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voorwoord 
      

  
Halloscout, ouder, pionier, sympathisant, 

Vorige maand de kampklepper, nu de examenklepper. 

Inderdaad. Bij het lezen van deze paginas het overgrote gedeelte 

van de Ravelse scoutspopulatie zich aan het verdiepen tn allerlei 

studiematige vakken. Frans, geschtedenis, wiskunde, informatica, 

werktuigbouw … De redactie wenst bij deze iedereen veel succes 

met de examens en hoopt tevens dat tedereen succesvol de 

eindmeet haalt … 

Nogeen dikke maand(en enkele rotexamens)en we trekken 

weer op kamp. Vanaf 12 mei Il. kanje reeds inschrijven endit kan 

jenogtot 1 juli. Inschrijven gebeurtmet het gele inschrijvngsformulier 

inde vorigeeditie van de Klepper. En nu maar hopen op goed weer. 

Dan kunnen we er weerom een reuze gebeurtenis van maken in 

Zandvliet, Möderscheidof in het Ford Transit busje onderweg naar 

Porugal. 

Op21 mei trok de leiding niet alleen naar de verkiezingsbu- 

reau’s om hun stem uit te brengen maar mochten ze tevens een 

nieuwe groepsleiding kiezenen demieuwetakploegen voor volgend 

jaar samenstellen. Jan Seurinck en Frank Van Dun werden met 

overgrote meerderheid verkozentot nieuwe groepsleiding (n.v.d.r. 

er was slechts één ploeg kandidaat). Zij volgen de huidige 

groepsleider Staf enassistent Dirk op en mogen vanaf 1 september 

voor de volgende drie jaren de groep leiden. Wat betreft de 

samenstelling vandetakploegen werwijs ik graagdoor naar één van 

de volgende pagina’s inde Klepper. Bij deze willen we Wim Heyns, 

Wesley Stroop en Dries Van Gils alvast veel succes en moed 

toewensen in hun nieuwe leiderscarrière. 

Bij deze tevens nog een woord van dank aan pio’s Jan VO en 

Kris DK voor het samenstellen van deze Klepper en verder veel 

leesgenot en een stevige linker aan allen die deze pagina lezen. 
Staf 

  

 



  

      
Thema 

HET KONIGINNESTUK VAN ONZE 
JAARWERKING 

  

      

Opkamp gaan is meer dan een ontdekkingstocht van zes of 

veertien dagen. Zijn wortels liggen in het jaar. Veel van wat tijdens 

de voorbije maanden gebeurde, krijgt hier zijn volle gewicht. 

Kampen liggen in hethooggebergte van onze scoutswerking. Het is 

een sluitstuk. Een koniginnestuk. 

Tijdens het jaar is er veel gebeurd in een tak. Niet enkel 

technisch, ook als groep is men geëvolueerd. Eerst alles nieuw, 

aftastend kennismaken, vriendschapsbanden smeden, langzaam 

samen grote dingen aangepakt en veel gespeeld. Met blutsen en 

builen wat naar mekaar toegegroeid. En dan nu op kamp naar 

Zandvliet (kapoenen, welpen en jongverkenners), Möderscheid 

(verkenners) of met een busje doorheen Frankrijk en Spanje naar 

Porugal (jins). 

Een kamp maakt alles veel intenser, scherper, directer. Je zit 

als het ware op elkaars lip. Wattijdens hetjaar nog verdoezeld kon 

worden, komt nu onvermijdelijk bovendrijven. Ook omgekeerd: 

wat tijdens het jaar nog verborgen bleef, kan nu echtstralen. Alles 

wordt heviger. 

Eris geen vluchtweg meer. We kunnen ons nogmaar moeilijk 

verstoppen en zeker niet achter mama’s rokken. Of we zouden 

moeten doen alsof. In bekende waters blijven. Op veilig spelen. 

Niets verkennen. 

Tijdens een kamp kunnen zowel kapoenenalsjinsen leiding 

iets ontdekken van wat ze waardevol vinden, ontdekken wat voor 

hen hetessentiele is. Eens lekker spelen en luieren en genieten van 

het mooie weer of dieper ingaan op enkele maatschappelijke 

thema’s. Op hetzelfde moment tekent een kamp in klare lijnen een 

beeld van onze scoutswerking, een vergroting van onsscoutsjaar… 
Staf 

  
 



  

  

    _ [WE DOEN HET ALLEMAAL 
MINSTENS EENMAAL PER 

JAAR, LIEFST IN VOLLE 
ZOMER: OP KAMP, 

ZONDER KAMP 

IS EEN SCOUTS AAR 
NIET ECHT ROND. 

SCHRIJF DUS IN VOOR: 
ZANDVLIET, 

MODERSCHEID 

Of PORTUGAL 
EN BELEEF HET 

KONIGINNESTUK 

VAN ONS SCOUTSJAAR 
PLAATS OM TE 

SPELEN,SPELEN, SPELEN! 

  

   



  

      

  

Kapoenen 
Speciaal voor kapoenen ! 
  

      

Slecht nieuws, beste kapoenen! 

Jommeke heeft me gisteren opgebeld. Het was om 

te zeggen dat hij dit jaar niet mee op kamp kan gaan. 

Daar komt hij wel wat laat mee af, vind je niet? Onze 
goede vriend vertelde dat hij dit jaar met de Chiro van 

Puurs op kamp gaat. Die mannen gaan samen met hem 

naar Zuid-Amerika. Die denken zeker dat ze daar ook 

een schat gaan vinden? 

Misschien wist je het nog niet maar leider Benny 

heeft weer iets zeer geheimzinnigs ontdekt in oude 

boeken (den Benny kent nogal veel van vroeger, enzo 

…). 

Zijn oude vriend die professor is (je weet wel, die 

van het weekend vorig jaar!) heeft gevraagd of alle 

kapoenen in de grote vakantie naar Zandvliet willen 

komen. Daar gaan we dan enkele dingen leren en 

oefenen. Dan reizen we van Zandvliet verder naar het 

verre Egypte. Egypte is een warm land (zoals tn de 

woestijn) en misschien ken je het wel van in boekjes of 

van de televisie. Het is dat land waar al die grote 

driehoekige gebouwen staan. We noemen dat 

‘pyramiden’ (lees:pieramieden). Je merkt het: Al 1 
moeilijk woord. Wist je trouwens dat in Egypte de 

koning ‘farao’ wordt genoemd”? 

