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Kamp 2022
Als eerste cadeau van het nieuwe jaar kunnen we alvast bekendmaken dat we op kamp
gaan naar Meer (deelgemeente van Hoogstraten). De jongste takken zullen er vertoeven
van 10 tot 17 juli en de oudste takken van 8 tot 17 juli.
Voor de allerjongste zal er later op het jaar ook een infoavond voorzien worden om
meer uitleg te geven hoe zo’n kamp er juist aan toegaat, vragen hierover kan je dan
ook stellen.

Brunch: zaterdag 9 april

Na een aantal verloren jaren is het eindelijk is het weer zo ver! Op zaterdag 9 april van
10-12u gaat onze jaarlijkse Palmemarktbrunch door. We verwachten jullie allemaal
(zowel de leden van Geel als Winkelomheide) aan de lokalen van Winkelomheide. De
brunch kost 5 euro per persoon, probeer dus gepast geld mee te nemen. Vergeet ook
zeker geen gamel, bestek en drinkbeker!
Gelieve in te schrijven via https://forms.gle/VBxbD5BWgqt8py3m8 voor woensdag 5
april zodat we kunnen inschatten hoeveel we moeten voorzien.
Tot dan!!

Paasvergadering zaterdag 16 april
Zaterdag 16 april komt de paashaas langs met wat lekkers. We spreken met alle
jongste takken ( kapoenen, wouters en wolven) af aan de tijgervlakte in Bel
(kapucienenberg)
De paasvergadering zal doorgaan van 10u-12u. Hopelijk zien wij jullie daar allemaal om
mee ons paasspel te komen spelen, zodat we zeker alle paaseitjes kunnen oprapen.
Neem zeker een zak mee om de paaseitjes in te stoppen. Tot dan!

Beste Kapoenen, deze maand zijn er weer talloze leuke vergaderingen gepland. Lossen jullie
de woordzoeker op. De woorden die we zoeken zijn Kabouterbos, Brunch, paasvergadering,
bosspel en Geel vs Hei.
02/04 gaan we van 14u tot 17u naar het
Kabouterbos in Kasterlee.
09/04 is het het brunch van 10u tot 12u
in de lokalen van Winkelomheide. Meer
info vooraan in ‘t skoeteke
16/04 komt de Paashaas langs en is het
paasvergadering in Bel van 14u tot 17u.
23/04 gaan we naar de bossen van Bel
voor een supertof bosspel van 14u tot
17u
30/04 is het de grootste wedstrijd van
het jaar namelijk Geel tegen de Hei.
Samenkomst in Winkelomheide van
14u tot 17u

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

Dag kapoenentjes, deze maand staan er weer leuke vergaderingen klaar. Kijken jullie mee wat
we gaan doen?
Za 2/4
Hopelijk hebben jullie zin om kabouters te spotten?
Want we gaan naar het kabouterbos!
We spreken daar rechtstreeks af van 14u tot 17u

Za 9/4
We hopen dat jullie honger hebben!
Want het is onze jaarlijkse heerlijke brunch
Van 10u tot 12u aan de lokalen in de Hei.

Za 16/4
Gaan jullie mee opzoek naar paaseitjes?
Want het is paasvergadering.
Van 14u tot 17u aan de lokalen van Bel

Za 23/4
We hopen hebben jullie zin om te spelen?
Want we gaan we ons uitleven op
de speeltuin van Meerhout.
We spreken daar rechtstreeks af
Van 14u tot 17u.
Za 30/4
Gaan jullie mee die van Geel verslaan?
Want het is geel tegen de Hei.
Van 14u tot 17u aan de lokalen in de Hei.

Groetjes van de leiding!
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Dag beste leden! We hebben deze maand weer fantastisch leuke vergaderingen voor jullie
klaar staan. Hieronder kan je lezen wat we gaan doen!
Luigi: Wij hopen dat jullie
vandaag super veel honger hebben
want we gaan brunchen! (10-12 u)
2/04/2022

Yoshi: Vandaag heeft jullie
leiding gekozen voor een stadspel!
(14-17 u)
9/04/2022

Peach: We gaan op weekend in Bel van
VRIJDAG 10u TOT ZATERDAG 14u

15+16/04/2022
Donkey Kong: De maand is
intussen weer om maar we
hebben nog een leuke
verrassingsquiz in petto!(1417u)
23/04/2022

Mario: Deze maand starten we met een
leuk bosspel!(14-17 u )
30/04/202
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Groetjes jullie leiding Eva, Xim, Liesl en Joppe!!!

Hey allemaal! Zoek de namen en kom met de overgebleven letters te weten wat we deze
maand voor jullie in petto hebben!

2 april van 14u - 17u:

9 april van 10u - 12u:
→ meer info vooraan in ‘t skoeteke

16 april 14u - 17u:
→ neem zeker
reservekledij mee!
23 april 14u – 17u:
→ kom met de fiets!

30 april 14u - 17u:

Beste jong givers,
Wij hebben voor jullie weer een super toffe maand gepland en hebben er alvast heel
veel zin in!! De vergaderingen van 02/04 & 23/04 gaan door van 14-17u en die van
09/04 & 16/04 gaan door van 10-12u, afspraak aan de lokalen in de Hei met de fiets!
TIP: je moet de vergaderingen al zingend zoeken met veel enthousiasme!
Als we weer eens wandelen gaan, Hoera Hoera
Met veel gejuich bijgestaan, Hoera Hoera
Op 16/04 doen we het grote rommelmarktspel
Op winterwandeling of op ’t kamp
Hoor je al van ver ’t gestamp
Want iedereen is blij bij de Aloysiusscouts
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
Op 09/04 is het brunch
In Geel, In bel of in de W’hei
Want iedereen is blij bij de Aloysiusscouts
In de zomer is het feest, Hoera Hoera
Op 23/04 gaan we op blotevoeten pad
Want op ’t kamp zijn w’ een beest, Hoera Hoera
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
Op 02/04 gaan we ons lokaal versieren
De toffe sfeer die schept een band
Sinds 48 houdt die al stand
Want iedereen is blij bij de Aloysiusscouts
Groetjes van de allerleukste leiding xxx

