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Afzendadres en VU 

St.-Aloysiusscouts VZW 

Schuttershof 2c 

2440 Geel 



 
 

Koffiehuisje: vrijdag 8 november 

 
Op vrijdag 8 november organiseren we met onze St-Aloysiusscouts net als vorig 
jaar een koffiehuisje ten voordele van de scoutswerking.  
Voor een lekkere Brusselse wafel met slagroom of chocoladesaus heten wij u van 
harte welkom aan onze lokalen in Geel.  
Gewoon iets komen drinken? Het kan!! Het koffiehuisje opent vrijdag om 19.00u.  

 

 

Wafelenbak: zaterdag 9 november 
 
Zaterdag 9 november trekken onze leden dan door de straten van Geel om onze 
lekkere Brusselse wafels van huis tot huis te verkopen. 

 

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 24 november 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren de Givers en Verkenners hun 
mosselsouper in de refter van het Sint-Aloysiuscollege op zondag 24 
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.st-
aloysiusscouts.be/mosselsouper2019, waarna je een bevestiging via e-
mail ontvangt. Ook dit jaar is het weer mogelijk om te betalen via 
bankcontact. 
 
Hopelijk tot dan! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.st-aloysiusscouts.be/mosselsouper2019?fbclid=IwAR0t5FgclSND-b9mDrbssDcdadaBLpXeS-90t5xC1Iae8RHy_6HulZVT1nE
http://www.st-aloysiusscouts.be/mosselsouper2019?fbclid=IwAR0t5FgclSND-b9mDrbssDcdadaBLpXeS-90t5xC1Iae8RHy_6HulZVT1nE


Jeugdwerkawards 2018 - stemmen 

Zoals elk jaar komen er in november weer een heus gala aan 

om de jeugdwerkers van Geel in de bloemetjes te zetten, ook 

dit jaar vallen we niet uit de boot. Sterker nog, we doen beter 

dan vorig jaar en onze Sint-Aloysiusscouts is voor maar liefst 6 

categorieën genomineerd: 

Beste leidster: Jasmine Vandervelde – Givers 

Beste Leider: Chiel Van Kerkhoven - 

Verkenners   

Grootste sfeermaker: Wout Vanuytsel   

Beste ondersteuner:  Guy Bouwens 

Beste Stopper: Jasper De Meyst 

Beste Nieuwkomer: Emma Vanuytsel – 

Jonggivers  

 
 
Je kan ons steunen door te stemmen via dit formulier en er dus zo voor 
zorgen dat we ook dit jaar weer minstens één prijs in de wacht slepen.  
Alvast bedankt voor de steun!  
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVO0C87BQzF4dSOGBJwKlNaF4fazmU8maGeBAsIhgad89kTQ/viewform?fbclid=IwAR3KvPVKmCgnXKkhcCuX_gWMrCQ95_1VQPmEv3pB9nQ5BYptDDSQ2c6UCzE


 

Liefste kapoentjes, het is weer een maand vol avontuur. 

Kunnen jullie de activiteit bij de juiste dag plaatsen? 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Vandaag gaan we een stadsspel 
spelen. JOEPIEE!!  
We spreken af aan de lokalen 
van Geel van 14h-17h  

Het is weer tijd voor onze 
jaarlijkse 
wafelenbak. We gaan vandaag 
de lekkerste wafels ter wereld  
in Geel verkopen. We spreken af 
aan de lokalen van 9h-12h 
Breng zeker iets mee waarin je 

de wafels kan dragen! 😉 

We hebben vandaag knutsel 
vergadering.  We spreken af 
aan de lokalen van Geel om 
14h-17h. 

Vind jij verrassingen ook zo 
leuk? Dan heb ik leuk nieuws 
want vandaag is het verrassing 
vergadering. We spreken af aan 
de lokalen om 14h-17h. (voor de 
ouders: meer info volgt via mail.) 

