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Wat

Voorwoord

Hallo scout, ouder, pionier, sympathisant,

"Als wij samen gaan kamperen in het bos of in de hei, dan klinkt het wel
duizend keren vrolijke vrienden dat zijn wij. Vrolijke, vrolijke vrienden … ”
Deze en vele andere vlaamse kampklassiekers zullen deze zomer weer overs
te lande te horen zijn. En niet allen in ons eigen Belgenland. De jins gaan
namelijk

de Europese toer op

met een klein minibusje.

Portugal

is de

eindbestemming. Ze maken natuurlijk ook van de gelegenheid gebruik om in
Frankrijk en Spanje wat bezienswaardigheden mee te pikken. De verkenners
zoeken het niet zo ver … Zij trekken op kamp naar de Oostkantons. Na een

vermoeiende

(?) fietstocht van

een tweetal dagen

mogen

ze hun tenten

opslaan m een vredig weilandschap ergens m Möderscheid, nabij Amel. Ze
moeten zeker een goede dag gaan zeggen bij den Duits (boer Vincenz), waar
we vorig jaar nog op kamp zijn geweest. De drie jongste takken gaan op
kamp in Zandvliet. De nabijheid van de uitgestrekte Kalmthoutse Hei zal een
ideaal dekor zijn voor veel bosspelen.
In deze speciale kampklepper vindt u alle informatie over deze kampen. Wat.
gaan we doen? Wanneer vertrekken we? Wat neem ik mee? En nog veel
meer. Inschrijven gebeurt door het zorgvuldig invullen van de gekleurde
middenpagina

en

door

overschrijving

van

het

kampgeld

op

onze

scoutsrekening. En dit voor 1juli a.s.
Verder in deze klepper ook een stuk over financiën. Wat gaat alles kosten en
wat is de bijdrage van de leden en ouders. Verkenners en jins kunnen een
groot deel van hun kampgeld terug verdienen door aktief (!) mee te helpen op
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allerlei geldaktivieiten. Van dat aktief zijn komt helaas soms weinig tn huis …
Voor ouders met financiële problemen willen we graag een extra inspanning
leveren vanuit de groep.

Alvast veel leesgenot en veel plezier toegewenst

en tot in Zandvliet,

Möderscheid of ergens in Europa.
U gaat toch ook mee?
Staf

Kampen anno 1994
RhAAARAAAAAAAAAKA

Vorig jaar waren de drie jongste takken te gast op de boerderij van Herr
Vincenz und Frau Mia in Amel. De schitterende kampplek en omgeving, het
stralende zomerweer, de plezante aktiviteiten, de toffe kampsfeer,

… "Het

was allemaal gewoonweg fantastisch”, zou Eddy zeggen. De kapoenen zullen
Jommeke,

Filiberke en Mic Mac Jampudding nog niet vergeten zijn. Om

maar

zwijgen

te

van

Vlaanderen.

Deze

schat

heemkundig

museum

de

opgedolven
is nu

van

schat

tentoongesteld

Recht.

Allen

van
in

Heer

Robrecht

Van

het wereldvermaarde

daarheen.

Het

Romeinse

welpenlegioen heeft er heel wat plaatselijke barbaren het hoofd ingeslagen
tijdens hun vele omzwervingen en moordtochten doorheen de Oostkantons.
De slachting bij Robertville met de daarbij horende braspartij mm het meer
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zinderd nog steeds na bij de Duitstalige bewoners. De jongverkenners deden
het wat rustiger aan in hun gesorde lignetkonstruktie en hun zalige sauna. Ze
adden blijkbaar heel wat tijd nodig om te rekupereren van dat kleine tochtje
naar de kampplaats … maar ze hebben zich reuze geammuseerd. Het kamp
werd afgesloten met een wervelend kampvuur met optredens van Woezie
Woeskops, klein Stafke, een modedéfilé van de welpen, een toneelstukje van

de kapoenen en de

Jommekesbende, een religieus optreden vande jvk's en een

streepje muziek van Eddy Beckers & The Los Mexicanos. Den Duits zag
zei dat het goed was.
De verkenners hebben vorige jaar menig tochtje in de open Ierse natuur
gepleegd. Heel wat bergtoppen moesten eraan geloven. Het skinny dippen in
een meertje, het vissen op de oceaan, het fietsen met 'krellen', een bezoekje
aan Kenmare en schapen. Veel schapen … want van schapen krijg je dorst.
Goed dat er in de Oostkantons niet teveel schapen rond lopen …
De jins gingen op ontdekkingsreis naar Hongarije. Spijtig dat sommigen niet
meer wilden zien dan de binnenkant van enkele illustere hamburgertenten …
De driedaagse met … en de vele kampvuurtjes naast die schönen blaue Donau
waren echter wel de moeite waard.

En Boedapest? Well Boedapest was

great! Spijtig dat we gene bal van dat Hongaars konden verstaan.
Staf

Financiën

Een stukje over … FINANCIEN!
hekekekekskeke ke kkk
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Geld. Een belangrijke faktor in onze huidige maatschappij. Ook binnen onze

jeugdvereniging

speelt geld helaas een belangrijke rol. Een scoutsgroep

runnen kost handenvol geld. We overschreiden jaarlijks al snel het budget
van een half miljoen … Gelukkig kunnen wij terugvallen en teren op heel wat
sressante geldaktiviteiten. Het Mosselfeest, Bultrock, het lokaalverhuur, …

brengen heel wat zaad in ons bakje. Hiermee kunnen wij makkelijk ons lokaal
onderhouden

en alle energiefakturen betalen, kunnen we het broodnodige

spel- en kampeermateriaal
(groepsreis,

aankopen,

groepsvergaderingen,

kunnen

we

onze groepsaktiviteiten

…) en takvergaderingen

financieren

en

kunnen we ook nog financieel tussen beide komen in de kampprijzen.
Bijdrage van de ouders
Op het evaluatieweekend van de leiding in februari 1.1. hebben we heel wat
uren over tak- en kampbijdragen gepalaverd. We

hebben uiteindelijk een

maximale jaarlijkse bijdrage door ouders per tak vastgelegd. Zo moeten de
ouders jaarlijks het lidgeld (momenteel

670

BEF),

twee weekendjes,

wat

takuitstapjes (film, toneel, groepsreis, …) en de kampen financieren. Zo mag
ae jaarlijks

bijdrage zonder

lidgeld (gaat tmmers

rechtstreeks naar

ons

nationaal verbond voor verzekering, …) en kampen voor kapoenen-, welpenen jongverkennerouders

maximaal

1.000 BEF

bedragen.

600 BEF

voor

takinitiatieven en 2 maal 300 BEF voor een weekend. Voor de verkenners is
dit begrensd tot 1.700 BEF, 1000 BEF en (2 maal 350 BEF) en bij jins tot
2.500 BEF.

