
  
  

  

Trimestrieel tijdschrift van VZW Scouts St.-Servaas Ravels 

Nummer 1, jaargang 6, december 1993 
   



COLOFON 

Redactie 
Jan Van Oekelen 

Staf Seurinck 

Toelating 
2380 Ravels 1 

Verantwoordelijke Uitgever 
Jan Van Oekelen 

Christophe Van Dooren 

Klepscan - 2022 

Org. Jan Van Oekelen 
  

Service-lijn 

014/42.08.46 
      

Prijs per nummer : 50 fr 
abonnement : 250 fr 

Schenkingen kunnen steeds gestort worden 
op rekeningnummer 416-7037101-36 

Giften van minimum 1000 Bfr zijn aftrekbaar 
van uw belastbaar inkomen. 
  

       
De Klepper wordt uitgegeven door z 

VZW Scouts Sint Servaas Ravels ij  



  

Wat zit er in ? 
Wat zit er in + Fotosfeer 

Voorwoord 

Thema “Alles om het lijf” 

Takdeel Kapoenen 

Takdeel Welpen 

Junglebook-figuren 

Takdeel Jongverkenners 

Het Uniform 

Takdeel Verkenners 

Buitenlandse Kampen 

Het mosselfeest 

Takdeel Jins 

Afscheid 

Het Jaarlied 

Fotocollage van de leiding 

De nieuwe groepsleiding 

Ape’s Column 

Plannen in Tremelo 

De Pierenmarkt 

Pioniers: "Een pionier actief op hoog niveau” 

Wist-je-dat + Fotofinish 

Scoutskalender 

Sint-Servaas adressen 

FOTOSFEER 

  
  

o
v
e
v
r
r
e
r
r
o
e
r
s
r
r
r
r
r
r
r
r
 

30 

43 

  

  

      

  

  

         
 



     voorwoord 

       

      Bestescout, ouder, pionier, sympatisant, 
  

Voor u ligt de eerste Klepper van een nieuwe jaargang, de 

jaargang met het scoutsthema “Alles om het lijf’. En inderdaad, 

deze geboorte heeft weerom bloed, zweet en tranen gekost. 
De drukste scoutsmaanden zijn weerom achter de rug. 

September en oktober zijn traditioneel de periode voor: 

herfstontmoeting voor alle scouts- en gidsenleidinguit Vlaanderen, 

Pierenmarkt (speeltuinin sjorhout), startvergadering (dit jaar met 

openigsshow), overgang, planweekend leiding, afscheidsfeestje 
oud-leiding, werkdagen, … Daarbovenop komen nog de bijhorende 

huisbezoekjes voor het lidgeld en het in orde brengen van de 

adminsträtieve molen en natuurlijk de eerste Klepper. Veel werk 

voor deleiding dieemndelijktoeis aan een beetje rust. Niet voor lang 
echter, want de vergaderingen blijven doorgaan en nieuwe 
scoutsaktiviteiten dienen zich aan: de IQ-kwis, kerstfeestjes, 

Meosselfeest, Bultrockconcours, … 

We mochten dit jaar al 26 nieuwe scoutsgezichtjes 

verwelkomen en nieuwe gezichten zijn nog steeds welkom. We 
hebben momenteel het rekord qua ledenaantal verbroken, een 
bewijs dat we goed met scouting bezig zijn. (voilà, een pluim voor 
ons zelf) 

Wat mag u dit jaar allemaal in de Klepper verwachten? De 

traditionle items blijven en worden aangevuld met enkel nieuwe: een 

deel over raden (meer info over de praktische werking van de 
groep), een column door Aap, meer verschijningen van de Kleppe, 

meer tekeningen … er staan vier gewone Klepperedities en één 

kampeditie op het programma. Artikels, nieuwe ideeënen reakties 
zijn steeds welkom. Waarom geen rubriek lezersbrieven? 

Mag ik u nu dan ook uitnodigen om de volgende pagina’s om 

teslaan enu veel leesgenot toewensen. 

Eenstevige linker, 
Staf 
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      Alles om het lijf 
Alles om het lijf. Inderdaad. Het nieuwe jaarthema voor dit 

scoutsjaar. Op voorgaande pagina staan enkele losse opmerkingen 

i.v.m. het jaarthema. Het zal je heus geen moeite lonen om die 
paginanog aante vullen met enkele gekkeideeën. Laat je fantasie 

maar bot vieren. Alles is mogelijk. En dat is nou net hetgeen we 

willen. We willen iedereen zoveel mogelijk bij het jaarthema 

betrekken en alles wat ermee te maken heeft. 

Zoals het jaarthema al doet vermoeden, staat dit jaar “Het 

lijf” centraal. Het lijf, het lichaam zelf met het hoofd voorop en de 

poep achteraan en alles wat we nog allemaal van moeder natuur 

hebben meegekregen. Ons lijf, ons belangrijkste bezit in deze 

wereld. We hebben het namelijk altijd bij. Het is een eindeloos 

genieten, spelen, eten, lopen, doch ook pijn hebben, gepest worden, 

werken, … Ook die negatieve dingen willen we in het daglicht 

stellen. 

Elk hoofd en elke poep zijn verschillend. Dat wist je natuurlijk 

al. Gelukkig maar. Stel dat iedereen dezelfde lichaamskenmerken 

zou vertonen, het zou snel gaan vervelen, laat staan dat je iemand 

terug zou herkennen, … Tot nader order zijn we dus allemaal 
verschillend: je hebt dikke mensen, je hebt jongens, je hebt ook 

meisjes, je hebt zwarte kindjes, … Ik zou nog wel uren kunnen 

doorbomen(!). Dit jaar stellen we dus ons lijf, maar ook alle andere 

lijven centraal. We zullen dit jaar ons lijf eens lekker verwennen: 

elketak heeft wel een verwen-je-lijf-vergadering op het programma 

staan. We staan ook stil bij de “anderslijvigen”. Niet iedereen is 

blank, slank, blond, intelligent, humoristisch, … Je hebt ook dikke 

mensen. Zwarte, gele, bruineen rode. Mensen met een handicap, 

mensen die stotteren, … Ook die mensen willen we meer bij onze 

werking betrekken. Laat dit een aanleiding zijnom het pesten omdat 

je anders bent uit de wereld te helpen. Wat ons leiding betreft zijn 

  

 



  

  

  

      

we duidelijk: ledereen is op de scouts welkom. Dik of dun, 

bruin of blank, nederlandstalig of niet, valied of minder 

valied, katholiek of humanistisch, … Iedereen moet met ons 

kunnen meespelen. Diegenen die hierover anders denken 

manen we aan hun kortzichtige vizie te wijzigen, want de 
wereld is er niet alleen voor “de ideale blanke man” maar 

voor jan en allernan. Wij verlenen dus ook dit jaar weer onze 
medewerking aan de 11.11.11-aktie en broederlijk delen. 

Ook andere kulturen en gewoonten willen we verkennen. De 

jins hebben al een stevige maaltijd kouskous achter de 

kiezen zitten en de andere takken hebben ook wel ideeën in 

die richting. Andere ideeën zijn steeds welkom. 

Een hele brok dus, dat jaarthema. Wij leiding staaner althans 

klaar voor om er een schitterend werkjaar van temaken. En moge 

iedereen winnen … 

Staf 

  

“it Is om te zeggen dat zij mij 
eens wat meer in dit boekske moeten 

zetten.’k Ben die diskriminatie beu!” 

  

  

  

 



  

    
     

KAPOENEN 
Voorwoord 

  

      

Beste kapoenen, 

Wel, het jaar is weeral goed begonnen. Met maar liefst 21 

kapoenen vliegen we d'r dit jaar in! Met onze startvergadering, 
spelletjesnamiddag en onsbosspelis onsjaar weeral goed begonnen. 

We zijn met de leiding ook al 2 keer op planningsweekend geweest, 
wat natuurlijk heel wat ideeën heeft opgebracht. Je vindt in het 
kapoenengedeelte ook onze planning voor de volgende maanden. 

