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Voorwoord 

Hallo scout, ouder, pionier, sympathisant, 

'Een nieuwe herfst, een nieuw geluid’ klinkt het spreekwoordelijk. Inderdaad in 

de lente staan er traditiegetrouw heel wat scoutsgebeurtenissen op de kalender. 

Op zondag 26 maart lopen,lopen,lopen we met zn allen ten voordele van een 

vakantie voor (zieke) mucopatientjes. Op 23 april zetten we samen met de gid- 

sen een grote straat af ergens in Ravels voor onze verkeersactie ‘speelstraat’. 

En op | mei gaan we weer op groepsreis. Ondertussen vieren we op l april (en 

dat is geen vts) de tiende editie van ons experimentele Bultrockfestival. Oh ja. 

De leiding trekt ook nog eens op het halfjaarlijkse evaluatieweekend. In het 

nonnenklooster van Wuustwezel zal er op zaterdag 25 februari heel wat 

geëvalueerd worden. En op zondag 26 februari gaan we met de leiding mm Zee- 

land mosselen eten … Op ons mosselfeest zat dat er namelijk niet m. Bij deze 

willen we alle 751 mensen die zijn komen tafelen van harte bedanken. En 

volgend jaar zullen we een beetje meer mosselen bestellen. Dat beloven we 

alvast op ons eerste communiezieltje. 

Van de gidsen gesproken. Onze lieftallige vrouwelijke collega's nemen weldra 

hun mtrek in de nieuwe gidsenlokalen. Het zal voortaan druk worden op de 

Kievit. Om dit alles feestelijk te vieren organiseren de gidsen een plechtige 

opening van hun lokalen op 8 april as. En wij scouts kruipen dan voor de 

gelegenheid in gargon-outfit. 

Van onze eigen scoutjes gesproken. Ons ledenaantal blijft gestaag stijgen naar 

ongekende hoogtes. Momenteel zitten we aan 148 ingeschreven leden. Zouden 

we de magische kaap van 150 halen? Ik ben benieuwd. 

Álvast veel leesgenot en een stevige linker. 

Staf



Plaats om te spelenspelenspelen 

Als laatste in de reeks over de Actie 'Speelstraat' wil ik het hebben over de 

officiele standpunten die het Verbond inneemt tvm het Jaarthema. De tekst 1s 

voor een deel overgenomen uit het tijdschrift voor de leiding, nl:'Over & Weer’. 

We willen voldoende ruimte 

We willen veilige ruimte 
We willen mooie ruimte 

We willen goed ingerichte en werkbare ruimte 

We willen de volwassenen oproepen: 
-om bij hun beslissingen en hun beleid rekenmmg te houden met de noden of 
belangen van kinderen en jongeren. 
-om kinderen en jongeren inspraak te geven als het gaat over de organisatie en 
het het gebruik van de ruimte 

Met dit jaarthema willen we stappen zetten op drie terreinen: 

-Verkeer en Verkeersveiligheid 
-De toegankelijkheid en het gebruik van de ‘open ruimte’ 
-Het zorgvuldig beheren van onze eigen imfrastructuur: onze lokalen, onze 
eigen speelterreinen 

Wij willen ons engageren om kinderen en jongeren op een ervaringsgerichte 
manier te leren zich aandachtig, correct en hoffelijk te gedragen in het verkeer. 

Wij zijn er ons van bewust dat velen van onze leiding en leden behoren tot de 
‘risicogroepen’ in het verkeer. Dat betekent dat wij aandacht moeten geven aan 
het gebruik van alcohol, aan veilig rijden, aan het respecteren van 

verkeersregels tijdens onze activiteiten, aan het dragen van reflecterend 
materiaal. Wij hebben zelf -samen met de andere partners in het jeugdwerk- 
een rol te spelen in de verkeersopvoeding van kinderen en jongeren. Wij willen 
ons engageren om alternatieve manieren van vervoer en mobiliteit te promoten. 

Wij willen ons engageren om behoedzaam en respectvol om te gaan met de 

open ruimte die er is. Dat wil zeggen dat we bijvoorbeeld het bosdecreet zullen 
respecteren, dat we beschermde natuurgebieden ongemoeid laten, dat we ook 

actief de zorg opnemen voor onze omgeving. Wij willen leren ons assertief op 
te stellen als het over ruimte gaat. via de jeugdraad of andere inspraakorganen 

willen we onze stem voortdurend laten horen.



  

Plaats om te spelenspelenspelen 
Wij willen ons engageren om onze infrastructuur grondig te onderhouden: net, 

veilig, mooi, gezellig. 

Concreet gebeurt er bij onze groep het volgende: 

-reflecterend materiaal hebben we zelf of we lenen het bij de Jeugdraad 
-inspraak bij het gemeentebeleid dmv de Jeugdraad 

-afvalsortering aan het lokaal 

-eigen onderhoud aan het lokaal 
-wij vragen af en toe (via het berichtenblad)} om de leden niet met de auto te 
brengen, maar om ze zoveel mogelijk met de fiets te laten komen (zo kunnen 
wij af en toe ons ook eens verplaatsen of een fietsspelletje doen !!!) 
-gebruik van de bossen in samenspraak met de boswachter 
-zoveel mogelijk gebruik maken van recycleerbare, gerecycleerde, 

herbruikbare en duurzame materialen 

  
  

[ Bij deze worden al onze leden uitgenodigd samen met hun 
vriendjes en vriendinnetjes om te komen spelenspelenspelen in de 

| Speelstraat 

die we op 23 april met de Scouts en Gidsen organiseren. 