Jins gaan al eens op muzeumbezoek of naar een toneel. Het

Financiën
overige gedeelte wordt door de groep bijgepast. Tot en met de jongverkenners
bedraagt de groepsbijdrage maximaal 300 BEF per hid per jaar. Bij verkenners is dit 450 BEF en voor de jins 1.000 BEF. Een binnenlands kamp mag
maximaal

250 BEF

per overnachting bedragen

en voor de buitenlandse

kampen proberen we de helft van de kostprijs bij te passen. Wij leiding zijn
de mening toegedaan dat dit aanvaardbare prijzen zijn. Voor ouders met
financiële moeilijkheden willen wij als groep graag een extra mspanning
leveren. Gelieve hiervoor kontakt met de groepsleiding op te nemen. Disk:

_:

wordt hierbij verzekerd. De groepsleiding kan immers (na onderzoek) aan de
groepsraad geld vragen in dergelijke omstandigheden,

zonder dat daarbij

namen genoemd dienen te worden.
De kampen

Een kamp organiseren, kost een pak meer geld dan de som van alle bijdragen
van leden en leiding. Voor het kamp in Zandvliet rekenen we op een tekort
van 25.000 BEF en dit na aftrek van subsidies door gemeente (kampvervoer
+ jeugdwerkbeleidsplan) en provincie (kampsubsidies). Voor de buitenlandse
kampen ligt de zaak anders. Verkenners en jins kunnen jaarlijks vanwege de
groep tot 4.000 BEF korting krijgen op hun kampbijdrage voor bv. Ierland of
Portugal. Daarvoor moet echter gewerkt worden op ons jaarlijks Mosselfeest
en

ons

Bultrockfestival.

bijverdienen

via

de

De

car-wash

verkenners
en

kerstboomverbranding, de jinfuif, …

de

jins

kunnen
via

nog
de

extra

zakge.a

rommelmarkt,

de

De organisatie van al deze aktiviteiten

gebeurt door het groepscomité (mosselfeest), de leiding en enkele oud-scouts
(Bultrock).

Deze

mensen

laten

tevens

het

meeste

zweet

tijdens

deze

aktiviteiten en dit volledig belangeloos. Hun inzet is echter niet voldoende om
het vele werk te verrichten. Daarom doen wij een beroep op verkenners en

Financiën
jins. De meeste nemen deze taak dan ook serieus op, maar sommigen … Wel
sommigen

achten het zelfs niet nodig om

eens te komen kijken

op die

aktiviteiten, anderen weigeren te werken (of kunnen ze het niet?), sommigen

muizen er na een kleine opdracht tussenuit of zitten de hele dag te spelen,
anderen kunnen dan weer niet nalaten heel wat drank en eten achterover te
slagen en de ergsten onder ons proberen de indruk te wekken dat ze met iets
zig zijn zonder dat ze iets nuttigs uitrichten … En wij die dachten dat dit
een unieke manier is om wat spaarcentjes bij te verdienen op een plezante
manier en tevens wat verantwoordelijkheden aan te kweken.

De

maat is

daarom dan ook vol. Vanaf heden worden enkel de serieuze mannen nog
betaald voor hun inspanningen. Hiermee willen we niet zeggen dat iedereen
een vastgesteld minimum aan taken en uren moet kloppen. Wij weten ook
heus wel dat de ene wat handiger is dan de andere, dat niet iedereen zoveel

vrije tijd heeft, dat er nog voor school moet gepresteerd worden, …

Enfin,

wij verwachten dat iedereen naar zijn kunnen presteerd en als je niets te doen
hebt even aan een leider vraagt wat er nog moet gebeuren.

Dat je geen

misbruik maakt van de situatie om jezelf te bezatten of te snoepen. …
De maat is vol

„ … het
praktijken.

Mosselfeest

hebben

we

niet

gereageerd

“Het zal wel beteren", dachten we.

op

enkele

Tijdens Bultrock

ergerlijke
liep het

echter de spuigaten uit en reacties konden dan ook niet uitblijven. Vorige
groepsraad stond dit puntje dan ook bovenaan de agenda. Na rijp beraad en
een individuele beoordeling van alle jms en verkenners heeft de leiding dan
ook besloten

om voor

bepaalde

individuen

de financiële tussenkomst te

reduceren tot zelfs nul voor de extreme gevallen. Hierbij werd

rekenmg

gehouden met de individuele bekwaamheden van alle personen en van jins

Financiën
verwachten we bovendien meer dan van verkenners (progressie). Wij hopen
dan ook dat er bij velen een serieus belletje begint te rinkelen zodat we in de
toekomst dergelijke onpopulaire maatregelen niet meer hoeven te treffen. We
beseffen ons bovendien ook terdege dat vele ouders hier uiteindelijk de dupe
van zullen worden. Wij hopen dan ook dat jullie, ouders, begrip kunnen
opbrengen voor deze maatregelen. Ze waren broodnodig. Als jullie de lijn

zouden doortrekken naar jullie zoon of zonen toe dan zullen ze (hopelijk) niet
tevergeefs zijn.
Staf

Kampwenken

10

PRAKTISCHE KAMPWENKEN
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Inschrijven

Iedereen schrijft mm via het formulier dat midden in deze Klepper zit. Gelieve
het formulier

duidelijk en volledig in te vullen en voor

1

juli bij

de

desbetreffende takleiding af te geven. Als de ouders van kapoenen, welpen,

mgverkenners

en

verkenners

dan

ook

nog

eens

de

respektievelijke

kampgelden op onze bankrekening storten voor 1 juli is wat ons betreft alles
in orde. Onze kookploegen hebben een dikke week nodig om alles tijdig te
plannen

en te bestellen. De kampprijs bedraagt 250 BEF/dag.

Meer

info

hierover verder in de Klepper.
De jins zouden hun bijdrage van 14.000

BEF

al lang (?!) gestort moeten

hebben.

Hoe geraken wij op onze kampplaats?
Het lag in onze bedoeling om de kapoenen

en welpen via bereidwillige

ouders met auto naar Zandvliet te voeren. Geïnteresseerden gelieve hun
naam door te geven aan de desbetreffende takleiding. Zandvliet 1s echt wel
nakkelijk te vinden. De vertrekuren zijn steeds bepaald op 9.00u 's morgens
op het kerkplein natuurlijk.
De jongverkenners

nemen de draad van een oude traditie terug op, zij

fietsen namelijk naar Zandvliet. De Jongverkenners zorgen ervoor dat hun
fiets volledig in orde is. De leiding zorgt voor een mooi uitgestippelde
fietsroute en de benodigde attributen om een lekke band en kleine euvels te
herstellen.

Kampwenken
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De verkenners doen natuurlijk niet onder voor hun jongere kollega's en
fietsen dus ook naar hun kampplaats. Aangezien Möderscheid net iets verder
ligt dan Zandvliet, zullen ze het traject afleggen in twee dagen. Onderweg
wordt er overnacht in iglotentjes of op een kampplaats nabij Luik . Hopelijk
arriveren ze dinsdag tijdig in Möderscheid om nog voor het donker hun tenten
op te slaan. Opgepast de verkenners vertrekken om 8.00u maandagmorgen
op het kerkplein. Ook de verkenners vergeten hun bandenplakgerief niet mee
te nemen.

De jins worden natuurlijk opgehaald met het gehuurde Ford Transit busje
dat door Dirk en Staf bestuurd zal worden.

Tussen

9.00 en

10.00u

's

morgens zal iedereen opgepikt worden.
Kampdata
-Kapoenen: vertrek op zaterdag 15 juli 94 om 9.00u a/h kerkplein met
auto's van bereidwillige ouders, terug op donderdag 20 juli 95 met de bus
omstreeks 15.00u op het kerkplein.
-Welpen:

vertrek op woensdag

12 juli 95 om 9.00u a/h kerkplein met

auto's van bereidwillige ouders, terug op donderdag 20 juli 95 met de bus
omstreeks 15.00u op het kerkplein.
-Jongverkenners:

vertrek op maandag

10 juli 95

a/h kerkplein.

(He

vertrekuur wordt nog meegedeeld. Na een moot fietstochtje langs de rustieke

Vlaamse kanalen zouden ze in de namiddag in Zandvliet moeten aankomen.
Terug

op

donderdag

20 juli 95

met

de bus

omstreeks

15.00u

op het

8.00u

op het

kerkplein.
-De Verkenners
kerkplein

vertrekken op

aan hun tweedaagse

maandag

17 juli 95

fietstocht doorheen

om

ons Belgenland naar

Kampwenken
Mäderscheid. Zij

12

komen terug met de trein op maandag

3Ì jul

OS.