Je ziet ook dat we dit jaar maar liefst 2 keer op weekend gaan en… 
niette vergeten ook op KAMP. Watik nu bijna nog vergeet is 

dat dekapoenenleiding de laatste maanden ook in het kapoenenlokaal 

eenhele inspanning geleverd heeft. Denk maar eens aande schilderijen 

op de muur, het prikbord, het tekenbord en (last but not least) de 
KAPOENENHOEK |!!! Vraag je papaen mama gerust of ze eens 

willen langskomen om het te bewonderen. 
Frank 

  

         Kapoenenverhalen uit Merkenveld 
Pz 
EÀ 
PA £ 
% 

TTET 

Ik mocht op kamp met de kapoenen. het was leuk. wij gingen 

in het bos spelletjes spelen. het grote spel met tikken en dan uw 
kaartje laten zien was ook plezant. en het kampvuur was spannend. 
ik vond het eten heel lekker, vooral de pannekoeken. vande leiders 

mochten wij slurpen bij de soep. na het eten mochten wij uitrusten. 

ik kon goed slapen op kamp. ik sliep onder en rob sliep boven. ik 
was ook verhuisd naar een ander bed en daar sliep ik boven. de 

leiders vertelden ieder op toer een verhaaltje als wij gingen slapen. 
ferret 

Stan Van Haaren 

  
 



  KAPOENEN      
  

      

MAANDAG: 
eindelijk na lang rijden… MERKENVELD. op verkenning 

geweest op het terrein en spelletjes gedaan 
DINSDAG: 

jammer, we gaan niet zwemmen in zee, maar wel in het 
zwembad. het water was heel koud 

WOENSDAG: 
olympisch vuur aangestoken en het spel kon beginnen van 

chinezen, zaïrezenen indianen. ik vond het een beetje leuk, maar 

kaarten van de fles blazen was dan veel plezanter. 

DONDERDAG: 

sommige kapoenen gingen naar het gemeentehuis om de 

burgemeester teinterviewen, maar wij moesten naar de leidster van 

Antwerpen om haar een paar vragente stellen. alles klaar gemaakt 

voor het geweldigekampvuur. het was eenheel mooi kampvuur dat 
heel lang duurde. 

VRIJDAG: 

alles ingepakten we moesten terug naar huis, het was een heel 
fijn kamp, maar veel te kort. 

  

  

Maurits Wouters 

kapoenenkalender | 

21 nov: ‘Kiezelstenen’ (toneel in de Warande) 

28 nov: vergadering 

5 dec: vergadering 

12 dec: kerkbezoek 

19 dec: vergadering 

26 dec: GEEN vergadering 

di 28 - woe 29 dec: KERSTWEEKEND(je) 

12 en 13 maart: WEEKEND 

26 t/m 31 juli: KAMP in Ammel 
  

 



  

Kapoenen 
  
  

    

  

  

De kapoenenleiding, 

Drietoffe jongens die samen een hechte ploeg vormen. Drie 

jonge mannen dieweek na week proberen om eenbendekapoenen 

op een gezonde manier te amuseren. Wie deze mensen zijn kunt u 
hieronder lezen. 

Allereerst hebben we takleider Frank Van Dun. 

Niettegenstaande dit zijn derde jaar bij de kapoenen is, zit hij nog 

boordevol energie en zal hij ook van dit jaar nog eentopjaar maken. 

Frank studeert in Geel en zit er ook op kot. Tijdens het weekend 

maakt hij tijd vrij voor z’n vrienden, muziek en nog veel meer. Een 

onmisbare kracht binnen de groep! 

Benny Adriaenssens is ook een scout in hart en nieren. Hij 
heeft altijd wel één of ander knotsgek idee dat de zondagnamiddag 

aangenaam kan vullen. Benny gaat in Arendonk naar school. Buiten 

de scouts houdt hij zich vooral met muziek bezig. Inhet bijzonder 

met zijn gitaren.Een onmisbare kracht binnen onze kapoenentak! 

En dan hebben we nog Kristof Van Nooten. Net als Benny 

is hij aan z’n tweede kapoenenjaar bezig. Kristof wil later meester 

worden. Als het een week geen scouts is gaat hij meestal met zijn 

hond wandelen of1s hij met muziek bezig. | 

  

Frank Van Dun: 

Benny Adriaenssens: 

Kristof Van Nooten:       
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welpen 
  

    Herinneringen voor de toekomst 
  

Jaja, “ “t school” is weer bezig. Je bent nog maar net een 

week begonnen en het huiswerk vliegt je weeral rond de oren. Heel 

hard durven ze het nog niet zeggen, maar heel stilletjes hoor ik 

sommigen al wensen dat het weer vakantie was. Dan konden ze 

weer net zoveel plezier hebben als in de afgelopen herfstvakantie, 

of misschien wel zoals in de grote vakantie. En dat was er nogal één! 

Jongens! Twee maanden ongestoord spelen en ravotten in de tuin 

of bij vriendjes, of samen met mamaen papa naar zee op vakantie, 

of misschien wel naar het buitenland… Of, en als dat het gevalis, dan 

heb je inderdaad een té gekke vakantie gehad, op kamp geweest 

met de scouts. Met de kapoenen, JVK’s, VK’s, Jins of met de 

WELPEN natuurlijk. 
Centrale plaats van het gebeuren: de blokhut op het domein 

Merkenvelde in Zedelgem. Ondanks enkele uitgeregende 

dagtochten naar het kasteel van Loppem en naar de zee, tesamen 

met nog een paar andere natte dagen is het kamp toch weer een 

groot succes geworden. Naast de gebruikelijke plein-en bosspelen, 

kennen we nu allemaal de moordenaar van het grote Cluedospel en 

kunnen we op een kabel over een vijver geraken. En dan hebben 
we het nog niet gehad over die leuke kwis of die lekkere hamburg- 

ers, om van het Grote Marskonijnenspel nog maar te zwijgen! 
Daarenboven heeft het maken van de welpeneditie van “het 

Signaal” enkele welpen de journalistenmikrobe bezorgd. Die 

welpen, samen met Akela, Rikki, Baloe en Hatti, dat was wel een 

toffegroep! En zo gaan we hethouden, ookin het nieuwe scoutsjaar 

dat nu toch al eentijdje bezig is! Samen met King Louie natuurlijk. 

Dat nieuwe scoutsjaar zijn we eind augustus begonnenop de 

HogeRielen in Lichtaart. Samen met alle leiding van heel de scouts 
zijn wij van Ravels daar ook op kamp geweest, zij het slechts voor 

een weekend. “Herfstontmoeting” (HO) heette dat. Twee dagen 

lang hebben we daar op HO nieuwe spelletjes geleerd, meer 
  

 



  

  

  

      

informatie gekregen over scouts en ons ook goed geamuseerd. Net 

zoals het hoort. Ook werd het nieuwe jaarthema er voorgesteld. Je 

zou kunnen zeggen dat we met een rugzak vol nieuwe ideeën 

thuisgekomen zijn. 
ALLES OMHET LIJF heet het nieuwe jaarthema, maar dat 

wist je natuurlijk al lang. Met zo’n thema kan je enorm veel doen, 
hetgeen we dan ook van plan zijn. De uiterlijke en innerlijke mens 
gaan we eens goed in de verf zetten. Van een leuke verwen- en 

verzorgingsnamiddag voor het lamme lijf, over een aartsmoeilijke 
kwisvoor het schranderekoppeketot een héérlijke kookvergadering 

voor die altijd hongerige maag. En dat zijn dan alleen nog maar de 

voor de hand liggende activiteiten. Afgezien van dit alles, een film, 

eentoneelstuk en twee weekends naar plaatsen die verder reiken 

dan de horizon mag je dus nog veel meer verwachten. 

Je merkt het: zij die afwezig zijn hebben ongelijk. Iedereen 
tussen 6en 18 jaar isen blijft elke zondag vanaf 14.00u welkom aan 
de scoutslokalen. Maar vooral jullie, welpen en andere 8-tot 11- 
jarigen! Want hetis met deze groep dat we d’r een ongelofelijk jaar 
van gaan maken! 

De welpenleiding 
  

  

   



  

  

      

  

Op kamp 
Op zaterdag al de welpen waren op het kerkplein. We 

vertrokken met de auto’s. Het was wel lang rijden. Toen we 
aankwamen gingen we eten. Daarna ons bed dekken. Toen gingen 

we de omgeving verkennen. De volgende dag gingen we een 
paracommandotocht doen. We moesten met twee touwen naar een 

eiland gaan enterug, onder touwen sluipen, in een mast klimmen en 

met een katrol je in de boom hijsen. De laatste dag was het 
kampvuur. Kei tof. 

Lode Verheyen 

De doop 
We moesten tegen de kampioen waterblazen proberen te 

winnen, en dat was heel leuk. We moesten vragen beantwoorden, 

we moesten onder een touw sluipen en wie het geraakt had moest 

look eten. Maar ik heb het touw niet geraakt want ik moest geen 

look eten. 