Whoep whoep!! Vandaag gaan we op 
weekend in Bel (Kruiskwacht). We 
verwachten jullie om 10u in Bel. 
De mama’s en papa’s kunnen jullie 1/12 
komen halen om 14u.  
Benodigdheden: veldbed, slaapzak, 
reserve 
kleren, piraten verkleedkleren (thema), 
toiletgerief, 12 
euro… en natuurlijk een goed humeur! 

😊 

Groetjes jullie leiding xxx 

 
  



 

  

 

 

Dag lieve kapoenen! Wij zijn er weer helemaal klaar voor om er deze maand 

met jullie in te vliegen en allerlei superleuke activiteiten te spelen! Benieuwd 

wat we gaan doen?  

2 november:  

Vandaag gaan we lekker griezelen op ons Halloweenfeestje! Vergeet zeker 

niet verkleed te komen, zodat je de leiding en je vriendjes eens goed kan 

laten schrikken :O (14u-17u) 

 

9 november:  

 Deze zaterdag gaan we met z’n allen wafels verkopen in                                                                                                                    

Winkelomheide. Hmm, smullen!! (9u-12u) 

 

16 november:  

Haal vandaag de kunstenaar in jezelf naar boven, want we gaan 

knutselen! (14u-17u)  

 

23 november:  

Raad eens, lieve kids… We gaan vandaag naar het 

bos om bosspel te spelen! Joepie! (14u-17u) 

 

30 november-1 december:  

Dit weekend trekken we naar de lokalen De Kruiskwacht in Bel voor een 

supercool piratenweekend! Meer info volgt nog per mail. 

 

Groetjes van jullie superleuke leiding! Niels, Yinthe, Yasmine. 



 

  

 

Dag wolven, ook in november hebben we een reeks leuke activiteiten voor jullie in petto! 

 

02/11 van 14u - 17u : Vandaag gaan we alvast onze technieken 

oefenen in Bel. Hiervoor zouden we dus ook graag een aantal 

ouders hebben die ons naar daar willen brengen.  

 

 

09/11 van 09u – 12u: Joepie, er zijn weer wafels!! Die zullen we 

dus moeten verkopen en dat doen we op 9 november. 

 

 

 

16/11 – 17/11 van 10u – 14u: Dit weekend zullen we 

doorbrengen in de Belse Bossen. Het thema van het 

weekend is … STAR WARS!! Haal die verkleedkleren dus 

maar uit de kast! De leiding zal jullie opwachten op de 

Kruiskwacht in Bel.  

 

 

23/11 van 14u – 17u: Vandaag zullen we het opnemen tegen de wouters in 

allerlei sporten. Je wordt gewoon zoals altijd verwacht aan de lokalen van 

Geel. 

 

30/11 van 14u – 17u: Om de maand goed af te sluiten, hebben we 

voor vandaag een bosspel voorzien.  

 

Groetjes van jullie leiding 

Stijn, Stephane, Johan & Stien 



 

  

 

Liefste schoutsvrienden en vriendinnen er staan weer een heleboel leuke 

activiteiten op jullie te wachten!! Zijn jullie er klaar voor? 

2/11 → 14.00 uur tot 17.00 uur! 

 

 

 

 

9/11 → 09.00 uur tot 12.00 uur! 

 

 

 

 

16/11 → 14.00 uur tot 17.00 uur! 

 

 

 

23/11 → 14.00 uur tot 17.00 uur WE SPREKEN AF AAN DE LOKALEN VAN GEEL! 

 

 

 

30/11 → 14.00 uur tot 17.00 uur! 

  

  

 

 

Lieve groeten van jullie TOP leiding! 

 
 



 
Stevige linker jullie leiding 

𝑊𝑜𝑢𝑡2, 𝐷𝑟𝑖𝑒𝑠 
  

 
 
 

BELANGRIJK: Het weekend dat normaal zou doorgaan van 2/11 tot 3/11 zal verzet worden naar 

16/11-17/11. Dit omdat wij als leiding tussentijdse examens hebben in de week van 4/11.  
 
