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Afzendadres en VU 

St.-Aloysiusscouts VZW 

Schuttershof 2c 

2440 Geel 

 
 

 

Koffiehuisje 

Vrijdag 10 november 

 

Wafelenbak 

 Zaterdag 11 november 

 

Mosselsouper 

 Zondag 26 november 
 

 



 

 

Koffiehuisje 

vrijdag 10 november 
 

Terug van weggeweest! 

 

Naar aanleiding van onze jaarlijkse wafelenbak, organiseren we op vrijdag 10 

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 jij zeker aan het juiste adres! 

Jullie zijn allen welkom vanaf 19u. 

 

Tot dan! 

 

 

Wafelenbak 

zaterdag 11 november 
 
Naar aloude gewoonte organiseren we ook dit jaar weer onze Wafelenbak! Deze zal 

doorgaan op zaterdag 11 november.  

 

Alle leden, zowel uit Winkelomheide als Geel, worden om 9u aan de 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 26 november 
  
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren de Givers en Verkenners hun mosselsouper in 

de refter van het Sint-Aloysiuscollege en dit op zondag 26 november.  

Ook dit jaar proberen we weer jullie culinaire verwachtingen in te lossen. De 

opbrengst van dit eetfestijn gaat naar het buitenlands kamp in 2018.  

Foto’s van de vorige reis naar Montenegro zullen vertoond worden op groot scherm.  

Mosselen zijn verkrijgbaar aan de democratische prijs van €18 per portie.  

Kip staat eveneens op het menu, deze aan €10 per portie. 

Voor de allerkleinsten is er keuze tussen een menu met kippenbil of een menu met 

curryworst, beiden aan €7 per portie. 

Ook aan de vegetariërs onder ons wordt gedacht, zij kunnen een vegetarische 

schotel 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, zou 

het gemakkelijk zijn te laten weten wanneer je komt. 

Inschrijven op voorhand is dus aangeraden en kan via:  

mosselsouper.st-aloysiusscouts.be. 

Vanaf dit jaar is het weer mogelijk om te betalen via bankcontact. 

Tot dan! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
4 november 14u tot 17u Lokalen Geel 
Deze zaterdag wordt het een sportieve namiddag. 

Smeer je benen al maar in, want wij gaan spieren 

kweken!  

 

 

 

 

 

 

11 November 9u tot 12u Lokalen Geel 
Zoals elk jaar gaan we ’s ochtends lekkere 

Brusselse wafels verkopen! 

Hierna is er natuurlijk een beloning voor het harde 

werk: een w..f..l! 

 

 

 

 

18 November 14u tot 17u Lokalen Geel 
Deze zaterdag is het knutselvergadering ! Jullie 

kunnen jullie creativiteit de vrije loop laten deze 

namiddag! Verven, knippen, kleuren, plakken, …  

 

 

 

25 November 14u tot 17u Lokalen Geel 
Deze week spelen we spelletjes tegen de “Hei”! 

We zullen weer laten zien dat we de betere groep zijn. 

                    Kapoenen Geel aan de top!! 

 

Groetjes van jullie leiding! 
Als er nog vragen zijn, kan je ze altijd naar ons mailen! kapoenengeel@st-aloysiusscouts.be 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hallo kapoenen, 
Hebben jullie ook zoveel zin in een superleuke maand?  
Kijk dan maar snel verder.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Afspraak is steeds aan de 
lokalen van Winkelomheide. 
 
Groetjes van de leiding 
 

18 november 14u-17u: Knutselen 

Vandaag gaan we knutselen. Hiervoor 
hoef je niets mee te nemen, de leiding 
zorgt voor het materiaal. 

11 november 9u-12u: Wafelenbak 

Vandaag gaan we Brusselse wafels 
verkopen. Als jullie er genoeg verkocht 
krijgen, wacht er misschien wel een 
beloning … 

4 november 14u-17u: Bosspel 

 
 

25 november 14u-17u: Geel vs Hei 

Vandaag gaan we het opnemen tegen de 
kapoenen van Geel en natuurlijk gaan 
we winnen 😉.  

Zouden enkele ouders zo vriendelijk 

willen zijn om ons naar de Bogaard te 

brengen? 



 
 
Beste wolven, deze maand staat weer volgepland met super toffe activiteiten. Ben jij ook 
benieuwd?  
 

