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Eerste weekend
oktober geen scouts
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Afzendadres en VU
Sint-aloysiusscouts VZW
Schuttershof 2C
2440 Geel

9 oktober opruimactie oud-scouts
Op zaterdag 9 oktober is het weer zover en organiseren onze oud scouts een
zwerfvuilactie in de omgeving Doornboom Punt. Er wordt afgesproken om 9u aan het
huis vlakbij het oude voetbalveld. Er zal gedurende twee uur afval geraapt worden en
een beloning aanwezig zijn voor de helpers.
Kom jij graag meehelpen? Schrijf je dan in door een mailtje te sturen naar volgend
mailadres: bart.vandecruys@scarlet.be

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.

Oud-scouts fuif

Beste Kapoenen,
We beginnen deze maand jammer genoeg zonder scouts. De leiding gaat de rest van het jaar
voorbereiden op jaarplanningsweekend. Zaterdag 02/10 is er dus geen vergadering
.

09/10 doen we een supertoffe sportvergadering.
Vergeet dus zeker geen drinkbus met water mee te
nemen. Deze vergadering zal doorgaan van 14u-17u.

Laat op zaterdag 16/10 maar je creatieve kant zien want dan gaan we knutselen! Afspraak
opnieuw van 14u-17u.

23/10 gaan we het tegen elkaar opnemen in een
laddercompetitie. Deze zal doorgaan van 14u-17u.

Als afsluiter van deze maand gaan we op 30/10 van 14u
tot 17u pleinspelletjes spelen.

Groetjes van jullie lieftallige leiding Stien, Cesar, Alexander & Ward.

Dag kapoentjes, zijn jullie klaar voor een nieuwe maand vol leuke
activiteiten?

Knuffels van jullie leiding: Tycho, Merel, Matse & Marte

Hey Wolven!! Deze maand staan er weer tal van leuke activiteiten voor jullie klaar. Helaas is
het 02/08 geen scouts, maar niet getreurd want door de volgende afbeeldingen juist te
verbinden ontdekken jullie wat er deze maand op jullie te wachten staat.

Among us

09/08

Pijlzetterstocht

16/08

Pis quiz

23/08

Levende
gezelschapsspelletjes

30/08

Hey beste Wouters, we hebben deze maand weer super leuke activiteiten in petto!

Zaterdag 2 oktober is het
helaas geen scouts want dan is
de leiding op weekend.
Zaterdag 30 oktober
Houden we een
halloweenfeestje aan de
lokalen van
Winkelomheide van 14u
tot 17u dus trek jullie
engste kostuums al maar
aan.

23 en 24 oktober gaan
we op weekend naar de
lokalen in Bel
(kruiskwacht).We
verwachten jullie om 10u
in Bel en de ouders
kunnen jullie 24 oktober
om 14u terug
ophalen.Meer info volgt.
Groetjes van jullie super toffe leiding!!!
Eva, Joppe, Liesl en Xim xxx

Zaterdag 9
oktober is het
laddercompetitie
aan de lokalen in
Winkelomheide van
14:00-17:00 dus
bereid je maar goed
voor.

Zaterdag 16 oktober
gaan we een pisquiz
doen in de lokalen van
Winkelomheide van
14:00-17:00.

Hey allemaal, deze maand staan er weer mega toffe activiteiten op de planning!! Verbind de koppels
met elkaar om te weten te komen wat we welke datum gaan doen! Alle vergaderingen gaan door van
14u-17u.

9 oktober

•

16 oktober

23 oktober

•

•

•

•

•

•

•

•

Halloweenvergadering

Monopoly festivaleditie

Stadsspel

30 oktober

Geel VS Hei

[2 oktober is het helaas GEEN scouts, de leiding gaat dan het scoutsjaar plannen]
Groetjes van jullie leiding,
Casper, Johan en Emma
We spreken af
met de fiets aan
de lokalen
Mijn gedacht!

Dag jong givertjes, er staat weer een hele maand vol leuke activiteiten op jullie te wachten!!
Succes met het ontrafelen van de maandplanning
.
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Groetjes van jullie liefste leiding

2 oktober

9 oktober

16 oktober

23 oktober

30 oktober

Garchomp:
Vandaag doen we
sportvergadering. We
spreken af om 14u aan
de lokalen van Geel.
Metagross:
Vandaag doen we
stadsspel. We spreken
af om 14u aan de
lokalen van Geel.
Tyranitar:
We gaan dit weekend
op zee-weekend. Meer
info volgt.

Mewtwo:
Vandaag is het geen
scouts. De leiding gaat
jullie jaar inplannen.

Gengar:
Vandaag doen we
pijlzetterstocht. We
spreken af om 14u aan
de lokalen van Geel.

