding!

Zaterdag 4 mei gaan
we op daguitstap!!!
Meer info vooraan
in ‘t Skoeteke!

Zaterdag 11 mei
gaan we van 14u tot
17u waterspelletjes
spelen!
Zaterdag 11 mei
gaan we van 14u tot
17u waterspelletjes
spelen

Zaterdag 18 mei gaan
we van 10u tot 13u
zwemmen in het
zwembad van Geel.
We spreken dan ook
rechtstreeks af aan
het zwembad! Zie ook
vooraan in ’t
Skoeteke!

Zaterdag 25 mei gaan
we van 14u tot 17u
teambuildingactiviteiten
doen!

4 mei gaan we op daguitstap naar
Leuven!
Meer info vooraan in ’t Skoeteke.

11 mei houden we woudloperskeuken van 10u tot 14u. We spreken
eerst af aan onze lokalen en fietsen dan samen naar Bel!

18 mei gaan we van 10u-13u baden in het
zwembad van Geel.We spreken rechtstreeks af
aan het zwembad van Geel!
Meer info vooraan in ’t Skoeteke.

25 mei doen we battle royale vergadering
van 14u tot 17u. Afspraak aan de
lokalen!

Groeten van de leiding!

4/05/19
Het is daguitstap: we gaan met de trein naar Leuven !
Om 8u30 spreken we af aan het station van Geel en om 17u zijn we terug aan het
station van Geel.

11/05/19
We gaan het vlot sjorren voor de vlottentocht van 14u tot 17u. We spreken eerst
samen af aan onze lokalen en fietsen dan samen naar Bel!

18/05/19
We gaan zwemmen van 10u tot 13u!!
We spreken rechtstreeks af aan het zwembad van Geel. Meer info vooraan in ’t
Skoeteke!

25/05/19
Nu ons vlot af is, moet er natuurlijk nog een tocht gedaan worden !
Dat doen we van 10u tot 17u! We spreken eerst samen af aan onze lokalen en
fietsen dan samen naar Bel!

Groeten van de tofste leiding:
Wokke , Pran , Lotte en Arni

Dag verkennertjes, kennen jullie dit lied?
Als we weer eens op Tour of Duty gaan, Hoera Hoera
Met veel gejuich bijgestaan, Hoera Hoera
Op 4 & 5 mei in Bel
Hoor je al van ver ’t gestamp
Want iedereen is blij bij de Aloysiusscouts
Als ’t leidingswissel is, Hoera Hoera
Op 11 mei van 14u – 17u in Geel, Hoera Hoera
Dan staan we ’s zaterdags steeds zo blij
In Geel, In bel of in de W’hei
Want iedereen is blij bij de Aloysiusscouts
In de zomer is het feest, Hoera Hoera
Want we gaan zwemmen op 18 mei van 10u - 13u*, Hoera Hoera
In ’t binnen of in ’t buitenbad
We vinden het altijd plezant
Want iedereen is blij bij de Aloysiusscouts
*Meer info vooraan in ’t Skoeteke!

Ook vriendschap is van groot belang, Hoera Hoera
Daarom regelen de 2e jaars de vergadering op 25 mei van 14u tot 17u, Hoera Hoera
De toffe sfeer die schept een band
Sinds ‘48 houdt die al stand
Want iedereen is blij bij de Aloysiusscouts
Tour of Duty:
Waar/Wanneer?
Afspraak om 10u aan de Kruiskwacht in Bel. De strijd zal eindigen op zondag om 14u!

Wat neem ik mee?







Eten voor het hele weekend (boterhammen, gasvuurtje om op te koken tussendoor, gamel, …)
Waterpistool
Matje
Slaapzak
Camouflage
Reservekleren (bekijk zeker eerst eens het weerbericht ;) )

Groetjes van Mauro, Robin en Bert

Jow givers, weer een maand vol leuke activiteiten, kijken jullie even mee?

Het weekend van 4 en 5 mei van zaterdag 10u tot zondag 14u:

Niet te vergeten! Een waterpistool, eten en drinken voor heel het weekend, slaapzak en matje.

Zaterdag 11 mei van 14u tot 17u:

Zaterdag 18 mei van 10u tot 13u:

Zaterdag 25 mei van 14u tot 17u:

Niet te vergeten! Slechte en reservekledij.

Joris, Stef en Toon