Zaterdag 4 november 14u-17u 
 
TECHNIEKEN! We gaan naar Bel om ons eens een namiddag te 
verdiepen in het sjorren! 
Zouden enkele ouders ons naar Bel kunnen vervoeren? 
 
 
 

 
 

Zaterdag 11 november 9u-12u 

 
Het is weer zover! Joepie, WAFELENBAK! Jullie 

nemen best allemaal een mandje of een zak mee 
om de wafels te kunnen dragen. 

 
 

 
 
Zaterdag 18 november 14u-17u  
 
Honger zullen jullie niet meer hebben als jullie 
thuiskomen, want we gaan lekkere pizza’s 
bakken!  
PIZZAVERGADERING! 
 
 
 

 
 

Zaterdag 25 november 14u-17u 
 

Vandaag kunnen we ons bewijzen! Laten zien wat we waard 
zijn! Het is weer zover, waar jullie allemaal op gewacht hebben. 

GEEL VS DE HEI!!!!! 



 4 november 14u-17u:  

 +S     +                              -d 
Op 4 november verzamelen we aan de lokalen van Winkelomheide voor ons super coole, 
mega leuke … 
 
11 november 9u-12u: 

 +  -be +  i=p 
Op 11 november verwachten we jullie om 9u aan de lokalen voor onze jaarlijkse … 
 
18 november 14u tot 17u: 

 

M = KN          +  EL  +  

 
 
25 november 14u-17u: 

 vs. pr=h 
Op 25 november gaan we naar geel om volgens de traditie …. .. … te spelen. 
Zouden enkele ouders ons naar Geel kunnen vervoeren? 
 

Groetjes van jullie favoriete leiding xxxxxx 
 

 



 
 
 

4 november van 14u tot 

17u: Jackass vergadering 

11 november van 9u tot 

einde: 

Wafelenbak 

Zaterdag 18 november 10u tot en met 

zondag 19 november 14u: Weekend in 

Bel.  

 

Mannen van Bel mogen rechtsreeks 

naar daar gaan! 

 

Wat mee te nemen: 

luchtmatras/matteke, slaapzak, 

wasgerief, kussen, reservekledij, 

zaklamp, uniform en €12 weekendgeld 

25 november van 14u tot 

17u: Sportvergadering 



 
  
Dag jongswaggers, 
Als leiding willen wij jullie het goede voorbeeld geven. Daarom deze week wat meer info over het beste voorbeeld 
op het vlak van survival: Bear Grylls. 
 
Grylls werd geboren in Noord-Ierland en groeide vanaf zijn vierde op op het eiland Wight als zoon van Sally en 
Michael Grylls, politicus van de Conservative Party. Hij ging naar Eton College en nadat hij het leger verlaten had, 
studeerde hij parttime Spaans aan de Universiteit van Londen, waar hij in 2002 afstudeerde. 
 
Bear is getrouwd met Shara met wie hij drie zonen heeft: Jesse, Marmaduke en Huckleberry. 
 
Sinds juli 2009 is hij Chief Scout, hoofd van de scouting-
jeugdbeweging in Groot-Brittannië, wat er voor heeft gezorgd dat 
het ledenaantal van de Britse scouting aanzienlijk is toegenomen. 
 
Zaterdag 4 november – Halloween outfits maken – 14u tot 17u  
BELANGRIJK: NEEM EEN WIT T-SHIRT MEE! 
 
Bear Grylls diende drie jaar lang als "Specialist Combat Survival 
Instructor and Patrol Medic” bij de SAS reservisten. Zijn militaire 
dienst eindigde in 1996 na een parachute-ongeluk tijdens een 
vakantie in Afrika. Zijn parachute scheurde op een hoogte van 500 
meter. Hij landde op zijn rug en brak drie ruggenwervels (t8, t10 en 
t12). Hij moest een jaar revalideren en richtte zich daarna op zijn 
jongensdroom: het beklimmen van de Mount Everest. 
 