Of er voor ouders, grootouders en sympathisanten ook iets te doen 

zal zijn verneem je nog wel via een brief, het berichtenblad of via 

de affiches.         
  

Frank



Takdeel Kapoenen 

Hoi kapoen ! 

Lap! ‘t Is alweer februari. 

Een hoop vergaderingen zijn alweer achter de rug en ik moet zeggen dat het al 

ongelooflijk plezant is geweest ! Denk maar aan de gevechten op de 

kapoenenhoek, kampen bouwen in het bos, de Leeuwekoning, de 

sneeuwvergadering en zo kan ik nog wel even doorgaan . We hebben ook al 

veel spannende avonturen meegemaakt: het bezoek wan Meneer Tijd en Meneer 

Tijdloos, de ontvoerders die losgeld wilden hebben, de slaapziekte van Bert en 
zeker niet te vergeten de poppenkastavonturen van Lucifer, de sjampetter, 
grootmoeder, Anne-Marie en de anderen. Ja, beste lezer, indien u het nog niet 

had gehoord: de kapoenen hebben er een nieuwe poppenkast bij, en ook een 

aantal poppenkastvrienden die zeker nog een hele tijd elke week met ons zullen 
komen spelen. 

Ons eerst weekendje hebben we ook allemaal overleefd. Het was een hele 

belevenis : voor velen het eerste weekendje bij de scouts, de eerste keer in een 

slaapzak ! Dit jaar gaan we heel zeker nog een keertje op weekend en dan gaan 

we eens een kijkje nemen in een ander lokaal. Waar weten we nu nog niet maar 

dat hoor je zeker binnenkort ! En wij hopen dat jij dan ook meegaat . Wij. 

hebben er m ieder geval al veel zin mm !!!! 

Bert 

  
  

  

  

  

  

Ik ben William Fort. Er is niets beters dan de scouts. 

Het 1s er heel plezant.



Takdeel Kapoenen 

Ik heet Nick. Ik eet graag spaghetti en ook frut. 

Ik ben Wim en ik doe graag scouts en het liefst doe ik spelletjes spelen op de 
kapoenenhoek. Het weekend was heel tof en 's avonds was er een mooie film 
van Platvoet. 

Ik ben Ruben en ik eet graag noten want ik heet Ruben Van Nooten. Ik kom 

heel graag naar de scouts omdat we veel spelen. 

Ik heet Gert-Jan. Ik vind het heel plezant op de scouts. Wij spelen heel veel en 
wij hebben een poppenkast. 

     vi A Vyshal Delahaut 

Moppentrommel : 

Het hangt m een boom en het 1s grijs: 
Een tros olifanten ! 

\ 

Wim 

Er was een een patat en die zei tegen een andere patat : 

“Waarom ben je droef °" 
“Omdat mijn moeder mm de puree zit | " 

Matthijs



Takdeel Welpen 

Winterstop 

Voetballers houden er een omdat het slecht weer is, leiders omdat er examens 

in aantocht zijn. "Stop" is overigens een groot woord. Het Is 

verbazingwekkend hoeveel maffe scoutsideeën er mm je hoofd ronddwarrelen als 
je voorovergebogen zit over een of andere cursus van teen paar honderd 
bladzijden dik. 
Ondertussen worden er m Ravels Aziatische vrouwen professioneel 
binnengesmokkeld en worden Oost-Europa's pakhuizen vol nucleaire wapens 

leeggeplunderd door een stel welpen die zich daarvoor te pletter rennen in de 
bossen, door Baloe en een paar toffe oud-leiding (Guy, Patrick en Bert) 

voorzien van genoeg leventjes. 

Het was zelfs zo goed dat we d'r weeral een paar nieuwe welpen bij hebben 
gekregen. Waarom ze er bij gekomen zijn en hoe tof ze 't vinden lees je verder. 

Eén ding ts zeker: welpen houden geen winterstop. Integendeel. 
Buzzy, Sjabrak en Hatti 

Mannen staan hun vrouwtje te Ravels 

Zondag 18 december 1994 hielden de welpen de eerste vrouwendag in het 
bestaan van de scouts van Ravels. Iedereen kwam verkleed als poetsvrouw, 

horecamedewerkster, wilde boeredochter of als gamnaalkuisster. Na een 
omstandige uitleg over de huidige positie van de vrouw tn onze samenleving 
kon de opdracht beginnen: tijdens een speurtocht moesten de dames attributen 

verzamelen waarmee ze na afloop een eitje konden bakken voor hun 

mannelijke wederhelft (= de leiding). Al vlug bleek dat het weeral de mannen 
waren die het vuur moesten aanmaken, waarna de rest van het kookproces ook 
al vlug op onze schouders belandde. 
Om toch enigszins een eigentijds tintje te geven aan deze, laten we het maar 

toegeven, ietwat oubollige opvatting over vrouwen (die eigenlijk gespeeld 
werden door onze welpen, dus als er enige onhandigheid te bespeuren viel in 

hun gedrag, dan weten we direct bij welk geslacht de échte problemen liggen, 
doch dit terzijde) hadden wij als leiding besloten een kleine enquête te houden 
onder de aanwezige jongedames, kwestie van te weten wat er zoal leeft onder 

de jeugd. Hieronder de verwerkte resultaten van dit kleinschalige, doch (naar 
wij bang zijn te vermoeden) uiterst representatieve onderzoek. Of, om het eens 
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Takdeel Welpen 
simpel te zeggen: Waar kan u zich als ouder binnen enkele jaren aan 

verwachten? 

