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Afzendadres en VU 
St.-Aloysiusscouts VZW 

Schuttershof 2c 
2440 Geel 

 
 

INSCHRIJVEN KAMP 
 Maandag 27 mei 
 
TRAPPISTENAVOND 
 Zaterdag 29 juni 
 @ Lokaal Geel 
  
 
 
 
 



 

Deadline inschrijvingen kamp: maandag 27 mei 

Inschrijven voor het kamp kan tot vrijdag 27 mei op https://st-
aloysiusscouts.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. 
 
Vergeet jullie ook zeker niet in te schrijven voor onze bezoekdag op zondag 14 
juli, wat ook via onze website kan. De deadline hiervoor is eveneens maandag 
27 mei. 

De leiding en de foeriers kijken alvast uit naar een superleuk kamp en wij 
hopen jullie natuurlijk ook!  

Proefwerken en examens: maand juni  

Niet alleen jullie zoon of dochter hebben toetsen, maar ook onze leiding kruipt 
spoedig achter hun boeken. We kiezen er voor om onze werking te laten 
doorgaan gedurende deze periode, maar de meeste vergaderingen zullen door 
die reden doorgaan in de avond, met een aantal uitzonderingen. Bekijk dus 
zeker elke week goed de uren van de vergadering! 

Onze leiding zal hun best doen om zoveel mogelijk aanwezig te zijn op de 
vergaderingen. Indien iemand van de leiding niet kan, zullen we de nodige 
vervanging voorzien. Wees dus niet verbaasd wanneer er plots een onbekende 
leider of leidster aan de poort staat. Je zoon of dochter kent hem/haar 
ongetwijfeld!   

https://st-aloysiusscouts.be/inschrijvenkamp/
https://st-aloysiusscouts.be/inschrijvenkamp/


 

Trappistenavond: zaterdag 29 juni 

Op zaterdag 29 juni organiseren de Giver- en Verkennerleiding hun jaarlijkse 
Trappistenavond! Deze avond zal er een ruime keuze aan trappisten, 
frisdranken en versnaperingen zijn en dit alles aan zeer democratische prijzen!  

Ook dit jaar vindt onze trappistentombola weer plaats, waar er elk uur een lot 
zal worden getrokken waarmee er een zeer leuke prijs te winnen valt! We 
verwelkomen jullie graag allemaal vanaf 20u aan het lokaal in Geel 
(Schuttershof 2C, achter sporthal De Doelen). De opbrengst gaat integraal naar 
het buitenlands kamp van 2021.  
We hopen op een massale opkomst! 

Een reis boeken? Een andere online aankoop? 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 ;) 

En natuurlijk de andere winkels en webshops niet te vergeten: Bol.com, 
Decathlon, Coolblue, Collishop, Torfs, Collect&Go, Hema, Zalando, AS 
Adventure, Dreamland, JBC ... Blijf ons steunen, blijf Troopen!  

 

 

http://www.trooper.be/aloysius


 

 
 Naar ‘t schijnt ist 

1 juni 
gezelschapsspel
-avond. 18u-20u 

@lokaal 

En 8 juni ist 
pisquiz. Breng 
allemaal een 

plastic beker mee. 
18u-20u @lokaal 

WHAAA 15 juni is het 
filmavond. Breng een film 
mee die leuk zou zijn om 
te kijken als je wil. 18u-

20u @lokaal 

OMG en ik denk dat 
het 22 juni 

Pijlzetterstocht is. 
18u-20u @lokaal 

Als laatste activiteit 
van het scoutsjaar 

doen we een 
gezellige BBQ. 

Breng allemaal een 
vleesje mee voor op 

de BBQ. 14u-17u 
@lokaal 

VERGEET JE NIET IN TE SCHRIJVEN 
VOOR KAMP!!! DEADLINE IS 27 MEI!!!! 



K3 - 10.000 top kapoenen 
Doe je mee we doen samen een quiz (1 juni van 18u-20u) 

Met een boodschap erin 
En geven die mee in dit ‘t Skoeteke 

En we melden alle kapoentjes heel lief 
Met deze kauwgommenquiz  

amuseren we ons vast en zeker wel 
Vergeet het niet, het wordt vast weer superleuk! 

