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Voorwoord: 

Beste scout, ouder, pionier, sympathisant, 

De laatste loodjes van 1994 zijn bijna geteld. De decembermaand is 
traditioneel de drukste maand van het jaar (Hoe zou dat komen?). Niet 
voor scouts echter. Wegens examens (veel succes), feestpartijen 
(smakelijk) en dergelijke meer ligt bij vele takken de werking 
gewoonweg plat. Geen erg, de leiding kan dan eens lekker uitrusten om 
er volgend jaar met hetzelfde enthousiasme nog steviger in te vliegen. 
Wij wensen u en uw familie alvast een zalig Kerstmis en veel goeds in 
het nieuwe jaar. 

De kerstperiode is tevens het moment om eens stil te staan bij bepaalde 
onrechtvaardigheden in deze wereld: oorlogen, honger, verdrukking, … 

We hebben zopas ook een briefje van ons petekindje uit India 

ontvangen. U leest er meer over verder in de Klepper. Bij deze willen 
we ook alle mensen bedanken die hebben bijgedragen tot het slagen 
van de 11.11.1l-actie. Door het enthousiasme van onze leden is de 
sponsor-spelletjes-namiddag uitgegroeid tot een heus succes, zowel 

inhoudelijk als financiëel (31.000 Bef). 

Momenteel kent onze groep een recordaantal leden. Meerbepaald 110, 
waaronder 28 kapoenen. Samen met een leidingsploeg van 18 enthou- 
siastelingen en 16 ouders komen we aan het getal 144. Om al onze 
activiteiten verder te blijven financieren, is er daarom heel wat geld 
nodig. Bij deze willen we iedereen dan ook van harte uitnodigen op ons 
Mosselfeest op 5 februari in het Molenhof. Echte muziekliefhebbers 
worden natuurlijk op 3 februari in de parochiezaal van Ravels-eel 
verwacht voor ons Bultrock-concours … 

Bij deze nogmaals voorspoedige eindejaarsfeesten, veel leesgenot en’ 
een stevige linker. 

Staf



KERSTWENS 
kAkAAkAARHRARAA 

Dat je ontwaken elke morgen 
moge stralen van vreugde en gezondheid, 

vol verlangen om het goede te doen. 
Dat je dagen mogen versierd zijn 

met de bloemen van je blijde glimlach. 

Dat je woorden optimistisch mogen zijn 
zodat zij troosten en aanmoedigen 

en het hart van anderen vullen 

met vrede en vertrouwen. 

Dat je handen niet hebzuchtig zijn, 
maar zich altijd openen 
om te geven en te helpen. 

Dat je ogen het schone en het edele 
mogen ontdekken 

en de Heer ontmoeten in je naaste. 

Dat je hart geduldig weze 
inde beproeving en tegenslag. 

En dat het wijd open staat 
met een warme plaats voor ieder 
die zich er aan wil toevertrouwen.



Werkgroepje Jaarthema: 
nhkkkAAAAkAAAAAAKAAAAAA 

In de vorige Klepper kon u reeds lezen waar het jaarthema over ging (--> 

Bosopruimactie, lokalenactie en de verkeersactie 'Speelstraat'). Met de 
lokalen zitten wij goed en zo mogelijk de Gidsen nog beter, dat was reeds 

gezegd. Maar als we enkele kilometers verder kijken dan onze neus lang is, 

zien we bv de Scouts van Poppel die slechts een voorlopig lokaal heeft, of 

naar drie andere Poppelse Jeugdverenigingen die samen een (nog te zetten) 

lokaal moet deten!!!! 

Met 800 ha bos tn onze achtertuin mogen we ook niet klagen, alhoewel de 

vervuiling en het sluikstorten hier ook aanwezig zijn. 

Rest ons nog de verkeersactie… We hebben hier ondertussen (samen met de 

Gidsen) een werkgroepje voor opgericht. 

We zijn van plan om de Kerkstraat verkeersvrij te maken. We beloven 
echter nog niets, maar de eerste stappen zijn gezet. Wij zijn dan van plan 

om één grote Speelstraat op poten te zetten (maar dan zonder inkom, dank 

u). zodat onze bengels hier voor een dagje naar hartelust kunnen 

rolschaatsen, honkballen, wafels eten, zich laten schminken, naar muziek 

luisteren. krijttekeningen maken… 

We gaan tegelijk ook proberen ook de inwoners van Ravels te laten zien dat 

we een veiliger, maar vooral ook kindvriendelijker verkeer willen in 

Ravels (en in Vlaanderen). We proberen met strooifolders enzo dit bekend 

te maken. Alle vrienden, vriendinnetjes, neven en nichten, OUDERS, 

achterkozijnen, betover-grootvaders, zussen, broers, grootouders en 

kenissen van onze leden zijn bij deze alvast vriendelijk uitgenodigd op onze 

enige echte Ravelse Speelstraat op 23 april. 

(Nogmaals: deze actie kadert in een “nationale” actie voor een veiliger 

verkeer in Vlaanderen en omliggende straten) | 

Frank



Plaats om te spelenspelenspelen 
kkkkkhAkkAkAAkkAAkAAAAAARKHR 

G C G D 
Ik stap wijdbeens de wereld in en ga niet meer achteruit 

G C G D G 
Ik zie het dit keer echt wel ruim en ik kom er ook voor uit 

G D 
en onder de tafel kan er nog eentje bij 

G C 
ook voor de buurvrouw maken wij 

G C 
Refrein: Plaats om te spelen, spelen 

ONE G D 

Speel en dans en fiets en schep 

G C 
Plaats om te spelen, spelen 

G D G 
Met de plaats die ik heb 

Met z'n allen in een schoenendoos, dertig muren om ons heen 

En als we iets buiten willen doen, dan zijn we nooit alleen 

Schuif alle auto's wat opzij 
van een ruime parking maken wij 

Refrein: 

Een lange glijbaan van hier tot daar, een zwembad op m'n dak 

‘n frigobox voor de pinguïn, dat was nog wat ontbrak 

een pas naar voren, één diagonaal 

da's de afmeting van ons lokaal 

Refrein: 