De resultaten (Bij de multiple choice-vragen staat achter elk antwoord 

vermeld hoe vaak de welpen, verdeeld m 4 groepen, dit antwoord aanstipten. 
Niet alle groepen antwoordden op alle vragen, om niet te zeggen dat de non- 
respons soms aanzienlijk was): 

Wat is Valentijnsdag? 
a. Speciale dag voor getrouwde mensen (1) 
b. Oefenwedstrijd van de lokale boogschuttersafdeling 

c. Speciale dag voor verliefde koppeltjes (3) 
Wat denk je als je Margriet Hermans ziet? 

Dik, eten, vet / Dik / Wat een monster op de weg / Dan zakt de bank door 

Wat voel je als je verliefd bent? 

a. vlinders in de buik (3) 

b. kriebels in je hoofd 

c. duizeligheid (1) 
Als je een meisje was, welk beroep zou je dan later willen doen? 

Kuisvrouw, fabriek / Poetsvrouw / Garcon 

Wie is de mooiste vrouw ter wereld? 

De vrouw van Michael Jackson 

Mis België 
Mis-Wereld 

Vanaf welke leeftijd ben je volwassen? 
18 jaar (3X) 

Welk is het populairste (tofste) meisjesblad? 
a. Joepie (1) 

b. Inttem (2) 

c. Mamma 
Wie biedt de beste kookrecepten? 

a. EOS 
b. Flair (4) 

c. De Financieel Economische Tijd 

Wat is het tofste aan meisjes? 

Onderzoeken op gevoelige plaatsjes / Niks / (censuur) 

Wat is het vervelendste aan meisjes? 
a. giechelen (3) 

b. roddelen (1) 

10



Takdeel Welpen 
c. het feit dat het meisjes zijn 
Geef vijf versiertips. 

smink / bloemen, vaas, kerstballen, geschenk, piek / slinger, kerstballen, piek, 

kerstboom, kerststronk 

Waar hou je niet van bij meisjes? 

een bril en een staartje / lelijk 
Hoe ziet je ideale vriendin er uit? 
blauwe ogen (2) / dikke (censuur) / bruin haar / dun / mooi 

Noem vijf Vlaamse zangeressen. 

Izabelle A (4) / Dana Winner (4) / Madonna / Wendy van Wanten (4) / Petra / 

Leopold III / Ingeborg (2) / Margriet Hermans / Jha-Na 
Hoe zou je nu heten als je als meisje geboren zou zijn? 

Steve:Els / Tom:Sarah / Sam:Ils / Tom:Mies / Stijn:Kim / Lode: Katrien / 
Jonas:Els / Bart:Mies / Ben:Katrien / Maunts:Els / Stan:Yasmien / Hans: 

Isabelle / Brecht:Softe / Rob:Nancy / Joran:Ellen / Pieter:Inge / Pieter-Jan: 

Sofie / Dries:Kathy / Jan:Ellen 
Wat 1s het favoriete koosnaampje dat je aan je vriendin geeft? 

snoepje/snoopie (Joran, Dries, Hans), poesje (Stijn), hief/liefje (Pieter-Jan, 
Maurits, Sam), soesje (Steve), dropje (Pieter), schattebout (Tom), schat 

(Jonas, Stan, Tom), konijntje (Rob), poepke (Jan), mopke (Lode), molleke 

(Ben), knuffelbeestje (Bart), duifje (Bram), truttemieke (Brecht) 

Waarmee spelen meisjes meestal? 

a. poppen (3) 

b. (censuur) (1) 

c. jongens 
Hoe heet de vrouw van de paus? 

hij heeft geen vrouw (1) 

Noem zo veel mogelijk vrouwelijke stripfiguren op. 

Wiske (2), Annemieke (2), Rozemieke (2), Sidonia (3), Marie, Kleopatra, 

Bobien, Marlijne 
Geef de namen van alle leidsters van de gidsen. 
An, Karin, Joke, Hilde, Els 

Hoe heten de koninginnen van België? 
Louisi Mari, Maria Hendrika, Elesabet, Astrid, Paola (2), Fabicla, Donna 

Fabiola de Mora y Aragon 
Hoe heten de vriendinnen van de leiding? (meer namen mag) 

a. Baloe: Els, Ils 
b. Hatti: An, Ils 
c. Buzzy: Ilse 

1



Takdeel Welpen 
d. Sjabrak: Joke, Els 

Schrijf een hefdesgedichtje van maximaal 20 woorden; 
(vb: Ik zie twee vogels 

in de lucht 

onbegrepen ver 

en toch bij elkaar 

tp: 
ik hou van jou!) 

geen respons 
Hatti 

Het welpenweekend in Lille (Gierle) 
Op 25 november vertrokken we met de welpen op weekend richting “Lilse 
Bergen". Het zou een geweldig weekend worden met veel modder, water, 

beken en natte broeken. We moesten met een frisbee van de ene kant van het 

riviertje naar de andere kant gooien en dan zo snel mogelijk terug gaan halen 
(over de beek springen is dan het kortste). Gelukkig had ik heel veel 

reservekleding bij me, want dat was echt wel nodig. 

We hebben een toffe leiding, want ik wou dat het elke dag scouts en zondag 

was. Ik ga ook wel graag naar school, maar toch liever naar de scouts. 

Maurits 

Ik wist eerst niet hoe het ging zijn bij de scouts. Ik was bij Lars, daar waren 

ook nog andere jongens van de scouts. Die gingen naar de scouts. Ik ging mee 

en ik vond het leuk. Toen ben ik er bij gebleven. Nu ben ik bij de welpen. 

