40ste

jaargang: 2020-2021

Maand: juni 2021
Nummer: 10
P409906

CAFÉ GIVERS EN
VERKENNERS
Zaterdag 26 juni
INSCHRIJVEN KAMP
Maandag 31 mei

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

Deadline inschrijvingen kamp: maandag 31 mei
Inschrijven voor het kamp kan tot vrijdag 31 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.
De leiding en de foeriers kijken alvast uit naar een superleuk kamp en
wij hopen jullie natuurlijk ook!
In het kampblaadje vinden jullie meer info terug over de details van het
kamp!

Café Givers en Verkenners
Zaterdag 26 juni doen onze givers en verkenners het cafeetje in
Winkelomheide open. Reserveer alvast een plaatsje in jullie agenda
hiervoor, meer info volgt nog!

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!

Een reis boeken? Een andere online aankoop? Gebruik
Trooper!
Nu we terug enkele goede vooruitzichten hebben, denken enkelen onder
jullie er misschien aan om tijdens de zomermaanden terug op vakantie te
gaan, wil jij daarbij 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!

Heyhoi liefste kapoentjes,
Deze maand staan er weer mega leuke activiteiten gepland maar vergeet niet: het is weer
avondscouts vanaf nu. We verwachten jullie allemaal van 18:00u tot 20:00u aan de lokalen!!

Lieve groetjes van de leiding: Charlotte, Kamil en Eva

Op 5 juni gaan we kijken wie van onze kapoentjes
de grootste mond heeft… We spelen een
kaugomballenquiz en zijn heel benieuwd wie er zal
winnen!! We verwachten jullie van 18-20u aan de
lokalen van Winkelomheide!

Op 19 juni kijken we film!
Zorgen jullie voor jullie
lievelingsfilms? Dan zorgen
wij voor de lekkere snacks!
Van 18-20u aan de lokalen in
Winkelomheide!

Op 12 juni houden we het
ultieme HAWAÏ-feestje, wie-owie zal het beste verkleed
zijn? Het feestje gaat van start
om 18u (tot 20u) aan de
lokalen in Winkelomheide!
Op 26 juni sluiten we af
met leuke waterspelletjes!
We spreken af van 14u 17u aan de lokalen in
Winkelomheide.

Beste ouders,
Tijd voor weer een hele maand leuke activiteiten, deze maand gaan echter alle activiteiten door van
18:00 tot 20:00 mits alle leiding examens hebben in de maand Juni. Voor de activiteiten te weten te
komen moeten jullie jullie beste rebus skills bovenhalen.😊
Zaterdag 5 juni (18:00-20:00 aan lokalen van Geel):
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Zaterdag 19 juni (18:00-20:00 rechtstreeks aan de Boogaard):
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Zaterdag 26 juni (18:00-20:00 aan de lokalen van Geel):
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Groetjes van jullie leiding Stien, Stéphane en Johan!

= ………………………

Dag wouters, het is alweer juni maar deze maand zit dan ook boordevol leuke activiteiten.
De vergaderingen zullen telkens in de avond doorgaan van 18u tot 20u.
Kunnen jullie de activiteiten zoeken in deze woordzoeker? (de datum van de vergadering staat steeds
vlak voor de activiteit)

Groetjes jullie liefste leiding!! 😊

Geachte leden van de JVK
Omwille van de examens zullen deze maand de vergaderingen doorgaan in de
avond van 19u tot 21u30.

Menu juni
Voorgerecht
Zaterdag 5 juni starten we met een bitterballenquiz.

Tussengerecht
Zaterdag 12 juni organiseert de leiding een cantus dus warm alvast jullie stembanden maar op

Hoofdgerecht
Zaterdag 19 juni zal er op de gameavond worden gestreden om de titel voor beste gamer van
de JVK

Dessert
Trek jullie meest stijlvolle kostuum aan en zet jullie pokerface al maar op want Zaterdag 26 juni
is het casinonight

xx gnidiel eilluj nav sejteorg nad tot kjilepoh . neod sejtellepsretaw
ew naag ne u71 tot u41 nav laamron raam !! stuocs dnova neeg
teh si 60/62 po ne . nelliw eilluj sla nemeneem mlif nee negom
eilluj amenic thculnepo ew neod 60/91 po sutnac ew neod 60/21
po ! deelkrev raam laamella mok ne onisac ew neod 60/50 po u71
tot u41 nav teh si nad 60/62 evlaheb 03:12 tot u91 nav
gniredagrev ekle teh si dnaam ezed nedel etseb gad

Nief mund = nief skoeteke, elk vergadering van 19-21u30 in Geel
5 juni

Dragonair = Paddekes/pogo
tocht

12 juni

Sandslash = Movie night
- fix snacks
- fix boit
- suggesties welkom in
whatsapp

19 juni

Alakazam = Trappistenavond
Cafeetje Hei

26 juni

Arcanine = Gamevergadering

Juuw de balle xo de leiding

Johnny vertelt deze maand wat we gaan doen! Het is jammer genoeg de laatste maand maar niet de
minste! Alvast de groetjes van jullie leiding.

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