  

 



  

  

      

  

De professor vraagt of we hem daar dan willen 

helpen met belangrijke onderzoekingen en opgravingen. 

Waarom hij de kapoenen vraagt? Wel, jemoet weten dat 

er altijd mensen zijn die opgravingen enzo willen stelen. 

Niemand zal echter inde gaten hebben dat wij, kapoenen, 

voor onderzoek naar Egypte gaan. ledereen zal denken 

dat we daar op vakantie gaan. Maar dan kennen ze ons 

nog niet! De professor wist het natuurlijk ook van de 

schat van vorig kamp, de ruimtesatelliet van “t week- 

end, de jacht op meneer Tijdloos enzoverder. Hij kent 

natuurlijk al die spannende avonturen vande kapoenen 

van Ravels. Hij rekent op ons! 

Tja, je merkt het. Er staan ons daar spannende 

avonturen te wachten. 

O, voor ik het vergeet, je moet natuurlijk zien dat 

je kleren bij hebt die ze ook in Egypte dragen. Anders 

zouhet veel te hard opvallen. De mensen ginder mogen 

in geen geval merken dat wij uit Ravels komen. Tè 

gevaarlijk, begrijp je? 

 



Kapoenen 
  

  

Voor de ouders: 

De weg naar Zandvliet is gemakkelijk te 

vinden. Je krijgt hierover nog meer informatie. De 
route naar Egypte is iets ingewikkelder maar toch 

wel te doen hoor. We vertrekken waarschijnlijk 

de derde dag van ons kamp naar Egypte. Ook dan 

rekenen wij wat het vervoer betreftop bereidwillige 

ouders. 

P.S. : Heeft iemand van de ouders toevallig een 

vliegende bol? Sinds vorig jaar hebben wij gemerkt dat 

dit een zeer handig voertuig 1s en dat dit de kapoenen 

geweldig aanspreekt. 

Olé, Olé, patatten met puree. 

Hoera, Hoera, worst met sla! 
Kristof 

Kapoenenschrijfsels … 

Mama, weet je wat ik gedaan heb? 

Weet je wat ik leuk vond, ik vond balleke stamp. 
Roel is mijn beste vriend op de scouts. 

  
 



  

  

          

Ik vond het al altijd leuk op de scouts. Het leukst 

vond ik balleke stamp en sjerikan-pas op! Vandaag 

hebben we met gidsen gespeeld. 
Roel 

Balleke stamp, maar het was heel plezant. 
Koen 

En hier is hij dan weer !!! 

Delegendarische… … 

Kamp-aftel-kalender!!! 
  

Je moet hem boven je bed hangen. En, als je dan 

gaat slapen kan je elke avond één nummertje 

doorstrepen. Op die manier kan je zien hoeveel nachtjes 
het nog duurt vooraleer het grote avontuur begint. 

juni: 

12345678910 
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

juli: 

12345678910 

u 12 13 1415 
 



  

     
Welpen 
  

Hoe was het ook al weer? 
      

Zondag 1 1 september, ik weet hetnog goed. De start van het 

scoutsjaar. En ik kan wel zeggen dat het een heel goede start was 

van het scoutsjaar. Het was echteen fantastisch jaar. De ene keer 

al iets beter dan de andere keer. Maar ja, iedere zondag kan 

natuurlijk geentopper zijn. 

Even overlopen: 

de overgang, dropping, vrouwendag, bosspelen, pleinspelen, 

ons eerste weekend in thema van de toekomst, sporthal, actie 
speeelstraat, Muco-speurtocht met de kapoenen, gemengde 

vergadering metde kabouters van de Gidsen, ons tweede weekend 

in het thema van cowboys en indianen, 11.11.11-sponsorspel, 

watervergadering, ener isnatuurlijk nog veel meer. 

Allemaal vergaderingen met heel wat voorbereiding. En dan 

nog is hetafwachten of het inslaat bij de welpenen of er zich geen 

onverwachte problemen voordoen. Zo proberen weertochelke 

zondag het beste van te maken, met vallen en opstaan. 

Wij zijn ook maar mensen. 

Maar nu genoeg daarover. Het scoutsjaar ziter bijna op met 

als topper het kamp. Ons themas Arabieren. Dus duik alvast maar 

in de verkleedkoffer en verkleed je als Arabier; een tulband 

(handdoek + rekje), eentypisch arabierenkleed, een kromzwaard, 

een waterzak, een vliegendtapijt, een kameel … 

Haal het boek van Alibabaen de 40 rovers nog eens boven. 

Kijk de film van Alladin nog eens…. 

Begin je er al zin in te krijgen, lees dan eerst de speciale 
kampklepper en schrijf je in voor 1 jult. 

Voor de rest is het nu examenverwerking voor jullie (= 

vergadering met (bijna) heel de groep)en voor ons lange nachten, 

liters zweet, meterscursussen en kilo’sstress (P.S: alsje medelijden 

hebt met ons; je mag altijd een kaartje sturen, de adressen vind je 

achteraan) 
  

 



  

            

Op25 junidoen weterug een supergeflipte megavergadenng 

die waarschijnlijk zal duren (meer info in het Berichtenblad) 

Dus welpjes, tot binnenkort. 
Sjabrak 

We zullen eens zien wat de welpen er zelf van vonden: 

Scouts in the Far West 

Maandagavond werden we aan de grens van de Far West 

begroet door eencowboy eneen indiaan. Toen we aan kwamen, 

zagen we de city en werden we verwelkomt met brandende fakkels. 

Nadat we de ouders naar huis hadden gestuurd, gingen wij, 

indianen, jacht maken op de cowboys. 

Voor het slapen gaan mochten we nog naar een film kijken. 

(n.v.d.r.: Huckleberry Finn) 

De volgende dag waren we vroeg op gestaan om een dauwtrip 

te maken. Het was nog donker en koud, stil gingen we door velden 

en bossen en daar deden we spelletjes. (Dat was moeilijk met een 

lege maag) Wandelend gingen we verder tot een vijver om daar 

onze boterhammen opte etenen om nog watte spelen. ‘s Middags 

gingen we terug naar onze *“ Wigwam’’. Na het eten moesten de 

cowboys door de eeuwige jachtvelden, (verboden gebied) waar zij 

werden aangevallen door de indianen. In de saloon hebben we 

echte “whisky” gedronken en er kwam ook nogeen “beruchte” 

cowboy (Christof “Dalton’ Dhondt) op bezoek. We mochten ons 

bedrinkentot bedtijd. 

