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KOFFIEHUISJE
Vrijdag 9 november
@ Lokaal Geel
WAFELENBAK
Zaterdag 10 november
MOSSELSOUPER
Zondag 25 november
@ Sint-Aloysiuscollege

Afzendadres en VU
St.-Aloysiusscouts VZW
Schuttershof 2c
2440 Geel

Koffiehuisje: vrijdag 9 november
Terug van weggeweest!
Naar aanleiding van onze jaarlijkse wafelenbak, organiseren we op vrijdag 9
november een koffiehuisje in ons eigenste lokaal in Geel (Schuttershof 2c).
Een uitgebreid assortiment aan warme en koude dranken zal te verkrijgen zijn
met als hoogtepunt onze Brusselse wafels.
Heb jij zin in een gezellige 'winteravond'? Dan ben je zeker aan het juiste adres!
Jullie zijn allen welkom vanaf 19u.
Tot dan!

Wafelenbak: zaterdag 10 november
Naar aloude gewoonte organiseren we ook dit jaar weer onze Wafelenbak!
Deze zal doorgaan op zaterdag 10 november.
Alle leden, zowel uit Winkelomheide als Geel, worden om 9u aan hun eigen
lokalen verwacht.
De jongste takken (kapoenen, wolven en wouters) gaan te voet wafels
verkopen en nemen daarom best een mandje of zak mee. Zij mogen terug
huiswaarts keren omstreeks 12u ’s middags.
De oudste takken gaan met de fiets wafels verkopen. Het is daarom
aangeraden om een doos, mandje of fietszakken mee te nemen.
Zij mogen naar huis wanneer de laatste wafels uitverkocht zijn. Meestal is dit
rond 14u.

Mosselsouper: zondag 25 november
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren de Givers en Verkenners hun
mosselsouper in de refter van het Sint-Aloysiuscollege op zondag 25
november.
Ook dit jaar proberen we weer jullie culinaire verwachtingen in te lossen. De
opbrengst van dit eetfestijn gaat naar het buitenlands kamp in 2021. Foto’s
van de vorige reis naar Bulgarije zullen vertoond worden op groot scherm.
Mosselen zijn verkrijgbaar aan de democratische prijs van €19 per portie. Kip
staat eveneens op het menu, deze aan €11 per portie. Voor de allerkleinsten is
er keuze tussen een menu met kippenbil of een menu met curryworst, beide
aan €7 per portie.
Ook aan de vegetariërs onder ons wordt gedacht, zij kunnen een vegetarische
schotel met loempia of falafel verkrijgen aan €9 per portie.
Er zal ook dessert voorzien worden als mooie afsluiter…
Iedereen is meer dan welkom van 12u tot 20u. Om de wachttijden te
beperken, is het handig om te laten weten wanneer je komt. Inschrijven op
voorhand is dus aangeraden en kan via www.staloysiusscouts.be/mosselsouper, waarna je een bevestiging via e-mail
ontvangt. Ook dit jaar is het weer mogelijk om te betalen via bankcontact.
Hopelijk tot dan!

Jeugdwerkawards 2018 - stemmen
Op het einde van deze maand staan opnieuw de Jeugdwerkawards op het
programma. Het is een jaarlijks hoogtepunt voor elke trotse leider of leidster
van alle Geelse jeugdbewegingen. De leiding van Sint-Aloysiusscouts is voor
maar liefst 4 categorieën genomineerd:
Beste leidster: Lies Van Herck – Kapoenen W’hei
Grootste sfeermaker: Jasper De Meyst – Jongverkenners
Tofste activiteit: Dirty Thirty
Beste prank: Wout Vanuytsel (Wouters) kwam op het geniale idee om op
planningsweekend kilo's bloem over een zekere Jasper De Meyst te kappen,
waardoor zowel het lokaal als jasper nog steeds onder de bloem hangt.
Nu hopen we natuurlijk nog zoveel mogelijk stemmen te halen op die
categorieën! Wil jij ook dat Sint-Aloysiusscouts die dag in de prijzen valt?
Breng dan snel je stem uit via volgend formulier vóór donderdag 8
november 16u.
Wij zijn je alvast heel dankbaar voor de steun!

De kapoenen hebben jullie iets te zeggen.
Luister ook zeker is naar wat de
leiding te zeggen heeft.

En is het dan 10/11
geen Wafelenbak?
Goe da ge da zegt
want ik was bijna
vergeten dat het van
9u tot 12u was. Ook
deze keer spreken
we gewoon af aan de
lokalen van Geel.

Omg gaan we echt
17/11 knutselen in
onze lokalen? Ik zal er
zijn om 14u stipt! Dan
moet ik jammer
genoeg ook wel om
17u naar huis.
Manne het weekend van 24/11 en
25/11 gaan we op weekend in
Bel. Om 10u zaterdag aan het
lokaal te Bel en tis daar gedaan
zondag om 14u. Het wordt een
heus militair weekend dus pak je
camo-kleren maar mee.