Volgend jaar ga tk naar de Jongverkenners 

Pieter-Jan Luyckx 

Op 5 februari was het mosselfeest en daar hebben we ons buikje dik en rond 
gegeten. Het was heel lekker. Bij de scouts is het erg leuk. We zijn ook nog op 
kamp geweest naar Lille. We deden er veel spelletjes en het was kei-gaaf. En 
de volgende keer ga ik weer mee. 

Jan Van Beurden 

Vorige week was het heel plezant. Een vriend van mij was toen ook 
meegegaan. (Nick Houtmeyers) Hij vond het heel leuk. Wij hadden toen een 

leuk bosspel gespeeld. Als ik een leven kwijt was, mochten ze mij pakken en 

naar het gevang brengen. Wij hielden ze niet langer als eén minuut vast. De 

eerste keer hadden ze de deur op slot gedaan. Maar er was een groot gat boven 
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Takdeel Welpen 
de deur waar ik door kon ontsnappen. Toen ik boven was hadden ze iemand 

anders gevangen genomen en werd ik op heterdaad betrapt. Toen konden ze 
mij niet meer vrijkopen maar de tweede keer hadden ze het slot niet 
dichtgedaan. Toen had ik het slot aan de anderen gevangenen laten zien en 
moest ik de grendel verschuiven. Dat ging wat moeilijker. Toen ik de poort 
open had liep ik weg maar ze hadden iemand anders gevangen genomen en ik 
had het slot nog vast. Ik heb het maar vlug terug gegooid. Maar ik had nog 
geen leven, toen was ik vlug naar iemand van onze groep gegaan en heb van 
hem een leven gekregen. En toen was hij een ander leven gaan halen. Spijtig 
dat het slecht weer was, maar we hadden heel leuk gespeeld. 

Lander Van Dun 

Ocouting 

Lekker doen 
13



Jaarthema 
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Jongverkenners (Niet voor doetjes!) 

Beste Lezers 

Om een artikel te scrijven kan men uitgaan van bepaalde schema's. 

nl: -De titel (in dit geval: Historische bedenking) 
-De inleiding 
-Midden 

-Tenslotte : het slot 

Maar aangezien onze literaire bekwaamheid, werken wij volgens de manier der 
‘Groten der Letteren'. Zoals daar zijn: Jef Nys, Willy Vandersteen (lees: studio 
Vandersteen), Marc Sleen, Paul Geerts en vele anderen grootheden en 

consoorten. 

Dus we beginnen met de moraal van het verhaal gevolgd door de ontknoping 

van het slot, het verhaal en als slot: het begin. Om tenslotte te komen bij de 

titel. Waarom deze moeilijke methode? Awel, om 2 redenen: a) Waarom 

makkelijk als het ook moeilijk kan? b) Waarom plaats om te spelen? (Daarom 
is nu wel een antwoord) 
En nu voor diegenen die denken dat ze slim zijn, een raadseltje. 

Wat is het oudste beroep van de wereld? 

Antwoord: (Neen geen … … ) maar wel elektricien!!! 

Want: de eerste dag schiep Hij hemel, de tweede dag de aarde, de derde dag 

het licht, maar toen hadden de elktriciens de leidingen er al inliggen!!! 

Ik dank u voor uw Waaaaaaandacht, en nog veel (pinkpoets) leesplezier 
Dirk 'King' Adriaensen 

Hier Joris Cnaeps!!! 

Dag Jongverdoetjes. Ik ga het over zondag 22-1-95 hebben én over de 
vergadering woensdag 25-1-95. Zondag, vijf voor twee, iedereen (denk ik toch) 

zit vol spanning te wachten naar onze leidertjes. Twee uur, daar zijn ze! We 
begonnen met een pleinspelletje. Daarna begaven we ons naar de shelter. Ze 

legden het poker spel uit. We moesten zoveel mogelijk dezelfde kaarten bij 
elkaar halen door middel van het krijtjesspel mm het bos. Eens bezig liep het wat 
uit de hand. In de plaats van in het bos te ravotten, zaten we onder de shelter 

15



Jongverkenners (Niet voor doetjes!) 
gewoone kaarten uit te wisselen. (nvdr: De JVK's zijn dan toch van suiker) 

Wouter was eerst in de 400 punten. Daarna gingen we in het lokaal “Klopt-er- 
op" doen. Na afloop hadden we allemaal ne rooie rug, maaar we hadden wel 

plezier. Al gauw was het 5 uur. (Spijtig genoeg) 
Woensdag 19 uur zaten we in het Jin lokaal. Stijn en Koen waren er wel maar 
niet, maar ja. Kris, Nick , Tom en ik waren er wel. The King ook. We hebben 

niet veel besproken maar meer getopbiljart. Wat we gaan doen zal je nog wel 

zien.(nvdr: je kan het ook lezen in het volgende artikels) 

Joris Cnaeps 

Zondag, 26 januari 

De patrouille van Joris Cnaeps moest een vergadering opstellen. Pleinspelen 
stonde op het programma. Na een spelletje honkbal te spelen in de gietende 
regen besloten we toch maar te gaan schuilen in het lokaal. Daar deden we 
kaarten van de fles blazen. Daarbok werden enkele ondenkbare opdrachten 
verzonnen. Bijvoorbeel moest Jef Steenackers al zij kleren averechts aandoen. 