‘sMorgens werd er buiten gegeten. Alles opruimen !! En toen 

werd erhonkbal gespeeld. ““Den Buzzy”’ deed een geweldig schot, 

zodat we de bal niet meer konden vinden. Tot slot mochten we in 

de saloon zitten, waar onze ouders ons kwamen ophalen. Terug 

  

   



  

  

  

naar Ravels, want ons verblijf bij de cowboys en de indianen was 

voorbij. 
Maurits 

P.S: Het was een heel tof weekend. 

Groepsreis 
We waren met de bus naar het Zilvermeer. Ik vond het heel 

plezierig. Ik en Bram gingen in het ijskoude water. We hebben ons 

goed geamuseerd. Op den duur gingen we naar huis. Ik was 

helemaal nat. 
Ben Broeckx 

Ik vond het bij het Zilvermeer heel plezantomdat ik metm’n 

kleren aan in het water gevallen ben. [k hing aan een kabelspoor en 

kon me nietmeer houdenen plons in het water. Op het weekend 

was het ook keitof. Wij hadden daar cowboy en Indiaan gedaan. 

Ik was een indiaan. Wij waren verloren maar dat was niet erg want 

ik was lekker vies 
Benny 

Pasen, 16 april 
Gelukkig is het Scouts, want van paaseieren eten, word ik 

verschikkelijk ziek. Zoudener vandaag welpen komen opdagen? 

Misschien doen we wel bosspel? Nee met 2 welpen en 4 

leiders kun je geen groot bosspel doen. We zijn (paar kapoenen en 

welpen) dan maar naar de film geweest in Turnhout, het was wel 

plezant maar een echte ‘“Scoutszondag’ met modderbaden en 

schuifpartijenis toch wel toffer! 
Maurits 

P.S: Bedankt voor de ““Paasvergadering’’, toch beter als 

heel detijd paaseieren te moeten eten!!! 

  

 



  

Jongverkenners     

  

  

    Het JVK-jaarverslag 
  

Een scoutsjaar is eigenlijk te kort, maar ja, c'est la vie. 

Het is weeral bijna gedaan. Hoe, zal je denken? Het is nog 

maar eind mei en die gasten gevende geestal, da’snie zo fel. Wel 

beste lezers, geen nood, ik zalhet ueven methand entandenderest 

vanm’nlichaam uitleggen. 

Zoals u waarschijnlijk wel weet, begint een scoutsjaar in 

september en eindigt het na het kamp. Wel, nu even uitleggen 

waarom het dan in mei al gedaan ts. Wel, het isin mei niet gedaan 

(n.v.d.r.: wat een onzin toch hé) De reden waarom er eind mei wat 

gas wordt teruggenomen zijn de examens. Aangezien bijna elke 

leider wel ergens opkotzitenhij waarschijnlijk nognaarschool gaat 

ook daar, zitten die gasten meteen enorme1, nleen examenet. 

Maar geen nood!!! Een paar leiders die geenei hebbeneneen 

paar oud leiders nemen gedurende de eiperiode de fakkel over 

zodat uw zoon ‘s zondags gewoon naar de scouts kan komen. Tof 

hé. 

Maar nu to the point, het jaarverslag. Zoals het een goede 

leidersploeg hoort te doen wat er moet gedaan worden, is een 

jaarplanning maken. Aangezien wij best wel een goede ploeg zijn 

hebben wij dit ook gedaan. Wij hebben in het begin van ons jaar 

onze hoofden bij mekaar gestoken, en het leuke was dat er nog 

iedeeën uitkwamen ook. Na veel zweet gelatente hebben, waser 

onze planning. En ze mager best wezen. 

De hoofdlijn van ons plan was een stap terug te gaan naar de 

waarden vande J. V.K.-tak, zoals daar zijn sjorren, tochten, kaart 

en kompas en terug naar de wortels. Helaas 1s alles niet volledig 

gegaan zoals gepland. Zo was daar de Jurgen die stopte en wij nog 

met 3 stonden. De heren Moes en Boonen die beiden in hun laatste 

jaar zaten en het dus enorm druk hadden met school en stages … 

Het zijn allemaal dingen die je nueenmaal miet inkaart kan brengen. 

Zodoende zijn er een aantal activiteiten niet kunnen zijn 
  

   



  

Jongverkenners 
  

    

  

      

gebeuren ende plaatsvinden wegenstijdsgebrek. Maar flink wat 

gezond verstand en een frisse geest kan op zulke momenten veel 

oplossen. Al bij al-was het best een gezellig scoutsjaar en dit 

natuurlijk in eerste plaats te danken aan de JVK zélf. Maar metnog 

een geweldig kamp voor de deur kan dit jaar enkel nog maar 

eindigen meteen geweldige knal en heel wat vuurwerk 

Beste lezers, vergeef mij als u bij het lezen van dit artikel ir: 

slaapvielendaarom ‘Mooi en Medogenloos’ mistte, maar ik dank 

uin ieder geval voor uw wwwaaaaaaaaaaannnndddaaaaccchhhttt 

en nog veel Klepper plezier. 

Sayonarra, en de wind van achter want van voor is maar van voor. 

The King Himself 

   

            

PE 

Mogen wij tevens uw 

aandacht vestigen op het feit 

dat u voor Ì juli 

ingeschreven moet zijn voor 

nn AN 

    
  

 



Jongverkenners      

    

  Ten huize van: 
(een intiem gesprekje met Joris Cnaeps) 

Wezijnte gast bij huize Cnaeps, waar ik hartelijk ontvangen 

word door onze gastheer Joris. Een drankje, een zakje chipsen wat 

sfeermuziek op de achtergrond maken het voor onze redacteur ter 

plaatse al direct wat gezelliger. 

Wat ik wou vragen, Joris, euh, wat vondje van het afgelopen 

JVK-jaar? 

Wel euh, ik vond het best tof, maar wegens omstandigheden 

hebben we veel geplande dingen spijtig genoeg niet kunnen doen. 

Ja, het was wel zo natuurlijk dat de leiding het zeer druk had 

hetafgelopen jaar, maar al bij al toch geslaagd”? 