Vermoedelijk zullen ze omstreeks 19.00u aankomen in het station van
Temhout.
De jins vertrekken met het busje op donderdag 27 juk 1995. Dirk en Staf
komen jullie aan huis (wat een kixe) oppikken tussen 9.00 em 10.00u. De
eindbestemming is Portugal. Het gehuurde busje moet vrijdag 11 augustus

1995 woor 18.00u in Antwerpen worden binnengebracht. Ze zien wel

wanneer en hoe ze m Ravels terechtkomen (waarschijnlijk met de trein). Het
zijn immers al flike jongens.
Persoonlijk materiaal

Kapoenen en welpen nemen hun. koffers mee in de auto. Het materiaal van de
gfroepsmateriaal naar Zandvliet vervoerd. De jongverkenners dienen dan

ook hun materiaal vroeger in te dienen namelijk op zaterdag 8 jul tussen
19.00 en 19.30u aan het lokaal. Aangezien alle

Zandvliet-kanmpganger

een Marimma-bus terug naar Ravels keren, kan al het materiaal reeds op 20 juh
terug afgehaald worden. De jongverkenners stappen niet uit op het kerkplein

maar rijden mee door naar het lokaal om daar hun fiets en persoonlijk
materiaal
op te pikken.
Ook het materiaal van de verkenners wordt door de gemeente wervoerd van

en naar de kampplaats. Verkenners brengen hun materiaal bannen aan ons
lokaal op zaterdag 15 juli 1995 tussen 19.00 en 20.00u. Afhalen gebeurt op
maandag 1 augustus tussen 19.00 en 19.30u.
De jins nemen hun bagage mee mm het mmi-busje.

Op woensdag
26 juli 95

verzamelen we al het nodige kampmatersaal im ons matkot en bepalen we de

Kampwenken
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maximale bagageruimte. Gelieve slechts het strikt noodzakelijk mee te nemen

en alles in één geheel te verpakken. Er is namelijk niet veel plaats in het
kompakte Ford Transit busje. Hoe meer bagage, hoe minder plaats, hoe
minder komfortabel de lange reis …
Het tekenen van al uw bezittingen met uw naam is handig om verloren
voorwerpen terug op te sporen.

De

groep

shelters,

zorgt voor al het grote kampeermateriaal:

sjorbalken

en

koorden,

tafels

en

banken,

tenten,

iglotentjes.

‘keukenmateriaal,

spelmateriaal, de stafkaarten, … Zelfs een deel van het groepscomité, want zij
zullen instaan voor de bereiding van de overheerlijke maaltijden in Zandvliet.
Het zakgeld
Normaal gezien hebben kapoenen, welpen en jongverkenners geen zakgeld
nodig in Zandvliet. Alles is immers begrepen in de kampprijs, zelfs een kleine
traktatie onderweg.

Enkel voor de mogelijke aankoop van postkaarten en

postzegels is zakgeld handig. Gelieve daarom ook niet meer dan 300 BEF
per kind mee te geven. De leiding zal hier sterk op toe zien en zal optreden
ingeval nodig. Overvloedige snoepbergen zullen tevens door de leiding in
beslag worden genomen om vervolgens verdeeld te worden onder …

(

Verkenners en jins zijn oud genoeg om te bepalen hoeveel zakgeld ze nodig
hebben. De jins zorgen er natuurlijk voor dat ze wat vreemde valuta op zak
hebben. Franse Franken, Spaanse Peseta's en Portugese Escudo's zouden wel
eens handig kunnen zijn. Staf en Dirk zorgen voor het grote geld. Travellar
cheques en visa zijn veel veiliger dan baar geld!
PS Het is misschien handig om de enveloppen van de jongsten reeds vooraf te
adresseren, dan vergeten ze zeker niet de “vaste waarden" aan te schrijven.

Kampwenken
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Geen bezoekdag
Naar jaarlijkse traditie ook nu geen hezoekdag. Niet in Zandvliet, niet in
Möderscheid en de jins zal je toch niet vinden. Reden? Simpel. Wij gaan op
kamp als groep en niet als een bende individuën. Wij willen dat iedereen op

dezelfde manier behandeld wordt. Trouwens, heimwee naar huis kunnen we
op kamp missen als de pest. Gelieve u aan deze afspraak te houden!
De Europabus

De jins trekken de grens over op zoek naar de Europese

spirit. Het is

vanzelfsprekend dat zij hun nodige identiteitskaarten meenemen.

Vergeet

ook zeker niet de euro-reis-uitbreiding bij uw verzekeraar tijdig aan te
vragen.

Onze

groepsverzekering

wordt

uitgebreid

(internationale

reispas).

verzekerd:

verzekering

burgerlijke

tevens

Het

naar

gehuurde

het
busje

aansprakelijkheid,

buitenland
is

toe

maximaal

pechverhelping,

diefstal, …

Dringende Oproepen
Indien u om één of andere dringende reden iemand van de leiding of uw
zoon wenst te kontakteren tijdens de kampperiodes, dan kan u terecht op

volgende telefoonnummers:

Kampwenken

KAPOENEN-WELPEN-JONGVERKENNERS:
Familie Moeskops
Sylvia Van Custers (Zandvliet)

VERKENNERS:
Familie Verschueren
JINS:
Familie Hendrickx

Staf

Amel '94
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Wat

neem

ik

mee?
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WAT NEMEN WE MEE OP KAMP
bkakkkedekekeke
kkk kk kkhkdk
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Dit is slechts een beperkte lijst met een minimum

aan

stukken, gelieve

rekening te houden met het aantal dagen dat u of uw spruit mee op kamp
gaan.
- Rugzak of valies
- Veldbed of luchtmatras

- Slaapzak en eventueel dekens (‘t kan koud worden in tenten)
- Pyjama
- Trainingspak
- 3-+tal handdoeken
- 3-tal washandjes
= Kam en zeep

- Tandenborstel en tandpasta
„- Spiegel en bekertje
- 6 zakdoeken (voor elke dag één)
- 2 keukenhanddoeken
- 6 paar kousen (voor elke dag één paar)
- 7 onderbroeken (voor elke dag één)

- 7 onderhemden (voor elke dag één)
- 4 korte broeken
- 2-tal lange broeken
- 7-tal T-shirts of polo-bloejes
- 2 dikke truien
- Zwembroek
- 2 paar stevige schoenen

Wat

neem ik mee?
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- Gummilaarzen
- Sportschoenen
- Reserve schoenveters
- Veiligheidsspelden en wasspelden
- Linnenzak voor wasgoed
- Schoenpoetsgrief
- Naaignief
- Veldfles
- Briefpapier + enveloppen ( gelieve deze op voorhand te voorzien

van het

adres)

- Nodige postzegels + schrijfgerief
- Strpboeken
- Eventueel zaklamp + zakmes
-Jongverkenners

ook

bestek,

gamel,

beker,

extra

keukenhanddoeken,

gel

(type: “Wet-look"), 5 pakjes Stimorol, Zonnebril (liefst met spiegelglazen),
Blauwe Jeansbroek, Wit T-Shirt

Probeer alles te tekenen, dit is handig voor u en voor ons bij verloren
voorwerpen.
Tip: doe deze lijst bij je materiaal, zo weet je ook wat je mee naar huis moé,
nemen! !!!