Hij weigerde echter deze opdracht uit voeren en moest toen een afshuwelijk 
drankje opdrinken. (Slangeogen mm salpeterzuur).Nathan Swannet moest bij vijf 

verschillende meisjes een kus gaan vragen. Onder deze kus moest met 

hppenstift de naam van het meisje staan. Hij voerde zijn opdracht echter wel 
uit. Bart Jonkers moest tien kier gaan pompen. Natuurlijk was dat niet gewoon 
pompen. Hij moest met zijn handen in een plas en telkens hij door zijn armen 
buigde moest hij met zijn neus in de plas. Ook hij voerde zijn opdracht uit. 
Toen we het allemaal zo'n beetje beu waren begonnen we met Klopt-er-op. 
Ditmaal was het wel zeer pijnlijk. ledereen had immers een natte das. Ik was 

zelf bij de gelukkigen die niet van onder moest gaan zitten. Ik denk wel dat / 

iedereen zich kon uitleven tijdens dat spel. Natuurlijk waren er ook weer enkele 
doetjes die niet mee deden. Zo werd het weer een KEI-HARDE vergadering. 

Tom Van Nooten 

Een natte vergadering 

Op zondag 26 januari had de groep van Joris Cnaeps een vergadering 

opgesteld. Ze besloten om een pleinspel te doen. Ze hadden gekozen voor 
honkbal. Voor honkbal heb je natuurlijk een stick en een bal nodig. Hoewel het 
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Jongverkenners (Niet voor doetjes!) 
regende speelden we nog door. Uiteindelijk zeiden de leiders dat we beter 

binnen spelletjes bij de kachel konden doen. De drie laatste Jongverkenners en 

nog een leider erbij moesten hout gaan halen en daar was ik juist bij. Leider 

Dirk Moeskops en de stoere mannen kapten het hout. Ik als eerstejaars mocht 
dat natuurlijk niet. Ik mocht alleen maar sleuren. Binnen deden ze kaarten van 
de fles. De opdrachten voor de verliezers waren niet altijd even proper. De 

meeste Jongverkenners gingen weer nat en vuil naar huis. Gelukkig 1s de 
warme douche en wasmachine al uitgevonden. 

Maarten Van Himbergen 

Jantje Jaap 1!!! 

Jantje zat in de tuin te werken, daar was hij heel goed in! Hij was zo al een 

tijdje bezig en zijn vriend Musti (Moeskops) kwam even gedag zeggen, het is 
een echt vies doetje. Hij had al vele kinderen pijn gedaan en wou Jantje 

‘meures!' leren. Hij wist meteen wat hem te doen stond. Jantje vluchtte over het 

tuinmuurtje , over een meer (Hij was wereldkampioen Hoog - en verspringen) 
en tenslotte was hij op een pad geland en liep verder! Ondertussen was Musti 

op zijn driewielertje gesprongen en zette de achtervolging in. Over het muurtje 
ging hij met moeite heen en hij fietste in het water terwijl hij langs de andere 
kant eruit driewielerde. Jantje dacht: nu ga ik hem hebben! Hij legde op een 

modderplas bladeren en ging aan de andere kant staan. Musti kwam eraan en 

Geert Bauweraerts 

Pleinspelen 

Op 12 februari werd het weer 14 uur. Yes, naar de Scouts! Het eerste spel was 
honkbal, wat we nog verder moesten spelen van de vorige vergadering wegens 
het slechte weer. Daarna deden we rugby. De Verschueren was scheidsrechter, 

hij kon er juist niks van. Er werd wel veel geschopt en geduwd, maar we 

kwamen er heelhuids van af. Tussen rugby en ‘tussen-2-vuren' deden we 

Klopt-er-op. De Vloemans was met een KNALRODE rug geeindigd. Het 

derde spel was 'tussen-2-vuren'. Er waren een paar onnozelaars die met zand 
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Jongverkenners (Niet voor doetjes!) 
gooiden. Maar die konden het spel niët bederven. Want bij de JVK's zijn er 
altijd KEIGOEI vergaderingen. 

Wim Geenen 

Hallo lezertjes en lezers! 

Diegenen die nog niet te lui zijn geweest om eens onder “Sint Servaas Scouts 
JVK) te zien, zulien zeker al weten dat het dit jaar niet voor doetjes is. De 
doetjes vallen onder diegenen die al te veel schrik hebben om zich eens goed 
vuil te maken of die schrik hebben dat ze nat worden door de regen enzo… 
Daarom wil ik maar zeggen…. dat er geen doetjes in mijn patrouille worden 

geduld. Dàt is mijn mening. 
Wim Verschueren 
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Takdeel Verkenners 

Eén, twee, draaj, 'k zen nen Johnny en de schetsen 

| zen van maaj. 

Op 15 januari trokken de stoere verkenners hun cowboylaarzen aan en startten 
ze hun opgedreven en met beton volgegoten cammo. Nadat ze hun Maria's en 

Sabrina's opgepikt hadden, scheurden ze door de straten op weg naar de 

stoereä "schetsbaan'". En al gauw stonden de verkenners te schitteren op het 
ijs. ledereen ging uit de weg wanneer er een horde verkenners aan kwam 
geschaats, dat natuurlijk lag aan de stoere vestjes die ze aanhadden. Ook 
hebben we eenä Johnnykamptoenschap gehouden waarbij de Velg uiteraardä 

gewonnen was. Om half vijf echter, was het schaatsfestijn gedaan. Nadat we 

veel botsen hadden gegeven en veel drugs hadden gepakt, zijn we dan maar 

huiswaarts gekeerd. Maar deze stoere gebeurtenis zullen de verkenners zich 

nog lang herinneren. 
Thomas Van Nooten 

Iglo 

Op een zondagmiddag trokken de beruchte verkenners er weer op uit. Deze 

keer was het naar het plein aan de aardgas. Het was koud en winderig weer en 

er lag veel sneeuw. Eerst zochten wij een zeer grote sneeuwpop te maken, 

maar dat leek ons veel te gemakkelijk 
Op een zondagmiddag trokken de beruchte verkenners er weer op uit. Deze 
keer was het naar het plein aan de aardgas. Het was koud en winderig weer en 
er lag veel sneeuw. Eerst zochten wij een zeer grote sneeuwpop te maken, 