Sam Vloemans 

Ik vond de doop heel plezant. We moesten in een put gaan 

staan. Als de andereeen vraag stelde moesten weantwoorden. Als 

het juist waskregen weeen snoepje. En we moesten ineen donkere 

gang kruipen. En wemoesten onder touwen sluipen. Het plezantste 
was met eieren naar elkaar gooien. | 

Hans Verheyen 

Gepofte kastanjes 
Het is weer scouts vandaag! We moeten netjes in uniform zijn 

en dan slaat het twee uur. Vlug naar de scouts. Endaar is het lokaal. 

Oef’ juist op tijd! Ze gaan beginnen. Wij met alle welpen naar de 

Raadrots. Deleiders leggen uit dat we kastanjes gaan rapen en die 

  

 



  

  

  

      

achteraf poffen. Omdat het de week van het bos is. Maar eerst 
spelen weeen spelletje op het plein. Voor dat spelletjemoeten we 

ons verdelen in twee ploegen vanelf. En dat spelletjenoemt koppige 
ezel: IAIA! Ja, zo was het. Wij moesten tegenstribbelen en de 

andere ploeg moest ons het veld overtrekken. Enandersom ook. 

Daarna gingen we in het boskastanjes rapen. Na eentijdje hadden 
we twee emmers kastanjes boordevol. Maar toen waren we 

midden in het bos en speelden we voetbal zonder bal. Hoe kan dat? 

Dat ga ik niet uitleggen, duurt veel te lang. Na dat spelletje gingen 

we terug naar het lokaal. Moesten we over eensloot springenen de 

Nick Broeckx valt er in! In de keuken hebben we de kastanjes 
gepoft boven het vuur. Wat was dat lekker! Maar er waren 

natuurlijk weer een aantal viesneuzen die het niet lustten. En toen 

kwam ereen bolstermet een lang steeltje en het was opeens vijf uur. 
Bart Jonkers 
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Planning welpen f ì z 
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21lnov.: film 
28nov.: _pleinspelletjes 

Sdec. : St. Niklaasfeestje 
12dec.: dropping 

19 dec. : ‘werkwinkels 
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King Louie de eerste   

Hallo lekkere banaantjes, 

Chiquita njamnjam, oloe oehoeoeoe oeoeoeoe oe. Jaja, 

slanke liaantjes van me, hier spreekt een nederig leidertje tot u dat 
de naam King Louie draagt. Neen; niet King Kong lof King Kong 

II of Donkey Kong I en II, nogmaals neen. - Zij hebben niets te 

maken met mij, hoewel toch een klein beetje. Naast het feit dat King 

Kong Il mijn grootvader is en Mobutu [Il mijn zoon, hebben we hier 

te maken met rasechte apen. Jawel: apen, apen, apen, drieweg 

apen. Maar Wieis King Louie??? Wel, in den beginne waser het 
woord en dat woord was er bij God en dat woord was King Louie. 
Als een engel des vure daalde hij de magische hemeltrap des 

pleziere af en kwam terecht in een ondoordrinbaar groen woud: de 

jungle. Daar werd hij meester vande apen en zette zich neer in een 

vervallen gebouw: de apenruïne. Vandaaruit controleert hij zijn 

manschappen in de bomen. Zelfiser inde loop der jaren wat sleet 

op zijnbotten gekomen, zodat het soms al eens wat moeilijker gaat. 

Daarbij stelde God hem voor de keuze: ofwel bij hem in de 

witgeplaveide hemelruimte vertoven ofwel afdalen naarde bewoonde 
wereld omde hordenlieve welpjesin het oog tehouden. Maar dan 
zou hij een offer moeten krijgen. King Louie verkoos het tweede 

boven het eerste en verloor daardoor al zijn krachten en lenigheid 
die hij had toen hij nog jong was en kon rennen alseen opgejaagd 

veulen. Doch dit terzijde en zoals de Belgische voetbalploeg bij 
hoofde van Michel D’ Hooghe eens zei: “King Louie een feest. 

King Louie een plezier, met allen naar de apenruïne!” 

Hoogachtend, 
King Louie. 
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n.v.d.r.: King Louie is de aap uit het junglebook-verhaal. In 

het werkelijke leven draagt onze King Louie de naam Jurgen Van 

Gorp. Hij is groot, blond, slank, aardig, intelligent, … 

Net nu hij achttien geworden is en op kot mag in Antwerpen is hij 

welpenleider geworden … Mooi hé. 

   



  JONGVERKENNERS        

    Het JVK-verhaal anno 1993   

Lied van Big Hawk 

Kille, kille, kille, kille ! 

Watch, watch, watch, watch ! 

Ka Yum Kin Cum, Ka Wah 

Haa-a | Ha Chalma ! 

Ha Chalma ! Poly Wha-ah ! 

Ough! 

Een absurd lied, vergelijkbaar met de jvk-leiding (alts volgens 

sommigen de grens absurd/gek al vrij zwaar overschreden) 

Maar het klinkt wel goed en ook wij hopen voor een deel zo te - 

klinken, juist dankzij die gekte en niet alleen omwille van de 3 

gitaren. — 

Opening van het parlementair jaar 

Om heel dit boeltje draaiende te houden hebben we de hulp 
endeideeen van dejvk’s nodig. Zodus jong en creatief talent, kruip 

uit uw schulp en toon ons uw hersenkronkels… 

  

Eend met rozijnen 

l eend - zout - 50 g boter - 2 lepels rozijnen - cognac 

Dit wil niet alleen zeggen dat we de bedoeling hebben om een 

kookvergadering te doen. Je kan een vergadering ook wel verge- 

lijken met een recept: Je hebt eenvoudige recepten enrecepten die 

alleen door een meesterkok bereid kunnen worden. 
Wij hopen te evolueren tot een stel meesterkoks die de jvk- 

ertjes kunnen verwennen op een pittig gekruid jaar vol afwisseling 

ennieuweervaringen… 

  

 



  

JONGVERKENNERS 
       

      

Grun: “ Geen strafschop. “ 
Sportis aktie en die willen weer zeker inbrengen, liefst van al 

door speciale sporten of spelen, bijvoorbeeld klimmen of skaten. 

Het motto blijft wel steeds dat meedoen blah blah blah blah…. 

  

“< Mensen zijn zo kwetsbaar “ 
  

Mensen zijn zo kwetsbaar. 

Wees geen breekijzer ! 

Je armen zijntoch lang genoeg 
om een zieke, een eenzame, 

om een medemenste omhelzen. 

Of dit nu een gebed of een stukje bezinning is, of je nu 

gelooft of niet, dat maakt echt niets uit. 

Het is gewoon onze bedoeling om een beetje diepgang en be- 
zorgdheid om de anderen in onze spelente brengen. 

“< Week van het bos “ 

Voor een scout is het elke week “week van het bos “. 
Maar kennen we het bos wel, hebben we al eens heel aandachtig 

gekekennaar de sporen van dieren, parendeinsekten en een vlieg 

die langzaam wordt leeggezogen door een spin ? 

Hebben we wel genoeg respect voor dit alles ? 

  

Fotograaf 

“De fotograaf had het idee dat een foto als deze het beste 
zou overkomen vanaf een hoog standpunt. Hij koos dan ook de 

hoogste wolkenkrabber in de stad om een geheel nieuw beeld te 
geven van de stad. * 

Defotograaf heeft een foto genomen vanuit eentotaal ander 

  

  
    

 



  

JONGVERKENNERS 
  

  

      

standpunt om de werkelijk te tonen. Ook wij moeten de wereld 
eens bekijken vanuit een totaal ander standpunt, bijvoorbeeld 
vanuit een rolstoel, geblinddoekt, als een schildpad of als Chinees.… 

Neem al deze puzzelstukjes samen-en je kunt je een beeld 
vormen van de jvk-leiding. Het ene stukje 1s wellicht meer van 

toepassing op een bepaalde leider dan een ander stukje, maar al 
deze stukjes samen maken wel duidelijk wat wij, Ruben, Dirk, 

Tom en Philip zouden willen bereiken dit jaar. 
Ruben, Dirk, Tom en Philip 

& ‚N 

       
   

  

  
Belgische vlag 
vanaf verkenners           

  

intemationaal 
scoutsteken 
vanaf verkenners 

greepslintje | 
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Voorstelling takleiding 

Een voorstelling vande geweldige verkennerleiding, meerdere 

hebben geprobeerd te evenaren, en weinigen slaagde in dit niet 
gemakkelijke maar risicovolle opdracht, uitgekozen en 

voorgeschoven aan de verkenners. Zij zullen hen een prachtig 

scoutsjaar bereiden en als dessert het onvergetelijke lerlandkamp. 

