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voorwoord 
    

  

Beste scout, ouder, pionier, sympatisant,         

Klepper 2 jaargang 6 is weer een feit. Hij staat weer vol 

nieuwe scoutsweetjes en stukjes van de mannen. Artikeltjes, 
reakties en brieven zijn nog steeds welkom op ons 

redaktieadres. 

Het mosselfeest heeft weer een prachtige duit opgebracht 
(bedankt voor jullie komst)en de winnaar vanonsBultrockconcours 

is gekend. Nu nog Bultrock en onze geldaktiviteiten zijn achter de 
rug. Bij deze willen wij graag alle ouders, pioniersen sympatisanten 

uitnodigen op desixties-party op vrijdag 1 apnil (geen aprilvis!). De 

Plagiat-beatles komener enkele Beatles-coverstengehore brengen. 

Een gezellig avondje uit. U bent natuurlijk ook vanharte uitgenodigd 

op ons Bultrockfestival op zaterdag 2 april a.s. 

Op 26 en 27 februari trok de leiding op evaluatie- en 

ontspanningsweekend in Amel (inderdaad onze kampplaats). Er 

werd duchtig vergaderd, de kampvoorbereiding werd op gang 

getrokken en de batterijen werden weer voor 100% opgeladen. 

Betrefferide de ontspanning kunnen we kort zijn: het was als 

vanouds. 

Wat betreft het “groene” scoutsimago. Inderdaad wij scouts 

van Ravels komen op voor een groenere en milieubewustere leef- 

omgeving. Cfr. opruimaktie Kievitbossen, afvalsortering lokaal, 

nitraatproeveni.s.m. BBL, ecologisch kamperen, Hand inHand … 

Wij zijn echter een a-politieke vereniging en wensen dit zo te 
behouden! Wat is er fout aan om op te komen voor deze idealen? 
Enkele leiders zijn aktief in verscheidene politieke partijen. Ditisten 
persoonlijk titel en staat volledig naast hun scoutsinzet. Voor ons 

geen probleem, hopelijk voor u ook niet. 

Veel leesplezier en een stevige linker, 
Staf 
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SCOUTING en VERANTWOORDELIJKHEDEN 
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Ditmaal een thema van andere orde dan gewoonlijk. De titel 

laat al wel vermoeden over wat het zal handelen. De aanleiding voor 

dit themais de gerechtelijke uitspraak bij het ophefmakende proces 

van januari |.l. waarin enkele scoutsleiders medeverant-woordelijk 
werden bevonden aan de dood van 2 jinstijdenseen nachtdropping. 

Op 29 september 1991 organiseerde de scoutsgroep van 

Zuienkerke-Brugge een nachtdropping voor hun jins. De dropping 

was optimaal voorbereid (geen enkele gevaarlijke baan was in het 

trajekt opgenomen, de leiding had postgevat aan een gevaarlijk 

kruispunt, de jins werd duidelijk gewezen op de mogelijke gevaren, 

…). Alleingrediënten voor een geslaagde jinaktiviteit waren aanwezig. 

Een roekeloze chauffeur kwam echter roet in het eten gooten. Hij 

reed met zijn wagen frontaal in op het jingroepje. Balans: 2 doden 

en 1 zwaargewonde. 

Midden januari velde de rechter het vonnis van deze 

rechtszaak: de chauffeur kreeg 3 maanden effektief, de leiders elk 

3 maanden voorwaardelijke celstraf en 30.000 Bef geldboete. De 

scouts- en ook de andere jeugdbewegingen reageerden geschokt: 

Hoe is dit mogelijk? Ons nationaal scoutsverbondtekende direkt 

verzet aan en gaat inmiddels in beroep. Deze uitspraak schept 

immers een precedent waardoor elke jeugdleider verantwoordelijk 

gesteld kan worden voor eender welk ongeluk er tijdens 
jeugdaktrviteiten kunnen gebeuren. Eenongelooflijke zwarelast om 

te dragen als leiding en als ouders van leiding. 

Wij scouts nemen dit geval serieus ter harte. Zopas heeft de 

leiding een petitie ondertekend om hun steun te betuigen aan de 

getroffen leiding en om tevens bij de nationale en gewestelijke 

overheden een duidelijk omschreven statuut van de jeugdleider te 

eisen. Een ware must indien wede huidige jeugdwerking gebaseerd 

op de vrijwillige inzet van zovele jongeren een toekomstkans willen 

  
 



  

  

    

  

  

bieden. Indien elke leider zomaar persoonlijk verant-woordelijk 
gesteld kan worden voor allerlei stomme dingen waarin hij zelf geen 

inbreng heeft dan zullen er niet veel gegadigden voor de job van 

jeugdleider meer opdagen, laat staan dat ze van hun ouders mogen. 

In dit kader past de brief aan de ouders vanwege onze nationale 

verbondsleiding (zie volgende bladzijde). Want zonder leiding geen 

scouts, zonder scouts geenjeugdwerking, zonder jeugdwerking 

geen … 

Wat heeft deze uitspraak voor onze groep te betekenen? 
  

Wij, Ravelse scoutsleiding, zijn niet van plan ons op tesluiten 
in ons lokaal in de Kievitbossen. Nachtdroppings blijven ook bij 

ons op het programma staan. Er zullen wel extra organisatorische 
maatregelen worden getroffen en er zijn duidelijke afspraken 

hieromtrend gemaakt vanuit ons nationaal verbond. Onbegeleide 

droppings zijnenkel bestemd voor verkenners en jins. Het trajekt 

moet vooraf uitgestippeld worden en gevaarlijke wegen en 

kruispunten dienen vermeden te worden. Desnoods staat er leiding 

op gevaarlijke oversteek plaatsen. Elk lid wordt duidelijk gewezen 

op de mogelijke gevaren en wordt uitgerust met enkele licht- 

gevende armbanden en in elke groep is er minstens 1 flikkerlicht 

aanwezig. Aldit materiaal is verkrijgbaar bij de jeugdraad waarin 

ook wij 2 leden hebben zetelen. Bij voorkeur heeft de dropping niet 
in een weekend plaats. 

Ook tijdens andere aktiviteiten is opperste waakzaamheid 

gewenst. Zo werd bijvoorbeeld het Pierenrallyparcours speciaal 

uitgestippeld via landelijke wegeltjes en kregen alle verkenners en 

jinslichtgevendearmbandenenflikkerlichten mee tijdens de nachtrit. 

Ook op paracommandotochten zullen de nodige veiligheids- 

maatregelen worden getroffen. Onze groep staat op het punt nieuw 

materiaal aan te kopen, materialen die voldoen aan de strengste 
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normen. Alles wordt in tweevoud gekocht zodat telkens een 
leeflijn voor de nodige veiligheid moet zorgen. 

Niet alleen de leiding maar ook de leden en ouders 

moeten attent gemaakt worden op alle mogelijke gevaren. 

Tot heden heeft onze scoutsgroep nog geen zwaar ongeluk 

moeten betreuren alhoewel het al een paar keer kantje 

boordje was. Hopelijk kunnen we dit zo nog lang houden, 

opperste waakzaamheid is dus geboden. 
Staf 

  

U hoort het beste ouders, … 

Uw spruit is bij de Saint Servais in goei pollekes! 
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Beste ouders, 

Geschokt. Verontwaardigd. Zo kan je onze reaktie noemen op de gerechtelijke uit- 
spraak, die vanaf half januari uitgebreid in het nieuws aan bod is geweest. 

Op 29 september °91 gebeurde tijdens een nachtdropping te Zuienkerke-Brugge 
een zwaar ongeval waarbij twee jins om het leven kwamen en een derde gewond 
werd. Een chauffeur reed in op het groepje, dat rechts op een gelijkgrondse berm 
liep. De omstandigheden van het ongeval blijven vaag. Maar als je alle elementen 
bij elkaar legt, kan je - ons inziens - niet anders dan konkluderen dat de leiding de 
zware straffen niet heeft verdiend: 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en 
een geldboete van 30.000 frank. 

De uitspraak en alle emoties er rond hebben vele ouders ongerust gemaakt. Het 
leek ons dan ook nodig om hierover goede en duidelijke informatie te verspreiden. 

Zonder technisch te worden, willen we de algemene prinicipes van de verantwoor- 
delijkheid van leiding uitleggen. We weten dat wat volgt nogal nuchter en kaal is: je 
voelt er weinig de warme charme van het scoutsspel in. Maar we denken dat alleen 
heldere taal toelaat om die verantwoordelijkheid precies te omschrijven en ze in zijn 
juiste proporties voor te stellen. 