Op zoek naar plaats, ik ben een ruimtemens, ik weet waar het om gaat 

In het midden van de drukste stad, daar maak ik m'n speelstraat 
Koning, ministers, koeien in de wei 

Aan iedereen en alles vragen wij 

Refrein: Plaats om te spelen… … … (2x)



KARUNA, ONS PETEKINDJE IN INDIA 
ook oke oke ok ok ok ofk al oke ok ok oke ok ok ols zj aks ok ok oke oke ae ok oe zj sk ok ok ok ok os ok afs afs ok jk zj ke akk ok ok zij ok ok afs ok ok ok ae oke 

Reeds gedurende meer dan vier jaar heeft onze groep een petekindje in 

India. Via de organisatie De lreugdezaaiers betalen we jaarlijks 5.000 Bef 

voor het levensonderhoud en de studies van een jong Indiaas meisje in 

Bochassan, ergens in India. 

Karuna Macwana is haar naam. Ze is geboren op 22 januari 1984 en stamt 

uit een kroostrijk gezin. Samen met 60 andere meisjes zit ze op internaat in 

het Saint Vincents’ House in Bochassan dat door zusters wordt geleid. 

Meisjes hebben in India nog steeds een onderdanige rol t.o.v. de mannen en 

hun ouders bepalen meestal nog altijd aan wie ze worden uitgehuwelijkt. 

Meisjes zijn daarom niet direct geliefd bij hun ouders omdat een stevige 

bruidschat een voorwaarde voor een goed huwelijk betekent. Daarom werd 

begonnen met het sponsoren van het onderricht en onderhoud van Indiase 
meisjes opdat ze later sterker zouden staan in de Indiase maatschappij. De 

resultaten zijn werkelijk fantastisch te noemen. Het overgrote deel van de 

meisjes vindt later een job en kunnen zeer goed instaan voor het 

huishouden. Onze groep heeft de financiële adoptie van Karuna tot zich 

genomen. 
Zuster Terista (een nieuweling) schreef onlangs een briefje. Hieronder 

vindt u de vertaalde tekst. 

Bochassan, 5-11-1994 

Geachte meneer vzw Scouts Sint Servaas 

Hier ben ik met Karuna Mfacwan om u een zalig Kerstmis en een gelukkig 

Nieuwjaar te wensen. Op hetzelfde moment wil ik u ook bedanken voor uw 

genegen steun voor de studie van Karuna. Ze studeert zeer goed en bidt elke 

dag voor u. 

Hoe gaat het met u? Breng a.u.b. mijn groeten over aan al uw familieleden. 

Hier verloopt alles goed met ons. Alomenteel hebben we goed weer in 

India. Hiermee bedoel ik niet te warm, niet te koud. In juli kwamen meneer 

Gaston en enkele Belgische vrienden op bezoek. Wanneer komt u naar 

India? U' bent meer dan welkom om Karuna en ieder van ons te zien. 

Wel meneer vzw Scouts Sint Servaas, nogmaals wil ik u een zeer zalig 

Kerstmis toewensen en tevens het aller beste en veel succes in uw leven. 

Moge God u zegenen.
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Met veel liefde en dank, Zuster Terisita Avasan en Karuna Macwan 

Ik heb natuurlijk al lang een briefje teruggestuurd om Karuna, Zuster 

Terisita en de anderen een Zalig Kerstmis en een vreugdevol 1995 toe te 

wensen vanwege onze scoutsgroep. Tevens heb ik nogmaals uitgelegd dat 

meneer vzw Scouts Sint Servaas geen echte meneer is, maar dat dat de 
naam van onze scoutsgroep is en dat Karuna in fette het enige meisje is 
binnen onze groep. 

Staf 

HET PLANWEEKEND 
je oke ok afs ofc ofs ok afk ok oe ok afk akk ok ak afs akk ok oke 

Ons planweekend (dd. 30 sept en 1/2 okt) ligt alweer een tijdje achter de 

rug. Door de recent doorgevoerde herstruktureringen, de vervroegde 

groepsraden (9.30u ipv. 10.00u) en de regelmatige evaluaties 

(evaluatieweekend, kampevaluatie, …}) was de agenda niet overvol beladen 

en was er tijd voor enkele serieuze zaken. Na een korte jaarevaluatie 

kwamen volgende items aan bod: bal, cursussen en nieuwe leiding, groeps- 

leiding 95-98, de financiën, vzw Scouting Ravels, de relatie met de Gidsen, 

het wettelijk statuut van de leider, takwerking en doelen, PR(ofilatic), het 

jaarthema, groepsactiviteiten, Chrimen en nog heel wat variapuntjes. 

Zaterdag vond er tevens een uiterst geslaagde leidersevaluatie plaats. Aan 

de hand van levensechte figuren waarop iedereen zijn commentaar kwijt 

kon, werd er duchtig gebabbeld over engagementen, dingen die we goed of 

verkeerd doen, andere hobbies en dies meer. 

Het bal wordt definitief afgestoten wegens weinig opbrengsten en te grote 

risico's. De nieuwe leiding kreeg een rondleiding in het scoutswereldje en 

worden door de anciens opgevangen, cursus volgen wordt op prijs gesteld 

en nog steeds integraal door de groep gefinancierd. De huidige groepsleider 

(Staf) en zijn assistent (Dirk M) blijven niet eeuwig de zaak trekken. Frank 

Van Dun en Jan Seurinck hebben interesse betoond om de zaak vanaf 

volgend jaar over te nemen. Ze worden dit jaar door Staf ingewerkt. Over 

de financiën blijven we kort: er is veel binnengekomen en ook veel 

buitengegaan. toch nog een batig saldo. Voor volgend jaar zien we een batig 

saldo met 6 cijfers. Geïnteresseerde pioniers mogen steeds de boekhouding 

nakijken! Eerlangs zal onze huidige vzw “Scouts Sint Servaas Ravels” 

omgevormd worden tot “Scouting Ravels". Dit om de werking te scheiden 

van de logistieke ondersteuning. De vereniging Scouts Sint Servaas Is
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aangesloten bij de nationale koepel vzw V.V.K.SM. en al hetgeen met 

scoutswerking te maken heeft valt onder deze vereniging. De logistieke 
ondersteuning (beheer materiaal en lokaal, organisatie geldactiviteiten, 

ondersteuning van de scoutswerking in geheel Ravels, …) valt voortaan 

onder de vzw Scouting Ravels. Onze relatie met de gidsen is vrij goed te 

noemen. De gidsen mogen ons materiaal kosteloos gebruiken en in de 
toekomst zullen we samen onze lokalen gaan verhuren. Voor 1995 zullen 

de opbrengsten nog gescheiden blijven, daarna wellicht niet meer. 