Van welp af hebben ze het erover zoals van Onze Geert gaat 

naar Ierland bergbeklimmen, vissen, wandelen, … maar voor dit 

alles komt nog een beter scoutsjaar voor hen, dat zij zelf mee 

opgesteld hebben, de VK’s wel te verstaan. 

Degene die dit alles mogelijk maken zijn toch wel de niet te 

kloppen leiding. Bestaande uit drie personen van het manelijk 

geslacht geselecteerd, van geode jaren afkomstig en bovendien 

geleend door anderetakken en danniet te vergeten uit het Ravelse. 

Ward Seurinck : Beroep : Tijdelijke Beroepsmilitair 

gekazerneerd te Turnhout Opleidigscentrum Nr 3 Majoor 

BLAIRON. Hij verwerkt daar al de briefmailing, het versturen van 

faxen en telexen, administratief beheerder, boukhouder, enz.…. 

Dustoch 1 militair die daar tenminste iets doet. 

Verder volgt onze War avondschool tn het Atheneum te 

Turnhout waar hij al daar boekhouden volgt. 

Buiten zondags scouting gaat hij graag eenseen pintje drinken. 

Bert Hendrickx: Student in derechten in Leuven, het stad van 

het bier van het stad (doordenkertje). Na een maand van 

afkickverschijnselen toen hij besloot te stoppen als actief leider 
heeft hij toch besloten om gezondheidsredenen, toch nog één jaar 
verder te doen om het allemaal dragelijker te maken. Dus geen 

gedaster of lammenteren. Den Bert doet terug actief mee !!! 

Doet buiten scouting aan drinken, nog drinken, meer drinken, 

nog meer drinken en nog eens meer water drinken, eten, slapen, wc 

  

     



VERKENNERS 
  

       
gaan, uitgaan, binnengaan, haartjeskammen, fietsen, enz… . 

Ivan Verschueren : beroep : automechanicien bij den Buga. 

doet, dat zeg hij toch, electriciteit, elektronica, plaatsen van 

toebehoren, enz… in Italiaanse en Amerikaanse wagens. Tevens 

volgt onze Ivan nog avondschool en vervulde laatst zijn legerdienst 

in de kazerne van Turnhout. 

Tot zover de voorstelling van de leidersploeg, inhoud van de 

verkennerstak. U ziet dat ze voor het komende jaar in goede 
handen zijn. 

Deleiding Ivan, Berten Ward 

Weekend te Retie 

Dag lezers, 

Er is mij opgedragen een verslagje over het weekend te 

schrijven en dat zal ik dan ook maar doen. 

Wel, we vertrokken om een uur of half 8. Aan één ruk door 

reden wetot aande plaats van bestemming. Op het eerste zicht een 

bestte pruimen weekendplaats overigens. Zonder enige rustpauze 

wierpen wij ons als heikmeuters opde eerste brokken aktiviteiten 

(krentbal, klopt erop). Dit was nog maar net verteerd of we 
verdiepten onsin een partijtje voetbal. Daarna gingen weeten, wat 

deze keer toch onverwacht beschaafd gebeurde (tja, ik moest van 

de leiding inderdaad de ware feiten soms achterhouden). ‘s 

Middags gingen we er met een tochtje door de Retiese bossen 
alweer stevig tegenaan. 

Verder ga ik hier niet over uitweiden. Toen de avond viel 

keerden weterug naar onze leest (van het gezegde : de schoenmaker 

blijft bij zijn leest, haha van spitsvondigheid gesproken)waar we 

onze zelf bereidde toch tamelijk overheerlijke, ja, ik zou zelfs 
  

   



  

VERKENNERS 
             

durven zeggen lekkere maaltijd verorberden. Als avondaktiviteit 

waser kaart van dè fles blazen waarbij sommigen (ik ga geen namen 

noemen) de pineut waren. De volgende dag, na een zeer verlekkerde 

nachtrust werden ernog voorstellen ingediend en plannen gesmeed 

voor het komende opwindende scoutjaar. Nog een maaltijd opslaan 

in onze zwembandjes en we konden wederom huiswaartskeren. Ja 

jabeste klepperlezers, het was weeral amusant. 
groetjes Jef van Gils 

  

Doop 
      

Zondag was het weer zo ver. Het was doop en er gingen 6 

JVK’s over naar deverkenners. het was geen gewone doop maar 

een dooptocht opgesteld door de leiding en de tweedejaars 

verkenners. onderweg moesten we verschillende opdrachten 

uitvoeren. 1 Daarvan was met een vlot, dat wij zelf in elkaar 

moesten sjorren, de vaart nvervaren. Een ander weliswaar plezant 
proefje was de smaakproef. 

Geblinddoekt kregen we verscheidene eetbare produkten in 

onze mond gespropt en we moesten raden wat het was. Vervolgens 

moesten we ons volledig inkleden met wc-papier. Plezant dat da 
was. Zeg hé zeg, zal’t gaan ja !!! De helft van het papier viel 
onderwege af en toen kregen we een kwade boswachter op ons 

dak (welk dak seppe ?) Wel te verstaan hebben we na een zware 
doop lekkere spahettie gegeten en toen gingen we naar huis 

Seppe van Gils 
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Buitenlandse kampen 
‘Hé ma, we gaan dit jaar naar Ierland, en we gaan daar vissen 

en bergen beklimmen en…”’ Hij heeft er duidelijk zin in. Maar heeft 
onze jin of verkenner er al eens bij stil gestaan wat zoiets zoal 

kost??? Ter informatie: een kamp met Jeka in Ierland kost anno 

1994 15900,-. En dan hebt ge nog niet gevist, ge zijt nog niet naar 

Garnish Island geweest, ge hebt nog geen bustocht gemaakt ,… 

Gelukkig slaagt onze groeper steeds in om ongeveer de helft van 

datbedrag terug te betalen. Wijkunnen dat dankzij de lokaalverhuur 

en dankzij uw steunen onzeinzet op onze jaarlijkse geldactiviteiten 
(=Bultrock en Mosselfeest). Ook jins en verkenenners werken, 

samen met de leiding, mee voor hun buitenlands kamp. Sommigen 
al wat meer dan anderen… Maar precies dit laatste kan voor 
problemen zorgen: er zijn verkenners (en jins) die moeten gaan 
voetballen of gitaarspelen alser voor ‘t kamp gewerkt wordt, er zijn 

er die alleen maar komen kijken hoe hard derest werkt… En toch 

zouden die evenveel terugbetaald krijgen als hun collega’s die 

steeds trouw op post zijn! Dat kan natuurlijk niet. Op ons jaarlijks 

planningsweekend is dan ook het volgende beslist: verkenners en 

jins kunnen tegen een bepaald bedrag per uur (ongeveer 200 Bef/ 

uur) komen werken op ‘“t Mosselfeest en bij de opbouw en afbraak 

van het Bultrockfestival (niet op ‘t festival zelf!). Als zij er dan de 

voorkeur aan geven te gaan voetballen of bij de grootouders op 

bezoek te gaan, dan zullen hun ouders dat ook in hun portemonee 
voelen: verhoudingsgewijs zal er minder terugbetaald worden. Lijkt 

hard, is rechtvaardig! Deze regel geldt overigens ook voor de 

carwash, dewelke een activiteit van de verkenners alleen is. Van 

onzentwege is er natuurlijk wel begrip voor bepaalde situaties, als 

daar zijn: examens, sterfgeval, Wie in zo’n gevallen toch durft 

opdagen, wordt zonder meer teruggestuurd. Lijkt hard, is 
rechtvaardig! Hoedanook, werekenener op dat jins en verkenners 

hun verantwoordelijkheid opnemen. 
Bert Hendrickx 

  

   



  

    
  

  
Zondag 6 feb. 

Mosse (feest 
44) 

Zaal Molenhof 
van: 

Co NN er oa tot 14u00 
en van; 

16430 tot 18430 

ae 
BE We | 2 Ek) Scouts Ravels 

%* % * 

  
 



  

  Jinbegeleidingsvoorstelling 
Dames en heren, jongens en meisjes, burgers en buitenlui 

‚Komtoch zien, kom toch zien!! Kom zien wat het rariteitenkabinet 

van scouts Sint- Servaas voorstelt!!! 

Wat wij voorstellen is nog nooit vertoond, het zal uw wildste 

fantasieën tarten. Watu zult zien is geen man met driebenen, geen 
vrouw met baard of kind in het lichaam van een 100-jarige maar 
twee echte JINBEGELEIDERS !! 