(zucht) Ja, dat wel, hethad misschien beter gekund. 

Wat vond je van het gemengd weekend? 

Wel, dat zou ik bij de verkenners nog wel eens een paar keer 

over willendoen. Ik heb me heel goed geamuseerd. De melkfuif was 

wel veranderd 1n een pyjama-fuifen de sfeer kwam er inhet begin 

niet goed in. 

Tja, iedereen had precies zo’n beetje drempelvrees die avond 

om heteerste dansje te wagen. Maar met nummers als ‘Den dikke 

Lu’, “Dromen zijnbedrog’ en ‘Poesje Stoei’ was de dansvloer toch 

overvol, om nogmaarte zwijgen van alle slows à la “Laat menutoch 

nietalleen’. 

Het was wel veel te kort natuurlijk en ik had ook lievermetde 

fiets gereden. De sfeer zat er dat weekend echter wel in en wij 

hebben ons dan ook goed geamuseerd!!! 

Wat waren de beste vergaderingen van het jaar? 

Devettigste vergadering was vorige zaterdag (20/5; red) met 

die paracommandotocht gemengd. Vooral dat het gemengd was. 

Typisch voor de Cnaeps? 

  

 



  

Jongverkenners         

      

Misschien wel ja, maar ook Tom Vloemans enzo doen graag 

gemengd, maar geven het niet graagtoe. Vooral met de derdejaars 

Jonggidsen (Griet, Ils, Stien, An …… )kanjekeihard lachen. Het was 

wel koud weer. 

Maar ja, half met isnog geen tijdom buiten te zwemmen, inhet 

Kesseven notabene ! 

Héllse. Ik was niet de enige die in het water was gevallen. En 

het waren de Jonggidsen die ervoor gezorgd hadden datik er in viel. 

Ik hong aan de apenbrug en de Jonggidsen begonnen met de 

touwente wiegen. Pataaaaat |!!! 

Wat vand je van de Actie Speelstraat? 

Natuurlijk heel tof, want het was gemengd. Behalve dan wat 

ze inde gazetten schreven. Dat was wel overdreven, dat heeft de 

pastoor trouwens zelf gezegd. Ik sta trouwens ook in de gazet. 

Wat denk je van het kamp? 

Ik hoop dat het heel goed gaat worden en dat de leiders niet 

te hard gaan zagen '!! Maar ik denk dat heteen heel goed themas. 

Heb je al een pot gel gekocht? 

Ik denk dat ik er nog een heb. Een bril heb ik al zeker. En. ne 

kam !! 

Ik heb er pas ene gekocht. 

Wat denk je van de driedaagse opkamp? Vind je heterg dat 

de leiding meegaat of zou je liever apart gaan? 

Het zal afhangen van de leiding, Maar het is wel handig als wij 

ietste gevaarlijk doen, dan kande leiding inspringen, want metal die 

ongevallen met die dropping enzo… 

Ja, dan kunnen wij er voorspringen zeker??? 

Wat verwacht je vande verkenners volgend jaar”? 

Ook vettig. Ik denk dat het wel anders zal zijn dan bij de 

Jongverkenners. Meer zelf doen enzo. Ik denk wel dat het leuk 

wordt. Meedoen aan de Pierenrally enzo, lijkt mij ook keitof. 
  

     



Jongverkenners 
       

Ik vond wel dat de Moeskops een afscheidsfeestje mocht 

geven voor de Jongverkenners. Een melkfuif aan het lokaal met de 

Zithem maar goed aan z’n vet. 

En zit jij volgend jaar nog in de Scouts? 

Ja, ikdoe nog Jongverkenners verder. 

Wat vond je van de Scouts dit jaar? 

Ik hebmeketgoed geamuseerd, alhoewel we veel dingen niet 

hebben kunnen doen, spijtig genoeg. Maar het was wel altijd tof. 

Het leeftijdsverschil bij JVK is wel groot soms. Er zijn er die 
natuurlijk altijd gemengde vergadering willen doen ener zijner die 

dit niet willen. Demeeste durven echter niet toegeven dat ze wel 

willen maarntetdurven. Er zijner ook niet willensjorren of juist heel 

veel. Het is vaak moetlijk om vooriedereen goed te doen, maar ja, 

dat is inalle takken zo wel het geval. 

Wat vond je van de derdejaars? 

‘Tja, de hormonen hé. Nee serieus, die vielen echt heel goed 

mee en namen hun taak als patrouilleleider en hulppatrouilleleider 

meestal goed op. 

Wat vond je van de kookvergadering? 

‘Tja, best gezellig en het eten viel zelfs best mee. 

Wel wat te veel peper op het e1 enzo. 

Amainie !!! 

Wel Frank, bedankt voor dit intiem gesprekje. 

Wel Joris, bedankt voor dit intiem gesprekje. 
Cnaeps & Boonen Inc. 

 



  

    

       
  

AN Ed 

COWS 
Shop 

KE 
SCOUTS 
Snop 

SHOP ANTWERPEN - 231.62.68 
Lange Kievitstraat 74 

Open van dinsdag t/m zaterdag van 

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

    Dagje Ardennen 
  

  

Het was weer volgens onze jaarlijkse traditie dat we met de 

verkenners naar de Ardennentrokken voor onze ““hoogte-stage”” 

in de Ardennen, als voorbereiding op het lerlandkamp. 

Zondag 9 april vertrokken we dan om 08.00u om via het 

kerkplein met auto’s naar hetstation van Turnhout afte zakken. In 

onze rugzak zaten onze bookes klaar om “s middags opgegetente 

worden. 

Westapten onze trein open redenrichting Vielsalm. De velg 

haddatallemaal goed geregeld. 

In Brussel-Noord moesten we al voor de tweede keer 

overstappen en omdater toch 20 minuten over waren hebben we 

er maar een cultureel uitstapje van gemaakt. 

In Luik hebben we dan nog een vertraging vanmeer dan een 

uur opgelopen bij het overstappen, omdat er weer eens een vrouw 

interessant moest doen en onder de trein springen, waardoor wij 

natuurlijk nog later in de Ardennen aankwamen. Maarom 13.30u 

was het dan zover. 