Momenteel bestaat er geen wettelijk statuut voor de jeugdleider. Een spijtige 

zaak. Elke leider gedraagt zich naar eigen vermogen dan ook volgens het 

principe van de goede huisvader en denkt tweemaal na voordat hij iets 
onderneemt (veiligheid). De kapoenenleiding is momenteel bezig met het 

vervaardigen van een poppenkast (lees: tuinhuisje) en de welpen gaan 

voortaan meer rond het jungleboek werken. De tekeningen in het 

welpenlokaal worden afgewerkt. De jongverkenners zijn niet langer doetjes 

en gaan er steviger invliegen. Meer technieken, patrouilles, tochten, … 

staan op het programma. Voor de verkenners komt er meer inspraak en 

minder bier. De jins gaan meer vergaderen (jinraden) en meer doen 

(activiteiten). Naast de Pierenrally komt er een groots project. Staf, Jan, 

Frank en Wim volgen de jeugdraad op: Dirk M, Jan, Frank en Ivan gaan 

naar de distriktsraden. Ook doen we mee aan de 11.11.11-aktie en het 

parochierestaurant. Volgende groepsactiviteiten staan geprogrammeerd: lo- 

pen.lopen.lopen voor lucht: actie speelstraat en de groepsreis (niet naar een 

pretpark). 

En dan nu het hete hangijzer, Chrimen, Chrimen staat voor CHRIstelijke 

MENswording. Reeds vorig jaar werd beslist om niet langer een groepsmis 

maar een Chrimenmoment in te voeren. Velen onder ons hebben het moei- 

lijk met de term katholiek en naar de mis gaan met onze mannen is eigen- 

lijk meer een showopvoering zonder dat daarbij naar de inhoud wordt 

geluisterd. We willen echter wel stil staan bij andere dingen als plezier 

maken. eten en drinken. … Er moet ook tijd voor bezinning voorzien 

worden binnen onze eigen scoutswerking. Er wordt gestreefd naar een 

humanistische menswording en wij verwachten dan ook van onze leden dat 

ze zich open opstellen op gebied van omgaan met andere mensen en 

culturen. Doorheen het gehele jaar zal intollerantie op dit gebied niet 

geduld worden en worden er per tak bezinningsmomenten voorzien. 

Aangepast aan elke leeftijd wordt dit door de leiding uitgewerkt. Inhoude- 

lijk betekent dit niet dat Jezus en God voortaan geschrapt worden. 

Integendeel. Er zal echter aan de hand van duidelijke voorbeelden (racisme. 

oorlogen. honger. verdrukking, armoede, …) uitgelegd worden wat de



bedoeling is van onze Chrmenwerking en tevens het oudste boek ter 

wereld. Bij verkenners en jins kan hierop dieper worden ingegaan via 

gespreksrondes en activiteiten met of over mundiale werking. de vierde 

wereld. het Jac, een gevoelige tekst of film. … Bij de jongere takken moct 

dit natuurlijk anders worden aangebracht met simpele teksten of spelen. Er 

werd een werkgroep opgericht om ideeën en dingen uit te werken. Indien 

ouders het uitdukkelijk wensen. zullen hun kinderen tijdens het kamp 

begeleid worden naar een misviering. Er wordt eveneens een herdenking 

rond Frank Dehaene georganiseerd voor leiding. waarbij eveneens de fami- 
lie wordt betrokken. 

U verstaat dat we hier moeilijk alles kunnen gaan vertellen over ons 

planweekend. Dit zou ons te ver drijven en bovendien zijn zaken rond 
werking niet echt voor publicatie vatbaar. Voor meer info kan u steeds 

contact opnemen met de leiding en hopelijk staat u ook achter onze 
standpunten. 

Staf 

 



10 

Takdeel kapoenen 
kkk kkk kkk 

KAPOENEN, 

Misschien dacht je dat uw horloge kapot was. Vond je het puur toeval dat 

tegelijkertijd uw wekkerradio en uw staande klok dienst weigerde? 

Waarschijnlijk heb je er met niemand over gepraat. Bang, dat men je zou 

uitlachen of voor gek zou verklaren … 

Toch was het internationaal nieuws. Die dag stond wereldwijd de tijd stil. 

Wat niemand meer voor mogelijk hield, gebeurde opnieuw. Mr.Tijdloos 

overviel genadeloos Koning Tijd en nam de tijd met zich mee. Met als 

logisch gevolg dat er geen tijd meer was. Nadat hij door het leger en de 

politie werd uitgelachen, vormden de kapoenen van Ravels de laatste hoop 

voor Koning Tijd. Totaal ontredderd strompelde hij het kapoenenlokaal 

binnen (Koning Tijd overleeft hoogstens enkele uren zonder tijd. Het moest 

dus snel gaan !). Meteen schoten de kapoenen in actie, op zoek naar de dief. 

Want geen tijd wil zeggen nooit vijf uur … en dit wil zeggen dat we de 

mama's en de papa's nooit meer terugzien ! Aangezien het al enkele weken 

weer vlot dag en nacht wordt, kan je afleiden dat de kapoenen de dief te 

pakken kregen. En gelukkig maar. Je ziet het. De kapoenen zijn meer dan 

een bende ‘kindjes' die 's zondags mooie liedjes zingen en een tekening 

maken. De kapoenen zijn vooral fantasierijke avonturiers. Jongens die week 

na week met z'n allen fantastische dingen beleven. 