MEE TE NEMEN BĲ VERTREK:
Volledig uniform,

das, lunchpakket,

goed

humeur

en portefeuille met

identiteitskaart en euro-assistentie van de verzekering voor jins!
Staf

Zamdvliet

'95
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Een kamp financieel bekeken
kkk Kekekeketkek
kkk
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Wat kost eigenlijk zo'n scoutskamp en waarom die bepaalde kampprijs.
De kapoenen, welpen, jongverkenners en verkenners betalen 250 BEF
per dag.
In die prijs zit alles inbegrepen:
uitstapje,

een traktatie,

aankoop

eten, huur kampplaats,
groepsmateriaal

en

de busreis,

een

spelmatenaal,

een

aanvullende verzekering, driedaagse jongverkenners, treinreis verkenners

…

Met die 250 BEF kunnen we alle benodigde levensmiddelen (200 BEF/dag)
kopen, de treinreis (125 BEF/vk) en de bus (ongeveer 7.000 BEF) betalen en
het typische kampmateriaal zoals inkleding en stafkaarten (rest) aanschaffen.

De huur van de kampplaats (ongeveer 50 BEF/overnachting) en aankoop van
het kampeermateriaal wordt door de groep betaald. De verkenners hebben
nog extra zakgeld bij, verdiend op de carwash. Als u bovendien weet dat één
patrouilletentje een slordige 40.000 BEF kost en je voor een simpel kookpotje
toch ook al snel 3.000 BEF moet ophoesten, dan komt bij u de vraag op hoe
wij dat financieren. Wel, onze werking wordt ten dele gesubsidieerd door
allerlei

overheden.

Vanwege

de

Provincie

Antwerpen

krijgen

we

een

kampsubsidie van 10 BEF per lid en per overnachting, voor zover het kamp
minimaal 4 dagen en maximaal 15 dagen im beslag neemt en plaats vindt in
België.

De gemeente zorgt voor het transport van en naar de kampen

België.

Nieuw

(wbp).

Het jwbp is een plan voor de financiering van het jeugdwerk

Ravels.

Dit plan werd door de jeugdraad en zodus door alle aangesloten

dit jaar is de subsidie vanwege

in

het jeugdwerkbeleidsplan
in

verenigingen (ook Sint Servaas) opgesteld en goedgekeurd. Hiervoor moeten
we een lijst van alle kampdeelnemers

binnenbrengen en moet er voldaan

Zandvliet
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worden aan bepaalde eisen. Vervolgens krijgt elke indienende vereniging een
aantal

punten

toegediend.

Op

basis

van

deze

punten

wordt

dan

het

beschikbare budget voor kampen (200.000 BEF) verdeeld. Het overige geld
putten we uit onze succesvolle geldaktiviteiten.
De jins betalen respektievelijk 14.000 BEF voor hun buitenlandreis. Door
hun noeste werken op Bultrock (1.000 à 2.000 BEF (jin), mosselfeest (2.000
BEF/jin), kerstboomverbranding (4.130 BEF), de jinfuif (15.137 BEF) en de.

rommelmarkt in Turnhout (2.615 BEF) kunnen zij hierdoor de kampprijs
ongeveer halveren tot hopelijk 7.000 BEF. Na het kamp wordt het verschil
aan de ouders terugbetaald.
Meer info in het artikel "Een stukje over … FINANCIEN".
Staf

SCOUTS

SINT

SERVAAS

RAVELS

INSCHRIJVING
KAMP 1995
Tak: anna aanenmananneverenvenservervenesenvenennesvanencennverennas eren
Gaat mee op kamp van …. tot …. juli 199 …
De kampprijs bedraagt:
* Kapoenen:
1500 fr.
* Welpen:
2250 fr.
*j.V.K.'s:
2750 fr.
4000 fr.
*V.K.'s
* Jins hebben reeds {4000 fr. betaald

Ik zorg ervoor dat mijn pa of ma dit bedrag voor

juli stort op rekeningnummer 416-7042511-14
vermelding van mijn naam. (liefst één kind per

storting)

Handtekening + datum:

met

MEDISCHE

STEEKKAART

Ouders, Wij vragen U om deze fiche zorgvuldig in te vullen. De leiding
heeft de gegevens nodig om het kamp optimaal te kunnen organiseren.

Indien

U over uw

en, gelieve contact

zoon

bepaalde

op te nemen

gegevens

met

Kamp
*

Naam:

Leeftijd:

Adres:
Telefoon:

de leiding.

wil toevertrouw-

1995

____anvansensveeneenrenrenrsrenenervenvenenn

____

mondeling

Voornaam:

…n

sanunssnnnvennsnanssersereerveesvennnmernssenevenennenensenvnn

wannrunvenersesesssunsersssansrsserserdersnsrsonvedensenmeene
anunannnnnseennernenensenrennerseneneersanenssnerervenerenene

_ __

‘ferblijfplaats van de ouders tijdens het kamp, of adres van een persoon die steeds kan
worden

“taam:
ATTEs:

Telefoon:

bereikt:

|

wrsveneneusesnsesserenneosssersertarseedersensensenrenten wenn
renneesennenreeeerbernenandernaarnennenenneeeeden wanannenen

______

ununeensnensevenennenernenennenenennnenenssennenenenenennneneen

“laam - adres - telefoon van uw huisarts
eanenaanseensvaennansvoenseenenaenseersnaassnarsenrnenzene.
eesenaoersaastees

CT

veoavvaeusesenasesovveseevesetevvervensacen

eascaonssenovrervenssersavorsesesensseosenseravarsverevvnunveenee
easoocesenesevees:

vesvonsusonseasavudocrevenevervenenssenseer

Kan het kind deelnemen aan normale. kKampactiviteiten ?
sport
ja-neen
trektocht
spel
ja-neen
zwemmen

ij

Zijn er aandachtspunten waar de leiding rekening mee dient te
houden?
eeen

il

(vlug moe,

bedwateren,

slaapwandelen,

irsaeusenensersenvervvaenanrveesensoenseetansansendEnirsevaanssaerereense

ja-neen
ja-neen
Dn

of andere)
EBER

eenen

Zijn er ziekten te melden? (astma, suikerziekte, huidaandoeningen,
epilepsie, hartaandoeningen, …)
versensvverescseeversennsversvenasvorvvervenessensdnsessonsnurrvunendtsenesenererenversansceenmsserserneverrvorszcoernmuevennenver

*

Moet uw zoon tijdens het kamp geneesmiddelen innemen?
(Zoja, welke, hoeveel en wanneer)

vevenvvenvenssanoserveessenatennenssrvevernensreenderaanvensenanverrveorssneuazuevoewurdtentervsansvarzmuurTsisrenerssrnuwanen

ij

is uw zoon gevoelig voor:
geneesmiddelen? Welke: ……
ersrsenseserseeeen oen
bepaalde stoffen of levensmiddelen? Welke? ……… … suse ne en

+

Werd uw kind gevaccineerd tegen klem (tetanus,
in welk jaar? … …

Handtekening:

vrasasesereensseennenverrssetinkdensensvanrvsntreens

Datum:

_____anerussenseseneersnderseneneneneveerverveneneennn

_ja-neen

klevertje

ziekenfonds

hier

vastplakken a,u.b,

lichtjes

Toelating
KAMP

Ondergetekende,

1995

nnen

toestemming aan … ns
nemen aan het … nn.

vansennneeeenenanaenn. ‚ geeft

eaenenen vennen vensorenerseenenn ‚ deel te
kamp

(Kapoenen, welpen, jongverkenner, verkerier of jin)
van ….…. tot ….… juli 1995
Voorts geef ik toestemming aan de sicding om bij
eventuele dringende medische ingrepen beslissingen
treffen.
Bij

lichaamlijke

ongevallen

is er eerst

tussenkomst

Telefoon:

_ anseanssoranseenmeenseerserennenneensenscsenneens

de familiale polis met volgende gegevens:
Makelaar:
ennn neranvereenenenenssesrevennen:
Adres:
______ assnsserenensonnenerssenenrnenn wanansennronesvone

te
van

Verzekeringsmaatschappij: ……anaeneene
ne sonrsenren
Nummer familiale polis: nnen weeer enn
Handtekening:

Datum:

Zandvliet
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Kampplaats De Reigers
kekekekekekokskekekekekekeke
kek kakekskikekked

De kampplaats in Zandvliet is gelegen naast de expresweg naar Bergen-opZoom. Het lokaal staat op een terrem van het type zoals wij het kennen: zand
t hier en daar een plukje gras. Het terrein is zo groot als het onze zodat de
tenten en sjorconstructies van de JVK's er gemakkelijk opkunnen. Rond het

terrein is er wat aanplanting met bomen en struiken.
Het lokaal zelf heeft een grote refter die in geval van regen ook dienst kan
doen

als

Plaats

om te spelenspelenspelen.