Leiding is verantwoordelijk voor de leden. Dat is duidelijk. Als leden tijdens een ver- 
gadering aan iemand anders schade toebrengen, dan moeten de leiding en 
VVKSM in principe de schade vergoeden. Daarvoor heeft VVKSM een verzekering 
voor ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid': als een lid schade veroorzaakt, dan vergoedt die 
verzekering in de meeste gevallen die schade. Onze verzekering beschermt leiding 
zeer goed. 

Leiding heeft de plicht - wettelijk - om zoveel mogelijk gevaren te voorzien en uit te 
sluiten. Organisatieplicht heet dat officieel. Dat betekent dat leiding bij de voorbe- 
reiding van een aktiviteit voldoende aandacht moet hebben voor mogelijke geva- 
ren, en heel konkrete voorzorgen moet nemen. Als we gaan houthakken, moeten 
we onze leden aanleren hoe dat veilig kan, moeten we er voor zorgen dat de bijlen 
niet los aan de steel zitten, enz. … 
Leiding moet er bovendien voor zorgen dat leden zichzelf niet in gevaar brengen. 
Dat is de toezichtsplicht. Als leden beginnen te spelen met de bijlen, moet leiding di- 
rekt ingrijpen en hen verplichten om de bijlen voorzichtig te gebruiken. In feite mo- 
gen leiding en groepsleiding tegen deze twee plichten geen enkele fout maken. Als 
leiding dat wel doen en als dat - aanwijsbaar - de oorzaak is van een ongeluk, dan 
kan ze daarvoor eventueel veroordeeld worden tot korrektionele straffen. Dat ge- 
beurt bijna nooit - maar het is mogelijk. Daarvoor bestaat geen verzekering: de ver- 
zekering betaalt de boetes niet en je kan van een verzekeringsagent niet vragen 
dat hij in jouw plaats in de gevangenis gaat zitten. 

Leiding draagt dus een belangrijke verantwoordelijkheid, die ook zware gevolgen 
kan hebben. Net als ouders trouwens. Maar anderzijds wordt van leiding niet ver- 
wacht dat ze supermensen zijn, dat ze echt alles perfekt doet. Er wordt wel ver- 
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wacht dat leiding bewust en voorzichtig aan haar plichten voldoet - en dat ze daar- 
bij doet wat redelijkerwijze van hen kan verwacht worden. Niet meer, maar alleszins 
ook niet minder. En ook dat geldt op eenzelfde manier voor ouders. 
De voorzichtigheid moet afgesternd zijn op de leeftijd van de leden. Je mag van jins 
verwachten dat die beter weten hoe ze zich in het verkeer moeten gedragen, dan 
kapoenen. Gidsen kunnen doorgaans beter met bijten omgaan dan jonggidsen. Het 
is dus niet de bedoeling dat de leden betutteld worden. Het is wel de bedoeling dat 
iding haar gezond verstand gebruikt. 

We weten dat vele ouders ongerust zijn. 
Sommigen van u twijfelen om zoon of dochter nog in leiding te laten staan. We ho- 
pen dat u met het bovenstaande de bewuste uitspraak enigszins kar relativeren. 
Een korrektionele veroordeling is echt zeer zeldzaam. We verwachten bovendien 
niet dat de tendens om leiding te veroordelen in de toekomst sterker zal worden. Er 
is naar ons aanvoelen in de maatschappij de bereidheid om de verantwoorde lijk- 
heid van jeugdleiding tot de juiste proporties terug te brengen. Minister Weckx heeft 
in de Vlaamse Raad trouwens al beloofd om ons voor een gesprek daarover uit te 
nodigen. 

Andere ouders vinden dan weer dat we droppings moeten verbieden. Daarin zijn 
we zeer formeel: we willen ons als scouts en gidsen niet in onze lokalen laten terug- 
dringen. 
Anderzijds: onze werking staat of valt ook niet met het organiseren van droppings. 
Als leiding een dropping wil organiseren, moet ze er voor instaan dat ze veilig is. 
Veilig gedropt’ - dat is een brochure voor leiding met een veiligheidshandleiding - is 
de standaard. Daarbovenop moet leiding rekening houden met wat haar tak op 
dat moment aankan: soms zijn de relaties binnen de groep of met de leiding van 
die aard dat er beter wordt gewacht alvorens op dropping te gaan. 
Leiding moet de gasten kunnen vertrouwen, maar dat vertrouwen mag niet blind 
zijn … 

We zouden graag hebben dat u ook de leiding van de groep aanspreekt als u zor- 
aen of twijfels heeft. an open en eerlijk gesprek kan leiden tot heldere afspraken en 

rn gezamenlijk gecragen verantwoordelijkheid. 
we hopen dat u uw vertrouwen blijft schenken aan de leidingsploeg. Dat is nog al 
tijd de mooiste manier orn hun vrijwillig engagement als leiding te waarderen. 

Hartelijke scouts- en gidsengroeten, 

Jan Vermassen, Gie Van den Eeckhaut, 
verbondsvoorzitter VVKSM. verbondscommissaris VVKSM. 
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KRAK!!! Krak? Nee, Boem! Krak? 

Nee, Frank, als ik KRAK zeg, roepen alle kapoenen 

BOEM! Bijna elke week wordt Kristof half zot als hij 

KRAK roept en Frank het weer niet begrijpt. En als Kristof 
dan helemaal zot is begint den Benny te lachen en lachen 

alle kapoenen mee. 

“t Is toch altijd plezant op zondag met de kapoenen. 

Elke week doen we wel iets spannends. 

Weet je nog toen we met het Kerstfeestje in het donker 

het bos in gingen met fakkels, om samen met de kerstman 

onze kerstboom te zoeken die gaan lopen was? 

En weet je nog dat we allemaal een handje moesten 

geven aan de gidsen en dat vooral de stoerste jongens dit 

niet durfden? 

En weet je nog, dat we een hele namiddag geknutseld 

hebben, en dat we allemaal een liedje moesten zingen? 

En weet je nog toen we allemaal soldaten waren en we 

moesten vluchten voor oude Duitse soldaten die nog in de 

bossen zaten? Nee, natuurlijk was dit niet echt! We deden 

dit maar om te spelen. 

Beste kapoenen, binnenkort gaan we op weekend! Wat 

het daar zal worden weten we nog niet. Zal het spannend 

worden? Zal het mooi weer zijn? Misschien ontmoeten we 

er wel kabouters of dwergen, of … , misschien moeten we 

er wel tegen vreemde wezens vechten, … We zullen wel zien. 

Ga maar allemaal mee. 

SAMEN staan we STERK!!! 

Fenny, Krank en Bristof. 
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Op 29 december om half zes mochten wij naar de 

Kievitbossen komen, want we gingen daar feest vieren met 

de gidsen. Ik moest met een paar andere kapoenen in het 

welpenlokaal slapen. “s Avonds hebben we ookeen avondspel 

met fakkels gedaan en warme chocomelk gedronken. Toen 

moesten we naar bed. ‘s Morgens aten we spek met eieren 

en ‘s middags een echte kersttaart. Ons kerstfeestje was 

weer veel te kort, het was nóg plezanter dan het weekend in 

Kasterlee. 

Maurits Wouters 

Zondagmiddag om 2 uur zijn we naar het scoutslokaal 

gegaan. Er waren niet veel kapoenen. We hadden heel wat 

spelen gedaan zoals voetballen en twister en één twee drie 

piano en weet je wat ik het leukst vond twister. En we hebben 

lekkere chocomelk gedronken. En we zijn heel lang op de 

hoekematras gezeten. En het was een hele leuke dag. 

Gert Neuts 

Over het mosselfeest 
Weet je wat ik heb gegeten frit met bitterballen. En 

Frank heeft dat van ons gebracht maar ik weet niet wie het 

heeft gemaakt. Maar ik vond het heeeeeeeeeel lekker. 

Gert Neuts 

Het kapoenen kerstweekend 

Om half zes kwamen we aan het lokaal voor ons 

kerstweekend. Eerst zochten we een plaats voor onze 
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slaapzak. Toen kwam de kerstman ons vertellen dat er 

ergens in het bos een heel verdrietige kerstboom stond. 

Want hij had dit jaar maar één lampje gekregen. We gingen 

hem zoeken en we namen hem mee. In ons gezellig 

kapoenenlokaal versierden we hem tot de mooiste 

kerstboom van Ravels. Onderweg droegen de leiders 

brandende fakkels. Dat was heel erg mooi. Daarna hadden 

de gidsen heerlijke chocomelk gekookt. Om half 10 doken 

we in onze slaapzakken, we waren nog nietmoe. Geert kon 

niet zo goed slapen. ‘s Morgens moesten we blijven liggen 

tot het ontbijtklaar was: Gebakken e1 met spek! Dat smaakte! 

