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voorwoord 
  

  

    

  

    
Beste scout, ouder, pionier, sympathisant, 

Samen metde jaarlijkse eksamenskoorts onder de ledenende 
leiding slaat ook weer de kampmikrobe toe onder alle scouts. Naar 
jaarlijksetraditietrachten wij ook dit jaar weer ons scoutswerkjaar af 
te ronden met het grote orgelpunt: het kamp. 

Ditmaal gaan we op takkampen. Kapoenen, welpen en 

jongverkenners trekken na een afwezigheid van 8 jaar terug richting 

Ardeensehoogvlakten. Meerbepaald naar Amel, tegen Burg Reuland. 
De verkenners en jins zoeken naar tweejaarlijkse gewoonte weer het 
buitenland op. De verkenners trekken naar hun vertrouwde Ireland 
waar menig tochtje en beklimming van heuse bergen op het programma 
zullen staan. Voor het eerst in onze Ravels scoutsgeschiedenis trekt 
ereen groep naar het vroegere Oostblok. De jins zullen in Hongarije 
zeker gekonfronteerd worden met een totaal andere kultuur en 

levensgewoonten. Ongetwijfeld het toppunt uithun jaarwerking. 
Naar aanleiding van onze kampen heeft de leiding ook nu weer 

een kampklepper en een kampinfo-avond inelkaar gebokst. Hiermee 
trachten wij u zoveel mogelijk info te verschaffen. Mocht u na het 

lezen van deze Klepper en het bijwonen vande kampinfo-avond met 
nog vragen zitten, aarzel dan niet om kontakt op te nemen met 
desbetreffende takleiding. 

Het inschrijven voor de kampen gebeurt met de 
inschrij vingsstrook midden in deze Klepper. Mogen wij u vragen dit 
dokument zorgvuldig in te vullen en te handtekenen en tevens te 
voorzien van een strookje van uw ziekenkas. Breng het vlug bij uw 
takleiding binnen, want het is een essentieel onderdeel voor onze 
kampvoorbereiding. Betalen gebeurt via overschrijving op onze 
groepsrekening. Meer info vindtu verder in deze Klepper. 

Alvast veel leesplezier en een tof kamp. Met al uw vragen en 

ideeën bent usteeds bij de leiding welkom. Nog een stevige linker en 

begin alvast maar af te tellen voor het grote avontuur. 
Staf 

  

 



  

In Memoriam Frank Dehaene 
    

  

      
Frank, ik herinner me nog goed, E     

het moet zo’n 10 jaar geleden zijn 

toen je op de scouts langs kwam om te vragen 

waar je je kon inschrijven. 

Frank, … mager, schuchter, een beetje verlegen, 

zo kwam je toen als vijftienjarige verkenner over 

maar met de jaren zagen we je volledig openbloeien 

en later bij de leiding behoorde je tot de trekkers 

van onze scoutsgroep. 

De man waarop steeds kon gerekend worden 

en die steeds klaar stond. 

De man met de gekke 1deeën 

die zo graag met zijn gasten omging. 

De man met respekt voor de traditionele waarden binnen 

scouting. 

Maar vooral de man met zijn zin voor humor, 

eigenlijk wel de grote lolbroek, 

die steeds te vinden was voor één of andere goede grap. 

Reeds vanaf je eerste kamp als leider in Recht 

kreeg je al je bijnaam : de Muft. 

In het begin nog een onschuldige indianen-bijnaam, 

later je roepnaam onder de leiding. 

Naast de scouts was je ook wel steeds te vinden 

voor een goede babbel en een lekkere pint. 

Je levensleuze was trouwens niet voor niks: pluk de dag! 

Deze zomer zou je nog mee op kamp gaan naar lerland. 

Er stond eigenlijk nog zoveel op het programma en 

plots … plots was er die grote leegte. 

Alles schijnt nu stul te staan, 

iedereen laat het hoofd hangen, 

en toch, toch moeten we voort, 

je zou niet anders gewild hebben. 