maar dat leek ons veel te gemakkelijk, dus maakten we een hut van sneeuw, 

iglo genaamd. We begonnen met zeer grote sneeuwballen te rollen en legde 
deze 1 een cirkel en hierop stapelden we nog andere grote sneeuwballen. Toen 

we een hut hadden die zo groot al ons was, moesten we er nog een dak op 
maken! Dus sprokkelden we wat grote , stevige takken en legden hierop nog 

sneeuwballen. Maar het dak bleef toch niet goed liggen want de sneeuwballen 

gingen door de stokken heen. Nadat we er nog eens allemaal hadden ingezeten 
en we véél te koude handen hadden vonden we dat het weer tijd was: om terug 
te keren naar ons eigen Ikaaltje, waar we de vergadering afsloten. Dit was het 
einde van een koude en zeer plezante vergadering! 

Toon Van Haeren 

19



e
s
 

  

Scoutsshop 

SCOUTS 
Shop 

SHOP ANTWERPEN - 231 62.68 

Lange Kievitstraat 74 

Open van dinsdag t/m zaterdag van 

10 u.tot 12 u. en van 12 u. 30 tot 18 u. 

zaterdag tot 17 u. 
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Takdeel Jins 

MET DE RUGZAK NAAR PORTUGAL 

De kogel is ondertussen al een hele tijd door de kerk: de jins trekken deze 

zomer op trekkamp doorheen Portugal. Meer bepaald van 27 juli tot 11 
augustus a.s. Zopas kwam organisator Johan van vzw Boemerang wat meer 
uit de doeken doen over Portugal. Hij formuleerde heel wat aardige voorstellen 

om onze veertien dagen op Portugese bodem zo goed mogelijk te vullen. Een 
scenario. 
We vertrekken op donderdag 27 juli om 9.00u aan het station in Leuven. 

Aldaar wacht ons een bus die ons na een vermoeiende tocht van een dertigtal 

uren tot ver in Portugal zal voeren. Vrijdag omstreeks 15.00u zouden we in het 

dorpje Lousa moeten arriveren. Aldaar worden we gedropt aan de gemeente- 

lijke zwemvijver. Een verkwikkende sprong in het water zal deugd doen. Voor 

de rest zal het luieren en droesen zijn. Voor stappen zullen we dan niet ‘im the 

mood’ zijn … Na een zalige nachtrust in open lucht wordt het tijd voor het 

serieuzere werk. Stapschoenen aan, rugzak vastgesnoerd op de schouders en 

hup met de benen. We trekken de bergen in. Nabij Lousa ligt een bergketen 

met toppen tot over de 2000m. Wij beperken ons tot het klemere gedeelte 

(1250m) en gaan op zoek naar enkele spookdorpen en hippie-communes. 

Midden in de natuur, ver van de bewoonde wereld, zal het heerlijk vertoeven 

zijn … We blijven twee dagen in deze streek, waar het gemiddeld zo'n 30 
graden warm is. Daarna trekken we naar de streek Magao. Een mooi 
natuurreservaat en een groot (niet toeristisch uitgebaat) meer wachten op onze 

verkenning. De mooie stad Tomar is de volgende stopplaats. Vervolgens spo- 
ren of bussen we een stuk zeewaarts en trekken we via Lissabon de rivier De 
Tach (of zoiets) over richting kuststreek. Niet de druk bezochte plaja's. Wel de 

verlaten stranden rond Setubal staan op ons programma. Het moet heerlijk zijn 

om hier een nachtelijk plonsje mn de oceaan te maken … Vervolgens trekken we 

weer landinwaarts. De steppe met de moorse stad Mora moeten echt de moeite 
waard zijn. Het zal wel zweten worden. De gemiddelde zomertemperatuur 
bedraagt hier zo'n slordige 40 graden. Op tijd en stond rusten en een meertje 

opzoeken ligt dan ook voor de hand. Het emdpunt van onze trektocht is het 
stadje Álcagovas. Aldaar zal een bus ons opladen om ons terug naar ons 
vertrouwde Belgenland te vervoeren. Op 11 augustus hopen we heelhuids te 

arriveren in Leuven. Qua dagindeling en bezoeken, is het afwachten en zien 

wat er terplaatse allemaal te doen valt. We moesten zeker een 'bal populair’



Takdeel Jins 
meepikken volgens de organisator en de dagschotels in Portugal zijn niet te 

versmaden en kosten slechts 200 Bef. Moet er nog zand bij”? 

Practisch: we vertrekken donderdag 27 juli in de vroege ochtend met de 
trein naar Leuven. Aldaar de bus op om via Frankrijk en Spanje in 
Portugal te belanden. Op vrijdag 11 augustus keren we terug. We zien wel 

wanneer. Dit alles gaat zo'n 14.000 Bef kosten. We hopen zo'n 6 à 7.000 
Bef te recuperen met allerlei activiteiten (Mosselfeest, Bultrock, 

kerstboomverbranding, rommelmarkt, …). Mogen wij aan de jinouders 
vragen dit bedrag zo spoedig mogelijk over te schrijven op de jinrekening: 

416-7038659-42. (met een duidelijke vermelding van de naam van de Jin) 

Voor meer vragen kan u natuurlijk steeds bij Dirk of Staf terecht. 