Zaterdag 11 november – wafelenbak – 9u tot einde. 
Grylls werkt als internationale motivatietrainer. Ook verscheen hij 
op televisie in een reclamefilmpje voor Sure deodorant. Hij is te 
gast geweest in diverse praatprogramma's op televisie, zoals The 
Oprah Winfrey Show en de programma's van Jonathan Ross, 
Conan O'Brien, Jay Leno, The Graham Norton Show, David 
Letterman en Jimmy Kimmel. In 2005 maakte hij een 
documentaireserie met de naam Escape to the Legion, waarin 
hijzelf en andere 'rekruten' gevolgd werden tijdens een maand-
lange training voor het Franse Vreemdelingenlegioen. 
In 2009 werd Bear "chief scout UK" Hij nam deze titel over van 
Peter Duncan. Hiermee is hij de jongste "chief scout" ooit. 
 
Zaterdag 18 november 10u tot en met zondag 19 november 14u: weekend in Bel  

- Thema: Jong-Givers Extreme 
- Wat mee te nemen: luchtmatras/matteke, slaapzak, kussen, wasgerief, reservekledij, zaklamp, uniform 
- Weekendgeld: €12 

 
 
Zaterdag 25 november – Fakkels maken – 14u tot 17u 
Grylls is in maart 2012 ontslagen bij Discovery Channel wegens het niet nakomen van contractuele verplichtingen. 
 
 

 
 



 
Beste verkenners 

Lezen om te weten te komen wat jullie gaan doen, is net iets minder nutteloos dan het thema van 

de tekst. 

Grote nutteloze werken is de Belgisch-Nederlandse benaming voor ongebruikte of onafgewerkte 

grootschalige (4 november: Vettige spelen van 14u tot 17u) openbare projecten. Het is een vertaling van de 

Franse term Grands travaux inutiles, soms afgekort tot GTI. 

De term Grands travaux inutiles is gepopulariseerd door Belgische journalist Jean-Claude Defossé, 

die in de zomer van 1986 in de Vlaamse krant De Morgen gelezen had over de smeerpijp Limburg-

Antwerpen. Over deze mislukte investering maakte hij een reportage voor het televisiejournaal van 
de (11 november:  Wafelenbak van 9u tot alles verkocht is)  Belgische Franstalige openbare omroep RTBF. Op 

15 oktober 1986 bracht Defossé in het RTBF-informatiemagazine C’est à voir een televisiereportage 

over grote nutteloze werken uit: Les bâtisseurs d’ans pires (de bouwers uit de ergste jaren, maar 
tevens een woordspeling op "les bâtisseurs d’empires", "de bouwers van imperia"). In 1990 

publiceerde Defossé een boek, Le Petit Guide des Grands Travaux Inutiles, en in 1991 verzorgde hij 

gedurende 9 maanden op televisie het Journal des Travaux Inutiles (afgekort JTI). Met de 
reportages en het boek verwierf ook de term snel bekendheid in heel het land. Overzichten van 

grote blunders bij openbare investeringen duiken in de Belgische media sindsdien regelmatig op. 

In België heeft de problematiek van grote nutteloze werken haar wortels enerzijds in de 
wafelijzerpolitiek, een informele (vrijdag 17/11 tot en met zondag 19/11: Ardennenweekend, meer info volgt) 

bestuurspraktijk waarbij de gelijke behandeling van regio's voorrang kreeg boven het nut van de 

investering. Anderzijds zijn vele werken ook toe te schrijven aan het nobele streven van ingenieurs 

om in lopende projecten alvast rekening te houden met toekomstige projecten, zodat die 
gemakkelijker konden worden gerealiseerd. 

De onafgewerkte GTI's zijn vaak terug te voeren op deze laatste oorzaak. De GTI's met beperkt nut 

zijn terug te voeren op de wafelijzerpolitiek. Aan deze praktijk is sinds de regionalisering van 
Openbare Werken naar de gewesten een einde gekomen, al vormde de hiermee gepaard gaande 

budgetherschikking een nieuwe oorzaak voor het stopzetten van lopende projecten. Een voorbeeld 
hiervan is de noordelijke tak van de Antwerpse premetro. 

De scheepslift van Strépy-Thieu werd voltooid na de sluiting van de steenkoolmijnen en had 

daarmee zijn voornaamste taak verloren alvorens hij opgeleverd kon worden 
De term wordt in overdrachtelijke zin ook wel gebruikt voor bouwwerken die wel in gebruik zijn 

genomen, maar waarvan het nut niet of nauwelijks bewezen is. Het nutteloze karakter van een 
aantal "Grands Travaux Inutiles" wordt betwist, niet enkel door de overheden die ze gebouwd 

hebben, maar voor wat België betreft ook door de taalgemeenschappen. Voorbeelden hiervan zijn 
het hellend vlak van Ronquières op (25/11: het grote mise en place spel van 14u tot 17u) of nikshet kanaal 

Charleroi-Brussel en de scheepslift van Strépy-Thieu (op het Centrumkanaal). Aanvankelijk stonden 
de investeringen niet in verhouding tot het verkeer op deze kanalen, maar de laatste jaren is een 

duidelijke toename van het aantal schepen en de tonnage merkbaar, zodat thans enig nut moeilijk 
ontkend kan worden. 