Het eerste exemplaar dat we u voorstellen heet DIRK 
ROMBOUTS. Uit skeletonderzoek blijkt dat dit wezen geboren is 
in 1972. U had misschien gedacht dat dit exemplaar, wat zijn 
uiterlijk doet vermoeden, uit het ijstijdperk komt, maar niets is 

minder waar ; het is slechts 21 jaar oud. Dit wezen bereikt een 

hoogte ( wanneer het zich volledig opricht ) van ongeveer 1 meter 

95. Het ishet grootste tot nu toe bekende wezen in zijn soort. De 

kunstjes die u hem zal zien opvoeren werden hem aangeleerd door 
de beroemde dresseurs ‘Pol’ en “Soc’. Dit zijn twee beroemde 
dierentemmers van de vermaarde Antwerpse circussen “UFSIA” 

en ‘UIA’, Wetenschappers zijnnog aanhet uitzoeken welk soort 
dier hijis (noot: “hij” want Dirkis zoals onderzoek heeft uitgewezen 
van het mannelijke geslacht ) Men twijfelt nog steeds of hij nu 
behoort tot de BLOKBEESTEN' of de SNACHTDIEREN’, 
Wanneer wij meer informatie hebben over dit hoogst uitzonderlijk 
specie zult u het kunnen lezen in ons hoogstaand magazine ‘De 

Het volgende exemplaar dat wij u willen tonen is ons uitge- 
leend door het HIVSET (Hoger Instituut voor Vreemde doch 
Simpele Entiteiten Timboektoe). Onzedochteronerneming ‘Sint 
Martinus Gidsen’ bezitten ‘iets’ vrouwelijk uit dit instituut. De 
directeur van het HIVSET wijst er ons op dat dit wezen zeer 
gevaarlijk is. Het heeft onlangs tussen de 15 en de 20 fuifbezoekers 
uitgemoord te Mol. Het exemplaar dat u zult aanschouwen luistert 

  
  

 



  

  

      

  

naar de naam DIRK MOESKOPS en is zoals onderzoek doet 

vermoeden van het mannelijke geslacht. Het/hij is iets kleinder dan 
boven vernoemde DIRK, namelijk 1m83. Uit kraakbeenonder- 
zoek kunnen wij vaststellen dat deze Dirk geboren is op 10-07- 

1972. Dit resultaat wordt echter ten stelligste ontkend door het 
SHHI (Studiebureau voor Harige Hypochondrische Individuen). 

Verdere informatie wordt u natuurlijk aangeboden in ons magazine 

‘De Nieuwe’ of ‘De Klepper). | 

Wij nodigen u van harte uit om deze twee jinbegeleiders te 

komen bezichtigen. U bent welkom in onze laboratoria die ge- 

vestigd zijn in de Scoutslokalen van Scouts Sint Servaas Ravels en 
dit tussen 14:00en 17:00. 

Mogen wiju dan enkele gedragsregels geven die dienen voor 
het behoud van ueigen veiligheid 

-blijf op veilige afstand vande kooien 

-verbodente voederen, 

(deze dieren krijgen een uitgebalanceerde voeding) 

-kinderen niet toegelaten 

P.S: Wij willen hierbij doctorandus G.F.T. Busters nog 

danken voor zijnnoodzakelijk natuurwetenschappeliik onderzoek. 

G.J. Suatera? … 

«sg aast uan 

  

    

gehoord. 
  

  

  

 



afscheid 
    

  

Met‘droefheid in ons hart 

nemen wij afscheid van 
enkele goede vrienden. 

Zij hebben ons veel te vroeg 
verlaten. 

  

  

  

Hierbij gedenken wij vooral: 
      

IVANVERSCHUEREN: _welpenleider1/09/'90 - 1/09/'93 op 1/09/93 ‚s 
hij opgenomen in de verkennerploeg. 

DIRKROMBOUTS kapoenleider 1/09/'90 - 1/09/'93 op 1/09/'93 is 
hij opgemomen in de jinploeg. 

DIRK MOESKOPS jvk-leider 1/09/'92 - 1/09/93 op 1/09/'93 is hij 
opgenomen in de jinploeg. 

PATRICK VERSTRAETEN, HANS HEYLEN en FRANK DEHAENE 
zijn verdoemd tot het zondagse niets doen. Deze drie worden vrijdag 

29 oktober 1993 om 20:00 u herdacht tijdens een afscheidsviering. Deze 
viering wordt opgedragen door de Eerwaarde Heer Bert Hendrickx. Deze 
viering heeft plaats in de Sint Servaas scouts-lokalen te Ravels. 

De leiders en leden van Scouts Sint Servaas danken U voor uw 
medeleven. De schok is zwaar voor hen, vooral door het verlies van Patrick, 

Hans en Frank. Deze laatste zullen voor eeuwig en altijd in hun gedachten 
blijven. 

Rouwbetuigingen kunt u achterlaten tijdens de viering of kunt u 

sturen naar het rouwadres: 

Seurinck Staf 

Leider, 

soms waren wij stout 

en deden we varkenstreken 

maar toch was het plezant samen met u 

waarom moest gij ons verlaten? 

wij missen u. 
als leider 

als speelkamaraad 

als vriend. 

‘een scout? 

  

 



  

jaarlied 
    

  

JAARLIED “Alles om het lijf” 
    

  

    

G D Em C 
Vingers in de neus en zuigen uit mijn duim 

G D G 

grommen als een beer 

G D Em C 

ik kan springen als een kangeroe 

G D G 
en ik kan nog veel meer 

G C 

Want het heeft alles om het lijf 

D Em 

. alles om het lijf 

G D G 

om je lijf te zijn (bis) 

Er is-vanavond feest met massa’s taart 

we dansen buik aan buik 

vind je ‘t erg als ik nu stiekem snel 

onder je oksel ruik 

want het heeft alles om het lijf 

alles om het lijf 
om je lijf te zijn (bis) 
(haar, oor, neus, keel, borst, buik, poep, slik! Het is gewoon ik.) 

Ik heb een dikke bril en bossen haar 

mijn benen zijn niet snel 

maar in bekken trekken blink ik uit 

laat boeren op bevel 

(refr) 

Ken jij ook die ene toffe gast 

of die fluwelen meid 

die je dat gevoel van lichtheid geeft 

kriebels in je lijf 

(refr) 
Je kan het jaarlied op kassette laten overnemen bij Staf, Ward of Jan. 
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  De nieuwe groepsploeg      

  

  

      

De voorhistorie 

Tijdens de vakantiemaanden diende Hans Heylen zijn ontslag 

in alsleideren groepsleider. Hij keert scouting echter derugniet toe. 

Vanaf heden:s hij lid vande distriktsploeg Noorderkempen. Voor 

onze groep had dit echter gevolgen, Hans en Staf waren als ploeg 

verkozen en zodus moesten er nieuwe groepsleider sverkie-zingen 
komen. Tijdens het planweekend stelden Dirk Moeskops en Staf 
Seurinck zich kandidaat voor de openstaande funktie. Zij werden 

met unanimiteit der stemmen verkozen. Staf vervult de funktie van 
groepsleider en Dirk wordt assistent. 

  

De persvoorstelling 

Zoals u wellicht door zult hebben, bestaat de groepsploeg 

weeromuit 2 individuen. Waarom 2, vraagtu zich af. Wel omdat het 

met 2 plezanter, interessanter en beter werken is. Je kan de 
verschillende groepsleiderstaken verdelen en jekan alles eerst eens 

met z’n tweeën bespreken vooraleer het op de groepsraad te 

brengen. (n.v.d.r.: de groepsleider is als het ware de voorzitter van 
de vereniging en hij leidt de groep samen met de overige leiding via 

groepsraden en dergelijke.) Dirk en Staf vormen vanaf heden voor 

een periode van 2 jaar de groepsploeg. Waarvoor staan deze 

namen en wat schuilt erachter? Een vergelijkende studie. 

  

Dirk Moeskops Staf Seurinck 

leeftijd; 21 jaar 24 jaar 

gewicht: 75 kg 95 kg 
studies: verpleger ingenieur 
vriendin: opzoek Griet 

lekker : pizza chinees 

hobby milieu muziek 
studentenraad film/Bultrock 
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gr assistent grl groepsleider 

tak jinleider interim-leider 

taken 

groepsraden samen opstellen 

algemeen groepsbeleid bepalen 

begeleiding takleiding 

jaarthema groepsverg.n 

111.11 parochieraad 

jeugdraad financiën 

verzekeringen administratie 

klepperredakteur voorzitter vzw 

Klepperhoofdredakteur 

kampleider 

Dirk en Staf 

  

“Alles om het lijf, alles om 

hetlijf, om je lijfte zijn.” 
  