Daar lag Trois-Ponts, waar we uitstapten endirect een grotje 

opzochten. Daarna gin hetrichting dorpskern, waarna we naar links 
draaiden en via het bos en een helling op de top vaneen “berg” 

aankwamen. Even rusten en wanneer de nakomende leiding 

arriveerde, waren wij al terugopde beenen gingenop verkenning. 

Deleiding wounog niet mee en dus gingen we maar alleen. Vlug 

werd het tijd om af te dalen en in het dorp zat de leiding al met een 

frisse pint en een pak zever klaar om ons op ons dak te geven. 

Dit was allemaal vlug voorbij en we dronkener allemaal nog 

ene van Jantje Kak, omdat hij die dag verjaarde. Dan nog rap ne 

frut steken en terug dentrein op, want het wasal 17.45 u. 

Nunamen weeen andere route en kwamen via Leuven, waar 

we nogeen terraske deden in “Café de la Gare”. Het bier ging vlot, 

maar aan de milkshake hebben ze niks verdiend. 
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Terug dentrein op dan maaren om 21.20ustondende reeds 

verwittigde ouders aan het station van Turnhout om ons afte halen. 

Het was weer een geslaagde treindag afgewisseld met een 

beetje bergbeklimmen. 
Jantje Kak 

Gala-avond 

Zo’n 3 maanden geleden kwamen wij (de verkenners) op het 

lumineuze ideeeen verbroederingsavond metde Gidsente houden. 

Onder het motto :”’ Alle cliché’s overboord’ begonnen we de 

avond rond 8 uur toen de verkenners (in kostuum) de voor één 

avond aan huntoevertrouwde Gids gingen ophalen. 

Dit werd gevolgd door een goeie ouwe receptie met speech 

van Janen Seppe waarin werd gepleitvooreenbetere samenwerking 

tussen Scouts en Gidsen. Dit hep over in een uurtje verlichtend 

dansen. Waarna overeen werd gekomen een boswandeling te 

maken. Toen we terug kwamen aan het lokaal was het volledig 

donkeren hadden we ook besloten omeen kampvuur aante leggen, 

waar nog gezellig wat gebabbeld werd terwijl ongeveer de helft het 

te fris vond om buiten te zitten en dan ook genoegen nam met het 

kapoenenlokaal. 

Rondelfuur werden de Gidsen dan weer door de verkenners 

naar huis gevoerd om zo een geslaagde avond af te sluiten. 
Guy Snels 

Paintball 

Zondag was het weer Scouts …. 

Deze vergadering was besteed aan de vredelievende relatie 

tussen Verkennersen Jins. ledereen had de opdracht gekregen zijn 
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allerbeste ravotkleren aan te schieten, om dan, uitgerust met een 

aantal Super-Soakers (zware watergeweren, ik hoop dat het goed 

geschreven is) zijn geliefste tegenstandereen ander tintjete geven. 

Dittintje werd aangebrachtmet verf. Dezeverf werd, naargelangde 

hoeveelheid, in het watergeweer gegoten en dan vermengd met 

water. Zo probeerden we het fameuze spel “ “paintball” te imiteren. 

Beide groepen kregen een vlag met de bedoeling die zo goed 

mogelijk te verstoppen en om dan de vlag van de tegenpartij in 

handente krijgen. (desnoods met verfgeweld). Voordeze zoektocht 

hebben wel heel wat Verkenners moeten boeten. De Jins hadden 

namelijk een wreed plan gesmeed om één of andere 

nietsvermoedende verkenner aan een boom te binden én, alsof dat 
nogniet genoeg was, spoten ze hem ook nogvol met verf. Natuurlijk 

werden er ontsnappingspogingen ondernomen en wanneer die 

lukten kreeg Patrick Van De Pol de schuld omdat die ondertussen 

zat opte scheppen over zijn oersterke knopen die hij kon leggen. 

However, het was een smurfse verfdag (ik denk dat de Jins 

gewonnen hebben). 
Arwen 

Speelstraat 

Zondag 23 april, Scouts en Gidsen zetten de Kerkstraat af. 

Zeker de eerste en waarschijnlijk ook de laatste keer in de 

geschiedenis dat het zal gebeuren. Maar het was dan ook de moeite. 

Een namiddag lang spelen, basketten, touwspringen, lachen, zingen, 

pannekoeken eten, touwtrekken, voetballen, roepen, 

buikvoetballen, dikke Bertha, naar Sus en Charel kijken, buikpijn 

krijgen van het lachen, meeleven met Jefke, struikelen, de Gidsen 

plagen, lopen, springen, knikkeren, chocomelk drinken. voeten 

omstuiken, straattekeningen maken, opnieuw zingen en lachen, 
  

 



Speelstraat 
  

  verliezentegen de GidsenenKNOCK-OUT-shows ff 
doen op een plaats waar anders vrachtwagens bulderen; & 

scheurenen fietsers kromgebogen over hun stuur voorbijtrappen. 

Ja, hetkanallemaal, alsje maar bij Scouts of Gidsen zit. (Want 

dan zitje goed !!!) 
We hadden het allemaal goed geregeld metde Politie. Van 9 

tot 18 uur kregen we de Kerkstraat om ermee te doen wat we 

wilden (behalve ze openbreken natuurlijk). Zoalsiedereen zich 

ongetwijfeld nog wel herinnert, begon hetmet eentoneeltje over 

Jefke, (och ventje toch) die ondersteboven was gereden door een 

auto. In een woonwijk nog wel! Schandalig. Nog goed dat het 

allemaal goed is gekomen. Onder begeleiding van onsstraatorkest 

(dat overigens bitter weinig verdiende die dag) zagen we hoe Jefke 

naar het ziekenhuis gevoerd werd. Bij iedereen deed het 

waarschijnlijk wel een beetje pijn. Het strafste van al was wel dat 
Jefke, natwee weken ziekenhuis en talloze verpleegsters in hun 

billen geknepen te hebben, tochterug konopstaan uit z’n karreke 

(lees: rolstoel). Maar ja, hij werd dan ook aangemoedigd door een 

fijn publiek. 