In een spelletje blinde man verdeelden we onze pakjes. Om 

12 uur was ons keitof weekend gedaan! 

Bart en Geert Klaasen 

Kerstwensen van de Kapoenen: 

Ik wens dat: 

- er altijd vrede is 

- iedereen gelukkig zal zijn 

- iedereen eten krijgt 

- er nooit meer oorlog 1s 

- iedereen gelukkig is 

- alle mensen zo gelukkig mogen zijn als de kapoenen 

- alle mensen veel eten 

- alle kapoenen lief zouden zijn 

- geen mensen sterven 

- er geen ruzie meer Is 

- iedereen een huis had 

- iedereen de arme kindjes zal helpen 
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- dat alle kapoenen goed met elkaar spelen 

- dat de kerstboom schoon zal worden 

- iedereen geld verdient 

- dat iedereen levend blijft 

- alle kapoenen lief zijn voor grootouders en dat ze een 

kaartje sturen 

(wa een mooie kerstwensen ei) A 

   
   

    

  

      

  

  

   
KAPOENENAGENDA 
kekekekekekekekekekekekekekekekekekekekedekekekekekekad 

6 maart: natuurexplo 

13 maart: paracommandotocht 

20 maart: gemengde vergadering 

26-27 maart: WEEKEND 

3 april: GEEN vergadering (Bultrock en Pasen) 

10 april: gewone vergadering 

17 april: gewone vergadering 

24 april: kapoenendag 

1 mei: GEEN vergadering 

15 mei: gewone vergadering 

22 mei: laatse vergadering voor examens 

26 juni: gewone vergadering 

10 juli: laatste verg. voor ‘t kamp 

26-31 juli: KAMP IN AMEL 

  

 



  KAPOENEN 
  

  

  

  

      

KP, 7e 

fn nek de, moulA Ln: 
Kx * 

wd Bok Ja * 

ur dir matt gel 

 



    

  

Et 
SCOUTS 
Snop 

  

SCOUTS 
Shop 

SHOP ANTWERPEN - 

Lange Kievitstraat 74 

Open van dinsdag t m zaterdag van 

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

zaterdaa tot 17 u 
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Het was allemaal toch weer zo plezant 
be hekehekekekehekekekekekekekkekekekekekekekekekekedekebekekekekekekekshekehakekekakehekekedekad 

Ja, het was toch weer zo plezant geweest deze eerste zes 

maanden van het scoutsjaar. Twee nieuwe welpen hebben zich 

zojuist bij de andere dertig welpen gevoegd. Die laatste nieuwe 
welpen heten Dries Caymacs uit Weelde en Nick Meertsuit Ravels. 

We hopen natuurlijk dat zij blijven, want het istoch steeds reuzeple- 

zant. En met des te meer welpen we zijn, des te plezanter zijn de 

activiteiten. Herinner je nog de vettige doop van de eerstejaars 

welpen in begin van september, waar bijna iedere welp een teentje 

knoflook naar binnen gesmokkeld had en uren in de wind uit zijn 

mondje geurde. Hmmm, een aangename kennismaking met de 
welpentak dachten de ouders. Zeker toen hun geliefde zoontje bij 

pappaen/of mamma op de schoot kwam zitten, nahijgend van die 

vermoeide dag. Natuurlijk dachten de ouders van de ‘oude’ 
welpen: met mijn zoon zalhet deze maal niet pakken, ik zal hem wel 

zeggen dat hij geen look mag eten. Maar dachten deze ouders echt 

dat de welpen aan zulke lekkernij konden weerstaan. Natuurlijk 

niet! Daarnaast hadden we ook nog het formidable, geweldige, 

spannende en spetterende heksenweekend in het lokaal. Ja, het 

ginger toen heel griezelig aan toe. Zeker die avond bij de heks en 

het avontuur in het spookhuis, waar elke welp nu nog steeds een 

trauma heeft aan overgehouden. Ook niet te vergeten was onze 

fameuze paracommandotocht, waar elke welp de geschikte 

driloefening doorstond, de gewaagde en hoge paracommandobrug 

overklom in een Hattiaanstempo entenslotte helemaal geen moeite. 

had met het spinneweb. Gezien de welpen werken in het thema van 

het Jungleboek, werd na een speurtocht van meer dan vijfjaar de 

film over de brave en toffe Mowgli bemachtigd. Na deze leuke 
activiteiten waren er ook nogde minderetot zelfs slechte activiteiten. 

Dit waren de weken dat de leiding examens had, met als gevolg er 
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geen zondagactiviteiten waren. Eén vergadering isechter weluit de 

hand gelopen. Het was namelijk die zondag dat er een oude man 

kwam die normaal gezien alle kindjes blij maakt. Ik twijfel er zeker 
niet aan dat deze kindjes blij waren, maar of St. Niklaas met zijn 

zwarte pieten opgetogen waren zo’n bende ego-getinte, 

snoepschrokkende kindjes (welpen) te zien, weet ik niet zeker. 

Waar ik wel zeker van ben is dat de leiding die dag heel erg 

verschoten was van het gedrag van enkele welpen. Geen angst. Het 

isjullie al lang vergeven, maar wij hopen toch dat zoiets niet meer 

voorkomt. Oh ja, dan was er ook nog die ene zondag, waar 

blijkbaar elke welp en leider het nodig vond pootje te baden in het 

moeras. Dat was misschien de plezantste vergadering van het jaar, 

maar ik denk niet dat de ouders het zo leuk en aangenaam vonden. 

Maar vergeet niet dat de scouts een Jeugdbeweging is voor jongens 

die houden van avontuur. Zo was er zelfs een welp (Jan Van Loon) 

die ooit schreef: “Stoer doenis wel leuk, maar van de scouts word 

jestoerder. Later zal je een stoere gast worden als je in de scouts 

gezetenhebt!” Alsjullie willen weten wat we de komende weken 

en maanden zullen gaan doen, dan moetje gewoon elke zondag 

blijven komen ofeen beetje verder in dit boekje lezen en kijken in 
onze planning. 

Akela 

Planning Welpen 

6 ma. : Sportdag 

13 ma.: Bosspel 

20 ma: Voorstelling in de Warande (Baardvrouwen) 

27 ma.: Maquettes bouwen 

3 apr.: Geen vergadering 

10 apr: Mini-Pierenrally 
  
 



  

welpen 
menma enden mn ennen nend 
  

  

    

  

    

16,17 apr.: Weekend 

24 apr: Estafettespelen 
| met: Groepsreis 

8 mei: Verwen en verzorgvergadering 

15 mei: Waterspelletjes 

Opmerking: 

er zal zeker nog een gemengde vergadering bijkomen. 

De natte vergadering 
kekekekekekekekekekekekekekekekekekeke hekele keke kal 

Op een gewone zondag gingen we (de welpen) nog eens een 

bosspel doen. De bedoeling van dit bosspel was dat we lintjes uit 

de broeken van onze leiders moesten trekken om den Hatti terug 

jongtekrijgen. Het vervelende ervan was wel dat deleiders altijd 

wegliepen. Dus wij achter de leiders aan, maar plots gingen ze door 

het moeras. Nalang twijfelen begaven ons er ook door om terug 

op zoek te gaan naar de leiders. Eerst waren alleen onze schoenen 

nat, maar na een tijdje zaten we tot onze schouders onder water. 

Toen het spel ten einde was hadden we alle lintjes te pakken 

gekregen. Wat was Hatti blij dat wie met die lintjes het nodige 

medicijn hadden kunnen vinden. Uiteindelijk gingen we doornat 

naar huis. Maar voor zo’n toffe vergadering hadden we dat wel 

over. 
Koen Aerts 
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De retro vergadering 
Akkkhikkkkkkkkkkkkkkkkkkk       

stamp in het bos gedaan, het spel dood/levend en touwtrekken. 

Iemand zat vast met één schoen in de mest, hij ts verder gegaan met 

één schoen, Jef heeft dan de andere schoen uit het mest gaan 

trekken. Vlug het bosterug in want daar mochten we eindelijk niet 
zijn. Na al de spelletjes gingen we terug naar het lokaal. Daar 

stelden de leiders (nieuwsgierig al ze zijn) vragen over mijn broer 

Tomen zijn duizend en één vriendinnen. 
Sam Vloemans 

Het bos-moerasspel 

Op een zondagnamiddag hebben we eens een moerasspel 

gespeeld. we moesten de lintjes uit de leiders hun broek trekken. 