Voor de wafelbak
pakte best een grote
draagzak of een klein
karretje mee mannen.
Dan kunde de wafels
goe vervoeren.

Wat?! Gaan we 3/11 één tegen
allen spelen? Kei tof!! Ik denk
dat het van 14u tot 17u te doen
is aan de lokalen in Geel.

En voor het
weekend heb je
nodig:
-veldbed
-slaapzak
-legerkleren
-€12 weekendgeld
-kleren aangepast
aan het weer

Beste kapoentjes,
Zijn jullie er klaar voor om er weer een superleuke maand van te maken?
Want wij in ieder geval wel!

3 november
Het is tijd voor superleuke pleinspelletjes.
We spreken af aan de lokalen in
Winkelomheide van 14u tot 17u.

10 november
Vandaag gaan we mega lekkere wafels
verkopen, want het is Wafelenbak!!! We
spreken af aan de lokalen van Winkelomheide
van 9u tot 12u. Neem zeker iets mee om de
wafels te vervoeren!

17 november
Vandaag gaan we knutselen. Dus leg jullie
schilderschort al maar klaar! We zien jullie
in de lokalen in Winkelomheide van 14u
tot 17u.

Zaterdag 24 november 10u t.e.m.
zondag 25 november 14u.
Joepieee, we gaan op legerweekend! De leden
worden zaterdag om 10u verwacht aan de
lokalen in Bel (Kruiskwacht)
Benodigdheden: veldbed, slaapzak, reserve
kleren, leger verkleedkleren, toiletgerief, 12
euro… en natuurlijk een goed humeur! 

Dag wolven, het is weer een nieuwe maand vol avontuur!
Zaterdag 17
november
van 14 tot 17
uur

TECHNIEKEN: Vandaag gaan we
zoals echte scoutsmannen leren
sjorren in de Belse bossen. We
spreken om 14 uur af in Geel,
waar we samen naar Bel
vertrekken. Zouden er ouders ons
vandaag eventueel naar Bel
kunnen brengen?

Zaterdag 3 op
zondag 4
november

WEEKEND: Yes, zoals elk jaar is het weer tijd voor ons eerste
weekend in de Belse bossen. Het weekend start om 10 uur
zaterdag en eindigt zondag om 14 uur. We spreken af in bel om
10 uur. Wat moet je meenemen: slaapzak,
matje/luchtmatras/veldbed, slaapgerief (pyjama, tandenborstel,
…), gamel, zaklamp, 12 euro en natuurlijk een goed humeur 😊.
Zaterdag 10
november
van 9 tot 12
uur

WAFELENBAK: Het is ook weer tijd voor onze jaarlijkse
wafelenbak. We gaan vandaag onze lekkere wafels verkopen
in Geel. We verwachten jullie om 9 uur aan de lokalen in
Geel. Breng zeker iets mee waarin je de wafels kan dragen!

Groeten van de tofste leiding!
Jochen-Stijn-Johan-Stéphane

Zaterdag 24
november van 1417 uur

GEEL VS DE HEI: Vandaag is het
weer tijd om te laten zien dat we
sterker zijn dan de Hei in elke
discipline. We verwachten jullie om 14
uur aan de lokalen in Geel om samen
de strijd aan te gaan.

Hoi lieve Woutertjes,
Er staan deze maand weer superleuke activiteiten op jullie te
wachten!
3 november van 14u. tot 17u.
10 november van 9u. tot 12u.
Breng allemaal iets mee om dit
lekkers in te vervoeren ;)

17 november van 14u. tot 17 u.

24 november van 14u. tot 17u.
We spreken af aan de lokalen in Winkelomheide om samen naar
Geel te rijden!

Groetjes van de allerleukste leiding !!!

Beste Jong-Givers, nieuwe maand, nieuwe activiteiten.
Wij hopen dat jullie er evenveel zin in hebben als wij. 😊

3/11/2018, 14:00u – 17:00u: We zetten de
maand in met een Smulpapentocht. Zeker
niet te vergeten: je fiets, een lege maag en
een opgewekt humeur! :-D

10/11/2018, 9:00u – einde: Vandaag is het
tijd voor onze jaarlijkse wafelverkoop. Wij
hopen op een massale opkomst zodat we
meer wafels kunnen verkopen dan ooit
tevoren! 😊 Het is, zoals anders ook, zeker
verplicht om met de fiets te komen en een
grote doos meenemen om achterop de
fiets te zetten is geen overbodige luxe.
Welk groepje gaat de meeste wafels
verkopen? Wij zijn benieuwd!

17/11/2018, 14:00u – 17:00u: Aangezien
jullie al Jong-Givers zijn(!!!), gaan we wat
meer tijd spenderen aan technieken.
Daarom spreken we af aan de lokalen in
W’hei en gaan we richting Bel vandaag
om het houthakken, vuur maken en het
sjorren beter onder de knie te krijgen.

