
 
 

Zaterdag 4 april: Spaanse eetdag 
 Na het succes van onze paella op de bezoekdag van het kamp in 2014, willen we iets gelijkaardig 
doen ten voordele van ons nieuw scoutslokaal in Geel. 
Het is dus met gepaste trots dat wij onze eerste SPAANSE EETDAG voorstellen. 
 
Concreet 
Wanneer: Zaterdag 4 april 2015 
Waar: Ontmoetingscentrum Winkelomheide 
Wat: paella, tapas en bijhorende lekkere Spaanse wijn. Ook aan de kleinsten is gedacht met lekkere 
Spaanse balletjes in tomatensaus! 
 
Vanaf 17u, vlak na de scouts, openen we de deuren van ons Spaans restaurant. Tegen half 6 wordt de 
eerste portie paella klaargemaakt en kan iedereen aanschuiven. Om 19u wordt de tweede portie 
paella geserveerd, voor de mensen die liever iets later aanschuiven. 
 
Voor de paella's zullen er 3 variaties live bereid worden: 
1) Vlees en zeevruchten à 15€ 
2) Enkel vlees à 12€ 
3) vegetarisch à 12€ 
 
Onze (eveneens zelfgemaakte) balletjes in tomatensaus zijn verkrijgbaar in grote en kleine portie. 
1) grote portie: 12€ 
2) kleine portie: 8€ 
 
Gedurende de hele avond, kan er warme en koude tapas besteld worden, als voorgerecht of als kleine 
maaltijd. Omdat wij alles vers bereiden is INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK en kan via de website  

spaanse-eetdag.st-aloysiusscouts.be. Hier vind je ook alle nodige info. Let op, inschrijven kan 

maar tot 28 maart, en de plaatsen per shift zijn beperkt! 
 
Ook niet-eters zijn van harte welkom om iets komen drinken bij een portie tapas. Dit kan doorlopend en 
(op z’n Spaans) tot in de vroege uurtjes.. 
 
Hopelijk tot dan! 
 
De leiding van de St-Aloysiusscouts 
 

Zaterdag 28 maart: Brunch (leden) 
 

Zaterdag 28 maart organiseren we weer onze jaarlijkse brunch van 10u tot 12u aan de lokalen in 
Winkelomheide. Zowel de jongste als de oudste takken kunnen hieraan deelnemen door zich uiterlijk op 
22 maart in te schrijven op brunch.st-aloysiusscouts.be. Een inschrijving kost 3 euro per persoon. 
Wat breng je mee? 
- Gamel (voor jongste takken mag bord ook), bestek en beker 
- 3 euro  

http://brunch.st-aloysius.be/

