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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 nog steeds 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.

Sinterklaas: zaterdag 1 december
De Sint en zijn zwarte pieten komen langs om te kijken wie er stout en wie er
braaf is geweest. Wie krijgt er snoep en wie de roe? Vandaag zullen jullie dat te
weten komen ...
Alle jongste takken, Kapoenen Geel en Winkelomheide / Wolven en Wouters,
worden rechtstreeks aan de lokalen in Geel verwacht om 14u. Om 17u mag
iedereen weer huiswaarts keren.
Tip: Neem een klein zakje mee om al jullie lekkers in te stoppen. 

Aloysius op de kerstmarkt: zaterdag 15 en zondag 16
december
Dit weekend zullen onze geliefde scouts weer aanwezig zijn op de kerstmarkt
te Geel.
Ook dit jaar zal onze kraam weer ingekleed zijn rond het thema: 'Duvel
Droomschip'. Dit houdt in dat er verschillende dranken, die door Duvel
Moortgat gebrouwen zijn, verkrijgbaar zullen zijn aan zeer democratische
prijzen.
Ook voor de allerkleinsten hebben we iets voorzien. Zij kunnen kiezen uit een
frisdrankje of een warme chocomelk met of zonder slagroom.
De leden die met hun das langskomen, krijgen zelfs een gratis warme
chocomelk!
Voor hun ouders hebben we een pintje, Duvel, La Chouffe, Vedett, Kriek, ... of
nog iets straffers klaar staan.
P.S. Bij slecht weer zijn jullie ook meer dan welkom, vermits er aan onze kraam
beschutting is voorzien. Daar zullen ook enkele staantafels ter beschikking staan.

Nieuwjaarszingen: maandag 31 december
Op maandag 31 december zijn alle zangertjes van 9u tot 12u welkom aan de
lokalen in Winkelomheide voor een warme choco in ruil voor een liedje! Ook
de mama’s en papa’s vergeten we niet, zij zijn welkom voor een jeneverke!
Tot dan!

Jeugdwerkawards: We zijn in de prijzen gevallen!
Eind november stonden de Jeugdwerkawards op het programma. Een jaarlijks
hoogtepunt voor elke trotse leider of leidster van eender welke
jeugdbeweging. Iedereen was zoals steeds
piekfijn gekleed en na ons buikje vol te
hebben gegeten, trokken we vol spanning
richting De Waai.
We waren voor enkele awards genomineerd,
zoals sterkste groeier en properste lokaal.
We hebben er uiteindelijk één in de wacht
kunnen slepen, namelijk de Amay van het
jaar met onze zwerfvuilactie. Wij willen dan
ook iedereen bedanken die ons daarbij
geholpen heeft, het heeft geloond!

Eindejaarsaankopen? Gebruik Trooper!
December, de gezelligste periode van het jaar is weer aangebroken. Maar ook
deze maand kan u onze scouts heel simpel steunen. Denk er aan om uw
online Sinterklaas-, Kerst- en Nieuwjaarsaankopen via
www.trooper.be/aloysius te doen en dan ontvangen wij enkele procentjes op
uw aankopen
Nog vragen? Contacteer dan gerust de groepsleiding of neem een kijkje op
trooper.be.
Trooper webshop: trooper.be/aloysius

Dag vriendjes! Een nieuwe maand is weer aangebroken en het belooft
een super toffe te worden.
Zaterdag 1 december is het sinterklaasvergadering
van 2 tot 5 . Meer info hierover vind je vooraan in
het skoeteke!
Zaterdag 8 december houden we
casinovergadering. Welke kapoen heeft de beste
pokerface? Daar komen we snel achter! Deze
vergadering gaat door van 18h tot 20h.
Zaterdag 15 december staat er een cinemavergadering op
de planning. We zullen dus een leuke film bekijken! Als
jullie thuis zelf nog een leuke film hebben, mag je deze
altijd meebrengen. De film start om 18h en zal stoppen om
20h.
Zaterdag 22 december gaan we gamen! Dit is natuurlijk ook
iets voor ’s avonds. Jullie worden weer om 18h verwacht aan de
lokalen. We gaan door tot 20h.
Zaterdag 29 december, tijd voor nog
eens de legendarische paddekes van
Geel te gaan verkennen. Trek jullie
stapschoenen maar aan! De vergadering
gaat door van 18h tot 20h. Tot dan!
Stevige linker, de leiding!

Dag kapoentjes, het is weer tijd voor een maand vol supertoffe aciviteiten!

HOHOHO, het is
bijna kerstmis! Dat
gaan we zaterdag
22 december
vieren met een
kerstfeestje van
18-20 u. Jullie
mogen allemaal een
cadeautje
meebrengen van
max. 5 euro.

Zet jullie beste
pokerface maar
op, want
zaterdag 29
december is
het van
18-20 u
casino-avond.

Zijn jullie klaar om
de sint te
ontmoeten? Want
zaterdag 1
december van
14-17 u komt hij
naar onze scouts!
We spreken af aan
de lokalen van Geel.

Dag kapoentjes,
haal jullie beste
kooktalenten
maar boven,
want zaterdag
8 december
gaan we koken
van 18-20 u.

Groetjes van jullie allerliefste leiding: Yinthe, Lies, Jill en Niels

Zaterdag 15
december is het van
18-20 u bommabompa vergadering.
Ga alvast maar eens
kijken in de kast van de
bomma’s en de
bompa’s, want verkleed
komen maakt deze
vergadering nog leuker!