 
10.000 leuke vragen, stellen we jullie dan 

10.000 toffe vrienden, zie je dan weer terug 
10.000 kauwgomballen, kleuren je mond dan gauw 

10.000 lieve snoetjes, waar ik zo van hou 
 

Zijn we allemaal weer terug bij elkaar  
Weet je wat we dan doen 

We maken iets met onze leiding klaar  
Het menu blijft nog wel even geheim 

Maar ik verklap je alvast 
Het koken zal echt weer fantastisch zijn (8 juni 18u-20u) 

Het eten zal om van te smullen zijn. 
 

10.000 zonnestraaltjes, hopen we nu weer op  
10.000 waterballonnen, vliegen door de lucht (15 juni 18u-20u) 

10.000 waterdruppels, maken onze kapoentjes nat 
10.000 blije gezichtjes, daar gaan we mee op pad 

 
In deze late uurtjes kijken we samen film (22 juni 18u-20u)  

Heb je een leuk idee, breng deze dan vast mee 
Snoep en chips zal niet ontbreken, daar zorgt de leiding voor 

Het enige dat jij moet hebben, is een goed humeur 
 

Ayee lé lé lé lé (ayee lé lé lé lé) 
Ayee lé lé lé (ayee lé lé lé) 

Ayee lé lé lé lé (ayee lé lé lé lé) 
Ayee lé lé lé (ayee lé lé lé) 

 
Vandaag is het de laatste keer, samen met onze groep 
Daarom gaan we samen spelen, niet heel ver van hier 

De speeltuin Kinderweelde, daar gaan we dan naartoe 

Hopelijk zijn er wel ouders die ons kunnen brengen (We spreken af aan de lokalen van 
Winkelomheide en hopen op ouders die ons naar de speeltuin van Meerhout willen brengen 29 

juni 14u-17u) 
                            Kaulille, here we come!  



 
 

Hoi wolven, wij hebben voor de maand juni vele leuke activiteiten voorzien voor 
jullie! 

 

 
 

Groeten van de beste leiding! 
Jochen, Stijn, Johan en Stéphane 

1/06/2019: 18u-20u 
verrassingsvergadering: 
vandaag voorzien wij een 
verrassingsvergadering 
voor jullie! 

8/06/2019: 18u-20u  
Game-avond: vanavond 
gaan we samen gamen! 
Neem gerust jullie 
toestellen en/of spelletjes 
mee! 

15/06/2019: 18u-20u 
Filmavond: Vanavond 
kijken we met z’n allen 
een leuke film! Breng 
zeker je favoriete film 
mee!! 

22/06/2019: 18u-20u  
Waterspelletjes: 
Op zo’n warme dag 
gaan we ons eens goed 
amuseren met 
waterspelletjes! 

22/06/2019: 14u-17u  
Afscheidsfeestje: 
De laatste vergadering 
van het jaar gaan we 
vieren met een leuk 
afscheidsfeestje! 



 

Dag maten! Samen zetten we de laatste maand van het scoutsjaar weer vol goesting 
in! Dat betekent natuurlijk ook dat het kamp steeds dichterbij komt! Jullie leiding zit al 
op hete kolen! Let op deze maand zijn het avondvergaderingen, behalve de laatste 
zaterdag! 

1 juni van 18u tot 20u 

Vandaag komt de creatieve kunstenaar in ons naar boven, want we 
gaan namelijk T-shirts schilderen! Neem een witte T-shirt mee. 

                                                                 

                       8 juni van 18u tot 20u 

   Time for ne pisquiz! Joepieeee!  

Gouden tip: drink als training voor de quiz elke avond voor je 
gaat slapen 2L water! 

 

15 juni van 18u tot 20u 

Vandaag halen we onze beste kookkunsten boven, want we 
gaan lekker maar gezond koken! 

 

22 juni van 18u tot 20u 

Neem vandaag jullie favoriete film mee want vandaag toveren 
we de lokalen om tot een cinema! 

29 juni van 14u tot 17u 
Vandaag gaan we naar de speeltuin van Meerhout van 14u tot 17u! 

