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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.
Inschrijven voor het kamp kan nog tot 4 juni, wees er dus snel bij om dit in orde te
brengen. https://st-aloysiusscouts.be/inschrijvenkamp/

Trappistenavond: zaterdag 2 juli
Op zaterdag 2 juli 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!
We verwelkomen jullie graag allemaal vanaf 19u aan het lokaal in Geel (Schuttershof 2C,
achter sporthal De Doelen). De opbrengst gaat integraal naar het buitenlands kamp van
2024.
We zien jullie graag daar en hopen op een massale opkomst!

Dag kapoentjes, deze maand heeft de leiding examens dus zal de scouts ‘s avonds doorgaan van 18u
tot 20u.

Haal jullie popcorn maar boven want op 04/06 houden we een supertoffe
filmavond. Vergeet dus zeker geen kleine versnapering voor tijdens de film.

Breng 11/6 maar jullie allerleukste spelletjes mee want we gaan deze week
gezelschapsspelletjes spelen. Zou er iemand de leiding kunnen verslaan?

Zorg maar dat jullie grote honger hebben want 18/6 gaan we een
bitterballenquiz spelen.

Haal jullie bloemenketting en kleurrijkste hemdje maar boven want op
25/6 houden we een supertof Hawaï feestje.

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

Deze maand staan er weer een tal van avondvergaderingen op jullie te wachten. We sluiten deze
maand dan ook af met enkele toppers van vergaderingen. Lees hieronder verder om te weten wat jullie
te wachten staat.
04/06

Partysnackquiz van 18u-20u

11/06

Casino avond jullie mogen (lees moeten
verkleed komen 18-20u

)

18/06

We gaan koken, breng allemaal jullie gamel mee!
18-20u

25/06 Hawaï feestje we spreken rechtstreeks in Geel af om 18-20u

Knuffels van jullie leiding
Matse, Tycho, Merel, Marte

Beste wouters, we hebben deze maand weer super leuke vergaderingen voor jullie klaarstaan van
18u tot 20u! Verbindt de jullie leiding met de juiste foto om te weten te komen wat we gaan doen!
18 Juni

EVA
Gezelschapspelletjes

25 Juni

JOPPE
Sportvergadering

Groetjes van jullie leiding Liesl,Eva,Joppe en Xim

11 Juni

LIESL
Afscheidsfeestje

4 Juni

XIM
Avondwandeling

Beste JVK, we naderen weer het einde van ons scoutsjaar, en daarom hebben we
voor juni nog enkele leuke vergaderingen voor jullie voorzien! Link de juiste
Pokémon met de juiste naam om erachter te komen wanneer welke vergadering
is. In juni is het altijd avondvergadering van 19u tot 20u30, en jullie worden elke
week verwacht met de fiets!

25/06/2022

18/06/2022

04/06/2022

11/06/2022

Slakoth

Chimchar

Electabuzz

Growlithe

Ijsjestocht

Ruwe spelen

Waterspelletjes
(handdoek
meenemen)

Cantus

Stevige linker,
De JVK-leiding

Alle activiteiten gaan deze maand door van 19u tot 21.30u!!!

op zaterdag 11/6
doen we een quiz.
Doe nog maar wat
kennis op voor deze
vergadering!!!

op zaterdag 25/6 doen
we waterspelletjes. Je
mag zelf altijd leuke
spulletjes meebrengen
voor de
waterspelletjes!!!

op zaterdag 04/6 is het
uitzonderlijk de laatste
keer van 14-17u scouts.
We gaan sponsors
zoeken voor de pecho
party.

op zaterdag 18/6
doen we filmavond.
Je mag zelf altijd
een versnapering
meebrengen!!!!

Na deze maand zit ons scoutsjaar er bijna op. Nu kijken we samen uit naar het kamp!!!Succes
en vele groetjes van jullie toffe leiding ;) XXX

Beste VK’s
Omdat de examens al weer voor de deur staan en wij dus al zullen moeten blokken op zaterdag namiddag, zullen
we overschakelen op avondvergaderingen. Dit houdt in dat we jullie elke zaterdag van 19u-21.30u verwachten
aan de lokalen te Geel (tenzij anders vermeld)!
SEE UUUU en veel succes met de laatste exaampjes van het jaar
xoxo Wout, Ward en Lies

25 juni

18 juni

4 juni

11 juni

Jow matekes!
Ook in Juni is het nog scouts, maar zoals jullie al wel weten zullen het
avondvergaderingen zijn (19-21:30) met de reden dat jullie leiding hard moet studeren
(). Hieronder de mega showe vergaderingen van deze maand…
PS: 2/07 is het trappistenavond, houd deze datum ook zeker vrij want dan wordt er
verwacht dat jullie komen helpen opstellen ☺

4/06: ijsje smikkelen
https://www.tiktok.com/@krazyken
zie03/video/7088666744180477189
?_t=8SL9Tsb5uKc&_r=1

18/06: quiz
https://www.tiktok.com/@_estherlk
/video/7093181498316131590?_t=8
SL8imlQOdK&_r=1

11/06: cantus
https://www.tiktok.com/@topher14
o9/video/7082669991627132165?_t
=8SL8ZKcZSfV&_r=1

25/06: ‘uitwuiffuif’
https://www.tiktok.com/@harry_ro
bertss/video/709499100199926503
0?_t=8SL8PaP8mkI&_r=1