Sommigen waren kletsnat. Ik had al vlug iemand gepakt. Als je 

iemand gepakt had dan kreeg je een woord van een zin. Diezin had 

je nodig om een begraafplaats te vinden, want daar moest je zijn. 

Dat is ons uiteindelijk (zoals steeds!) gelukt. Wehebben daarna 
onze scoutskreten heel hard geroepen. We kwamen met natte 

klerenthuis, een warme douche hielp onsterug op temperatuur te 

komen. 

Alle welpjes zwemmen in het water, 
falderie, faldera, … 

Maarten Van Himbergen 
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Als alle wensen van dejongverkenners uitkomen, wordt '94 

echt wel een bijzonder geslaagd jaar. Als ze daarbij al hun gemaakte 

beloftes dan ook nog eens volbrengen dan staan we voor één van 
de meestbelovende jaren van onze geschiedenis. 

Om jullie toch te laten proeven van wat enkele jvk’ers ons 
toewensten, volgen hier enkele korte citaten: 

1 Het 

2 oude 

3 jaar 

4 is 

5 weer 

6 voorbij 

7 het 

8 nieuwe 

9 maakt 

10 ons 

11 allen 

12 blij 

13 Ik 

14 wens 

15 je 

16 veel 

17 geluk 

18 een 

19 heel 

20 jaar 

DvD 

(Dit is geen citaat maar wel een brief) 
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“Daarbij wens ik u allen met deze brief 

een lekker en een warm lief.” 

“Op deze brief 

leiders lief, 

heb ik keurig en net 

voor elk 5 sterretjes gezet. 
Nu mogen jullie je wensen eens zelf noteren 

en dan aan mij laten lezen. 

Als ik er akkoord mee kan gaan, 

zijn alle problemen van de baan.” 

“Uit, snuit, het jaar ging uit. 
Papa, mama, tot besluit … ” 

“Ik wens jullie voor 1994 

het klavertje van vier : 

veel geluk, veel bier, geld 

en plezier.” 

“Je bent dit niet van mij gewoon 

zo stijfjes, zo plechtig,en zo schoon….” 

“Wat het dan ook mag zijn. 

Ons landje heeft in elk geval geluk” 

DS 

TVN 
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“ Zo zal ik beloven om dit jaar geen 5 kg. bij te komen. 

Zo zal ik beloven om dit jaar geen 4 kg. bij te komen. 
Zo zal ik beloven om dit jaar geen 3 kg. bij te komen. 

Zo zal ik beloven om niet te veel op mijn fluitjete blazen. 

Zo zal ik beloven om nog maar *** bakken geuzete drinken 

in plaats van 4.……. “ 
DA 

Hiermede verontschuldigen wij ons ook voor de vele brieven 

diewe hebben gekregen waarop staat : liefste ouders, liefste peter, 

uwzoon … 
Als desbetreffende personen hun brief kwijt zijn, kunnen ze 

hem altijd komen halen bij temand vandeleiding. Almoetik zeggen 

dat we best geflatteerd waren om als vader of als peter door het 
leven te gaan van zovele zonen … 

“Vaak luidt de opdracht letterlijk : 

Tracht van deze rommel iets deftigs te maken “ 

19u.30, spoedvergadering bij Maddie. Daar het onmogelijk 
was voor de jongverkenners een vergadering op te stellen voor de 

komende zondag, zouden we zelf wel iets in elkaar boksen. 

Naeeneerste rondjebesloten weer geen gewone vergadering 
van te maken. Na het tweede rondje was de inspiratie nog steeds 
zoek. Maar het derde rondje … wel, het derde rondje kwam voor 

het vierde rondje. | 

Langzaam aan begon de inspiratie binnen te sijpelen. Druppel 

na druppel voelden we een idee opkomen dat zich weldra zou 

openbaren. 
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En ineens was het zover. Met een luideknal spatte Dirks hoofd 

uit elkaar en begon Ruben spontaan een regendans op te voeren, 

gepaard gaande met een hele reeks onvervalste oerkreten, op de 

biljarttafel van vergaderzaal De Witte. 
Gezien het gevorderde uur en de verregaande staat van 

ontbinding maakten de andere aanwezigen zich helemaal niet druk 

over het kabaal dat wij met ons meebrachten. “ We zijn toch ook 

jong geweest,” ishet enige dat wij konden verstaan doorheen de 

opgewonden kreten van Ruben, die even later in volledige trance, 

denkend dat hij een arend was, met een weidse sprong zijn armen 
opende om even later, vrij abrupt, tot de realiteit weder te keren. 

Maar dankzij Rubens diepere ervaring met de geestenwereld 

opde biljarttafel, had hij wel het wondermiddel ontdekt dat Dirk 

weer op de been zou kunnen helpen. 

We moesten alle brokjes bij elkaar zoeken en in het glas doen 
waaruit hij aan het drinken was. Hierna moesten we ons begeven 
naar de geliefkoosde plaats van het slachtoffer, hem ontkleden en 

laten insmeren met het wondermiddel door iemand die hem nauw 

aan het hart lag. Delocatie was perfect, alleen ontstond er twijfel wie 

hem zou insmeren. Wedachtendadelijk dat Tom de meest geschikte 

persoon zou zijn voor dit delicate en hemelverzettende werkje maar 

uiteindelijk opteerden we toch voor Maddie. 
Maddie had niet veel woorden nodig om één van haar verloren 

schapente reanimeren en het duurde dus ook niet lang voor alles in 

gereedheid was gebracht voorde ceremonie. 

Het wondermiddel schonk Maddie al 10 jaar lang aan het 
slachtoffer en was echt geen openbaring voor haar. 

Zehad hem al in goede enin slechte dagen bijgestaan, dus dit 

kon er nog wel bij… En jahoor, het lukte, Dirk zat weer in één stuk 

aantafel. 

Ook hij had zich begeven in de hogere sferen maar het was 
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geen positieve ervaring geweest. Na een korte beschrijving waren 

weer allen van overtuigd dat hij terecht was gekomen inde plaats 

waar enkel de echte gelovigen een toegangskaartje voor hebben, nl. 

de hel van Dante. 

Nadit kort oponthoud bestelden we nog een rondje en kwam 
het eruit: we zouden de jvk’erslaten schrijven. Nu kennen we allen 

wel de interesse om te schrijven bij het merendeel van de jeugd. 

Daarbij komen ook nog eens onze eigen ervaringen van vorig jaar 

in verband met de schrijversdriften van Jongverkenners, m.a.w. een 

heet hangijzer! 

Hoe zouden we uit onze jongverkenners literaire hoogstandjes 

kunnen persen, zonder daarbij zelf aan ten onderte gaan? 

Na nog ettelijke rondjes, urenlang gepalaver, uitputtende 

discusies en nog enkele spectaculaire spirituele belevenissen van 

Dirk werden we gewekt uit onze gemaakte utopische wereld van 

hersenspinsels door Maddie die wou gaan slapen. 

Zwevend vande doorstaneemoties keerden we huiswaarts 

en zonken we allen weg in de grote poel der vergetelheid… 

Om te laten zien dat deze bijeenkomsten niet nutteloos zijn 

publiceren we hier enkele teksten van de desbetreffende zondagna- 

middag. 

“ De auto “ 

De opel is een mooie auto met confortabele zetels, elektrische 

radio en elektrische ramen. Er zit een stuur aan om mee te draaien 

en ook fitessen. Ze rijden 5 per uur, dus goed geschikt voor 

gehandicapten en snelheidsduivels. 

Zover de opel … 
T.C. 
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      “caminorace “ 

Alle johnny’ s die een camino hadden waren op de race, ik was 

er natuurlijk ook. Er waren ook marina’s met camino’s die we al 

lang … …… hadden. 
Toen de race begon stond ik op de derde plaats maar dat 

veranderde vlug: ik schoot hem gewoon dood. Onderweg 

verkochten we drugs en overvielen we een kroeg voor de zuip. 

Ik werd tweede en de eerste heb ik na derace afgemaakt … 
DS. 

“* Reportage met Dirk zijn moeder “ 

Dirkis thuis opvliegend en erg bereidwillig. 
Hij eet veel maar is nu op dieet want hij is te dik. 

Hij doet veel voor de scouts want het is zijn hobby en gaat ook 
graag naar voetbal kijken. 