 



 

Dag jongverkenners, de laatste maand van het scoutsjaar is aangebroken, dus vliegen we er nog één 
keer helemaal in! 

 

1/06/2019: We zetten de 
eerste zaterdag van juni in 
met een klassieker: 1 tegen 
allen! We spreken af van 19u 
tot 21u30 aan onze lokalen in 
Geel. 

 

 

08/06/2019 van 19u tot 21u30: Vanavond gaan we 
gewoon lekker film kijken! Aarzel zeker niet om jullie 
eigen films mee te nemen. 

 

 

15/06/2019 van 19u tot 21u30: 
Vandaag spelen we waterspelletjes. 
Breng jullie waterpistool mee en kleren 
die nat mogen worden! 

22/06/2019 van 19 tot 21u30: Doe 
vandaag jullie sportieve kledij maar aan 
en vergeet zeker jullie fiets niet, want we 
gaan sporten! 

 

 

29/06/2019 van 14u tot 17u: We sluiten het 
scoutsjaar af met een klassieker: de 
rechtendoortocht! Vergeet jullie fiets niet en doe 
zeker slechte kleren aan x 

 

Vriendelijke groeten van jullie beste leiding: Choco, Goele en de Raawe. En tot op kamp! 



 

Beste jonggivers, 
Nog een maand en we vertrekken op kamp! Ook deze maand staat er weer heel wat leuks 
op de planning. Let op: het zijn avondvergaderingen van 19-21.30 uur.  
Enkel met de woudloperskeuken (zaterdag 15 juni) gaat de vergadering door in de 
voormiddag van 10-13 uur.  

 
Als we weer eens wandelen gaan, Hoera Hoera 

Zaterdag 1 juni: filmavond van 19-21.30 uur 
Met veel gejuich bijgestaan, Hoera Hoera 

Op winterwandeling of op ’t kamp 
Hoor je al van ver ’t gestamp 

Want iedereen is blij bij de Aloysiusscouts 
Zaterdag 8 juni: T-shirts maken van 19-21.30 uur 

Neem een witte T-shirt mee 
 

Als ’t bosspel is of nen tocht, Hoera Hoera 
Of als we wafels hebben verkocht, Hoera Hoera 

Dan staan we ’s zaterdags steeds zo blij 
Zaterdag 15 juni: woudloperskeuken van 10-13 uur 

In Geel, In bel of in de W’hei 
Want iedereen is blij bij de Aloysiusscouts 

We spreken om 10 uur af aan onze lokalen en fietsen dan samen naar Bel 

In de zomer is het feest, Hoera Hoera 
Want op ’t kamp zijn w’ een beest, Hoera Hoera 

Zaterdag 22 juni: waterspelletjes van 19-21.30 uur 
In ’t binnen of in ’t buitenland 
We vinden het altijd plezant 

Want iedereen is blij bij de Aloysiusscouts 

Ook vriendschap is van groot belang, Hoera Hoera 
Daardoor bestaan we al zo lang, Hoera Hoera 

De toffe sfeer die schept een band 
Sinds ‘48 houdt die al stand 

Want iedereen is blij bij de Aloysiusscouts 
Zaterdag 29 juni: afscheidsfeestje van 19-21.30 uur 

 

Stevige linker, 
De leiding! 



 
 
 
Beste verkenners, 
De laatste maand van het jaar is weer aangebroken. Stilaan komt ons kamp naar Kaulille 
dichterbij. Traditioneel zijn het in juni avondvergaderingen door de examens.    
 
1 juni van 19u tot einde 

8 juni van 19u tot 21:30u  

 
 
15 juni van 19u tot 21:30u  

 
 
22 juni van 19u tot 21:30u  
 
 
 
 
 
 

29 juni: Daguitstap(je) en Trappistenavond 
klaarzetten 
Onze befaamde trappistenavond komt er weer aan. 
Hier gaan we alles voor opstellen. Voor we aan deze 
klus beginnen, staat er nog een leuke activiteit 
gepland. Meer info volgt via Whatsapp.  
 
Groeten van de allerbeste leiding, 
Robin, Mauro & Bert 
 



 

 

1 juni: Champions league 
finale, 19.00 – einde match 
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