  

  

 



  APE'S COLUMN 
  

      

  

Zoals Monet in enkele fijne penseeltrekken de ondergang van 
de zon neertekende op een maagdelijk wit vel papier. Zoals Degas 

een maagdelijk witte ballerinaneerpootte op een wederom maagdelijk 

wit doek, zo zou ik ook een wilde poging willen ondernemen om mijn 
simpele, doch spontane oprispingen omtrent mijn prilleen daarom nog 

maagdelijk witte leiderschap neer te zetten op een, nogmaals maagdelijk 
wit papier (hoewel wehier toch in zekere zin kunnen spreken van een 
preventtieAve maagd omwille van de toegevoegde hoeveelheid 
bleekmiddel. Gerecycleerd, m.a.w. ontmaagd, is dit papier trouwens 
nog niet, mocht het de groene jongens onder ons interesseren. Maar 

genoeg maagdelijke woorden gesproken. Zoals een kleine baby bij 
zijn geboorte de wijde wereld wordtingeschoten, zo gebeurdehet ook 

met mijzelve. Ik sloeg het pad der wijzen , euh pardon, het pad der 

welpen in. Naast het feit dat deze jonge snaken, net zoals kleine 

dikkopjes een kikker zullen worden, zullen wij samen onderweg zijn. 

Net zoals hen werd ik in het onstuimige leidersleven gekatapulteerd, 
of nee, ik werd eerder gekatapulteerd zoals een paard tegen de 
kasseien geslagen werd tijdens één of andere paardenkoers in 
Waregem (trouwens zonde van al dat lekker paardenvlees, het 

smaakt lekker af tussen een witte boterham met een mespuntje Gaia- 
mosterd). Inderdaad het was een harde confrontatie tussen 30 kleine 
piranhas en mijzelve, doch niet onoverwinnelijk. Zoals een Sioux- 

Indiaan eens zei: Ugh!, zo prevelde ik ook iets indien aarde na mijn 
eerste vergadering: Oef! Hoewel dit niet als echt moet worden 

geslagen door de lezers die dit nederige schrijven van een simpele 

arbeiderszoon te hande nemen. Al bij al zijnde eerste weken, zoals 

de eerste dagen van een kleine baby, één en al vertroeteling door de 
naar ik hoop trotse tantes en nonkels, meters en peters, moeders en 

vaders, neven en nichten, grootvaders en grootmoeders, 

overgrootmoeders en overgrootvaders, suikertantes en 

suikernonkels…. van de medeleiding toch wel zijn van 2 volslanke, 
bruisende spruiten, met totaal nieuwe denkpistes inhun hoofd, als u 
ze even wil volgen. Zo dit blad is weer ontmaagd … 

King Louie. 

  

 



  

  

  

      

  

  

SCOUTS 
Snop 

  

SCOUTS 
Sop 

SHOP ANTWERPEN - 231 62 68 

Lange Kievitstraat 7/4 
Open van dinsdag t m zaterdag van 

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

zaterdag tot 17 u 
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  Het planweekend 
       

      

Plannen in Tremelo 
Naar jaarlijkse traditie trok ook dit jaar de leiding op 

planweekend. 24, 25 en 26 september Il. was het dan ook druk 
vergaderen in Tremelo. De agenda stond namelijk propvol met 

dingen die rechtstreeks de Ravelse scoutswerking aanbelangen. 

Het nut van een planweekend zullen we u niet meer moeten 
‘bijbrengen. Maar wat er op de agenda stond hebt u (als leek) 

natuurlijk het raden naar. Wel in navolging van enkele andere 

partijen, uh verenigingen plaatsen wij ook “de openbaarheid van 

bestuur” vanaf heden hoog in het vaandel. 

Het programma: evaluatie vorig werkjaar 

evaluatietakwerkingen 

evaluatie groepsaktiviteitenen kamp 
bespreking jaarthema 

spel over ander lijvigen 
herstrukturering Sint Servaas strukturen 

leidersengagement 

de spiegeltest 

agenda opstellen 

werkgroepjes indelen 
varia 

Het resultaat na zo’n 25 uur vergaderen iseen lijvig verslag van 
een slordige veertien bladzijden. Enkele belangrijke besluiten op 
een rijtje: 

- pesten en vergaderingen saboteren zal niet langer door de 
leiding getollereerd worden 

- de welpen gaan dieper inwerken op het Junglebook-verhaal, 

de video wordt zowel in de nederlandse als in de engelstalige 

versie aangekocht 

 



  Het planweekend 
    

  

         

* _hetidee vande werkgroepjes was goed, doch deuftw 
was minder, er zal meer aandacht aan besteed worden en de 

eindverantwoordelijken dienen voortaan verslaguit tebrengen op 

de groepsraad 

*__deKerika-tocht voor verkenners uitde gehele Kempen was 
chaotisch, na lang speurwerk hebben we eindelijk onze tent terug 

(waszogezegd door een andere groep verkeerdelijk meegenomen) 

* de jongverkennerleiding gaat de teugels wat strakker 

aanspannen na de negatieve kampervaringen en hebben wat meer 

techniekenvergaderingenin het jaarprogramma opnemen 
*_dekapoenen zullen voortaan met z’n allen afwassen op 
kamp, dit om onnodige tijdverlies tot een minimumte beperken 

*_deverkennerstrekken weerom op Ierlandkamp, zij kunnen 
(indien ze goed meewerken) zo’n slordige 10.000 bef verdienen 

doormeete helpen op het Mosselfeest, Bultrock en de car-wash; 

dit geldt ook voor de jins als ze op buitenlands kamp gaan 
* dejinradenwordenterugingevoerd en jingesprekken moeten 

kunnen | 
* Dirk Moeskops werd tot assistent-groepsleider verkozen na 

het wegvallen van Hans Heylen, Staf Seurinck blijft groepsleider 
*_groepsreisbestemming: Het land van ooit voor kapoenen, 
Efteling voor de rest 

* er wordt gestart met een chrimenwerkgroep (CHRIstelijke 

MENswording), Jean Smets werd hiervoor gekontakteerd 
*_zoals reeds in het thema vermeld staat: iedereen is bij de 
scouts welkom 

* we willen groepen na de wereldjamboree 95 te Nederland 

opnemen in home-hospitality 

*_vanaf volgend jaar wijzigt het uniform: iedereen zal voortaan 

eenbeigescoutshemd dragen (tekoop inscoutsshop of Andantino) 

en een groenen jeansbroek (vanaf volgend jaar te koop bij Het 
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Broekenhuis), de blauw-gele groepsdas blijft en is verkrijgbaar 

tegen 100 Bef bij de familie Seurinck 

ij herstrukturering Sint Servaas Strukturen: dit omhelst een 
heleboel; voortaan zullende groepsraden driewekelijks plaatsvinden 

en zaler tevenselketweede vrijdag een informele leidersbijeenkomst 

zijn aan het lokaal; de agenda van de groepsraad wordt voortaan 

minimum één week op voorhand bekend gemaakt door de 
groepsleiding; het mosselfeest wordt voortaan georganiseerd door 

het groepscomité; Bultrock door een werkgroep bestaande uit 

hoofdzakelijk oud-leiding (dit om de druk op leiding te 

verminderen);onze huidige vzw zal omgevormd worden tot een 

steun-vzw samen met de gidsen met als doel het gezamelijke beheer 

van de scouts- en gidsenlokalen, al het materiaal, de 

rechtspersoonlijkheid bij orgztiúsatie van geldaktiviteiten en 

verzoeningsorgaan bij mogelijke scouts-gidsenruzies;, de 

groepsleider heeft in elke scoutsvergadering veto-recht; verkenners 

en jins moeten voortaan serieus meewerken met de geldaktiviteiten 

om hun kampen mee te financieren, de boekhouding wordt 

vereenvoudigd en moet voortaan gekontroleerd worden door 

groepsbeheerder, groepsleider, leiding, groepscomité en iemand 

van de pioniers; er moet een groeiend groepsbesef komen bij de 

jonge leiding Den Busters1s niet van plan er eeuwig bij te blijven; … 

Wens je meer konkrete info over deze problematiek, aarzel 
dan niet om iemand van de leiding aan te spreken. 