Er

zijn natuurlijk

ook

nog

slaapplaatsen voor de kapoenen en de welpen.
Het terrein ligt ook aan de Kalmthoutse Heide. (Er is enkel een expresweg die
er ons van scheidt. Maar geen nood, naar aanleiding van onze Speelstraatactie

heeft

ontworpen

het gemeentebestuur
voetgangerstunnel

spontaan

eronder

door

een

speciaal-voor-de-Scouts-

gestoken

||!)

Plaats

om

te

spelenspelenspelen is er dus wel voldoende. We kunnen van onze kampplaats
rechtstreeks naar Nederland wandelen door de Heide. Wijzelf zijn er al op
verkenning geweest en er zijn zowel grote zandvlakten als dennenbos.

.

Een

vige opruimactie zou dit bos wel kunnen gebruiken. Of de Heide bovenop

een stort ts geplant, of het stort de Heide bedekt, is op sommige plaatsen
moeilijk te zeggen. (Alhoewel gelukkig niet alles zo erg, is)
Een goede tip misschien: Maak eens een wandeling in de Heide als je je
vaa

sere

Zandvliet
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Alle fanmail voor leiding en leden kan naar volgend adres gestuurd worden:
Scoutslokalen De Reigers

Putsebaan 17la
2040 ANTWERPEN-ZANDVLIET
(vergeet natuurlijk ook niet niet de naam van onze groep én de naam van je
favoriete scout te vermelden |!!!)

Hoe geraak ik in Zandvliet 272
U rijdt in Turnhout de E34 op richting Antwerpen. Vanaf dan volgt u steeds
richting "BERGEN-OP-ZOOM".
malen van snelweg veranderen.
“Bergen-op-Zoom”.
u

in het

dan in Antwerpen

Uiteindelijk komt

wel enkele

u op de Al2

richting

U neemt hier dan afrit 18 voor ZANDVLIET. Vanaf

dan volgt u de pijltjes SCOUTS
Mocht

U moet

dorp

toch

ST SERVAAS > tot aan het kampterrein.
nog

verloren

rijden,

vraag

dan

naar

het

scoutslokaal. Het is echt eenvoudig te vinden.
Om nu terug te geraken, rij je m Zandvliet terug tot aan Kafee “Mieke” en
draai dan hier linksaf. Blijf dan steeds volgen tot je de pijlen van de snelweg
naar Antwerpen ziet. Neem terug de A12 richting Antwerpen. Eenmaal in
Antwerpen volg je eerst E34 Eindhoven of E313 Luik-Brussel. Daarna enke:
nog E34 Eindhoven-Turnhout. Neem dan afrit Turnhout-Kasterlee.
Frank

Takdeel

Interview: KAPOEN

kapoenen

VONTUUR
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Eeuwenoude schat opgegraven

Kristof:''Het was hard ja, dat wel, maar we sloegen ons er door!''

Zes dagen met kapoenen op kamp. Is dat niet wat te zwaar en te veel?

Kristof:Luister, kapoenen

zijn dan misschien wel de kleinsten binnen de

scouts maar waarschijnlijk zijn ze ook de dappersten. Zoveel nachtjes van
huis is dan ook nog nooit een probleem geweest. Integendeel, we zien het als
een uitdaging. We mogen trouwens ook niet vergeten dat er steeds enkele
ervaren leiders bij betrokken zijn.

|

Takdeel
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Over die ervaren leiders gesproken, ze zijn ook dit jaar weer van de
partij?
Kristof: Uiteraard!(heftig)Benny en ik zijn er al voor het derde jaar bij. En
Bert en Christof barsten van de energie om dit kamp tot een onvergetelijke
gebeurtenis te maken.
Iedereen

weet

ondertussen

dat

jullie vorig

jaar

een

schat

hebben

gevonden?

Kristof:Gevonden (verontwaardigd)Gezocht

zul je

bedoelen!

het

begon

allemaal toen de Vyshal een oude jeneverfles vond in een holle boom. Toi
die fles 's avonds kapot viel bleek er een oude schatkaart in te zitten. Samen

met den Benny, die daar nogal wat vanaf weet, ontdekten we dat we vlakbij
die schat moesten zitten. 's Morgens zijn we vertrokken. Alle kapoenen op
een rijtje door de Ardense bossen, weiden , tussen de koeien … Het was hard

ja, dat wel , maar we sloegen ons erdoor. Tegen de avond aan hebben we dan
met z'n allen de schat bovengehaald.
Wat staat er dit jaar op het programma?
Kristof:Dat weet je met kapoenen noort. Ik bedoel, je maakt altijd wel iets
mee waarvan je nooit had kunnen dromen! Wie had er vorig jaar ooit kunnen
hopen dat we een schat gingen ontdekken?

Dit jaar gaan we naar Zandvliet.

Wat we daar zullen beleven weet nog niemand. We zullen wel zien!
Waar kunnen ouders terecht die meer informatie willen?
Kristof:In de eerste plaats kunnen ze terecht bij iemand van de leiding. Die
zijn steeds bereid je meer inlichtingen te verschaffen. En natuurlijk mogen de
ouders

ook

dit jaar

weer

een

uitgebreid

kampprogramma

verwachten.

Bedankt en veel plezier.

in

de

bus

Fakdeel

om

Welpen
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alvast tussen de twee bulten van je kameel, neem je kromzwaard-

ter zijde, doe je waterzak maar goed vol, bescherm jezelf goed tegen de
zon,… want dit jaar gaan we naar Klein-Arabië.

Ja, dit heb je goed gelezen, dit ts geen fuchtspiegeling of een fata morgana.
'‘e gaan enkele spannende avonturen beleven mm Zandvliet. We

zullen als

nomaden « «r de uttgestrekte zandvlakten van Wupaer zwerven om aldaar
Prinses N.…:

tt de wrede handen van de boze tovenaar Batu te redeen. Als

cht tot eer: voed einde ts gebracht zullen we een verfrissende duik nemen in

het Kare: : : meer. We zullen ook de Muztagataberg proberen te trotseren
om alda:::,

> het hoogste punt van de berg ons kamp neer te zetten. Elke

avond zulie. er wel spannende avonturen verteld worden over de vorige dag,
en de strafst: verhalen, de spannendste avonturen zal je nooit meer kunnen en
willen vergeten. Zoals je het al kan lezen, dit jaar wordt een kamp om nooit te
vergeten:
geheimen,

in een

zonovergoten

streek,

sprookjesachtig

groen,

vol

met

zullen wij de wildste avonturen beleven.

Zeg alvast “Ma

Salêma"

tegen je moeder

en vader, want issahr ilgajj

(volgende maand) 1s het zover !!!!
Ahlan wa sahlam (Welkom) in het rijk van grootvizier Rambat.
Niah zal je dankbaar zijn.