Dit scoutsjaar wordt ongetwijfeld opnieuw een ‘topper’. Een jaar waarin 

velen voor het eerst op weekend gaan. Steeds een onvergetelijke gebeurtenis 

(vooral voor de ouders). En dan, in de zomer met z'n allen op kamp. Zes 

dagen van huis weg. Toch kunnen de ouders op beide oren slapen. De 

kapoenen worden immers in 't oog gehouden door een bende enthousiaste 

ervaren leiders. Benny en Kris(tof) draaien reeds voor hun derde jaar mee 

in de kapoenenwerking. Ze kregen echter versterking van twee jonge 

snaken boordevol frisse energie. Bert (met het korte haar) en Kristophe 

(met het langere haar) zal je zeker al in actie gezien hebben. Met 28 
kapoenen en 4 leiders zal het nog een leerrijk, avontuurlijk maar vooral 

speels jaar worden. 

Kristof 

P.S: Het kapoenenkamp gaat door van 15 tot en met 20 juli, en wel in 

Zandvliet '!!
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Arrtikeltjes van de kapoenen … 
ARKIARAAARAAAAARANKAKKAKAAAA 

Ik doe graag scouts en ook zwemmen. Ik ben Sven. 

Weet je wat ik het plezantste vond? Ik vond oefenen voor de brandweer het 

leukst. En weet je waarom? Omdat je een keer uit het raam mocht springen! 

Wim 

De brandoefening 

We waren in groepjes verdeeld. De Roel, Wout, Vyshal en ik. waren in de 

keuken aan het koken. Opeens ging het alarm. Toen zijn wij vlug naar 

buiten gerend. Wij werden geteld op te zien of dat er niemand nog achter 

bleef. Gelukkig was het geen echte brand. 

Rob 

Kapoenenkalender 1994-1995 
  

zon. 08 jan. : vergadering 
zon. 15 jan. : vergadering 

zon. 22 jan. : sporthal 
zon. 29 jan. : vergadering 
zon. 05feb : Mosselfeest: geen vergadering 
zon. 12 feb. : vergadering 

zon. 19 feb. : vergadering 
zon. 26 feb. : evalvaneweekend leiding : geen vergadering 
zat. 04 ma. : Kapeenendag 

    

stomende aktiviteiten 

voor wakkere kapoenen 
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Takdeel Welpen 
ole ok oft fe ole ok aje ok ok ok oi jk aks ok ot 

Ja, de welpen, een tak apart. 

Als nieuwe leider was het wel even wennen en aanpassen. Maar nu verloopt 

alles even vlot. Vergaderingen voorbereiden, huisbezoeken, werkgroepjes… 

Er kruipt heel wat tijd in, maar dat is ook wel nodig als je met zo'n super- 
energierijke welpen zit. 
Een van de tofste dingen, vind ik, is dat je zo creatief kan en moet zijn. Een 

bosspel met inkleding is voor welpen en leiding net datgene wat een bosspel 

beter maakt. Een klein detail en de welpen (jullie dus) leven zich helemaal 

in. Het zijn natuurlijk ook niet altijd schatjes: stoer doen, een grote mond 

hebben, … Nu verandert dat met sommige vergaderingen wel eens. Het beste 

voorbeeld is wel de gemengde vergadering. Dan veranderen ze ineens van 

welpen naar welpkes. Een beetje rumoerachtig, gillen als ze iets met een 

meisje moeten doen…. Je kent dat. Je maakt het allemaal mee. Gelukkig 

veranderde dat wel zodat we een super-bosspel (Stratego) deden en nadien 

nog enkele hevige spelen. Geslaagd in ieder geval. | 

Kleine ongelukjes komen natuurlijk ook voor, vooral dan bij onze 

fietsspelletjes. Sommige welpen ondervonden dat toen bleek dat hun 

remmen het niet zo best deden, en dat op een moment dat ze op volle 

snelheid reden, een paar meter voor een muur besloten had het avontuur 

voortijdig af te breken. Maar ja, enkele traantjes en de moedervervangende 

bekommernissen van de leiding zorgen dat dat vlug voorbij is. 

Natuurlijk zijn er nog verschillende afwisselende vergaderingen gepland. 

Ons weekend in Gierle, dat hebben we gehad (en daarover lees je meer in 

de volgende Klepper), bosspelen, speurtocht,… Het zit dus wel goed bij de 

welpen. 

Sjabrak 

P.S: Het welpenkamp gaat door van 12 tot en met 20 juli '95, en ook dit 

is in Zandvliet 

De oriëntatieloop 

We gingen met kaarten en kompassen op weg. We moesten door akkers en 

door het bos. Elke keer als we bij een post aankwamen moesten we met een 

soort nietjesmachine iets op ons kaartje doen. Het was heel tof. Een paar 

weken daarna kreeen we daarvoor een brevet. 

Dries Caymax
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Gemengde vergadering - Stratego 

Op 6 november mochten we met onze “collegaatjes" van de gidsen een hele 
namiddag stratego “speulen". We moesten eerst onze schoenen uitdoen! Uit 

die hele berg schoenen werden er een paar "lopers" uitgeloot, waarna de 

partijen werden samengesteld. (alleen de leiders en leidsters die moesten 

kun schoenen niet uitdoen, die hadden zeker stinkvoeten) 

We kregen onze eigen camouflagekleur en de strijd tussen de verschillende 

legers kon beginnen. Jammer, maar ons leger bestond uit te veel meisjes, 

denk ik, want we hadden de strijk verloren. Na afloop gingen we nog 
dassengevecht en "kop en ezel" (koppige ezel, nvdr) doen. En raad eens wie 

hier gewonnen had, onze groep natuurlijk! 