Dag wolven, Het is weer een nieuwe maand vol met avontuur!
Zaterdag 8
december
van 18u-20u
Zaterdag 1
december van
14u-17u

CASINO-AVOND: We verwachten
jullie allemaal om 18u aan de
lokalen voor een plezante casinoavond! Jullie mogen allerlei
spelletjes meenemen zoals
kaarten, poker en dergelijke.

SINTERKLAAS: Zoals elk jaar komt Sinterklaas met zijn zwarte
pieten een kijkje nemen aan onze scoutslokalen. We verwachten
jullie om 14u aan de lokalen in Geel!
Zaterdag 15
december van
18u-20u
:

FILMAVOND: Vandaag kijken
we met z’n allen naar een film.
Breng allemaal wat hapjes en
drankjes mee, waar je tijdens
de film van kan genieten!

Zaterdag 22
december van
18u-20u

KERSTFEESTJE: Het is bijna
kerstmis, en dat gaan wij
vieren! Breng allemaal een
cadeautje mee van ongeveer
5 euro!

Groeten van de tofste leiding!
Jochen – Stijn – Stephane & Johan

Zaterdag 29
december van
18u-20u

PADDEKESTOCHT: We gaan
vandaag allemaal samen op
paddekestocht. Breng zeker
schoenen mee die vuil mogen
worden!

嘿，男孩和女孩本月我們將再次舉辦5場超級有趣的會議。

1/12 14u-17u (de leden worden rechtstreeks in geel verwacht)

聖誕老人會議, 更多信息如下

8/12

18u-20u

廚師會議
15/12

18u-20u

遊戲之夜

22/12

18u-20u

驚喜的會議
29/12

18u-20u

睡衣/聖誕派對

這是2018年的最後一次會議。但不要擔心，2019年我們又回來了。 來自最好的煙斗的問候
Wout, Jasmine, Eline, Senne

Dag jongverkenners, hieronder zien jullie wat we voor jullie in petto hebben
tijdens de laatste maand van het jaar!
1 en 2 december: Dit weekend houden we
ons eerste scoutsweekend! Het thema is Bal
marginal, dus kom maar in jullie marginaalste
kleren. We spreken af aan de lokalen in Geel
om 10u en vertrekken van daar samen naar
Bel. Vergeet geen 15 euro mee te nemen.
Om 14u zondag zijn we terug in Geel.
Zaterdag 15 december van 19u
tot 21u30: Deze avond is het
Casino night. Wie thuis nog
gokspelletjes heeft liggen, mag
die altijd meenemen!

Zaterdag 8 december van 19u tot
21u30: Vanavond is het gameavond! Breng maar jullie vetste
consoles en games mee en oefen
alvast jullie fortnite dansjes Xd.

Zaterdag 29 december van 19u tot
21u30 houden we een fakkeltocht!

Zaterdag 22 december van 19u
tot 21u30: Vandaag gaan we een
film zien! Jullie mogen zelf films
meenemen die jullie graag
zouden zien.
Groetjes van jullie allerbeste leiding:
Goele, Choco en de Rauwee
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81/2192 do

Groeten van de coolste leiding!
Gertjan, Wout, Arne en Lotte

Dag verkennertjes, veel ontcijferplezier!
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Zie ginds komt de Scoutsboot uit Winkelomhei weer aan. Hij brengt ons een leuke
maand, komt allen voortaan.
Goed drerries, eerst en vooral wensen wij jullie allemaal veel succes met de
aanstormende examens. Om jullie leed wat te verzachten, doen wij deze maand
weer talloze leuke AVONDvergaderingen! Deze zullen steeds doorgaan van 19u
tot 21u30!
Beginnen doen we met een regelrechte stoomafblazer. Zaterdag 1 december
gaan wij schaatsen! We spreken om 19u af aan de lokalen om van daaruit samen
met de fiets te vertrekken. Handschoenen zijn verplicht!
Na inspanning komt ontspanning. Hierdoor hebben we op zaterdag 8 december
een rustgevende filmavond gepland. Suggesties voor een leuke film mogen steeds
doorgestuurd worden naar de leiding, alsook mag je zelf ook enkele van je favoriete
films meenemen. De film begint om 19u en zal omstreeks 21u30 ten einde lopen.
Oh ja, versnaperingen meenemen mag!
Een ware klassieker komt er weer aan… De Kerstmarkt! Of was het nu
wintermarkt? Soit, wat we wel weten is dat wij op zaterdag 15 december ons
gaan wagen aan een tocht door het donker ti ti ti ti tieeee die eindigt aan ons
eigenste scoutskraampje, waar we dan kunnen genieten van een lekkere warme
chocomelk. Afspraak om 19u aan de lokalen van waar we samen naar Geel fietsen.
Het einde van deze activiteit is om 21u30.
Een kerstvakantie zonder feest is als Merel zonder stijltang. Daarom hebben wij op
zaterdag 22 december ons Kerstfeestje gepland. De bedoeling hiervan is dat
iedereen een kleine attentie ter waarde van 5€ meeneemt. Deze cadeautjes
worden allemaal samengelegd en het lot bepaalt wie welk cadeau mee naar huis
neemt. Het begin uur ligt op 19u, eindigen doen we omstreeks 21u30.
Onze laatste vergadering van het jaar 2018 is aangebroken. Zaterdag 29
december sluiten we het jaar af met een waar zingfestijn waar zelfs de Ethias
Arena tijdens het Schlagerfestival jaloers op is. We wagen ons aan een heus
SingStar duel tussen de leden (en leiding?). We zien jullie graag om 19u aan de
lokalen. Om 21u30 mogen jullie voor de laatste keer dit jaar de leiding verlaten.
Tot dan!
Liefs,
Toon, Joris en Jolan