EEN

SCOUTS
SNop

SHOP ANTWERPEN - 231.62.68
Lange Kievitstraat 7/4

Open van dinsdag tm zaterdag van
10 u dot 12u. en van 12u. 30 tot 18 u.
enter
jede0t

Tat
Lt

17sus

EEND

SCOUTS
SNop
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ak AEN

Scoutsshop

Takdeel

Back

to the

Jongverkenners

sixties with
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the

JVK's

Het kampthema van de Jongverkenners dit jaar is "Back to the 60's". In

hagelwitte T-shirts en strakke lichtblauwe jeans gehuld,

het haar strak

achterover met brilcrème of Wet-look-gel, het kammetje in de achiterzak,
inebril en Stimorol binnen handbereik en een tatoeage op de bovenarm. Zo
zal je deze zomer menig Jongverkenner zien rondlopen op het kampterrein in
Zandvliet. Allé kampterrein, we proberen er een Amerikaans uitziend stadje
van te maken. Zo zal de shelter bijvoorbeeld niet shelter genoemd worden,
maar "Frank's Place” (trouwens versierd met een Mega-hamburger) en zo zal

bijvoorbeeld ook de afwashoek "Dirk's Dishes" heten. Vergeten we nog bijna
"Al's Car Wash", waar wij onszelf telkens zullen wassen.
Ook krijgt elke patrouille zn eigen bendenaam. Namen als ‘The Cadillacs’,
‘The Chevy's en 'The T-Birds' zullen vanaf 10 juli terug bekend worden.
Berucht of beroemd, maar im ieder geval bij allen geliefd.
Ook zal boven elke tent de naam van de bende komen te hangen. Niet om
onderlinge rivaliteit tot een hoogtepunt op te zwepen of om de terreinen af te
bakenen. Ook zal "JVK-CITY" trouwens enkel via de inkompoort te bereiken
zj. Invallende Arabieren en Egyptenaren (zie welpen en kap's) zijn hierbij
gewaarschuwd.
Er

staan

dit kamp

programmma.

ook

een hele hoop

fantastische activiteiten

Zo gaan we bijvoorbeeld De Kalmthoutse

Heide

op

het

onveilig

maken met enkele bosspelen tn ons kampthema. Ook een verkenning van de
Oosterschelde en een haventocht staan op ons programma.
Top of the Bill, de absolute Max, het ultieme uiterste oftewel de driedaagse
zal dit jaar vonken geven. Gewapend met zonnebril, gelpot, Stimorol én kam

Takdeel
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Jongverkenners

zullen de jongverkenners onder begeleiding van de leidmg het Land
doorkruisen. Naar aanleiding van een aantal ongev llen éwaar trouwens
ook
de: Actie Speelstraat voor diende), hebben wij ans eens. serieus bezonnen over
het wel en wee van de "Op-twee-daagse-zijnde-jongverkenner” en zijn tot
volgend besluit gekomen. Voortaan trekken de JVK's nief meer alleen rond
op tweedaagse, maar

gaan ze wel op driedaagse samen met eer lesder.

Bedoelmg is wel dat wij niet de leider gaan spelen op deze driedaagse, maar
dat wij, vermomd als jongverkenners, gewoan een oogje in het zel houden!

We doen dit niet omdat we vimden dat Jongverkenners hier onbekwaam voor
zijn, maar wel omdat de veiligheid van onze mannen absolute prioritert is.

Leiding mee op driedaagse heeft ook z'n voordelen. Zo kunnen we: vanaf dit
jaar met de trein het Land doorkruisen op zoek naar nieuwe avonturen en
ongekende plaatsen.

De

driedaagse

wordt

overigens

volledig

door

de

Jongverkenners

zelf

opgesteld. De leiding zorgt voor informatie over interressante plaatsen, maar

de

keuze

blijft volledig

aan

de JVK's.

Er

zijn

vanaf nu

ontelbare

mogelijkheden en wij hopen dat jullie, FVVK's deze nieuwe formule een kans
geven. We zullen ook niet meer bevoorraad worden door het groepscomité,
maar zullen zelf steeds voor ons eigen patje moeten zorgen. Koken op
houtvuren kunnen we gelukkig al.
De laatste namiddag van onze driedaagse komen we met de drie groepen op
een vooraf afgesproken plaats samen om onze verhalen uit te: wisselen.
Dat het Jongverkennerkamp, naar jaarlijkse traditie trouwens, weer heel wat
belooft, is na deze twee bladzijden ook hopelijk u wel duidelijk geworden ':1!
Frank

"'Boonen''

Takdeel

Verkenners
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Back to the roots with...
kelkake keke Rakikekekeke ke hakakeke ke kekekekeke keke

atuurlijk met de verkenners.

Met die flinke, stoere binken, met hun zin

‚or humor en romantiek, met de echte werkersmentaliteit, met … ik zal maar

et verder gaan zeker. Wel, die verkenners gaan dit jaar van 17 tot 31 juli
) kamp in Duits-Oost België.
tt jaar hebben de leiding en verkenners nog eens gekozen voor een oer
iderwets kamp, nl. veel natuur, zware activiteiten, geen microgolfovens,

sen centrale verwarming, geen waterleiding.
tuur.

Gewoon een kamp in volle

De kampplaats is gelegen in Möderscheid, een naburig dorpje van

choppen, waar de scouts van Ravels vorig jaar een onvergetelijk kamp beefden.

Een reden om te besluiten terug te gaan.

Möderscheid telt welgeteld

sn straat en Is zelfs klemer dan Ravels-Eel. (n.v.d.r.: hahaha)

De kamp-

eide is amper 1 ha groot, dichtbij een bos en gelegen langs een kleine rivier.
r is één chemisch toilet en voor drinkbaar water zullen de verkenners een
00-tal meters mogen lopen.
inds enkele weken hebben enkele leiding en verkenners het hoofdscenario
an het kamp bedacht.

Geen thema zoals Jommeke en de zeven Romeinen of

et Signaal.

Gewoon

Neen!

een dom,

idioot en

kmotsgek

kamp,

met

agthema's als ‘vettige dag’, ‘leven in een omgekeerde wereld’, een survival
weedaagse met speleologie,

bergbeklimmen

en afzeilen, een platte 'doe-

oppesdag', een museumbezoek aan het kasteel te Robertville etc.

Takdeel
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Praktisch:
KARKRKRKKK
De verkenners vertrekken op maandag 17 juli om 8.00u aan het kerkplein
te Ravels met de fiets.

Aangezien deze afstand (+ 230 km. binnendoor)

voor sommigen onder ons te groot 1s om in éénmaal af te leggen, zullen we de
eerste twee dagen van het kamp op de fiets doorbrengen.

De eerste nacht

zullen we overnachten in Luik. Tijdens deze fietstocht nemen we enkel h
hoogstnodige materiaal mee zoals: een funchpakket, een slaapzak, matje,
gamel en bestek, regenkledij en zeker niet te vergeten: plakgerief.

Let er

tevens ook op dat je fiets volledig in orde is. Ik raad je aan om je beste fiets
mee te nemen (liefst met versnellingen).

De rest van je persoonlijk materiaal

moet je binnenbrengen op zaterdag 15 juli tussen 19.00 en 20.00u aan het
scoutslokaal.

Dit materiaal zal dinsdagmorgen meekomen met de wagens

van de gemeente.

De verkenners keren terug op maandag 31 juli met de

trein.

ONS KAMPADRES
kkk kekkeks
keke keke kak)

Maus H.

Scouts Ravels
NAAM SCOUT
Möderscheid 49

4770 Amblève
tel. 080/34.99.94

Takdeel
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Kampprijs: 4.000 fr. per persoon

rek.nr: 416-7042519-22

Tot slot volgt hieronder een stukje uit het prachtige boek, “De mooie dingen
in het leven”, van leider Jan:

“Op kamp gaan is genieten van het dagenlang samenzijn en het ontdekken
van vriendschap tijdens de dagelijkse dingen van spelen en slapen, wassen
en koken, bratsen en boeren laten, praten en zwijgen.