Speciaal voor de gelegenheid kwamen, als Top-of-the-Bill 

van de Speelstraat, Charel Beckers (grootvader van Eddy _n 

spelend opeen trekzak ) en Sus van achter de Meulen (op gitaar) 

nogeens vertellen hoe het toen was: 

““Mensen, ik vraag u: laat de kinderen toch speujlen 

geeft ze *n stuk bos en een abonnement op de Scouts 

Guntze wa vrijheid, nen bal en ne goal 

en de rest komt vanzelf allemaal wel goed” 

Spijtig dat ze zo snel weg moesten om hun duivente vangen 

dietoennog onderweg waren vanQuievrain. Vergeten we natuurlijk 

ook niet de Knock-out-show met Jefke Vermeegen en Katrien 

Spaan, want die was ook niet mis (de show bedoel ik). Spijtig dat 

de ouders zo snel uitvielen endat zij nietde winnaar waren van onze 
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oofdprijs (veertien dagen Hawaï, alles inbegrepen) 

Het was weer veel te snel vijf uur natuurlijk, maar moe en 

vooral voldaan keerden we met ons stalen ros naar huistoe. 
Frank 

P.S: Mogen wij hierbij nog even het Gemeentebestuur, 

Schepencollege en de Gemeentediensten bedanken voorhet werk 

dat zij, samen met ons, geleverd hebben !!! 

P.P.S.:Mogen wij ertevens uw aandacht op vestigen dat de 

verschenen kranteartikels uit de lucht waren gegrepen en wij dus 

helemaal geen kerkramen of de ‘Hof van de pastoor’ vernield 

hebben, laat staan Hollanders aande grens tegengehouden hebben. 

Eristrouwens een rechtzetting gebeurt in deze kranten !!! 
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5. HET KAMPPAKKET 

CARRICKSTEEK _ … … … …— … …— — ee ee ee 

De Carricksteek is een verbin- 
dingsknoop. Een andere naam is 
de dubbele hielingsteek. De hie- 
lingsteek is bestemd voor het op 
elkaar steken van zwaar of stug 
touwwerk, dikke trossen en staal- 
kabels. 
De Carricksterk kan echter zon- 
der bezwaar worden toegepast bij 
dunner en soepeler touwwerk. 

  

Als de Carricksteek goed gelegd 
is ontstaan er geen korte boch- 
ten en beknijpt de steek zich- 
zelf niet, hierdoor wordt een 
uitstekende houdkracht gecombi- 
neerde met het feit dat de steek 
gemakkelijk weer los te nemen 
is. 

Bij deze steek zijn bindsels 
noodzakelijk om het overslaan 

te beletten. Dit overslaan zou 
de breeksterkte van de einden 
fel verlagen doordat er zeer 
korte bochten zouden ontstaan. 

DUBBELE SCHOOTSTEEK _ — — — — ee — 

De dubbele schootsteek is een 
verbindingsknoop. Dit is een 
variatie op de enkele schoot- 
steek, of weversknoop; zeer ge= 
schikt bij een groot diktever- 
schil tussen de einden, waarbij 
meer veiligheid geboden wordt. 
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  BOEIREEPSTEEK_ 

Dit is een variante van de mast- 

worp, en dus ook een meerknoop. 

De boeireepsteek js een derde- 

hand, afstopper of stoppersteek, 

gebruikt om een lijn op een tros 

te zetten om de spanning op. de 

tros te helpen opvangen of om de 

tros op een ander punt te beleg- 

gen terwijl ze onder spanning 

blijft staan. 

De boeireepsteek js ook geschikt 
om een lijn op een rondhout te 
zetten of om meerdere lijnen op 
een tros te zetten om die beter 
te kunnen doorhalen (opspannen). 
In het laatste geval moet de 
trek op de hulplijnen bijna 
parallel lopen met de tros. 
Wanneer er een tentspanner van 
één van de tenten kapot is, is 

de boeireepsteek de aangewezen 
oplossing voor je probleem. 

  

  

DUBBELE PAALSTEEK 

    

    

De dubbele paalsteek is een dub- 
bele vaste Tus, die dus twee 
vaste lussen oplevert die in 
grootte regelbaar zijn, zolang 
ze niet belast zijn. 

De dubbel paalsteek ís bestemd 
om een persoon, zittend in de 
ene lus, en met de andere lus 
onder de oksels, te laten zak- 
ken of op te hijsen. 
Ook kan iemand, hangend ín de 

dubbele paalsteek, vrij werken 
op een bepaalde hoogte, waarbij 
dus handen en voeten vrij blij- 
ven om voor de eigen veiligheid 
te zorgen.   
  

A
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TROMPETSTEEK _ 

  
  

  

        

De trompetsteek staat ook wel 
bekend als dé touwverkorting. 
De steek wordt gebruikt voor het 
verkorten van een eind “in de 
bucht” (de twee tampen zijn dus 
vast of onbereikbaar). 
Een minder gebruikte toepassing 
is die waarbij ze gebruikt wordt 
om een beschadigd deel in het 
midden van een lijn of tros te 
ontlasten, in afwachting van een 
defenitief herstel door b.v. 
splitsen. Ín deze laatst toepas- 
sing dient de trompetsteek zo 
gelegd worden dat het beschadig- 
de deel het middelste van de 
drie ís. 

STEIGERSJORRING__ _—_ _— _—_ 

Een steigersjorring bestaat al- 

tijd uit twee afzonderlijke 
sjorringen. Deze twee sjorringen 
mogen niet te dicht bij elkaar 
liggen, daar anders hun doel 
verloren gaat. 

Bij de steigersjorring wordt er 
NIET gewoeld. De tornen worden 
elk afzonderlijk steeds goed 
aangetrokken. Na het afbinden 
kan de steigersjorring verder 
opgespannen worden door er wig- 
gen in te slaan. 

Door geregeld deze wiggen aan te 
slaan is ook de normale rek van 
je touwwerk op te vangen. 

  

In ieder geval moeten de lussen 
ruim door de ogen getrokken wor- 
den en eventueel met houtjes 

geborgd worden. 
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EE Te, 
ES ECE iS Jed 

DIAGONAAL SJORRING mn en mn en an me en en a en a ee en en en en me 

De diagonaalsjorring wordt ge- 
bruikt om de kruiselingse (dia- 
gonale) rondhouten, die de ver- 
steviging vormen van een recht- 
hoekige constructie, op hun. 
kruispunt stevig aan elkaar vast 
te sjorren, daar waar ze elkaar 
oorspronkelijk niet raken. 
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    Lopen voor Lucht   

Op 16 maart hebben de kapoenen en welpen nog eens hun 

bestje beentje voorgezet. Opdie dagdeden zij immers ookmee met 

de nationale scoutsaktie: 
LOPENLOPENLOPEN VOOR LUCHT 

De bedoeling van deze actie was om geld in te zamelen voor 

een vakantiefonds voor muco-viscosidosepatiënten. 