PS: Mij komt juist ter oren dat een andere scoutsgroep heeft afgezegd voor de 
periode van 27 juli tot 11 augustus. De terugreis met de bus zou daarmee wel 
eens in het gedrang kunnen komen. De organisatie stelt ons daarom voor om 

onze datum te wijzigen naar de periode van 15 tot 30 juli. Meer hierover 

tijdens de jinvergaderingen. 

Staf 

  

  

  

  

 



Varia 

Groepsraden…enzo 

Hierna volgt een poging om in het kort en niet al te saai te schetsen wat er de 

laatste maanden zoal beslist is op de groepsraden en wat er zoal effectief is 

uitgevoerd. 
1-1 1-11 is voor ons al jaren niet meer louter geld inzamelen, we proberen 

namelijk al spelende onze mannen een beetje inzicht te geven in de problemen 

van de 3e Wereld. Bewustmaking dus. En dit in de vorm van spelletjes, 

Afrikaans dansen en diepgaande diskussies, al naargelang de leeftijd. 

De toenadering tot de gidsen wordt dit jaar niet overhaast, alleen de verhuur 

van de lokalen zou gezamenlijk gebeuren en natuurlijk mogen de Gidsen nog 

altijd ons materiaal lenen. Aan dat materiaal en aan het lokaal gebeurt er 
natuurlijk ook veel onderhoud: zoals WC's herstellen, dampkappen afwerken, 
herstel van gasbekkens, herstel van onze warmeluchtblazer, grote kuis in het 

materiaalkot,… Zo'n klussen worden op werkdagen opgeknapt, waar ook hout 

wordt gekapt en deuren worden geschilderd, om maar iets te noemen. 
Zij ook nog aangekocht: een stripversie van het jungleboek, een nieuwe tafel, 

materiaal voor een super-de-luxe poppenkast voor de kapoenen (die door 

enkele kreatieve leiders in elkaar is geknutseld). Tussendoor ook nog eventjes 
vermelden dat we in '06 terug op kamp gaan in Opoeteren. 

De Jins hebben ook niet stilgezeten en hebben met hun eigen fuif in het lokaal 
en met hun medewerking aan de kerstboomverbranding alvast een stukje van 

hun Portugal-reis verdiend. 

Er wordt natuurlijk ook regelmatig over Bultrock gediscussieerd, maar de 

praktische uitwerking ligt wel bij de BR-werkgroep. Zo wordt regelmatig 
verslag uitgebracht van anderen werkgroepjes, zoals die rond de 'Speelstraat' 
(zie vorige Klepper) of die rond Chrimen. 
Trouwens, het BultRock-concours was dit jaar , net zoals het mosselfeest, een 

overdonderend succes. Elke maand sturen we ook enkele afgevaardigden naar 
de jeugdraad en naar de distriktsraden (=overlegorgaan tussen de verschillende 

scoutsgroepen uit de Noorderkempen). 
Binnen de leiding verandert er natuurlijk ook regelmatig wat, zo is Christof in 

het najaar van de Welpen overgestapt naar de Kapoenen en sinds kort wordt de 

opmaak en de redaktie van de Klepper door Frank verzorgd. 
Een echt zwaarwichtig onderwerp waren de problemen 1vm de verzekering van 

privé-materiaal van de leiding, dat bij scoutsaktiviteiten gebruikt wordt (nvdr: 

Zo sneuvelde er al reeds een gitaar, een moviebox,…) Maar daar hebben we 
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uiteindelijk toch een regeling voor gevonden die ondermeer bestaat uit een 

extra verzekering tijdens kampen. En tegen de tijd dat deze Klepper te lezen 
krijgt, zijn we al op evaluatieweekend geweest met de leiding, waar de werking 

ook wel wat bijgestuurd zal zijn. 
Tom Van den Borne 

(nvdr: Tom, is je naam nu goed gespeld?) 

In de stille kempen…. 

Bultrock, het stilaan vermaarde muziekfestivalletje van de scouts, 1s dit jaar 

toe aan zn tiende editie en dat zal geweten zijn. Nee, geen recepties, geen 

speeches van hoogwaardigheidsbekleders dit jaar, wel een totaalconcept waar 

(waarschijnlijk) nog lang na l april over gesproken zal worden. Laten we de 

zaken even op een rijtje zetten. 

Zoals steeds gaat Bultrock ook dit jaar door op de eerste zaterdag van de 

paasvakantie (Ìl aprl) m twee verwarmde tenten aan de scouts- en 

gidsenlokaal (!). Naast het gebeuren op het grote podium wordt dit jaar 

namelijk ook een kleine tent opgezet waar experimentele podiumkunstenaars 

hun ding kwijt kunnen. De uitwerking van deze kleme tent is volledig im 

handen van onze Jintak. Zij zullen de komende weken hun verborgen 

kwaliteiten aanwenden bij het ontwerpen van een smaakvol en artistiek decor 
voor dit gebeuren. Wanneer u Jins bv. fietsonderdelen ziet versmelten met 

andere gebruiksvoorwerpen, weet dan dat dit een veruitwendiging van de 
diepste innerlijke emotie van deze figuur kan voorstellen. Tegen dit smakelijke 

decor zal u o.a. kunnen genieten van het straattheatergezelschap ‘Circus 

Bulderdrang (met in hun rangen de underground-schrijver JMH. 

Berckmans), van het improvisatieproject ‘Die Anarchistische 

Abundunterhaltung' (vorig jaar geselecteerd om ons land te vertegenwoordigen 

op het festival Musique au Lycee' in Parijs), en van het Poëziegezelschap 

Noadt. 