Groetjes van jullie leiding 

Gilles, Ben, Jef  



Beste Givers, 

 

Tractor pulling (ook wel Trekker Trek genoemd) is een motorsport, waarin men met een 
tractor een zware slede over een zo groot mogelijk afstand moet slepen. Tractor pulling is 
overgewaaid uit Noord-Amerika waar het de eerste vergadering van deze maand is 
handelsmissie, we spreken af aan de lokalen op de normale uren in de eerste helft van de 
twintigste eeuw is ontstaan en in de zeventiger jaren van de twintigste eeuw tot een sport is 
uitgegroeid. In 1977 werd de sport door enkele Amerikanen voor het eerst tijdens een 
ploegfestijn in Flevoland geïntroduceerd in Europa. De Nederlandse truck- en 
tractorpullingorganisatie NTTO organiseert de wedstrijden in Nederland. 

De maximale afstand is meestal 110 m, maar soms bij indoor wedstrijden zoals in Ahoy 
Rotterdam als tweede vergadering gaan we wafels verkopen aangezien het elf novermber is 
jullie worden ‘s morgens vroeg om negen uur aan de lokalen verwacht en de IJsselhallen in 
Zwolle is deze korter (hobbywedstrijden over 100 m). En soms als er dreiging van regen is 
wordt er Floating Finish (FF) gereden de maximale afstand is dan 110 m. Wordt deze afstand 
overschreden, dan wordt van een Full Pull (FP) gesproken. Zijn er meer deelnemers met een 
Full Pull deze derde vergadering gaan we tombelaprijzen zoeken voor de mosselsouper dan 
wordt de sleepwagen verzwaard en wordt opnieuw getrokken. De breedte van de baan is 10 m 
en wordt aangegeven door een aan weerszijden getrokken krijtstreep. Wordt bij het trekken de 
lijn overschreden, dan wordt de bestuurder gediskwalificeerd. Tussen de trekken door wordt 
de baan geëgaliseerd en vastgereden om iedereen gelijke kansen te geven. 

Op de baan staan twee mensen met een vlag. Bij de start wordt een groene vlag gezwaaid en 
tijdens de trek wordt een rode vlag gebruikt. Wordt met de rode vlag gezwaaid dan moet de 
bestuurder ogenblikkelijk stoppen met trekken. Meestal wordt de rode vlag echter gezwaaid 
als de sleepwagen niet verder getrokken wordt. 

Er zijn klei- en zandbanen, waarbij de voorkeur uitgaat naar een kleibaan, omdat deze meer 
grip geeft. Zeer belangrijk is dat de banden een maximale grip hebben. Daarom wordt er 
getrokken met een lage bandenspanning. Om toch zo min mogelijk weerstand te ondervinden 
worden de kammen op de banden bijna geheel verwijderd, waardoor er geen grond 
opgeworpen wordt. Sleepwagen met geheel rechts op de achtergrond nog net zichtbaar de 
machine waarmee de baan na het egaliseren wordt vastgereden. De sleepwagen wordt zodanig 
afgesteld dat er enkel sterke en goede deelnemers een full pull kunnen halen. Na afstelling 
wordt de sleepwagen door een deelnemer buiten mededinging een keer getrokken als laatste 
vergadering gaan we zaterdag vijfentwintig november afspreken om alles al klaar te zetten 
voor de mosselsouper, zoals anders worden jullie de dag erna ook verwacht om te helpen 
meer info volgt nog via gezichtenboek om te kijken of de juiste afstelling is bereikt. Tijdens 
de trek wordt het gewicht op de sleepwagen naar voren verplaatst, waardoor er meer gewicht 
op het sleepvoorstuk komt en er zo meer weerstand ontstaat. 

Groetjes van jullie leiding 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Motorsport
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tractor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slee
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