Zaterdag 2/11 van 14u-17u: 
 

B +  +  

                    K=L 
 
Zaterdag 9/11 van 9u-…u: 
Meer info vooraan in het skoeteke. Jullie worden met de fiets verwacht. 

     &  

     D=K 
Van zaterdag 16/11, 10u tot zondag 17/11, 13u: 
Weekend! Het weekend gaat door in Bel. Neem zeker een warme slaapzak, een gamel, matje en 
eventueel een yogamatje als extra isolatie voor op de koude grond mee. 
 
Zaterdag 23/11 van 14u-17u: 

     
-Toren van 
S=ZZ 

Zaterdag 30/11 van 14u-17u: 

+  

    -OR      -SCHO 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Dag beste jonggivers ! we hebben weer een hele maand vol toffe 
vergaderingen gepland voor jullie ,maar om erachter te komen wat we 

precies gaan doen moeten jullie eerst een paar raadsels oplossen 
succes !!!! 

2 november: van 10U -14U 

9 november: van 9U - ? 

16 november: van 14u-17u 

23 november: van 14u-17u 

30 november: van 10u-14u 

Groetjes van de beste leiding ever !! Lies , Emma en Arne 

 
  



 

 
 
  



 

 

 

 

 

Wafels bakken, altijd fun! Ooit al eens Brusselse wafels gemaakt? Hier het recept voor 10 wafels! 

Ingrediënten 

• 200 ml room 

• een scheutje arachide-olie 

voor het beslag 

• 25 g verse gist 

• 500 ml melk 

• 500 ml water 

• 4 eieren 

• 600 g bloem 

• 200 g boter 

• 1 snuifje zout 

Bereiding 

1. Smelt de boter. Laat afkoelen. Zaterdag 2 november is het highlandgames van 14u-17u. 

2. Splits de eieren in de dooiers en wit. 

3. Laat het water en de melk opwarmen. Het mag niet koken, maar moet enkel lauwwarm zijn. Verkruimel de 

gist in dit mengsel. Los het op. 

4. Voeg de dooiers toe aan de melk. Zaterdag 9 november is het wafelenbak! Zie meer info vooraan!  

5. Meng de melk met de bloem. Klop alle klonters weg.  

6. Voeg een snuifje zout toe. Zaterdag 16 november gaan we van 14u-17u opzoek naar tombolaprijzen. 

7. Voeg de afgekoelde gesmolten boter toe. 

8. Klop het eiwit stijf met een snuifje zout. 

9. Spatel het opgeklopte eiwit in twee keer onder het beslag. 

10. Dek de kom af met een handdoek en laat ongeveer 45 minuten tot een uur rusten op een warme 

plaats. Zaterdag 23 november gaan we van 14u-17u de mosselsouper klaarzetten. Zondag 24 november 

worden jullie ook allemaal verwacht op de mosselsouper om te komen helpen. Meer info volgt! 

11. Vet het wafelijzer een beetje in met een neutrale olie zoals arachide-olie. Gebruik een borsteltje of 

keukenpapier. 

12. Zet het wafelijzer op de hoogste stand. Laat het zeer heet worden. 

13. Vul de bakvorm met het deeg. Draai om. Laat ongeveer 8 à 10 minuten bakken. 

14. Klop ondertussen room tot slagroom. Zaterdag 30 november gaan we van 14u-17u bosspel spelen. 

15. Haal de wafels uit het ijzer met behulp van satéstokjes.  

16. Serveer met bloemsuiker en slagroom. 

Groetjes van Toon, Mauro en Jasmine xxx 
 

https://koken.vtm.be/ingredienten/gist
https://koken.vtm.be/node/51687
https://koken.vtm.be/ingredienten/ei
https://koken.vtm.be/ingredienten/bloem
https://koken.vtm.be/ingredienten/boter
https://koken.vtm.be/ingredienten/zout