Het is spelen in de

natuur met vuur en water, licht en donker, aarde en lucht.

‘verkenning’ gaan in een nieuwe omgeving.

Het is op

Het kamp is het tastbare resul-

taat van een jaar lang samen delen van grote vreugde en klein verdriet, en
van een lange voorbereiding."
Jan

Takdeel

Jins

5 3 |

Portugese dromen
ae

ae oleokokeenkokeae
ak ok

In de vorige Klepper kon u reeds vernemen dat we zinnens waren dit jaar
naar Portugal af te zakken. Alles leek geregeld, de bus was vastgelegd, de
datums bevestigd, … kortom de mentale voorbereiding kon beginnen.

Maa

het mocht niet zijn. De organiserende vzw die ons naar Portugal zou voeren,
stelde vast dat door annulatie van een andere groep, ze ons niet terug thuis
zou kunnnen brengen. Nu zijn we wel Jins en zitten we niet verlegen voor een

stevige wandeling, maar deze afstand leek ons toch net niet haalbaar.

Maar

zoals van de ideale jm kan verwacht worden, bleven ‘onze jongens’ niet bij de

pakken zitten. We moesten en zouden naar Portugal trekken. Uiteindelijk, na
enkele stevige berekeningen en kosten-batenanalyses, besloten we het stuur m
eigen handen te nemen en zodus voor veertien dagen een Ford Transit busje
tot het onze te maken.

Chauffeurs van dienst zijn Staf en Dirk. Op hun

schouders rust de zware verantwoordelijkheid om onze zeven jins gedurende
veertien dagen door Zuid-Europa te loodsen.

Op het tourschema staat 27 juli

aangegeven als vertrekdag. Bij het ochtendkrieken vertrekken we in Ravels
om nog tegen valavond in het Franse Issoire te kunnen aankomen. Hier zullen
we voor de eerste maal onze (van de Gidsen geleende (!)) tentjes opzetten.

Vervolgens rijden we verder tot m Perpignan waar
deze prachtige stad wat beter te leren kennen.

we onze tijd nemen om

Vervolgens zakken we af naar

Spanje en meerbepaald naar Figueras. hier staat het wereldvermaarde Dalimuseum, waar we dan ook beslist een bezoek aan zullen brengen. Via de
kleine en gezellige dorpjes in Spanje, proberen we maandag

31 juli af te

klokken mm Portugal en meerbepaald mm Lusa. Hier zoeken we een bewaakte

Takdeel

Jins
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parking, om onze bus drie dagen in te stationeren. De eerste drie dagen van

augustus ‘95, nemen we onze rugzakken en trekken we doorheen het “Das
Aldeias

Serranas’-gebergte.

U kent dat wel,

blijnen,

zware

rugzakken,

uitgedroogde kelen, kortom het scoutsgevoel. Na deze krachtproef zullen we
met de overgebleven Jins verder trekken naar Coimbra. Dit universiteitsstadje
is meer dan de moeite om het met een bezoekje te verblijden.

Na een dagje

Coimbra en omstreken trekken we verder naar de enige grote stad die we in
Portugal zullen bezoeken: Porto.

Hier zullen we uit beleefdheid wellicht niet

kunnen weigeren enkele glaasjes van dit goedje door te spoelen.

Het zal

ondertussen al 6 augustus zijn wanneer men ons kan verwachten

in het

‘Barragem do costelo do bode’-meer waar we onze tenten voor een dagje
zullen opslaan.

Het prachtige gebied rond Evora vormt het sluitstuk voor

Portugal. Hierna trekken we terug naar het Noorden. Ondertussen blazen we

nog uit in Palencia en proberen we in Bordeaux een bezoek te brengen aan de
beroemde wijnkelders. Het traditionele kampvuur

en de hiermee gepaard

gaande melancholie en ontroermg zal zich afspelen in St. Vrain.

Sterke

verhalen en dergelijke zijn te verwachten vanaf 11 augustus wanneer wij in
onze

vertrouwde

Ravelse

omgeving

zijn

aangekomen.Voor

de

meer

praktische informatie over dit kamp, willen we u graag doorverwijzen naar
onze

kampinfo-avond

waar

al vragen

en suggesties

worden.
Dirk Rombouts

beantwoord

zullen

Ecologisch

kamperen
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Wie kookt en wast er op kamp?
AkhkkkhRAAAAAAAAAhAAAAAAAAAAR

Ook dit jaar gaat een deel van ons groepscomité weer mee op kamp om er
voor de nodige maaltijden te zorgen. Vanaf 7 uur in de morgen tot laat in de
avond zullen ze weer druk bezig zijn om al die hongerige magen in Zandvliet
te vullen. Wat er juist op de menu staat, willen ze nog niet verklappen. Maar
dat het lekker zal zijn, daar twijfelen we na al die jaren niet meer aan. Als je
dan nog weet dat ze dagelijks verse soep koken en zoveel mogelijk verse
ingrediënten
likkebaarden.
Vegetarisch

trachten

te verwerken,

Er

staat ook

koken

noemen

een

dan kan je nu

volledige

vleesloze

ze dit. Deze mensen

alvast beginnen
dag

te

op het menu.

van het groepscomité,

aangevuld met Ronny en Mat, doen dit geheel vrijwillig en belangeloos.
"Omdat het zo plezant is", zeggen ze. Het enige dat ze vragen, is dat jullie
van alles proeven en netjes jullie bordjes leeg eten. Geen probleem natuurlijk!
De verschillende takken worden tijdens het kamp ingedeeld in ploegen van
dienst. Samen met de leiding dekken ze de tafels, ruimen ze weer terug af en
doen natuurlijk de afwas. Als iedereen zijn deel van het werk doet, is dit
vervelende kamponderdeel zo achter de rug. De jongverkenners zullen op hun
driedaagse zelf hun potje moeten koken en het typische Belgengerecht bij
uitstek zal dan zeker niet vergeten worden (uit gemakkelijkheid en omdat we
verdorie Belgen zijn).
De verkenners zullen zelf voor hun dagelijkse portie kaloriën moeten zorgen
in hun zelf gesjorde keukenkonstruktie. Begin alvast maar na te denken over

eventuele ontwerpen. De vk's zullen af en toe culinaire (°) hulp krijgen van
enkele niet-verkennerleiders, die beloofd hebben om eens af te zakken naar de

Oostkantons. De kwaliteit van de geleverde maaltijden zal dus sterk afhangen
van jullie kunsten en goesting en de overige leiders. Een raad: een Duvel doet

Ecologisch
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wonderen bij sommige leiding. Verkenners doen natuurlijk zelf hun afwas en
houden hun bivakkeuken zelf in orde.
Wat

de jins gaan eten, weten

ze nog niet. Dat is immers

cok niet zo

belangrijk. Ze dienen zelf alles aan te kopen en te bereiden, maar met de hulp
van

twee

culinair

aangelegde

leiders

is

dat natuurlijk

geen

probleem.

Alhoewel. Campingvuurtjes zijn niet de ideale vertrekbasis van een goede
maaltijd

…

Er zullen

uurkool, pasta, …

veel

en we

blikken

opengedraaid

worden.

Worsten

met

vergeten natuurlijk de cassoulet niet. Er zal

regelmatig ook eens een restaurant of dorpsherberg bezocht worden. Kwestie
van de plaatselijke culinaire specialiteiten te proeven en te beoordelen, niet
omdat we niet van afwassen houden …
Staf
Ekologisch kamperen. Wat betekent dat in de praktijk?
hkhkhkkhkhkkkkAAAAAhkAAhhkkkhkAAAAAAAhAAAAAAAAAAAAAAAHHRARA

Ook dit jaar trachten wij op een ekolgisch verantwoorde manier op kamp te
trekken. De natuur wordt immers al genoeg belast en wij als scout hebben
een speciale band met de natuur. We spelen en ravotten im de bossen en een
stevige tocht doorheen

wat

groen

staat dikwijls

op

onze

programma's.