Stevige linker,
Jullie leiding

24/11/2018, 14:00u – 17:00u: Geel vs. de
Hei, de befaamde activiteiten zoals
honkbal, rugby, … zullen uitmaken wie het
sterkst is: de Jong-Givers of de JongVerkenners. We spreken met de fiets af
aan de lokalen van W’hei. De
eindoverwinning zal de onze zijn, kom
op!!

Het is weer november en we hebben weeral leuke vergaderingen
voorbereid voor jullie: Kunnen jullie lezen wat we gaan doen?

GRTS
Bert, Mauro en Robin

Zowel zaterdag als
zondag spreken we
rechtstreeks aan SintAloysiuscollege af!

Beste Givers,
Zoals jullie weten studeert Stef een halfjaartje in Valencia. Om hem toch een beetje te betrekken, zijn hier enkele
weetjes over Valencia met daarin de activiteiten van de maand november.
VALENCIA ALS GROOTSTE BORDEEL VAN EUROPA IN DE MIDDELEEUWEN
Het is bijna niet voor te stellen, maar in de Middeleeuwen was katholiek Valencia een stad die onder andere
bekend stond vanwege… prostitutie. Van 1356 tot 1671 had Valencia namelijk het grootste bordeel van Europa.
Misschien denk je, dat zal vast wel in een achterliggende wijk liggen, maar niets is minder waar.
(3/11 14u-17u stadsspel) Het bordeel was in hartje centrum gelegen, naast de bekende zijdebeurs La Lonja. Zou
dit een reden kunnen zijn waarom er in en rondom La Lonja veel erotische beelden te zien zijn? Het bordeel in
Valencia kende een goede organisatie en hieraan waren ook regels verbonden. Zo mochten mannen geen relatie
hebben met dames in het bordeel. 280 mannen tussen 1367 en 1399 lapten deze regel aan hun laars en kregen
uiteindelijk een boete. Boetes kon je toentertijd ook ontvangen wanneer je als jood of moslim een relatie aanging
met een christen. Drie personen werden hiervoor beboet. Dit en nog veel meer bijzondere gegevens zijn
vastgelegd waardoor het duidelijk is dat Valencia in de Middeleeuwen een vrij erotische stad was. In de
zeventiende eeuw kwam er meer tegenstand tegen de bordelen en de prostitutie. Aan het eind van de zeventiende
eeuw verdween de massale prostitutie voor een groot deel in Valencia.
(10/11 9u-einde wafelenbak) Bijzonder weetje: een van de laatste prostitutiegebieden in Valencia was in het
Convento de San Gregorio, wat een klooster was! Tegenwoordig is hier het theater Teatro Olympia te vinden.
ROMEINSE RESTEN ONDER DE KATHEDRAAL
Valencia is in 138 voor Christus gesticht door de Romeinen. De stad kreeg als naam ‘Valentia Edetanorum’.
Invloeden uit deze Romeinse tijd zijn nog steeds te merken in Valencia. Zo begonnen de Romeinen met
irrigatiekanalen en dammen die de Moren (van geheim 8) later zouden uitwerken. Toen in de moderne tijd de
basiliek wilde uitbreiden en met uitgraven begon, stuitte men op overblijfselen van deze Romeinse periode! Van
1985 tot 2005 werd er gegraven in het centrum waarbij verschillende voorwerpen gevonden werden.
(17/11 14u-17u tombola mosselsouper) Deze Romeinse overblijfselen kun je bewonderen in het Almoina
museum (achter de kathedraal en de basiliek). Nog later werden er meer Romeinse resten gevonden, namelijk
onder de bekende kathedraal van Valencia! Toen het museum zou worden gerenoveerd en uitgebreid, kwamen
Romeinse resten op drie meter diep tevoorschijn. Er werd een Romeinse straat en minstens drie huizen gevonden
uit de eerste en tweede eeuw. Delen hiervan kunnen bewonderd worden in het nieuwe museum van de
Valenciaanse kathedraal.
PAELLA VALENCIANA IN EL PALMAR
Misschien ben je al bekend met paella, maar wist je dat dit Spaanse gerecht oorspronkelijk uit de regio Valencia
komt? En bij de echte paella horen ook wat lokale geheimen… Zo eten de locals het liefste de paella als lunch.
Vooral zondag is volgens de locals een goede dag voor dit rijstgerecht. Graag gaan ze dan uit de stad,
bijvoorbeeld bij een vakantiehuisje waar de gehele dag in thema is van familie en eten. Is er geen vakantiehuis tot
beschikking? (24/11 mosselsouper klaarzetten: we spreken rechtstreeks aan Sint-Aloysiuscollege af!) Dan
voldoet ook het dorp El Palmar. Dit is net buiten Valencia gelegen en met maar tientallen inwoners en ruim dertig
paellarestaurants, kun je ook hier goed je slag slaan. Hier eet je het rijstgerecht in het hart van de paella, namelijk
tussen de rijstvelden. Waar Valencianen na een goede paella Valenciana graag even bijkomen met een siësta’tje,
kan dat in El Palmar met een rustgevend boottochtje over het Albufeira meer.

Joris Stef Jolan Toon