Voilà 

Staf 

  

 



  

De Pierenmarkt 
mr mmm     

  

      

  

  Vrijdag 3 september 1993, 15.0Ou. Enkele leide 

samen aan het lokaal om het materiaal voor de Pierenmarkt naar de 

Meiboomlaan te voeren. Dan al? Ja, dan al. Na een avondje 

brainstormen door het daartoe bevoegde werkgroepje waren de 
voorstellen uitgegroeid tot ambitieuze voornemens: wezoudeneen 

speeltuin gaan sjorren. Heel het houtkot en het halve materiaalkot 

moest eraan geloven: alles mee! Nadat de tenten opgetrokken 

waren begonnen wete sjorren. Tegen een hels tempo, want op 

datzelfde moment vond er nog eenander sociaal evenement plaats 

in Ravels: een optreden van The Nougatste ere van Ravels kermis. 

Een mens heeft zo zijn verplichtingen. Na een verkwikkende 

nachtrust mochten we verder gaan met het sjorren van driepikkels. 

ledereen. Geen zeemzoete halfzachte eitjes meer in de scouts (hoe 

zo niet Kids?), die twee (drie) balken en een touw niet tot een 

coherent geheel kunnentransformeren. Op dat bewuste weekend 

in september heeft de ganse leiding (en vooralikzelf die het verschil 

nog niet eens kende tussen een platte knoop en een achtworp) 

professioneel leren sjorren van de grootmeester hemzelve: Staf 

Seurinck, Ondertussen schreed de tijd gestadig verder, in 

tegenstellingtot het werk. Alles bleek toch niet zo simpelte zijn. Tot 
overmaat van ramp bleek er nog een ander sociaal evenement op 

de agendatestaan. Het was dan wel geen morele verplichting en 

het was zels niet eens in Ravels, maar wat doe je als je bedolven 

wordt onder de vrijkaarten voor het Bemdfestival?® “Jemoet het 

zelf weten, maar alsje gaat,” zo had een wijs man kunnen spreken, 

“dan stel ik me toch wel vragen!” We zijn tenslotte allemaal 

geëngageerde scouts. Toen we van Arendonk terugkwamen 

stonden de andere leiding tot mijn grote ontzetting nog steeds 

schaamteloos te zwoegen en te zweten in de playgarden-to-be, hun 

naaktheid verbogen onder hun kleren Eengedurtd project dat nog 

aande lijst wastoegevoegd wachtte op zijn voltooung hetgrote rad 
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dat het hoogtepunt van de speeltuin moest worden. Uiteindelijk 
was het zo ver. Zondag S september ’93, 11.00u. Despeeltuin van 

de scouts van Ravels was klaar en zag er, al zeggen we het zelf, 

fantastisch uit. En op de koop toe werkte alles nog ook (beste 

koop?): schommels, het klimrek, dekwik-kwak, de draaimolen, de 

vliegende stier (hollander) én het reuzenrad (dat inderdaad het 
succesnummer van de weide werd). “t Was mooi, ‘t was een groot 

succes en om 21.0Ou zat alles terug in het hout- en materiaalkot. 

Alleen spijtig dat we één ding niet hebben kunnen rechtzetten, nl. het 

. Maar dat is een verrassing voor volgend jaar! 
Wim De Kinderen 

  

  
PIONIERS | 
   

Een pionier aktief op hoog niveau! 

Woensdag 25 augustus’93,Perre’sdagboek: Soutingdeuiterste 
grens. We gaan waar niemand voor ons gegaan heeft en doen wat 

niemand voor ons gedaan heeft, nieuwe grensen ontdekken.(te- 

veel naar Star Trek gekeken) 

Woensdag, hier is de herfstontmoeting bij mij allang begon- 

nen. Deherfstontmoeting, dat is tocht die plaats waar alle eikels bij 

elkaar komen, zou Freek De Jonge zeggen. Dan moet ik zeggen: 

“Je zit mis. Ga maar naar Pukkelpop kijken.” Herfstontmoetig of 

H.O. voor de leiding, is een manifestatie georganiseerd voor en 

door de scouts. Hier worden de nieuwe iedeeën gegeven en oude 

opgefrist. Er wordt ook aandacht geschonken aan de morele 

waardenen de veranwoordlijkheid v/d leiding (de scouts hebben 

bijvoorbeeld een brochure uitgegeven: “Veilig Gedropt”, over het 
droppen va scouts). 
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Ik heb HO mee helpen opstellen en ik kan je verzekeren dat 

de sfeer er uniek is. Eris een zeer grote openheid en eerbied voor 

elkaar, ieder heeft respect voor elkaars werk. 

Zaterdag 13u30, de openingsshow begint, het jaarlied wordt 

aangeleerd en als inleiding voor deze HO wordt er eenkleine show 

gegeven. Daarna wordt iedereen naar hettakaanbod geleid. In het 
takaanbod J. V.K.’swerd er gewerkt rond de8 basispijlers. Dit zijn 

dingen waarrond een J.V.K. minstens 1 maal in het jaar moet 
gewerkt hebben. 

1. Sport en Spel 

2. Eperimenteren en Ontdekken 

3. Knutselen 

4, Natuur 

5. Tocht en Technieken 

6. Muze 

7. Overlevingstechnieken 

8. Rondom ons 

Deze 8 basispijlers moet men wel ruim opvatten, maar het is 

zeer zeker een houvast om gevarieerde vergaderingen te kunnen 

doen in de loop van het jaar. Voor leiding die hierin is geïntere- 

sseerd, zie het takboek van de J. V.K.”s “Snuffelspoor” en “Kram- 

men in de Muur”. 

Ik had experimenteren gekozen en dit is experimenteren met 

rubber geworden (nee proper blijven). Ik moest 100 man bezig 

houdengedurende2 uur. Dit deed ik d.m.v. een doorschuifsysteem. 
Er waren 6 spelen: bengie-lopen, sumoworstelen, krentbal met een 

met water gevulde rubberen binnenband, tikkerje in de kring, 

tikkerje inhaken en een soort van fietsband trekken. We hebben 

ook met 75 scouts in een binnenband gestaan. Bij ons aanbod 

hoorde natuurlijk ook de nodige show. 

Na het takaanbod gaat iedereen eten. Nadien komen de 
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avondactiviteiten. Zangstonde, muzieklabyrint, afrikaans dansen, 
meespeeltheater(dit was schitterend)… Na de avondactiviteiten 

begon hetuitgaansleven, met muzikale omlijsting van verschillende 
groepen en denodige verbroederingen. 

s'Morgens naar de mis gaan was wel wat moeilijker maar 

zeker de moeite waard. leder kreeg er een eendje na het verhaal van 

het geleeendje van Luc Versteylen gehoord te hebben. Bij mij staat 
het in de badkamer en het zegt prrrrrt wanneer men er op duwt en 

het onder water houdt (enkel verstaanbaar voor leiding die naar de 
mis geweest is) na de mis was het markt. Daar kwamen de 

Jamboree, groep krimen, kadervorming, verschillende takken, 

scoutschop, ritmeklaar CD, bloedgeven, zeescouts,enz… aanbod. 

Nade middag was er de voorstelling van het nieuwe uniform 

en een forum (dit is een plaats waar onderwerpen aangekaart 

worden waar de leiding dan inspraak heeft bv:droppingen). 

Bij de slotshow schonk Guy Van Den Eekhout nog eens 

aandacht aan deze droppingen en de doden die hierbij al gevallen 
zijn. Hij pleite ook voor een volledige integratie van gehandikapten 

en migrantenjongeren in de jeugdbeweging. (bv. geen aparte 

vereningingen). 

Hierop volgt dan de afbraak en dan home sweet home, een 

warm doesjke en ‘t bed in. 
Guy Verelst 

  

    
Culturele Kroegentocht door Antwerpen 
  

Vrijdagavond, 05 november, 19.00u. Op hun beurt, besluiten 

de Pioniers aandacht te besteden aan hét culturele gegeven van 
dit jaar: “Antwerpen '93". Iedereen heeft er de mond van vol en is 

al wel aanwezig geweest op tenminste één van de vele 
‘events’. Soit, de Pioniers blijven dus niet achter en organiseren een 

… jawel hoor … culturelekroegentocht onder de deskundige leiding 
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van een Antwerpse stadsgids! 

Stiptop het hierbovenreeds aangegeven uur stond ons aller- 

Marinamet zijn vip-Car paraat aan de sporthal van het Turnhoutse 
stadspark. Onder begeleiding van een fris pintjeen deopname van 
‘Het Leugenpaleis’, ‘Car-den’ werichting culturele hoofdstad van 

Europa. 

Aan het station van Berchem hielden we halt om onze gids op 
te pikken. De vrouw, die al met een respectabele leeftijd gezegend 

was, bracht er onmiddellijk de sfeer in. Op haar eigen manier lichtte 

Mia een tipje van de sluier op, over wat er ons die avond allemaal 

te wachten stond. “Awel schatjes,” 

De eerste kroeg die we aandeden was een niet al te groot, 

horror-achtig ingericht etablissement. Hier kon men een enorm 

aantal bieren consumeren. De vergelijking met ‘De spijtigen Duvel’ 

van Turnhout beperkte zicht echter tot de bierkaart. 