Hij luistert niet zoveel muziek als zijn broer. 

Hij houdt veel van dieren en lacht graag. 

Hij drinkt niet zoveel maar wel na de vergaderingen. 

Nu wordt het den Dirk zijn beurt om afte drogen. Hij krent 

zeer veel in het weekend en hij slaapt ook veel. Hij komt ook heel 
veel zat thuis, maar zijn moeder zegt van niet. 

Hij werkt zeer graag en dan komt hij zeer graag uit bed. (?) 

Hij is lasser in zijn lieftallig land Nederland. 
B&R 

“TECHNO JAMES “ 
Is in the house ! 

Ja, wie kent hem niet.ledereen kent toch wel de goede 

techno-muziek die hij maakt op zijn synthesizer. 

Ik, zijn broer, wil natuurlijk wel handtekeningen uitdelen. 

Het is een hele eer om een handtekening te hebben van een 

broer van een ster! Men kent hem natuurlijk ook van de goed- 
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draaiende, geweldige VZW ! 

Iets meer over techno. Het is kwaliteitsmuziek. De betere 

techno. 

Dus, wilt u de muziek horen, vraag dan een demo aan 

Techno James 

Tv.N. 

“ Sterreporters voor 1 dag “ 

Wekwamen aan het lokaal ener zaten vier venten op een bank 

voor een solicitatiegesprek. 

We moesten een halve dag op proef komen. We moesten wel 

ons materiaal verdienen. Dit moesten we door artikelste schrijven. 

We zijn naar Janneke en Eddy geweest. We hebben een 

interview afgenomen over godsdienst en alles wat er bij catechese 
en mis enz… te zien komt. 

Wehebben ook een artikel over sex en … over….bij moeder- 

overste en paterabt. Dit is echter niet te lezen voor mensen onder 

de 12 jaar en boven de 14. 
Ook een artikel over sterreporters voor 1 dag. Dat artikel is 

wel het beste gelukt. Den Tom zal er hopelijk veel eentjes voor 

geven. 

“* The wall “ 

Het begon heel lang geledentoen er vreemde wezens over de 

aarde heersten: er waren trollen en elfjes met hun vrienden de 

wolven. Er barstte een vulkaan uit en een deel stierf onder deze 

gloeiende massa. 

Een tijd later kwamen er wezens uit de grond en als die in 

kontakt met lucht kwamen, verstijfden ze tot paddestoelen. Een 

heletijd later werden deze paddestoelenbestrijd met kleine dingen. 
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Toen kwam er een elf met een panfluit en toverde alles in 

verschillende groottes: de mens werd groter en de paddestoelen 

kleiner. 

De mens ontwikkelde zich en één van die mensen was Aga 

met de kroon en deed de wolven en andere diersoorten bijna 

uitsterven. 

De dinosaurussen werden volledig uitgeroeid tot demens de 

vliegende shuttels uitvond met geweren en bommen, en bestreden 

toen Aga. 

Toen ontwikkelde de mens zich tot de mens van nu. Deze 

ontwikkeling duurde ongeveer 200000 jaar. 
De shuttels en dieren zijn al veel veranderd; de shuttels zijn 

gegroeid tot helicopters en vliegtuigen. Alsu dit niet kent, Ga dan 

maar naar Zaventem.… 
T&G 

“Waarom ben ik de enige spermatozoide die de overige 
driehonderd miljoen verslagen heeft 2“ 

Eigenlijk zou dit artikel bedoeld moeten zijn voor jvk’ers en 
andere te verdelgen ongedierte, zoals daar zijn : kakkerlakken, 

malariamuggen, tsé-tsé vliegen, bruine ratten die de builenpest 

veroorzaken en zo hele steden konden vernietigen in de 

Middeleeuwen( en daarvoor en ook erna), zwarte ratten die tbc 
veroorzaken en zo ook nog vandaag de dag in steden als Moskou, 
Kinshasa en Shangai vele slachtoffers maken. Muggen waartegen 

menin Peking volkscampagnes( of volkskampanjes )houdt, waarbij 

elke Pekinees(= inwoner van Peking) een vliegemepper krijgt 
waarna hij eendagenlange jacht op muggen kan makenalsonderdeel 
van de publiciteitscampagne voor de Olympische spelen, maar veel 
return hebben zeer niet van gekregen.… 

Honden die in China inde soep worden gedraaid, alhoewel ze 
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aan hun specialiteit “ Pekinees op grootmoeders wijze” nooit veel 

eten zullen hebben. (mits de hond hun specialiteit is…) 

Nuwe tochover return bezig zijn (2 zinnen geleden); VZW 

betekent toch zoiets als vereniging zonder winstoogmerk(of zo) 

Dit zou men de KL (dit wil niet “Kommunistische Liga” 

betekenen, maar wel “kapoenenleiding’”) eens duidelijk moeten 

maken. 
Weschrijvendit artikel ondertussen wel even in het majestei- 

telijk meervoud. 

DeKL zoekt duidelijk naar een manier van appreciatie voor 

hun personenkultus of (de officiele term) profilering. Eigenlijk zou 

hun boekhouding (op laptop) openbaar moeten zijn om zo het 

smeergeldspoor te kunnen volgen. Mogelijk zou dit spoor kunnen 

leiden naar investeringen in het V6-project, we hebben trouwens 

het sterke vermoeden dat de V6 een raket is die de Vl en de V2 

(en de 2pk)moet opvolgen, alhoewel ze degelijker en veiliger zou 

zijn enbeter bestand tegen roest. 
Het lijkt ons echter niet mogelijk dat er Duitse geleerden 

zouden meewerken aan dit project gezien hun talenkennis.(telefoon 

aftappenis trouwens niet echt nodig, schijnt het ons) 

Wehebben het dus over ongedierte : varkens dieteveel stront 

leveren, varkens die teveel lawaai maken en hun leiding verrot 

slaan… 
Laten we het ook nog even over mister X hebben. X is 

in dit geval niet de afkorting voor Christus hoewel bepaalde 

mensen er wel verlicht door geraken. Het gaat over ons aller 

Malcolm. Als je maar zwart genoeg bent dan geraak je 

hiervan in extase en begin je allerlei mystieke ervaringen te 

krijgen. Als je zover bent, kan je in zijn sympathieke klub 

opgenomen worden, de zogenaamde ““ Nation of Islam “. 

Ondertussen blijven we bij de onderkruipers, huismuizen, 
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pieren, omhooggevallen takleiders, AGRL( dit betekent niet 

AGRarische Lapzwans)… 

Inieder geval vallen onze jvk’ers eigenlijk nog wel meeals je 

dit alles gelezen hebt en je je nu zit te beklagen over de 

schrijverskwaliteiten van ondergetekende die anoniem wenst te 

blijven. 

PLANNING 
  

  

Mits wij het dom vindenom elke keer opnieuw een planning 

binnente leveren die we toch konstant moeten veranderen, zultu in 

het vervolg geen echte planning meer vinden bij de rubriek 

jongverkenners. 

Wij hebben deze beslissing genomen na anderhalf jaar in de 

leiding te staan en hopen op uw begrip. 
Daar wij afhankelijk zijn van een hele hoop externe factoren, 

zoals daar zijn : het weer, terrein, opkomst, leiding, zin, tijd, … … …. 

hebben wij besloten dat dit niet meer nodig is. 

Alser belangrijke datums zijn zullen wij het wel laten weten… 
De Leiding 

  pn 
“JVK? Staat da nie voor jzever verkopende kukkeli® 

Dann 
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Zondag …/../93 was het weer zo ver. Het was een mooie 

herfstdag met wat regen, wind en hier en daar wat blaadjes. En. 

onze verkenner-ploeg ging naar Turnhout met bandopnemer in de 

hand. In Turnhout aan-gekomen, splitsten we ons en gingen de 

plaatselijke cafeetjes af met enkele vraagjesin verband met 11.11.11. 
Enkele goed gevonden, intel-ligente vraagjes die onze verkenners 

stelden: 

- Wordt het geld van 11.11.11. goed gebruikt ? 

- Zou U meer geven als U meer resultaten ziet ? 

- Vindt U dat de armen van België voorrang hebben op 

de armen in andere landen ? 

-ENZ… 

Enkele personen die we van dichterbij zullen bekijken zijn: 

Tom Huygaerts, Patrick Van De Pol, Sven Meyendonckx, 

nen Johnny en nen Hollander. 
Tom Huygaerts liet zijn intellectuele brein de volle loop gaan. 

Per persoon die hij interviewde moest hij weer zeggen dat 0,7 % van 

de belastingen naar de armen gaat. 