Binnenkort nog een grandioos weekend 1n Lille (Gierle), en dit welpenjaar 

kan niet meer kapot. 

En dan nog een flinke "tinker" voor de kapoenenleiding: FRANK, 

KRISTOF en BENNY voor het spetterende kapoenenkamp in Amel: 

Maurits 

We hebben een bosspel gedaan in het bos met de gidsen en dat was heel 

plezant. Ik had me verstopt. 

Bart Steenackers en Wouter Ibens 

11.11.11-vergadering 

Op 13.11 speelden we een reuzebosspel met alle scouts en gidsen. Het spel 

was om geld voor 11.11.11 bijeen te krijgen voor de arme mensen. Ze 

verdeelden ons in groepen en we vertrokken. We moesten allerlei 

opdrachten doen. We zijn bij Bert geweest en we moesten er met een stok 

de beer van de dozen gooien. En toen wisten we waar het rode pakje 
verstopt was. Maar de leiders wisten niet meer waar het lag, hahaha! (hè. 

Bert en King. nvdr) Het was een hele leuke dag! Tof hè! Daaaag. 

Stan Van Haeren 

We zijn zondag 20 november naar Home Alone I gaan kijken. En vorige 

week hebben een gemengde vergadering gedaan. En we moesten een schat 

zoeken. Ik denk dat de schat nog niet gevonden is. 

Ik ben aan m'n tweede jaar welp. Elk jaar is de leiding ker tuf. Ik hoop dat 

het zo blijft. En de kapoenenleiding was ook ket tof. Ik wil later ook leider 

worden. | Rob Pijnenborg
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Film 

We hebben film gekeken: Home Alone I en de videoband van op kamp. Ik 
vond het heel leuk. En Home Alone I vond ik heel grappig. En ik heb de 
film al eens gezien. Ik vind het een hele goede film. En ik vond het heel 
heel leuk. 

Sam Vloemans 

Zondag waren we in het kapoenenlokaal videofilm aan het kijken over 

Home Alone en van het kamp in Amel. 

Tom Boeckx 

Vandaag hebben we film gekeken: van het kamp en Home Alone. Ze waren 

heel mooi en tof. Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaag. 

Stijn Verheyen 

Ook Jan Van Beurden, Brecht Van Baelen, Bram Broeckx, Bart 

Huyghaerts, Jef Matthys, Steve Meerts, Ben Broeckx, Pieter-Jan Luyckx en 

Lander Van Dun vonden de film té gek. (We hadden natuurlijk niks anders 

verwacht, de leiding)



Zondag 5 februari 

Moss ajoas! 

Zaal Molerbof 

van: 

Tu fot 1Zu 

en Dar: 

16.30u fot 18.30u 

Organisatie: Scouts Ravels
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Takdeel Jongverkenners 
kkkkhARAAAAArAAkAAKAARKK 

Jongverkenners (niet voor doetjes !!!) 
  

Dat is de leuze waarmee we d'r zijn ingevlogen dit jaar '! Geen watjes meer 

dit jaar, maar échte JVK's die tegen een stootje kunnen. 
Maar niet alléén dit, we gaan ook samen met hen vergaderingen opstellen, 

want wie beter dan de JVK's zélf weten wat ze graag doen. We gaan ook 

terug op weekend met Gidsen (jawel) en als het '‘t weer meezit nog een 
weekendje in openlucht of in tenten !!! 
Over het kamp vertellen we (buiten de datum) nog niets, behalve dat er al 'n 

prachtig, kampthema rondspookt in de hersenkronkels van de leiding. Een 

tipje van de sluier kunnen we misschien al lichten en dat is dat de 
(twee)daagse baanbrekend, maar vooral vernieuwend zal zijn !!! Voor de 

rest verklappen we alleen de plaats (Zandvliet) en de datum (10 tot 20 juli 
'95). 
Voor de ouders kunnen we nu al vertellen dat u vrijdag 12 mei vriendelijk 

doch met aandrang verwacht wordt 1n het Scoutslokaal op de jaarlijkse 
Kampinfo avond. Wij stellen uw aanwezigheid alvast op prijs (zo'n slordige 

3000 Bef). 
Be there or be square (DI)!!! 

Frank "Takleider”" Boonen 

OMTRENT: Patrouilles 

We hebben de JVK's dit jaar ingedeeld in 4 patrouilles. Een patrouille 

bestaat uit een patrouilleleider (PL), een hulppatrouilleleider (HPL) en de 

leden. De PL is een 3e jaars JVK die het reilen en zeilen binnen de tak goed 
kent. Er wordt tevens van hem verwacht dat hij wat 

verantwoordelijkheidszin heeft en de rest van de bende in bedwang kan 

houden. De HPL staat de PL bij met raad en daad en vervangt hem bij 

afwezigheid. 

Geen gezever meer. hier zijn ze: 

Joris Cnaeps (PL). Tom Vloemans (HPL). Nick Broeckx, Kris Severijns, 

Koen Van Der Veken en Stijn Willems
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Tom Van Nooten (PL). Wim Geenen (HPL), Geert Bauweraerts, Nick 

Meerts, Jan Van Loon, Jan Willems en Christof Van Dun. 

Wouter Van Hoppe (PL), Sven Van Loon (HPL), Koen Aerts, Jef Dhondt, 

Jef Steenackers en Jeroen Trappers 

Wim Verschueren (PL), Ben Mateusen (HPL), Gert Bastiaensen, Bart 

Jonkers, Nathan Swannet en Maarten Van Himbergen 

Het 11.11.11 spel 

Zondag (13.11.94) had de scouts-en Gidsenleiding een groot spel 

klaargemaakt. Het spel was bedoeld om geld in te zamelen voor de 

1.1 1.11- aktie. Eerst werden er groepen ingedeeld (gemengd!!!). Dat viel 

bij sommigen wel tegen. De bedoeling was om een schat te zoeken. Bij elk 

spelletje dat je goed deed, kreeg je een tip. Die tips dienden om de schat te 

gaan zoeken. We kwamen ongeveer allemaal te samen aan op de plaats 

waar de schat lag. Een snuggere groep had intussen een schop gevonden. 

