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Zomerbar Bel
Het laatste weekend van september (24, 25 en 26/09) zal er jammer genoeg geen
scoutsactiviteit doorgaan, maar niet getreurd, daar is natuurlijk een goede reden voor!
Dit weekend organiseert de leiding een zomerbar met tal van randactiviteiten aan de
lokalen van bel. Kom dus zeker een kijkje nemen (en maak ook maar wat reclame 😛 )
Hieronder een grove schets van hoe het weekend zal verlopen:
Op vrijdag starten we de bar met een beerpongtoernooi en danscafé avond.
Zaterdag zullen er enkele wandelingen plaatsvinden, dit geheel voorzien van kraampjes
onderweg met een lekker hapje en drankje! ‘s Avonds bakken we hamburgers en zal de
bar nog heel de avond open zijn. Op zondag zal onze familiedag plaatsvinden, neem dus
al jullie mama’s en papa’s mee naar Bel, de leiding organiseert er leuke
scoutsactiviteiten en ook de bar zal heel de dag open zijn. Eindigen doen we zondag met
een pasta-avond.
Verder info wordt door gecommuniceerd via de facebook pagina, houdt deze dus zeker
in de gaten (want voor bepaalde activiteiten zal je vooraf moeten inschrijven).
We zien jullie daar xoxo de leiding

Inschrijvingen
Vanaf heden staat onze inschrijvingssite ook weer online. We raden jullie aan om jullie
zoon of dochter zo snel mogelijk in te schrijven op:
https://st-aloysiusscouts.be/inschrijven
Het is belangrijk dit te doen voor eind september, zodat je zeker op de hoogte blijft van
alle belangrijke info en ook steeds ‘t skoeteke aankrijgt via mail.

Hebben jullie ook zoveel zin in het nieuwe scoutsjaar? Jullie nieuwe leiding
alvast wel!
04/09 van 14u-17u aan de
Kapucienenberg in Bel
We beginnen het scoutsjaar
natuurlijk met de
startactiviteit. Deze vindt
plaats in Bel en hier leren
jullie alvast jullie leiding voor
het komende jaar kennen.
11/09 van 14u-17u in Geel
Vandaag mogen jullie
allemaal jullie vriendjes
meenemen en dan zullen we
ze laten zien hoe leuk de
scouts wel niet is!
18/09 van 14u-17u in Geel
De laatste activiteit van de
maand zal een super leuke
pijlzetterstocht zijn doorheen
Geel.
25/09
Het laatste weekend van
september organiseert de
leiding allerlei leuke activiteiten in Bel. Meer info hierover vind je vooraan in ‘t
skoeteke.

Groetjes van jullie leiding

Hoi kapoentjes, Zin in het nieuwe scoutsjaar??? Jullie nieuwe geheime leiding alvast wel!!!
Kijken jullie mee welke coole activiteiten we deze maand gaan doen?

4/9 van 14h – 17h (we
spreken rechtstreeks af aan
de Kapucienenberg in Bel)

Geen scouts maar kijk voor
meer info vanvoor in het
skoeteke.

Vriendjesdag, neem allemaal jullie
maatjes mee naar de scouts!!
11/9 van 14h – 17h

Speeltuinentocht door de Hei.
18/9 van 14h – 17h

25/9 van 14h – 17h
Overgang, Hier komen jullie te
weten wie jullie nieuwe leiding
wordt!!!

Halloooo Wolven!! Hier jullie nieuwe en nog geheime leiding, wij staan al te
popelen om het nieuwe scoutsjaar met jullie te starten!
We beginnen het scoutsjaar met de overgang! Hier komen
jullie te weten wie jullie nieuwe leiding is, spanneeend! De
overgang vindt plaats aan de Kapucienenberg in Bel van 14u17u.

Vandaag is het vriendjesdag! Jullie mogen allemaal een
maatje (of meerdere
) meepakken, dan gaan we hun
samen het goeie scoutsleven laten zien!
(scoutslokalen Geel 14u-17u)

Smeer die sportieve benen al maar in want vandaag doen
we sportvergadering! (scoutslokalen Geel 14u-17u)

De laatste zaterdag van september is het helaas geen
scouts
Maar jullie zijn meer dan welkom met de
ouders in Bar Bel!! (meer info vooraan in ’t skoeteke)

Wij kijken er alvast heel erg naar uit! Jullie ook?
Groetjes, jullie secret leiding sshht...

Hoipiepeloi, hopelijk zijn jullie allemaal uitgerust van het mega leuke kamp, en
hebben jullie er even veel zin in als ons om het nieuwe jaar te starten!!
Er gaat weer een fantastisch scoutsjaar van start, hopelijk
hebben jullie er even veel zin in als ons! Jullie worden 4
september allemaal verwacht op de Kapucienenberg in Bel
van 14u-17u. Wie wordt jullie nieuwe leiding?
… SPANNEND

11 september is het vriendjesdag whoew! Neem allemaal een vriendje of
vriendinnetje mee (meerdere mag ook natuurlijk), zodat we ze kunnen laten
meegenieten van onze mega leuke scoutsactiviteiten! Jullie worden verwacht
van 14u-17u aan de lokalen in Winkelomheide.

18 september doen we een mega coole TIE DYE vergadering!!
Vergeet geen witte t-shirt mee te brengen. Doe ook niet jullie beste
kleren aan want dat kan wel eens verkeerd aflopen oepsie.. We
verwachten jullie van 14u-17u aan de lokalen in Winkelomheide.

25 september is het jammer genoeg geen scout, ohnn
MAAAAR… dit heeft uiteraard een
zeer goede reden. De leiding is dat weekend aan het werk in Bel (Kruiskwacht). We
organiseren een scouts bar met verschillende leuke activiteiten. Kom zeker een kijkje nemen
met mama, papa, oma, opa, … Hopelijk zien we jullie daar, voor meer informatie kijk
vooraan in het skoeteke!
Groetjes van jullie nu nog onbekende leiding, wij kijken er al heel erg naar uit. Tot snel!
KUSJES XXX

Beste JVK, om het scoutsjaar weer super plezant van start te gaan hebben wij
onderstaande activiteiten voorzien! Zoek de woorden die bedoeld worden met de
uitleg en probeer ze in te vullen in het kruiswoordraadsel. Alle activiteiten zijn
van 14u tot 17u. We spreken telkens af aan de lokalen in Geel buiten op 4
september, dan worden jullie in Bel verwacht aan de Kapucienenberg. Allen met
de fiets!!

25/09 is het helaas geen scouts, maar organiseren we wel een zomerbar waar
jullie allemaal welkom zijn om allerlei leuke activiteiten te komen doen!

Groetjes, de nog onbekende JVK-leiding ...

JOEPIEEEEE, eindelijk is het weer zover!! Jullie nieuwe leiding heeft er alvast mega veel zin
in, hopelijk jullie ook! In september spreken we altijd af van 14 tot 17u. Vergeet zeker niet
met de fiets te komen

Aangezien het nieuwe scoutsjaar weer gaat beginnen en jullie nog niet weten wie jullie
leiding is, vertelt Johnny wat we deze maand allemaal gaan doen!

Zaterdag 11
september is het
daguitstap! Meer info
volgt nog!

Zaterdag 4
september is het
overgang van 14u
tot 17u

Jammer genoeg is
het zaterdag 25
september geen
scouts maar kom
zeker eens een
kijkje nemen in
de zomerbar in
Bel

Zaterdag 18
september gaan
we sjorren in
Bel van 14u tot
17u

Ook nog veel groetjes
van jullie nieuwe leiding
die helemaal klaar zijn
om er een fantastisch
jaar van te maken!!!