Patrick Van De Pol liet zijn Engelse kennis boven komen met 

enkele uitspraken als : “Give you they money ?” 

“The Belgiums have moreright op the money.…” 

Ook Tom Huygaerts zijn Engels van’t zelfde. 

Sven Meyendonckx stemde goedknikkend in op een…, die 

de uitspraak (11. 11.1 1.- zoektuw eten zelf) in de mond nam. 
Nen Johnny wou geen extra belastingen betalen, geen steun 

bieden, geen nieuwe ideeën verschaffen. De normalereacties van 

dat luie ras dus. Nen Hollander kende wel het 1 1.11. 11.-bal, maar 

de 1 1.11.11.-aktieniet. 

Dit was dan dealoudetraditie voor hulp aan 11.11.11. vande 

verkenners, maar dan in een ander kleedjes gestoken. 
2 anonieme verkenners. 
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Op een zonnige namiddag…       

Kom op Babe's, iedereen toch zijn zwembroekje mee 277 

Laten we dan niet langer wachten… let’s go to Vossemeren at 

Lommel. Jawel, de verkenners gingener een gezellige namiddagje 
van maken in het tropisch zwembad van Vossemeren. Daar 

aangekomen gingen ze rechtstreeks richting zwembad. Ik kon niet 
langer meer wachten. Mijn geduld was op. Ik zou en moest als 

eerste van de verkenners het water in. Dat geeft toch zo’n lekkere 

kick. 
Whoaaaa, mooie meisjes in badpak en oh whoaa mooie 

johnnies met een tarzanslipje en whoaaaa zie daar 14 Verkenners 

ineen ….… 

Plons het water in. Na een eerste kennismaking met de 
wildwaterbaan kon de pret al niet meer stuk. Je lekker laten 

meeglijden met het stromend water, personen die naast je komen 

zwemmen en duwen, enkelen die echter een poging waagden om 

iemand anders zijn zwembroek af tetrekkenenz… 

Na bijna 3 en.een half uur ons van harte geamusseerd te 

hebben trokken we uitgeput maar voldaanterug huiswaarts. 

Ik vond het één van de betere vergadering die we al gehad 

hebben. 
JP VAN(DIJCK) 

Kerstfeestje 

Vlak voor kerstmis, op een vrijdagavond, was het Kerstfeestje 

van de verkenners. Om 20.00 Hr werden we met “smoking“ 

verwacht aanhet lokaal dat voor dezegelegenheid in een kerstkleedje 

gestoken was. Daar aangekomen kregen we van de leiding wat 

schuimwijn, Looza, chips… . 
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De schuimwijn was echter een 3de klasse wijntje. Maar wat 
wil je voor een prijs van 29 Bfr./per fles. 

Na deze receptie kon uiteindelijk het self-made Ravelse 

Monopolyspel beginnen. Er werden groepjes van 4 personen 

gevormd. Elk kreeg een kleur en voldoende startgeld. Elke keer 
dat men op “Gratis Start’”” kwam ging dit gepaard met een cadeau 

en voorts kreeg men de volledige pot(geld). | 

Na een half uur spelen rezen de eerste huisjes en fabrieken uit 
de tafel zoals onderandere Nejke Van Gils Velo’s, Ijsklokje 

Ravels, frituur Eugene, enz…. 

Tussendoor werden er 2 rustpauzes ingelast waar men dan 
kon onderhandelen wie wat nog wou kopen. Dit verliep niet altijd 
volgensde regels. 

Het einde naderde. De eerlijke winnaars werden dan ook 

beloond met een echte fles schuimwijn. 
Guy Snels (één van de winnende ploeg) 
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De jintak: een wereld op zich 

    

  

      
Zoals velen onder ons reeds mochten ervaren brengt elke 

overstap van een jongere naar een oudere tak binnen de groep de 

nodige veranderingen met zichmee. Deze veranderingenstellen zich 

echter deste sterker in demate dat het leeftijdsverschil tussen deze 

tweetakken groter wordt. U zal dan ook begrijpen dat een overstap 

van 6-7 jarigen naar een groep jongeren die zomaar eventjes 10 jaar 

ouder is ook voor mij de nodige aanpassingen vroeg. Tochdurfik 

testellendat weer binnen de jintak weerom in geslaagd zijnom een 

gedurfd programma optestellendat een evenwicht vormt tussen het 

leren omgaan met verantwoordelijk en het leren beslissingen nemen 

in groepsverband, dit alles overgoten met een sausje van avontuur 

en engagement. De jintak verschilt in die zin essentieel vande andere 
takken dat hier de leidingstaak omgevormd wordt tot een BEGE- 
leidingstaak. We zien het dus alsbelangrijkste taak dan de jins zelf 

initiatieven nemen die wij dan met de nodige know-how zullen 

trachten te ondersteunenen begeleiden. 

Op een memorabel planningsweekend in een godvergeten 

achterbuurt van het Molse enige tijd geleden, werden de be- 

langrijkste doelstellingen voor dit jaar uitgewerkt. Enenkelemaanden 

later kunnen westellen: er zit pit in de jintak. De ideeën beginnen 

stilaan vorm te krijgen en ook de nieuwkomers binnen de tak 
beginnen stilaan hun draai in het geheel te vinden. Wie dit jaar de 

‘Pierenrally-nieuwe versie’ meemaakte zal direkt begrijpen wat ik 

bedoel. Maar er is meer. Zo zullen we het niet nalaten om in de 

nabije toekomst Ardeense gebergten te trotseren, de nodige 

hoeveelheid kultuur op te snuiven en ook aktiviteiten te ondernemen 

die onze groep overstijgen. Er zijn vergaderingen gepland met 

mentaal gehandikapten, met jintakken uit onze buurt en we zullen 

deelnemen aan een wellicht avontuurlijk jinweekend in de 

paasvakantie. Daarnaast zullen eind maart ook onze stem nog 

verheffen in de optocht voor verdraagzaamheid en demokratie in 
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Brussel. Enterwijl wij eventjes wat examentjes aflegden, leerden 

onze jins de eerste knepen van het leidersvak als stagiairs bij de- 

kapoenen- en welpentak. En dan iser natuurlijk nog onskamp. We 
mogen geruststellen dat het weer een unieke uitstap inde bestaans- 

geschiedenis van de jintak in onze groep betreft. Of hoe had u een 

10-daagse door de vlakten en gebergten van Hongarije anders 

gezien. Kortom weer één van de uitdagingen waar de jins bewust 

voor gekozen hebben en waarvoor ze nu reeds allerhande lektuur 

doornemen, kwestie van te weten aan welke levensvormen men 

zich daar zoal mag verwachten, welk voedsel zo’n 10 dagen het 

onze zal worden, welke dingen hier nogal gevoelig liggen, enz. 

Het zal u hopenlijk duidelijk geworden na deze kleine 

inhoudelijke schets; de jintak is duidelijk een wereld op zich 

en niet zomaar een stoomgroep naar leiding toe. Dank zij 

onze voorgangers zijn wij er ook dit jaar weer in geslaagd 

deze tak een eigen profiel aan te meten waarin enkel jins zich 

herkennen en waarbinnen de nodige kreatieve ideeën hun 

uitwerking kunnen krijgen. Het is dan ook in die zin dat wij 

onze taak zien als het stimuleren en aanmoedigen van 

dergelijke initiatieven. 

Profilering, doelstelling, … ? Geef mij maar nen Duel”) 

Dirk R 
  

  

  

  
 



  

  

      

  

  
Dit ts een artikel voor jins, jin-ouders, jin-lieven, jin-fanclubs 

en andere jin-liefhebbers en hebsters. 
  

  

Zoals u allen reeds weet gaan de jins gedurende de 

zomervakantie van 13 juli toten met 24 juli naar Hongarije 

om aldaar hun jinkamp door te brengen. 
  

Waarom naar Hongarije? Wel Hongarije is een prachtig land 
dat nog steeds onbekend is voor de doorsnee massa-toerist. Het 

is een land met een uitgesproken fantastisch kunst- en cultuurpa- 

trimonium, eenrijk verleden en een prachtige natuur. Plusdit wordt 
deeerste keer in het roemrijke bestaan van scouts Sint Servaas dat 

een tak dit land bezoekt. Wij zullen de eer en het genoegen hebben 

om de eerste Sint Servaas vlag in Hongaarse bodem te planten. 