We besloten dat alle groepen samenwerkten. We waren aan het graven 

(eindeloos). 

En toen zie den Boonen dat iemand nog wat schoppen in het scoutslokaal 

moest gaan halen, want we vonden de schat niet direkt. Een paar 

jongverkenners, die de schoppen gingen halen, brachten ook Bert Van 

Haeren en de King mee, want zij hadden de schat begraven. Na een tijd 

graven, zeiden ze dat we de schat niet meer zouden vinden. Teleurgesteld 

gingen we terug naar het scoutslokaal, waar ons een plezante verrassing 

wachtte: CHOCOMELK. (Door een paar gidsenleidsters klaargemaakt!) 't 

was lekkere '!! Na een paar bekers kwam de Moestie buiten met een cheque 

van ik weet niet hoeveel frank (nvdr: +/- 31040 Bef) in ieder geval we 

hadden meer dan Weelde. De cheque werd door Vyshal overhandigd aan 

een mevrouw die er voor zorgde dat het in goede handen terecht kwam. 

ha 

P.S. Nieuwsgierigen kunnen nog altijd gaan kijken naar de put in de akker 

naast de Lijsterweg. 

Ex-welp (Maar-nu-geen-doetje-meer) Koen Aerts
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Takdeel Verkenners 
KkkkkkArkrAAAAAKH 

Op een zondag in september moesten we om 10 uur stipt aan het lokaal zijn 

voor de doop. Toen we daar waren was er nog niemand behalve leider 

Tom, Tim, Gert, Thomas, Dennis en ik. We mochten beginnen met iets te 

sjorren dat moot en nuttig was. Dat was voor ons dus geen probleem! We 

hebben toen een prachtige. draagstoel gemaakt. Ondertussen was er de rest 

van de groep en leider Jan spoot dikwijls "ketchup met iets gemengd” in 

onze nek. Na een tijdje kwamen ze af met het “kukkelpapje”“. Daar moest 

iedereen wat van drinken. Viese troep! Toen gingen we, gekleed in overal 

en met de kruiwagen in de hand, naar café "De Witte". We hadden een 

schup, een banaan en enkele eieren meegenomen. In het café moesten wij, 

de dopelingen, met elkaar dansen op wat muziek. Daarna moesten we een 

weg afleggen met al onze atributen. Anderweg moesten we 3 verschillende 

soorten stront verzamelen. En of je het gelooft of niet: toen volgde de 

eetproef. Lekker was anders! En als we niet wisten wat we te proeven 

kregen, klutsten ze een ei op ons hoofd. Na deze eetproef moesten we langs 

het Gilseinde naar frituur “het centrum”. Onderweg werden we in WC- 
papier gerold. zo moesten we de frituur overvallen (met onze banaan in 

aanslag)! Intussen slaat Rob VDB nog bij ons aan. Toen we onze overval 

gepleegd hadden, met onze banaan, kregen we een pot mayonaise van An 

(de fituuruitbaatster). Met de mayonaise was het een gooi- en plakfeest. 

Daarna, terug aan het lokaal gekomen, moesten we lopen van het moeras 

naar het lokaal (met onze kruiwagen). De drie eersten kregen de minst 

vettige proef, maar later bleken ze toch nog de meest vettigste proef te 

moeten ondergaan. De drie eersten: Gert, Thomas en Rob moesten 

specialsaus mixen met hun mond. De drie laatsten moesten pudding maken 
met hun mond. Hierna moesten we een "drol" uit de WC halen, maar het 

was geen drol maar een stuk banaan die leek op een drol. Na een flinke 

wasbeurt en een flinke maaltijd (pita) sloten we deze dag af. En vanaf nu 

zijn we stoere verkenners!! 

Toon Van Haeren.
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Afrikaans Dansen 
  

Zondag 24 oktober was het weer zover. Naar jaarlijkse gewoonte gingen we 

ook nu weer iets doen voor 11.11.11. Dit jaar dachten we eens iets anders 

te doen dan geld in te zamelen en daarom dachten we : “Waarom geen 
Afrikaans dansen?” Het was half twee en we kwamen aan het lokaal samen 
om richting Weelde te vertrekken, waar het dansen zou plaatsvinden. Rond 

twee uur kwamen we dan aan in Weelde en tot ons groot ongenoegen 

stonden de gidsen daar ook om te dansen, maar snel bleek dat deze niet met 

ons gingen dansen, maar dat zij eerst zouden dansen terwijl wij een film 

over 11.11.11. zouden gaan kijken. Na een uur zou er gewisseld worden. 

Toen wij de film hadden gezien werd er aan ons gevraagd wat we ervan 

vonden. D.v.d.P. zei rechtuit tegen de vrouw die uitleg gaf dat hij het een 

saaie film vond. voor de rest kwamen de reacties maar traag op gang. De 

vrouw vroeg ons ook nog andere dingen zoals: “Wat doet 11.11.11. goed 

volgens jullie?” D.v.d.P. ging weer recht op de man (vrouw) af en was voor 

niets verlegen. Hij antwoorde op zijn boers: “Nie veul!" Na dit kort 

intermezzo gingen we naar buiten en deden we "klopt erop” om de 

overtollige minuten te vullen, waarna we gingen dansen. Dit verliep in het 

begin moeizaam omdat sommigen (G.A.) onder de indruk waren van de 

schoonheid van de lesgeefster, maar uiteindelijk verliep alles gesmeerd en 

konden we al goed met de heupen zwieren voor nog maar Ì uurtje les gehad 

te hebben. Om 4 uur dan gingen we naar buiten, waar de jins ons op 

stonden te wachten om uitleg te geven over de pierenrally. Dit gezegd 

zijnde gingen we nog even wat speuilen, waarna we naar huis reden. 