Maar wat betekent dit moelijk woord nu ? 

Mucoviscosidose, kortweg muco, is de meest voorkomende 

ernstige erfelijke en genetische ziekte, die wordt overgedragen - 

wanneer beide ouders drager zijn van het Muco-gen. Eén Belg op 

30 is drager vanhet defecte gen. Op dit ogenblik lijden ongeveer 

1500 kinderen en jongvolwassenen aan de ziekte en gaan er veel te 

snel aan dood. 
Ze worden onschuldig geboren en zijn niettemin dodelijk 

veroordeeld. Het slijm of de sappen die normaal door bepaalde 

klieren vanons lichaam wordenafgescheiden, zijn bij mucopatiënten 

te dik, te weinig vloeibaar. Hierdoor ontstaaner verstoppingen in de 
longen. Deze geven op hunbeurt aanleiding tot het ontstaan van 

Chronische bronchitis, longontstekingen, 

ademhalingsmoeilijkheden endiarree zijnaandoeningen waarmee 

de patiënt constant moeten afrekenen. Ingedikte 
spijsverteringssappen zorgen eveneens voor 

spijsverteringsproblemen. 
Zelfben je waarschijnlijk aleens goed verkouden geweest, en 

dan maken die vervelende slijmen het jou moeilijk om gewoon 

adem te halen, maar geen nood: met een flesje of wat druppels 1s 

allesnaenkele dagen vergeten. 

Een muco-kindje heeft ook last van slijmen, veel en dikke 

slijmen die blijven !'! 
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Er bestaan verschillende behandelingen, die mucopatiënten 

meerdere malen per dag moeten ondergaan, om de kwaliteit en de 

lengte vanhun levente vergroten. Naast de medikamenten, gebruiken 
ze eenaërosol-toestel, volgen een kinesistherapieom hunlongenen 
luchtwegen open te houden. 

Ze hebben lucht nodig 

Dooral deze noodzakelijke verzorgingen begeleiding is het 
voorhen praktisch uitgesloten om op vakantiete gaan. DeBelgische 
vereniging voor strijd tegen mucoviscosidose wilde daar wat aan 

doen en richtte een vakantiefonds in om ook deze kinderen een 
onvergetelijke vakantie te kunnen geven. 

Daarom deden wij op 26 maart een speurtocht in het teken 

van MUCO. In verschillende groepjes wandelden en liepen de 

kapoenenenwelpendetocht uit. Onderweg moesten zeallerhande 
opdrachten uitvoeren. Doch aangezien ze weer zo enthousiast 

waren, konden ze alle opdrachten goed uitvoeren. Oorspronkelijk 

was hetde bedoelingdat weeen soort sponsortocht organiseerden, 

maar aangezien we van mening waren dat we de oudersal genoeg 

financieel belasten hebben we met de groep besloten om 10.000 
Bfrte schenken. 

Proficiat jongens !!!! 
Sjabrak. 

P.S. Voor diegenendie er nogaltijd niet veel van snappen, 

wilikhetnog weleens uitleggen. 

P.P‚S.: voor steun of meer informatie kan uterecht bij: 

Belgische vereniging voor Strijd tegen Mucoviscosidose VZW 

Joseph Bortelaan 12 

1160 Brussel 
tel: 02/675 57 69 

rek-nr: 210-0842394-01 

  
 



  

Groepsraderen 
          GROEPSRADEREN 

Een chronologische opsomming vande beslissingen van d 

groepsraden van afgelopen maanden. Zoals gewoonlijk publiceren 

we geen evaluaties van vergaderingenen leden. 

-afruimen op mosselfeest kan beter en verkenners en jins 

zouden tevens wat vriendelijker mogen zijn 

-het planweekendin Wuustwezel wasok 
-statuten voor de vzw scouting ravels zouden eerstdaags 1n het 

staatsblad moeten verschijnen 

-bert vh heeft heel wat info omtrend chrimen (christelike 

menswording) verzameld en gaat samen metenkele geïnteresserde 

leiderseen stil moment organiseren op kamp 

-Christof 1s op id-cursus geweest en vond het fantastisch. jan, 

frank enrob gaan deze zomer ook op cursus (wordt volledig door 

de groepskas betaald) 

-lokaalverhuur: groepen betalen voortaan 50 bef/per per- 

soon/per overnachting dt eun’de lekken in het dak zijn eindelijk 

gedicht. nu moet enkel nog de buitenkant aan de keuken worden 

afgewekt 

-wie na pasen aansluit bij de groep magniet mee op kamp 

-er werd een grafstukje neergelegd op het graf van frank 

dehaeneen tevens bij het overlijden van de grootvader van benny 

en die van staf, ward en jan 

-bultrock was programmatorisch ok. de keuken moet beter 

georganiseerd worden en dit zal groepscomité voortaan doen. 

hondenbewaking trok op niks en sommige verkenners en jins 

hebben beneden maats gepresteerd. de rest was ok 

-de jins en verkenners kregen hun geld toegewezen voor het 

kamp volgens het principe loon naar werken (meer info in de 

kampklepper) 

-de groep krijgt nieuw briefpapier met logo scouts sint servaas 

ravels 
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-aktie lopen, lopen, lopen voor lucht werd enkel door kapoe- 

nenen welpen meegedaan. groep schenkt 10000 bef aandeze aktie 

-creatieve figuren mogen nog steeds een logo voor vzw 

scoutingravels binnenbrengen bij staf 

-groepsre1s was ok, vooral het water en het weer 
-bij ongevallendienen de verzekeringsformulieren (in jinko of 

bij staf) onmiddelljk ingevuld te worden door verantwoordelijke 
leideren/ofbehandelend geneesheer. daarna worden ze door staf 

opgestuurd naar verzekeringsfirmaomoben de verdere afregeling 

gebeurt rechtstreeks via de ouders 
-de groepsleiding van de gidsen 1s op de groepsraad geweest 

omenkeleafspraken te maken enenkele samenwerkingsakkoorden 

te ondertekenen 

-telkens er getelefoneerd wordt, moet dit duidelijk vermeld 

worden opde foonlijsten dient iedereen zijn telefoontje te betalen. 

dirk hoort of een automaat niet interessanter is dan de huidige 

kostenteller. enkel leiding magtelefoneren. overige leden dienen 

steedstoelating van een leiderte vragen en betalen onmiddellijk aan 

deze leider! 