(terwijl de verkenners hun vlag bij die andere 15 in Ierland mogen 

steken, lekker pheu ). Maar om eerlijk te zijn “het is goedkoop’. 
12 dagen Hongarije : busreis heen en terug, terplaatse een 

huis, eten en een autochtone raadsman terbeschikking en een 

reservatieverzekering voor de luttele prijs van 10500 Bef. Dezereis 

wordt u aangeboden en verzorgt door JEK A (n.v.d.r.:JEK A, onze 

partner in buitenlandse reizen naar Ierland, Frankrijk, Engeland, 

Oostenrijk, Oekraine?, … en nu ook Hongarije) 

Waar in Hongarije? In de Donau-bocht, een gebied in het 

noorden van Hongarije, op ongeveer 40 km van de hoofdstad 

Boedapest. Die we natuurlijk ook gaan bezoeken. Voor bange 

ouders: Neen, wij zitten niet in de buurt van het oorlogsgeweld in 

ex-Joegoslavië. 

Wat wij gaan doen in Hongarije ? Geen idee, het 

kampprogrammamoet nog wordenopgesteld. Niet doorde leiding, 

maar door de Jins. In ieder geval zal het een goed gevulde vakantie 

worden met: interessantedingen, mensen, gebouwen, ontspanning, 
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plezier en vertier, tochten … 

Moeten wij als ouder heel de pot betalen, en hoe zit het met 

bijkomende kosten voor uitstapjes, museumbezoeken,… ? In 

eerste instantie betaald u het volledige bedrag nl. 10500-Bf maar 
wij hopen uw spruit mee te kunnen nemen voor circa 6000 

Belgische Frankskens, wat ons inziens niet veel is. De rest van het 

bedrag zalu danterugkrijgen. Die 4500-Bf wordt bijbetaald door 

de groep, voor dit deel heeft uw zoon Bloed, zweet en tranen 

gelaten op activiteiten als Mosselfeest, Bultrock, rommelmarkt en 

CD verkoop. Goed hè!!! 

Verdere informatie volgt nog. 
  

Graag hadden wij geziendat per deelnemende jin 

10.500,-Bfr wordt gestort op rek: 
JINS SINT - SERVAAS 416-7038659-42 

met de vermelding ‘kampgeld+ naam van de Jin’ 

Dit voor 1 april.     
  

Eerst waren we van plan om een info-avond te organiseren 

voor de ouders, maar dat ís bij nader inzien stom omdat wij op 5 

minuten alles gezegd hebben en daarom danook dit artikel. Mocht 

u dan toch nog vragen hebben dan kunt u altijd terecht bij onze jin- 

infolijner op telnr 65 66 20 en 65 78 82. Wanneer u dat wenst 

komen we zelfs een avondje langs om wat uitleg te geven 
Hoogachtend Jins en hun begeleiding. 
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Witte zondag 
te de ue ole ke Ne ke Je He Ae He A 

  

  

      

  

Zondag 27 maart 1994 doen ze het weer eens: de vredes-, milieu-, 

sociale en jeugdbewegingen van alle soorten en kleuren stappen weer door 

BRUSSEL. Hand in Hand heet die grote manifestatie. Niet zomaar. Neen. Die 
dag komt, hopelijk, heel Vlaanderen mee op voor enkele belangrijke sociale 
thema’s: voor verdraagzaamheid en demokratie, tegen racisme en extreem 

rechts, voor gelijke plichten en gelijke rechten voor iedereen, voor jobs voor 

iedereen, voor solidariteit tussen eenieder, … 

Ook wij, Ravelse scouts, net zoals alle andere Vlaamse scouts en 

gidsen komen die dag mee op voor verdraagzaamheid en demokratie. Die 

bewuste zondag werd ondertussen reeds omgedoopt tot witte zondag, 

Omdat we met zijn allen er iets willen mee doen. We nodigen daarom ook 

iedereen uit om die dag een “witte das” in plaats van onze traditionele geel- 

blauwe groepsdas te dragen. Een oud laken of een ander stuk witte stof en 

een schaar zijn de enige grondstoffen. 

Met de oudste takken (verkenners en jins) trekken we normaal gezien 

met de bus richting Brussel om er samen met alle andere jeugdverenigingen 

de kop van de Hand in Hand-manifestatie te vormen. De scoutsmeute zal voor 

deze gelegenheid begeleid worden door een zuiders orkestje op een zelf 

gesjorde wagen en er zullen ook scoutsvlaggen van andere scoutsverbonden 

uit verre landen mee gedragen worden. We dragen er natuurlijk ons uniform 

omdat we als scouts- en gidsenbeweging willen deelnemen. 

De kapoenen, welpen en jongverkenners blijven in Ravels. Voor hen 

zijn er speciale “verdraagzame vergaderingen” uitgewerkt. Het grote-witte- 

dassen-bosspel, een wereldreis, de eigen-volk-eerst-stinkt-show, een zuiderse 

kooknamiddag, … Mogelijkheden genoeg. Meer info bij jullie takleiding. 
  

  

    

Praktisch: 
iedere scout draagt op zondag 27 maart een witte das. Vind je thuis 

geen oud laken? Geen paniek! We maken er op de scouts dan wel enkele. 

Oude witte lakens zijn bij deze dus welkom. 
  

  

PS: Ouders en sympathisanten zijn natuurlijk ook welkom. Meer info 

Staf 
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Groepraden 
He He He He He A He       

  

  

Ongeveer om dedrie weken komt de gehele leiding bijeen om 

op een groepsraad alle scoutszaken te bespreken. Alles wordt 

samen besproken en iedere leider heeft er zijn zeg. Bij onenigheid 

wordt er gestemd, maar er wordt steeds gestreefd naar een 

consensus (waar heb ik dat nog gehoord). Wat staat er zoal op de 

agenda: | 

-afspraak volgende groepsraad 

-de post 

-takevaluaties afgelopen vergaderingen 

-organisatie kampen, groepsvergaderingen, … 

-problemen binnen takken en groep 

-financiële stand van zaken en organisatie geldaktiviteiten 

-verslag werkgroepjes 
„aankoop spel- en ander materiaal 

-onderhoud materiaal en lokaal 

-vragenkwartiertje 
-de onvermijdelijke “wat heb jij gisteren (zaterdag) gedaan?” 

De agenda wordt minstens | week op voorhand door de 
groepsleiding (Staf en Dirk M.) bekend gemaakt en de leiding kan 

er hun puntjes op aanbrengen. Onze groepssecretaris (Bert H) 

zorgt telkens voor een verslag. 

Wat heeft de groepsraad afgelopen periode allemaal beslist 
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Een overzichtje: 

-aankoop legermateriaal: 100 sets bestek, 3 
  

warmhoudketels(301), 1 grotebraadpan en 10 kitbags (de tenten 

zijn in geen al te goede staat meer) 

-Kristof VN gaat detaak van lokaalbeheerder met detijd van 

Ward overnemen 

-wij gaan op de jeugdraad een eigen voorstel tot subsidiëring 

van dejeugdverenigingen indienen 

-als alles meezit gaan we in ?95 op kamp in de provincie 

Brabant, meer bepaald in Veltem 

-werkgroep lokaal zorgt dat het water afgelaten wordt bij 

strenge vrieskou 

-bespreking Klepper+afspraken deadline 

-de takken gaan zelf eits rond CHRiústelijke MENswording 

uitwerken 

-IQ-kwis was zeer chaotisch, nieuwe voorstellen zijn welkom 

-momenteel hebben we lid 102 (eksklusief 18 leiding en 16 

groepscomité) mogen verwelkomen, een rekord! 

“-film Junglebook werd door de groep aangekocht en reeds 

afgespeeld 

-wij schenken 1000 Bef aan Make-a-wish Turnhout 

-straffen dienen pedagogisch verantwoord te zijn 

  

  

  

  

  

  

Voor meer info kan u terecht bij de groepsleiding. 
Zaken i.v.m. werking, takproblemen en geld worden enkel 

binnendeleidersgroep besproken en worden niet openbaar gemaakt 

ombegrijpelijke redenen. 
Staf 
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Het jeugdbeleidsplan 
nek hek He Ae te ke te te Ie Ae Je Ie Ae de de he He He 

  

    

  

  

De voorgeschiedenis. 