Jean babyface en draperies, alias Jantje kak. (J. VDB) 

Trein-Tram-Busdag 
  

Op 16 november 1994 reisden de verkenners zoals teder jaar door onze 

federale staat door middel van trein, tram en bus. Ja, beste lezer. Ik zal u 

even een kort verslag geven over die beruchte dag. Om 7,30 moesten we 

aan het kerkpleintje zijn. Vandaar zouden we dan met de bus naar het 

station rijden. Er was wel een klein probleempje. er reed geen bus om 7.30! 

Daarom besloten we met onze ‘acoustic motorbike’ naar het station te rijden. 

Daar aangekomen stapten we op de trein, nog niet wetende waar die ons 

heen zou voeren. Na lang in de trein gezeten te hebben (en na lang gezaag
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van den Tom) stapten we dan maar over en reden we naar Gent. Daar was 

niet veel te zien en regende het zodat we enkele minuten later opnieuw in 

de trein zaten naar Blankenberge. Daar liet de leiding ons even vrij en is 

het merendeel van de verkenners pizza gaan eten. Die waren snel verorberd 

en we zijn dan maar naar het lunapark gegaan. Toen we het daar beu 

waren, was het tijd geworden om naar onze leidertjes te gaan. We zijn dan 
met z'n allen traditiegetrouw met de go-cars gaan rijden, waardoor enkele 

spectaculaire gebeurtenissen plaatsvonden. Bv. Jan van den Borne die de 
stuntman wilde uithangen vooraan op de go-car en daarbij zijn been 

bezeerde of dat we bijna op twee moto's vlogen. (We hadden voorrang van 

rechts.) Na dit alles zijn we met de tram naar Oostende gegaan om daar 
met de trein huiswaarts te keren. Da wast! 

Thomasboy 

De techniekenvergadering 
  

Zondag 6 november hebben de verkenners van de scouts van Ravels hun 

sjorkunst eens laten zien. Zij hebben namelijk een brug over de vaart 

geschort. Ze kwamen allen om 10 uur aan het lokaal voor alweer een 

spetterende verkennervergadering. Na veel denkwerk vertrokken ze dan 

eindelijk naar de vaart. Eenmaal daar aangekomen bleek dat de constructie 

niet geschikt was voor een veel te brede vaart. Na een moeizaam overleg 
besloten ze het dan toch maar te proberen met een andere constructie. Toen 

smulden ze hun lunchpakket rustig op en begonnen ze met veel moed aan 

hun brug. Omstreeks 16.00 uur stond de brug er te schitteren. Nadat 

iedereen deze prachtbrug had overgestoken en nadat enkele zeer ondeu- 

gende verkenners een zeer onschuldige, brave verkenner zomaar zonder 
reden met veel geweld in het ijskoude vaartwater hebben gegooid, begonnen 

ze aan de afbraak van de brug. Daarna reden ze terug naar het lokaal waar 

ze het sjorhout op hun plaats legden en moe maar voldaan huiswaarts 
keerden. aan de reacties van enkele verkenners te horen was het wederom 

een zeer geslaagde en leuke vergadering. 

Seppe Van Gils
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Takdeel JINs 
KkAAARAAKAKARKK 

Pierenrally 94 
  

Vrijdag 11 november was het weer zo ver .Verkenner-en leidersploegen 

stonden weer klaar om aan de fameuze, alom bekende, enige echte 

pierenrally deel te nemen. Maar om aan een dit spektakel te kunnen 

deelnemen moet er een organiserend team zijn. Dit team bestond dit jaar uit 

Wesly Stroop, Wouter Trappers, Dries Van Gils, Patrick van de Pol, Sven 

Meynendonckx, Hendrik Hendrickx, Wim Heyns, Staf Seurinck en Dirk 

Rombouts. 

Een pracht van een team zoals je waarschijnlijk al wel door had dat er dan 

ook voor gezorgd had dat alles tot in de puntjes in orde was. De 

deelnemende groepen werden ontvangen op het secretariaat en kregen daar 

de nodige informatie. Dan werd een fietskontrole uitgevoerd en 

ondergingen de deelnemers een dopingstest.Om de startplaatsen te bepalen 

werd een proloog ingelast waar de deelnemers al dadeijk het beste van zich 

konden laten zien. Toen alle formaliteiten afgehandeld waren en de 

startplaatsen bepaald kon de eerste groep tegen half negen nachtrit 
aanvangen. Rond half elf arriveerde de eerste groep in Zondereigen. Daar 

konden ze uitrusten, een chipske cten, een pintje drinken en nog rustig wat 

nababbelen. Tegen half twee arriveerde de laatste groep. 

Zaterdag 12 november om half acht werd iedereen gewekt en werd het 

ochtendmaal verorberd. De deelnemende groepen konden hun stalen rossen 

nog eens nakijken en tijdig Zondereigen verlaten begeleid door de 

organisatie. De volgende tocht was de cassettentocht die door velden en 

geurtjes leidde naar de finish waar men een natje kreeg. De volgende rit 

leidde van grenspaal tot grenspaal tot een grenspaal waar men zich kon 

voeden met het middagmaal. Vanwege die grenspalen werd die tocht dan 

ook de palentocht genoemd. (Voor enkelen eindigde deze tocht niet aan de 

grenspaal maar in Ravels.) Na zich vol te hebben gegeten moesten de 

deelnemers trachten de tijdrit af te leggen in 23min 23sec. Daarvoor konden 

ze beroep doen op hun inwendige klok. De coordinaten tocht was de 

voorlaatste proef die eindigde in Ravels-Eel waar de staten rossen een 

essentieel onderdeel moesten afgeven. Namelijk de zadel. Het einde van de 

pierenrally was aan de start waar na wat gecijfer de eindplaatsen werden 

bekend gemaakt en de medailles werden uitgerijkt. De derde plaats was 

voor Nick , Wim en Bert. Het zilver was voor een verkennerploeg die 

bestond uit Jan van den Borne en Guy Snels die de eerste plaats hadden 

gemist op (Ge zult het nooit geloven, maar het is echt waar.) één seconde
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van Tom van den Borne en Jan Seurinck die heirdoor het goud behaalden. 