-enkel jins en leiding mogen voortaan nog jinlokaal en materi- 

aalkot betreden. dit geldt zowel voor, tijdens als na vergaderingen 

-wierookt of drinkt (ook frisdrank) tijdens de vergaderingen 

moet 24*20 bef (=kostprijs van een bak drinken in de jinko) 

afdokken bij staf. ook op kamp zal streng toegekeken worden op 

deze regel 

-de kampvoorbereidingen lopen gesmeerd en alle 

kampprogramma’s werden bij staf reeds ingeleverd 

-mai, ludo, loes, jef en ronny gaan voorlopig meekoken in 

zandvliet. zijn er nog geïnteresseerden? 

-we schenken 1000 bef aan de boomgaard (opvangtehuis 

voor mentaal gehandicapten jen zullenin de zomer met hen kontakt 
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opnemen om enkele gezamenlijke aktiviteiten uitte werken 

-dirk a, dirk r en tvan steken samen met enkele pio’s de 

examenvergaderingen in juni inelkaar. meer info inhetberichtenblad 

Voormeer info kan u zoals steedsterecht bij de groepsleiding. 
Staf 

WIST-JE-DAT 
- we in juni gewoon verder activiteiten organiseren voor de 

geïnteresseerden 

- Dirk M en A en Ivan samen met enkele pio’s dan leuke 

vergaderingen hebben gepland 

-u hiervoor best wekelijks het Berichtenblad in het oog moet 

houden 

-de nieuw geplante eik voor ons lokaal inde knop is geschoten 

-hij mag uitgroeien toteen grote stoere eik 

-we er danlater een bankje onder zullen plaatsen 

-we dan later op dat bankje rustig kunnen zitten … onder een grote 

eik 

-de King (Dirk A) pas zijn matkot terug volledig in orde heeft 

gelegd 

-ne stomme boermet traktoren mestkar de auto vande Velg (Ivan) 

heeft geramd 

-zijne auto een verdacht geurtje heeft 

-den Busters (Staf) veel ambras gemaakt heeft met een redac- 

teurke van Het Nieuwsblad omdat die beweerde dat wij enkel op 

de ramen van de kerk hebben gestampt, al de Hollanders buiten- 

gepest hebben en heel den hof van de pastoor hebben omgewoeld 

tijdens onze aktie speelstraat 

-dit natuurlijk niet waar was 
  

 



  

  

    

  

  

-wij 5 dagen later een rechtzetting hebben gekregen in Het 

Nieuwsblad 

-er ook foto’s van onze spelende scoutsen gidsen zijn verschenen 

in de Gazet van Antwerpen en De Standaard 
_we de honkbalmatch tegen de pio’s zwaar hebben verloren 

-de KWB aan ons gevraagd heeft om mee te figureren in een 

kerstevocatie aan hun kerststal op kerstavond 

-we met de BGJG een heksentocht gaan organiseren in het najaar 

-wedit jaar nietmet een attraktie zullen uitpakkenopde Pierenmarkt 

-de leiding dan namelijk naar de jaarlijkse bijeenkomst van alle 

Vlaamse scouts-en gidsenleiding, de herfstontmoeting, gaat 

SCOUTSKALENDER 

maandjunt: examenvergaderingenzie Berichtenblad! 

juli : uiterste inschrijvingsdatum kamp 

6juli kampgroepsraad leiding+kookploegen 

8juli jongverkenners materiaal binnenbrengen 

10juh : vertrek jongverkenners naar Zandvliet 

(met fiets) 

12juli : vertrek welpen naar Zandvliet(met auto’s) 

15juli : vertrek kapoenen naar Zandvliet (met auto’s) 

15juli : verkenners materiaal binnenbrengen 
17juli : vertrek verkennersnaar Möderscheid (met fiets). 

20juli : eindekamp Zandvliet 

26juli : Jins materiaal binnenbrengen 

27 juli : vertrek jins naar Portugal (met busje ) 

  

 



  

  

      

  

31juh eindekamp Möderscheid 
11 gust einde kamp Portugal 

12 gust evaluatie kampen leiding 

13 gust deadline volgende Klepper 

l sept ““kuis-de-plaat van jaan-af’’-drink 

2-3 sept herfstontmoeting leiding Lichtaart 

9 sept werk- en plandag leidingaan lokaal 
10 sept start scoutsjaar 95-96 

FOTOFINISH 

   



Colofon 
Redactie: 

Staf Seurinck 

Frank Van Dun 

Eindredactie: 

TJ 

Raad van Advies: 

The Dum Kids 

Technische realisatie & Vormgeving: 

The $ooi Industries 

Verantwoordelijk uitgever: 

Jan Van Oekelen 

Christophe Van Dooren 

Klepscan - 2022 

Org. Jan Van Oekelen 

prijs per nummer: 50 fr 

abonnement: 250 fr 

  

      

Schenkingen kunnen steeds gestort worden op 

rekeningnummer 4116-703710 1-36 

Giften van mintmum 1000 Bfr zijn aftrekbaar van uw belastbaar inkomen 

 



  

SCOUTSADRESSEN        

        
Scoutsloka al: 

“DE KIEVIT”, Jachtweg 42b, Ravels 
  

Groepsleiding: 

Staf Seurinck, 

Dirk Moeskops (assistent), 

Kapoenenleiding: 

Benny Adriaenssens, 

Christof Dhondt, 

Bert Van Haeren, 

Kristof Van Nooten, 

Welpenleidiäng: 

Wim De Kinderen, 

Rob Hendrickx, 

Nick Heyns, 

Ruben Swannet, 

Jongverkennerleiding: 

Dirk Adriaensen, 

Dirk Moeskops, 

Frank Van Daun, 

Verkennerleiding: 

Jan Seurinck 

Tom Van den Borne, 

Ivan Verschueren, 

Jinleiding: 

Dirk Rombouts 

Staf Seurinck, 

Los Lid: 

Philip Verstraeten, 

Lokaalverhuur: 

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 

Jefen May Van De Pol-Heyns 

Johan en Jeanne Van Den Broeck-Van Beek 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