Vroeger (en verlopig nu nog) wordt het jeugdwerk via allerlei 

kanalen gesubsidieerd. Ook onzescoutsgroep ontvangt heel wat 

subsidies. Zo mochten we vorig jaar heel wat centjes ontvangen, 
meerbepaald: 10.500 Bef van de gemeente (jaarwerking), 5.940 

Bef van de provincie (kampsubsidie), 20.000 bef vanwege de 

Vlaamse gemeenschap-dienst kultuur (subsidie Bultrock) en nog 

eens 22.947 Bef vande Vlaamse gemeenschap-bestuur jeugdwerk 

(jaartoelage). Totaal komen we zo op de mooie som van 59.387 
Bef. Daar bovenop krijgen we ook heel wat logistieke steun van 

onze gemeente (uitleen materiaal, kamptransport, steunlokalen, …) 
en krijgen weook jaarlijks een melksubsidie van de Europese Unie. 

Heel wat, zalu ongetwijfeld denken. Dochdit bedrag is ontoereikend 

om onze jaarwerking te financieren. Gelukkig brengen onze 

geldaktivieiten heel wat zaad in het bakje zodat wij alles wat we 
nodigen hebben in eigen beheer kunnen aanschaffen en fin: „cieren. 

Denken we maar aan het lokaal en alletoebehoren, spelmateriaal, 

kampeermateriaal, financiering kampen en groepsreis en noem 

maar op. Subsidies betekende in het verleden dus: veel papierwerk 

invullen en hopen dat je bij de gelukkigen bent … Daai komt nu 

verandering in. 
De toekomst. 

Onlangs werd een nieuw dekreet 1.v.m. jeugdwerking 
goedgekeurd in de Vlaamse raad. Men wil voortaan alle mogelijke 

subsidies bundelen en de gemeente zal voortaan de centjes verdelen. 

Zo krijgt de gemeente Ravels voortaan een bedrag van 881.456 

Bef toegespeeld. Hoe gaat nu die verdeling gebeuren. Wel, eerst en 

vooral wordt het totale subsidiebedraag bepaald door het aantal 

jongerentussen 0 en 25 jaar, wonende in Ravels. De verdeling van 
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et geld moet gebeuren via een driejaarlijks op te stellen 
jeugdbeleidsplan. Dit plan wordt samengesteld door mensen van de 

jeugdraad (Guy Verelst zit mee in de stuurgroep), mensen uit het 

onderwijs, derijkswacht, de bond van grote en jonge gezinnen, … 

Kortweg iedereen die iets met jeugdwerking te maken heeft. Zij 

hebben de taak het plan op te stellen, rekening houdende met alle 

eisen en behoeften uit allejeugdhoeken. Zo dient er stilgestaan te 

worden bij de behoeften vande jeugd: is er nood aaneen jeugddienst 
ofeenjeugdontmoetingscentrum, wat met de politieke vluchtelingen 

en andere buitenlanders, moet er geen jeugdwerking in Weelde- 
statie zijn, … De groepsformulieren moesten ondertussen al binnen 

zijn enop 9 maart heeft vervolgens deeerste inspraakronde met alle 

verantwoordelijken plaats. Er zullen ook telefonische enquetes bij 

de Ravelse jeugd gehouden worden. Daarna kan destuurgroep aan 

het werk en dienen de jeugdraad en de gemeenteraad het plan goed 

te keuren, waarna het ter goedkeuring opgestuurd dient te worden 

naar de Vlaamse gemeenschap. Keurt die het plan goed, dan kan 

de geldverdeling een aanvang nemen. Bij negatief resultaat moet van 

vooraf aan begonnen worden. Het jeugdbeleidsplan wordt opgesteld 

voor een periode van 3 jaar en nu maar hopen dat het tot een 

rechtvaardige verdeling komt. 
Guyen Staf 

  

C ze moesten mij hier wat meer subsidies geven ! 1) 
  

  

  

 



  PIONIERS 

tfafinamidda 
    

  

  

      

perste Sa 
Op zaterdag 26 maart, trekken 
de Pioniers hun beste beentje 
naar voren tijdens de eerste 
Squash - fa - fiinamiddag! 

      
       
     

   

  

  

Meer iets voor de echte 
aktievelingen onder ons : 
dus … / 

  

  

Een gezellig Squash-tornooitje, 
met teglijkertijd mogelijkheid tot 
Fitness en achteraf een heerlijke, 
pasta om af te sluiten!! 

  

  
  

Pionierkalender 1994 
    

  

    

26 maart 1° Squash-ta-fit-namiddag | | 

len 2 april Bultrock | 

12 apnl Mini-voetbal tegen de Turnhoutse Rijkswachters 

mei Heksenwandeling 

27 augustus Bezoek De Biesbosch met de kinderen 

23 september “Love and Marriage Party” van Kris & Annick P 

8/9 oktober Rafting-Outdoor 
vooraf een briefing “Chez Maddy © 

10 december Jaarlijks etentje 

1) Aperitiefconcert     
    | I IË | st
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-we onlangs onze verzameling spelmateriaal mochten uitbreiden 

met een heuse sjoelbak geschonken door dokter Roos, waarvoor 

onzedank 

-de nieuwe kachels in het welpen- en jJongverkennerlokaal veel 
warmte afgeven 
-er 40 mensen minder op ons mosselfeest zijn komen eten 

-wetochnog een zéér aardige duit verdiend hebbenen hiervoor alle 

aanwezigen willen bedanken 

-River Phoenix het Bultrockconcoursinde parochiezaal van Ravels- 
eel heeft gewonnen en zodus ons Bultrockfestival op zaterdag 2 
april a.s. mogen openen voor 20 Brothers House, Nemo, deus, 

Channel Zero, Fun-da-mental, Burma Shave, The Revolutionary 

Dub Warriors en Edward II 

-onze Benny roadieis bij River Phoenix 

-de Plagiat-beatles op 1 april hun ding komen doen op de sixties- 

party inde Bultrocktent 
-de muurschildering in het jongverkennerlokaal van een extreem 

hoog niveau is 

-er zeer veel uren in gekropen zijn 

-Ruben (de ontwerper) een kunstenaar in speis 

-groepsfotograaf Philip nu ook al persfoto’ s van TheRevolutionray 

Dub Warriors (UK) in omloop heeft gebracht 

-de Moesi en den Busters (de groepsleiding) inkopen zijn gaan 

doen op de verkoop van legermateriaal in Glabbeek 

-het daar zo druk was dat we al blij zullen zijn als dat de helft van 

onze wensen worden ingewilligd 

-we ondertussen de kaap van 100 leden (exklusief leiding en 

groepscomité) bereikt hebben, hip hip hoera voor ons allemaal 

-de bouw van het gidsenlokaal niet zo goed vlot op het ogenblik 

-wede gidsen en hun groepscomité nog veel succestoewensen en 

misschien wel eens een handje komen toe steken 

  

 



Scoutswijzer ! 
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26-27 feb 

1 1 maart 

12 maart 

20 maart 

27 maart 

lapril 

2april 

8 april 
10 april 

16-17 apnl 

24 april 

1 mei 

8 mei 

13 mei 

22 met 

10-22 juli 

13-24 juli 

21-31 juli 

23-31 juli 

26-31 juli 

    

    

evaluatieweekend leiding 

jinko leiding 

werkdag lokaal 

groepsraad 

witte zondag 

Sixties party met Plagiat-beatles 

Bultrock 

jinko après Bultrock 

groepsraad 

welpenweekend 

kapoenendag 

groepsraad 

groepsreis 

deadline volgende Klepper 

groepsraad 

verkennerkamp Ierland 

Jinkamp Hongarije 

jongverkennerkamp Amel 

welpenkamp Amel 

kapoenenkamp Amel 

_FOTOFINISH 

   



  

  

      

  

Groepsleiding: 

Hans Heylen 

Staf Seurinck 

Kapoenenleiding: 

Benny Adriaenssens 

  

Dirk Rombouts 

Frank Van Dun 

Kristof Van Nooten 

Welpenleiding: 

Wim De Kinderen (Hatt1) 

Nick Heyns (Baloe) 

Jan Seurinck (Akela) 

Ivan Verschueren (Rikki) 

Jongverkennerleiding: 

Dirk Adriaensen 

Dirk Moeskops 

Ruben Swannet 

Tom Van Den Borne 

Philip Verstraeten 

Verkennerleiding: 

Frank Dehaene 

Ward Seurinck 

Patrick Verstraeten 

Jinleiding: 

Bert Hendrickx 

Hans Heylen 

Materiaalmeester: 

Guy Verelst 

Groepscomité: 

Ludo en Loes Van Dun 

Joan en Leen Heyns 

Frank en Clara Aerts 

Guy en Mieke Hendrickx 

Johan en Jeanne Van den Broeck 

Luc en Elly Hautera 

Jef en May Van de Pol 

Jef en Anita Jonckers 

  

  

  

  

  

 