Een kort applaus hiervoor. 

Met deze uitrijking sloten we dan ook de pierenrally 1994 af. 

Hendrik Hendrickx 

HET PROJECT 
  

De jintak is momenteel aan een rustperiode toe. Na een druk najaar mogen 

onze jins zich nu concentreren op de studies en de eindejaarsfeesten (niet in 

de vaart rijden a.u.b.). We zijn wel niet fantastisch gestart, maar vanaf ons 

planweekend in Gent stond de boog wel steeds gespannen. Een drukke 

scoutskalender met een hele waaier aan activiteiten met mogelijk het kamp 

in Portugal als orgelpunt. Het koninginnestuk zal (hopelijk) het project 

worden. Van jins wordt meer verwacht dan dat ze zondagnamiddag even 

hun ding komen doen. Ze moeten zelf hun planning opstellen en hun 

activiteiten voorbereiden met hulp van hun begeleiding. Activiteiten mogen 

over meerdere vergaderingen lopen en thuiswerk hoort er soms ook bij. De 

geslaagde Pierenrally is hier alvast een voorbeeld van. Nieuw dit jaar is het 

“art-project”.
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Wat mag dat nu weer wezen? Onder impulsen van de begeleiding willen de 
jins een waar kunstenproject op touw zetten. Plaats en datum van de 

vernissage is het Bultrock-festival op 1 april 95. Wat betekent. dit 
inhoudelijk? De jins gaan zich bezighouden met de gehele inkleding van 

onze Bultrock, waarin verschillende kunstdiciplines aan bod mogen komen. 
Dit kan gaan van een grafittimuur, spandoeken met een gedicht op, een 

toren met een kunstwerk in, kunst met afval, foto- en videoreportages, … tot 
dichters en plastische kunstenaars. Er wordt gewerkt rond één speciaal 

thema dat door de jins werd voorge-steld: relativiTIJD. Iedereen is vrij om 

dit begrip te interpreteren maar tijd dient een belangrijke rol spelen. 

Momenteel zijn er al heel wat ideeën en zijn we nog steeds op zoek naar 
nog betere ideeën en mensen die willen meehelpen? U mag gerust kontakt 
opnemen met iemand van de jintak. Voor dit project zijn er heel wat 
vergaderingern uitgetrokken en dient er nog heel wat te geschieden. Het re- 

sultaat zal te bewonderen zijn op 1 april en dit is heus geen vis! 

Staf 

Wist-je-dat 22? 

-Er op de scouts bijna net zoveel werkdagen als vergaderingen 
zijn. 
-de Christof van de Welpen náar de Kapoenen overgekocht 
„werd. 

-we op het afscheidsfeestje (van Ward Seurinck en Bert 
Hendrickx afscheid hebben genomen 
-Bert voortaan samen met Ronny Ceusters de Scoutsadvocaat is 
-de gidsen geen advocaat hebben 
- wij er niet mee kunnen lachen dat Madelein haar deuren sluit 
-den Busters nogmaals een eik gaat planten voor het lokaal in de 
hoop dat deze het zal overleven 
-Patye Van De Pol een liefdesrelatie met de vaart heeft opge- 
bouwd 
-er dankzij Jan, Frank en Tom twee nieuwe poorten op het ter- 
rein staan | 
-we drie zaterdagen nodig hadden om het gekregen hout in stuk- 
ken te zagen en weg te stapelen 
-dit niet lag aan de grote hoop hout, integendeel



Scoutswijzer 
ople afs ok ok afk ok oke oke ns ok 

5 januari 

8 januari 

8 januari 
15 januari 

22 januari 

29 januari 

29 januari 

3 Feb: 

5 Feb: 
12 februari 
25/26 Feb: 

4 Maart: 

26 Maart: 

1 April: 

IMei: 

12 Mei: 

10 tot 20 juli: 

12 tot 20 juli: 
15 tot 20 juli: 
17-31 juli 
27 juli/11 gust 

vergadering groepscomité 

groepsraad 
sporthal welpen 
sporthal jongverkenners 

sporthal kapoenen+jin 

sporthal verkenners 

groepsraad 
Bultrockconcours in P.C. Eel 

Meosselfeest in het Molenhof 
deadline volgende Klepper 
Evaluatieweekend Leiding 
Kapoenen in het duister 

Muco (Scouts lopen lopen lopen voor lucht) 

Bultrock 

Groepsreis 
Kampinfoavond aan het lokaal 

Jongverkennerkamp in Zandvlict 

Welpenkamp (ook in Zandvliet) 

Kapoenenkamp (ja, ook al in Zandvliet) 

verkennerkamp Möderscheid 

jin-kamp Portugal (onder voorbehoud) 

Fotofinish 

 



Groepsleiding: 

Staf Seurinck, 

Dirk Moeskops, 

  

Kapoenenleiding: 

Benny Adriaenssens, 

Christof Dhondt, 

Kristof Van Nooten, 

Bert Van Haeren, 

  

Welpenleiding: 

Wim De Kinderen, 

Rob Hendrickx, 

Nick Heyns, 

Ruben Swannet, 

  

Jongverkennerleiding:; 
Dirk Adriaensen, 

Dirk Moeskops, 

Frank Van Dun, 

  

Verkennerleiding;: 

Jan Seurinck, 

Tom Van Den Borne, 

Ivan Verschueren, 

  

Jinleiding: 

Dirk Rombouts, 

Staf Seurinck, 

Lokaalverhuurder: 

Ward Seurinck, 
  

Groepscomité: 
Ludo en Loes VAn Dun-Guns (voorzitter), 

Joan en Leen Heyns-Luyckx (secretaris), 

Frank en Clara Aerts-Van Himbergen, 

Luc en Elly Hautera-Schillebeeckx, 
Guy en Mieke Hendrickx-Herijgers, 
Jef en Anita Jonkers-Van De Ven, 

Jef en May Van De Pol-Heyns, 

Johan en Jeanne Van Den Broeck-Van Beek, 

 