Frank, bedankt voor al die toffe jaren, 

we zullen je nouit vergeten, 

integendeel, we zullen je allemaal missen. 

Frank, tot weerziens. 

de leiding 

  

 



  

Zo was het vorig jaar 
  
  

  

  

      

Juli93. Een periode omniet gauw te vergeten. Merkenveld in 
Zedelgem fungeerde als kampplaats voor ons groepskamp. 
Kapoenen, welpen, jongverkenners, verkenners, jins en 

groepscomité kampeerden er gezellig naast elkaar. 

Merkenveld gaat de geschiedenis inals het regenkamp. Het 

heeft er slechts één dag niet geregend, met name de voorlaatste dag 

met het kampvuur alsapotheose. Wie herinnert zich trouwens niet 

meer de grappen en grollen van Grote Meneer Kaktusen Meneer 

‘K Weet Niet en de schelle stem van Mevrouw Stemband. En het 

mooie gebouw met bedden voor de kapoenen. De allerkleinsten 

zijn heus hun seinspelen, de walkie-talkie’s, de pannekoeken, de 
filmploeg en het uitstapje met het busje naar het grote zwemband 

nog niet vergeten. De welpen zullen zich het Marskonijn, de avond 

in de ijskelder en hun uitstapje naar de zee heus nog wel levendig 

kunnen voorstellen. De jongverkenners bouwdden er een mooie 

kamphoek op met klimrek en een heuse dam in het nabijgelgen 
riviertje. De verkenners haddener een superkamp met uitstappen 

naar de zee en zelfs Tien om te Zien. De jins kwamen er moe en 

uitgehongerd aan na hun kleine trip in Good Old England. Ons 

groepscomitébrachtende jinser terugbovenop met hun overheerlijke 

maaltijden met enkel verse ingrediënten. 

Maar Merkenveld was eerst en vooral het groepskamp met 

het grote moordspel “Cluedo”, de gezamelijke para-kommando- 

tocht “Verleg jegrenzen”, het groteinfobord ende veletakgronden 

en natuurlijk de redaktie van onze eigen krant “Het signaal”. Die 

mooie herinneringen pakken ze ons nooit meer af. 

Ik ben benieuwd wat we nu weer allemaal gaan beleven in 

Amel, Ierland of Hongarije … “T iste hopen dat de weergoden ons 

nu wat beter gezind zijn, want Zo’nregenkamp als vorig jaar zouden 

onze gehavende tenten en “mannen” geen goed doen. In ieder 

geval zullen we er trachten het beste van te maken, of niet soms! 
Staf 

  

 



  

  

  

        

    
  

ONS KAMPADRES: 

Michels Vinzenz 

Scouts Ravels 

NAAM SCOUT 

Schoppen 79 
4770 AMEL 

  

        

  

  

  

 



  Onze kampplaats in Amel 
       

        

Een drietal jaren geleden werd het idee opgevat omnog eens 
optakkampente gaanin de Ardennen. Inderdaad het is al geleden 

van Recht in de zomer van 86 dat we nog eens onze tenten op 

Ardeense hoogten hebben opgesteld. Alzo gezegd, alzo gedaan. 

Het heeft echter toch wel enkele zaterdagen in beslag genomen 

vooraleer weeen geschikte kampplaats gevonden hadden. Ofwel 
waren de bezochte plekkente duur, ofwel te viesenniet onderhouden, 

maar meestal al lang verder verhuurd. Gelukkig viel de kampplaats 

in Amel direkt in de smaak van onze noeste zoekers en voldeed ze 

aan alle gestelde eisen. Een korte beschrijving van het geheel. 