Wat het grote podtum betreft, werd dit jaar bewust gekozen voor een gerichte 

experimentele programmering. Dit houdt in dat u op |l april getuige kan zijn 
van soms ondoorgrondelijke, soms absurde, soms loetharde, soms bloedmooie, 

24



Varia 

soms tranceverwekkende en waarschijnlijk veelal ronduit verbazingwekkende 
podiumpresences van een achtal groepen. In volgorde van optreden kan u 
vanaf 13.00u. getuige zijn van: Supermarket (winnaars Bultrockconcours), 

Painting Over Picasso (Amerikanen die momenteel in Nederland verblijven en 
daar al even geliefd zijn als Prins Willem Alexander), X-Legged Sally 

(fantastisch Belgisch speedmetaljazz-septet waarvoor België stilaan te klein 

wordt), Asian Dub Foundation (dé vleesgeworden vertegenwoordigers van de 

multiculturele samenleving), Kong (Nederlands meest bejubelde viertal na 

Urban Dance Squad en Bettie Serveert), Loop Guru (legaal geestesverruimend 

gezelschap dat wellicht ook u im hogere sferen brengt), Evil Superstars 
(combinatie van eigenzinnigheid en absolute klasse uit … Limburg), Gary Clail 

& On-U Sound System (één van de Britse Godfathers van de muziekrichting 
die men wel eens ‘dub’ wil noemen). Alsof dit alles nog niet voldoende is, 

wordt het geheel afgerond met een techno-party met de internationaal geprezen 
dj Robert Lemmer. 

U begrijpt wellicht dat dit geheel de nodige decibellen met zich mee zal 
brengen. Maar vreest u niet. Omdat wij onze Ravelse dorpsbewoners ook iets 
willen gunnen, mag u gratis en voor niks van in uw luie zetel van dit spektakel 
meegenieten. Let wel, om drie uur stipt is het gedaan met de pret, en wordt de 

stekker onverbiddelijk uit het stopcontact getrokken. 

Daar dit alles natuurlijk de nodige voorbereidingen met zich mee brengt, wordt 

dit jaar ook weer een beroep gedaan op verkenners en jins, die hiermee hun 
kampprijs aanzienlijk kunnen drukken, op voorwaarde dat zij zichzelf nuttig 
maken. Tenslotte zouden wij dit alles niet kunnen waarmaken zonder de 

intensieve inzet van ons groepscomité en van de pioniers welke ondermeer het 

driesterren restaurant 'St. Servais' en fastfoodketen ‘Vettige Jef zullen 
openhouden. Waarvoor onze welgemeende dank. 

Dirk R.



Varia 

Wist-je-datjes 

-de Klepper voortaan een vernteuwde, verlichte redactie heeft”? 
-u dit waarschijnlijk nog niet doorhad”? 
-u dit pas volgende Klepper zal merken? 
-u er dringend de Colofon eens op moet nalezen!!! 
-ook dit jaar het Mosselfeest weer uitmuntend was 
-er dit jaar een nieuwe ‘Maitre d'Hotel' was? 
-het waarschijnlijk daarom zo'n succes was! 

-u hartelijk danken voor uw bijdrage aan het succes van het 
Mosselfeest! | 
-de Staf binnenkort weer een nachtje in het geld mag zwemmen. 

-Supermarket Bultrock mag openen? 
-zij dit ook wel verdiend hebben! 
-de leiding geen mosselen heeft gegeten op het Mosselfeest ! 

=wij daarom speciaal naar Zeeland rijden om dit wel te doen. 
-de leiding binnenkort op "Abdijentocht” gaat??? 

-sinds het Evaluatieweekend het favoriete nummer van de leiding 
‘HET IS NIET MOEILIJK, HET IS GEMAKKELIJK' is ??? 

        
Nicolas Delahaut 
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Scoutswijzer 

25/26 Feb: Evaluatieweekend Leiding . 

A Maart: Kapoenen in het duister 

26 Maart: Muco (Scouts lopen lopen lopen „oor lucht) 

| April: Bultrock 

1 Met: Groepsreis 

12 Mer: Kampinfoavond aan het lokaal 

10 tot 20 juli: Jongverkennerkamp in Zandvliet 

12 tot 20 juli: Welpenkamp (ook in Zandvliet) 

15 tot 20 juli: Kapoenenkamp (ja, ook al in Zardvliet) 

17-31 juli verkennerkamp Möderscheid 

29 juli/?? gust jin-kamp Portugal (onder voorberoud) 

Fotofinish 

gras, Samue, arseen agnrire 

 



Adressen 

Groepsleiding: 

Staf Seurinck, 

Dirk Moeskops. 

  

Kapoenenleiding: 

Benny Adriaenssens, 

Christof Dhondt. 

Bert Van Haeren. 

Kristof Van Nooten. 

  

Welpenleiding: 

Wim De Kinderen. 

Rob Hendrickx. 

Nick Hevns, 
Ruben Swannet. 

  

Jongverkennerleidinge:; 

Dirk Adriaensen. 

Dirk Moeskops. 

Frank Van Dun. 

  

Verkennerleiding: 

Tom Van den Borne, 

Ivan Verschueren. 

Jan Seurinck, 

  

Jinleiding: 

Dirk Rombouts. 

Staf Seurinck. 

Lokaalverhuurder: 

Ward Seurinck. 
  

Groepscomité: 

Ludo en Loes Van Dun-Guns (voorzitter). 

Joan en Leen Hevns-Luvckx (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 Mav Van De Pol-Hevns. 

Johan en Jeanne Van Den Broeck-Van Beek. 
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