De meesten konden niet aan de verleiding weerstaan, een 

eerder sterk gerstenatje te bestellen. Dit alles kwam de sfeer 
natuurlijkten goede. 

Ineen volgende gezellig cafeetje deed een pianist-zanger zijn 

best om het publiek te vermaken. Dit was natuurlijk zeer mooi, maar 

blijkbaar vonden enkele pioniers het gezelliger om zelfte zingen en 

ze brachten dan ook onder deskundige begeleiding van de 

aangenaam verraste pianist enkele ‘nummertjes’ ten berde. 

Om al onze bezoeken uitvoerig te beschrijven is er niet 

voldoende plaats voorzien in deze Klepper, en daarom zal ik mij 

beperkentot het aanhalen van enkele, uitschieters. Weliswaar niet 

noodzakelijk in de juiste chronologische volgorde, daar die mij. 
voortspruitendeuit de aard vande activiteit, ook niet helemaal meer 

bijgebleven is. 

Inde Trein der Traagheid, konden enkele pioniers weerom 

hun zangtalenten tentoon spreiden Hier draait men namelijk in- 
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strumentale plaatjes op aanvraag, waarop men dan, al dan niet 

bijgestaan door een ‘tekstboekske’ uit volleborst kande woorden 

kan inzingen. Geweldig damesen Heren. 

Na het bezoek aan het Russischerestaurant Gorky, voor velen 

bekend vande TV, het Antwerpse Kapelhof, waar een heus orgel 

de avonden opluistert, en de lesbiënnekroeg Shakespeare, waar 

vele manspersonen overvallen werden met een groot " 't ts toch 

eeuwige zunt”- gevoel bij het aanschouwen van goed van oren en 

poten voorziene vrouwmensen die blijkbaarenkel oog hadden voor 

huneigen geslacht. was hettijd voor eenlijf enleden versterkende 

versnapering, onder de vorm van een echt Antwerps frietje in dé 

frituur van de stad: 

De 'N° 1'. Alhier troffen wij Hanske van de Pallux en een 

vrouwmens zeer rad van tong achter het buffet aan. Een 

woordenwisseling kon niet vanzelfsprekend niet uitblijven, en Ronny, 

dieuit hoofde van zijn beroep tocht niet van enige ervaring gespeend 

is, vond het geen sinecure om het hoofd te bieden aan deze furie van 

een vrouwmens. Na enkele klanten het advies verstrekt te hebben 
dat dit etablissement momenteel te mijden was, trok ons gezelschap 

verder, opnieuw de stad in. 

Tot groot jolijt van allen aanwezig maakten we een wandelingetje 
door de ‘warme! buurt, met aansluitend een bezoekje aan een 
bekende?) travestietenbar. Normaal gezien zou de avond hier 

worden afgesloten, maar onze gids had nogeen verrassing in petto. 

Zij had een plaatje gereserveerd in een strip-tease-bar! Veel gaan 

we hier niet over uitwijden. We kunnen echter wel het volgende 
kwijt. Moesten onze vrienden s. en P. hier niet voor ambiance 

gezorgd hebben, zou deze afsluiter maar een saaie bedoening 

geweeest zijn. 

U ziet, dames en heren, dat ook de pioniers het culturele 

aspekt niet uit het oog verliezen 
Jan Van Oekelen 

  

   



  

   

  

Wist - je - dat -… 1? 
  
  

      

* deIQ-kwis, eenintellectuele krachtmetingtussen, scouts- gidsen 

- en pioniers, resulteerde in een overweldigende zege voor … 

“inderdaad dames en heren, inderdaad, formidabel dames en 

heren"… de gidsen!!! 

* er dus blijkbaar iets niet helemaal in orde was met het niveau van 
de kwis. 

* op vrijdag 1 april, de vooravond van Bultrock, The Plagiat 

Beatles, de oudere-jongeren onder ons zeker zal wetente bekoren. 

*dit groepje dat er namelijk in slaagt op zeer overtuigende wijze, de 
Beatlenummerstebrengen alsof het “thereal thing" was. 

* verhalen over deescapades van G. 'Sex' V. uit R., die inmiddels 

de rondedoen in onze kringen, weliswaar stoelend op een grond 

van waarheid, zoals meestal als het gaat om zulke verhalen, sterk 

zijn ingekleurd, opgesmukt en aangedikt, afhangende van de 

fantasievormende vermogens van de vertellende persoon in kwestie. 
* het gidsenlokaal als het ware als een paddestoel uit de grond 

schiet. 

* derecent op video uitgebrachte film "Junglebook", het verhaal 

waar de ganse welpentak op geïnspireerd is, zowel inde Nederlandse 
als Engelse versie, werd aangekocht. 

* De kapoenen ook aan cultuuropvoeding doen, en een 

kapoenentoneel inde warande bijwoonden. 

* de leiding, goed is gaan “spaaien" (lees steunen) in het 
parochierestaurant, dat werd georganiseerd om onze pastoor een 

financieel ruggesteuntje te geven. 

* de tekeningen in het kapoenenlokaal gewoonweg prachtig te 
noemen zijn. Een pluim dus voor de artiesten. 

* de kapoenenhoek, niet volledig vrij van plagiaat, toch een waar 

meesterwerk mag heten. Wij vallen in herhaling…. Een pluim dus 
voor de artiesten. 

* wij onlangs de langste vlaggemast van Ravels rechtgezet hebben. 
mmm nnnnsn neemen 
  

   



  

  
    

  

  

  

* dejunglebookfiguren tegen de welpenmuren, ook … zie hierboven 

bij kapoenen. : 

* deze welpenleiders, geen kapoenenhoek, maar een “raadrots" 
geschapen hebben. En om nietin herhaling te vallen… cfr. supra. 

*er een nieuw uniform voor scouting in België op stapel staat. Het 

gaat er als volgt uitzien: beige hemd en groene jeansbroek. 

* Frank, Patrick en Hans de groep verlieten. Het is al officieel 

gebeurt, maar we willen ze langs deze weg nog eensextra bedanken. 

* de Car-wash een reuze succes was. De verkenners zijn dus aal 

een aardig stukje op weg naar Ierland. 

* de Jins scouts CD's gaan verkopen tegen 250,-Bfr/stuk, als 

geldactiviteit voor hun Hongarije-reis. Meer info volgt later. 

FOTOFINISH 

     



Scoutswijzer 
  

5 dec 

26 dec 

28-29 dec : 

2 jan 
9 jan 

16 jan 

23 jan 

30 jan 

30 jan 
6 FEB 
11 FEB 
12-13 feb : 

13 feb 

26-26 feb : 
1-2 april : 

16-17 april: 
24 april 

1 mei 

10-22 juli: 
21-31 juli: 
23-31 juli: 
26-31 juli : 
22-9) juli: 

groepsraad 

2° Kerstdag=geen verg. 

kapoenenkerstweekendje 

groepsraad 

sporthal welpen 
sporthal jongverkenners 

sporthal kapoenen+jin 

sporthal verkenners 

groepsraad 

MOSSELFEEST 
BULTROCK-CONCOURS 
jongverkennerweekend 

deadline volgende Klepper 

evaluatieweekend leiding 
BULTROCK 

welpenweekend 

kapoenendag 

groepsreis 

verkennerkamp lerland 

jongverkennerkamp Amel 

welpenkamp Amel 

kapoenenkamp Amel 

jinkamp Hongarije 

  

 



  nuttige adressen         

      

roepsleiding: 

Staf Seurinck, 
Dirk Moeskops(assistent), 

  

kapoenenleiding: 

Benny Adriaenssens, 

Frank Van Dun, 

Kristof Van Nooten, 

  

Welpenleiding: 
Wim De Kinderen(Hatti), 

Nick Heyns(Baloe), 
Jan Seurinck(Akela), 
Jurgen Van Gorp(King Loui), 

  

Jonqverkennerleiding: 

Dirk Adriaensen, 

Ruben Swanriet, 

Tom Van Den Borne, 

Philip Verstraeten, 

  

Verkennerleiding: 

Bert Hendrickx, 

Ward Seurinck, 

Ivan Verschueren, 

  

Jinleiding: 

Dirk Moeskops, 
Dirk Rombouts, 

Materiaalmeester: 

Guy Verelst, 
  

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 
pO 

  

 