Respekt voor de natuur begint daarom ook bij het proper houden van de
atuur en het zo weinig mogelijk vervuilen ervan.
Enkele afspraken.
Bij een wandeling of spel in het bos werpen wij zeker geen viezigheid weg.
Bomen en planten zijn levende wezens en we laten ze dan ook ongemoeid hun

gang gaan. Viezigheid hoort trouwens thuis in de vuilbak. We gebruiken
enkel sprokkelhout voor het aanmaken van grondvuren of het kampvuur. Er
worden zeker geen bomen omgehakt of planten vernield. Trouwens, volgens

Ecologisch
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het bosdekreet mogen we slechts de paden bewandelen. Gelukkig hebben we
een bosmachtiging ontvangen en mogen we In speciaal door de plaatselijke
boswachter
Zandvliet.

aangeduide plaatsen in het bos
De

verkenners

dienen

spelen.

onmiddellijk

Dit geldt enkel voor

bij

aankomst

naar

het

gemeentehuis in Amel te gaan om daar de nodige formaltteiten im orde te
brengen.
Lawaai hoort niet thuis in bossen. We respekteren ook de nachtrust van,
mensen

tussen

22.00

en

6.00u

(politiereglement). ‘Een

stille avond-

of

nachtwandeling is ook een belevenis om naar uit te kijken. We gaan enkel 's
nachts op pad indien we de nodige veiligheidsmaatregelen hebben getroffen:
lichtgevende armbandjes, voldoende zaklampen, … en enkel onder begeleding
van de takleiding!

Wij

trachten tijdens het kamp

zoveel mogelijk

duurzame

materialen te

gebruiken en verpakkingsmaterialen tot een absoluut minimum te beperken.
Aan ekotaksen wensen we niets te besteden en de natuur zal er zo wel bij

varen. Als we dan toch afval produceren, trachten we deze zoveel mogelijk te
recycleren

met

oog

op

verder

gebruik

ervan.

Etensresten

dienen

apart

gehouden te worden voor de dieren en kompostontwikkeling. Plastiek, glas,
papier, karton, ijzer, blik, etc. worden tevens apart gesorteerd en naar het
dichtst bijzijnde afvalpark gebracht.
In de keuken gebruiken we zoveel mogelijk verse ingrediënten en trachten zo
weinig mogelijk verpakkingsmaterialen te kopen. Als we dan toch konserven
mochten nodig hebben, kopen we die in glazen bokalen. Vorige jaren heeft
ons

groepscomité

uitsluitend

verse groenten

en

vlees

verwerkt

in hun

overheerlijke maaltijden. De soep werd elke dag vers bereid. Ze hebben er
hard voor moeten zwoegen, maar het resultaat was prachtig. Hopelijk kunnen
ze het dit jaar weer overdoen.

Ecologisch kamperen
Tijdens de afwas of wasbeurten trachten we
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zoveel mogelijk biologisch

afbreekbare zepen te gebruiken. Afvalwater hoort thuis in de riolen en zeker
niet in de rivieren. Zeker de verkenners dienen zich hier strikt aan te houden
omwille van de nabijheid van een riviertje en omdat er geen riolen zijn
midden in de wei. Zij mogen bovendien enkel gebruik maken van de speciale
toiletten.
Er wordt gekookt op aardgas (milieuvriendelijkste verbranding) en voor de
oudloperskueken wordt enkel kreupelhout gebruikt.
We trachten ons zo weinig mogelijk met auto's te verplaatsen. Het openbaar
vervoer, een fiets of zelfs onze eigen voeten kunnen perfekt soelaas bieden.
De jins zullen enkel de noodzakelijkste verplaatsingen met het busje doen. Er
staat

tevens

een

driedaagse

voettocht

doorheen

jmprogramma.
Staf

de

bergen

op

het

Wist=jesdatjes

3d

WIST-JE-DAT...
„we natuurlijk dit jaar ook weer op kamp gaan

-u dat natuurlijk al lang wist
-u alles al heeft gelezen in deze Klepper
„we het heel tof vinden dat vele ouders op de kampinfo-avond langs komen

=we het niet zo tof vinden dat er nog steeds ouders zijn die dan niet langs komen
en zelfs niets laten weten

/

-we deze kampinfo-avond organiseren omdat de leiding haar tijd beter in studeren
kan steken en huisbezoeken teveel kostbare tijd kosten

-diegenen die dat willen toch nog een huisbezoek mogen vragen aan de takleiding
-we dit jaar weerom een volle kontainer materiaal naar Zandvliet laten slepen
-de jins zelfs de iglotentjes van de gidsen mogen meenemen op hun reis doorheen
Europa
-de jins de gidsen daarvoor dankbaar zijn
-we nog steeds geen ambras gehad hebben met de gidsen (n.v.d.r.: Bij het ter perse

gaan van deze Klepper)
„de gidsen ook op kamp gaan
-er aan onze lokalen heel wat jongeren komen kamperen deze zomer

-we vriendelijk aan Ludo en Paul willen vragen om het kampgeld dit jaar tijdig te
betalen
-het huis van Jeanne en Johan eindelijk af is en ze daardoor hopelijk weer mee op
kamp kunnen om de legendarische Jeantilly room te maken
-de verkenners ne goede dag gaan zeggen tegen den Duits en zijn vrouw in Amel
-de jongverkenners op driedaagse gaan met leider
-de welpen weer stoer mogen gaan doen
-de kapoenen weerom geheimzinnige gebeurtenissen staan te wachten

Kamp

Kort
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ALLES OP EEN RIJ

12 mei-20.00u

:kampinfo-avond a/h lokaal (ALLE OUDERS
WORDEN VERWACHT

!!!)

21 mei

‘deadline volgende klepper

21 mei

‘indiening kampprogramma's bij Staf

1 juli

uiterste inschrijvingsdatum kamp

uli-19.00u

:kampgroepsraad leiding + kookploegen

8 juli-19.00u

:pvk's materiaal binnenbrengen a/h lokaal

9 juli

leiding container Zandvliet volladen

10 juli

‚groepsmateriaal naar Zandvliet door gemeente

10 juli

vertrek jvk-kamp met fiets o/h kerkplein

12 juli-9.00u

_:vertrek welpen o/h kerkplein (auto's)

15 juli-9.00u

:vertrek kapoenen ofh kerkplein (auto's)

15 juli-19.00u

:vk's materiaal binnenbrengen a/h lokaal

17 jul-8.00u

:vertrek verkenners met fiets o/h kerkplein

18 juli

‘aankomst verkenners m Möderscheid

19 juli

‘kampvuur Zandvliet 95

20 juli-15.00u

aankomst kapoenen-welpen met bus o/h kerkplein

20 juli-15.15u

‘aankomst jongverkenners met bus a/h lokaal

_ _juli-19.00u

jins verzamelen nodige kampmateriaal a/h lokaal

27 juli-9.00u

_:vertrek jins met minibus richting Portugal

31 juli

‘aankomst verkenners met trein in Turnhout

ll augustus

aankomst jins met trein vanuit Antwerpen

12 augustus

:groepsraad evaluatie kampen

Adressen
Groepsleiding:
Staf Seurinck,
Dirk Moeskops,
Kapoenenleiding:

Benny Adriaenssens,
Christof Dhondt,
Bert Van Haeren,
Kristof Van Nooten,

Welpenleiding:
Wim De Kinderen,
Rob Hendrickx,
Nick Heyns,

Ruben Swannet,
Jongverkennerleiding:
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 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,