Onzekampplaatsis een oudegerestaureerde hoeveintypische 
Ardeense stijlen bijgevolgdus ook deels opgebouwd uit natuursteen 

en vervolgens gehuld in een typische wit kleedje van kalk. Er zijn 

twee slaapplaatsen voorzien. De welpen slapen net boven de 

vroegere stallen. Die oudestal istrouwens omgebouwd tot sanitaire 
plaats met inbegrip van douches. De kapoenen slapen op de zolder 
van één vande bijstallingen, waarin op het gelijkvloers de keuken 

en opslagplaats ingericht zijn. Dekeuken valt wel laag uit (maximaal 

1,90m) maar is zeer goed ingericht en alles is er aanwezig. De oude 

schuur doet dienst als eetplaats en verzamelplaats bij slecht weer. 

Ze meet ongeveer 10m op 20m. 

Voor dejongverkenners is er net achter de hoeve een grote 

kampeerweide. Er is plaats genoeg om alle tenten en sjorkonstrukties 

teherbergen en hopelijk komt er ook een imense vlaggemast bij. 

Amel ligt bovendien vlakbij Burg Reuland en bijgevolg 

middenin eenrijk bebost gebied met enorm veel groen. Eris plaats 
genoeg voor eenstevig bosspel ofeen leuk partijtje potteke stamp. 
Alsje bovendien nog weet dat Amel slechts een scheet groot is, er 

slechts éénkampplaats is, de mensener zeer vriendelijk zijn en Duits 

sprekenende eigenaar herr Vincenten zijn vrouw toffe mensen zijn, 

dan zijn alle ingrediënten voor een superkamp aanwezig. 

  

Staf 
  

 



  

  
Tatsachenbericht über Amel 
  

  

             
  

Die deutschen Landschaften sind ausserordentlich vielfältig 

und reizvoll. Niedrigeund hohe Gebirgszüge wechseln mit Hochflägen, 
Stufenländern, Hügel-, Berg- und Seenlandschaften sowie weiten, 

offenen Ebenen. Von Norden nach Süden unterteilt sich Deutschland 
in füúnf grosse Landschaftsräume: das Norddeutsche Tiefland, die 
Mittelgebirgsschwelle, das SüdwestdeutscheMittelgebirgsstufenland, 

das Süddeutsche Alpenvorland und die Bayerischen Alpen. 
Naeen helse periode van stevig lobbyen werd het doel bereikt: 

In 1919 werd ons kleine landje vergroot. In Versáilles, nabij Parijs, 
tekenden enkele zwaarwichtige vertegenwoordigers van de 

overwinnaars van WO I, waaronder Frankrijk en Groot-Brittannië, 
en van de verliezers, de Duitsers, een akkoord: het Verdrag van 
Versailles. In dathandvest werd ook België vernoemd. België kreeg, 
naast Rwanda en Burundi, ook een ietwat minder problematisch 

gebied toebedeeld: een stuk van het westelijke Duitse grondgebied, 
de zgn. Oostkantons. Eupen, Malmédy en Sankt-Vith, maar ook een 

hele rits kleine dorpjes, waaronder Amel, waren voortaan Belgisch. 

De oorlogsbuit werd verdeeld, Duitsland moest en zou boeten, zo 

luidde het officieel. Inde wandelgangen wistmen wel beter: de VTB- 

VAB had Neckermaas een serieuze loer gedraaid. Voortaan moesten 
wij Belgen niet meer naar het buitenland om “vielfältigen und 
reizvollen Landschaften zu betreten”. Nu hebben we het allemaal 

zelf, de omzet is verzekerd, het BNP groeit wederom. 

Om dehuidigeregeringscoalitie een steuntje in de rup te geven 
besloten wij, leiders van de scouts, een bezoekje te brengen aan Amel 

en aldaar wat geld te spenderen. Aangezien de totale overheidsschuld 
dankzij het Verdrag van Maastricht in 1996 nog maar 60% van het 
BNP mag bedragen (nu 120%), en die schuld niet erg te beheersen 

valt, besloten wij te handelen vanuit een alternatieve tactiek: we 

vergroten het BNP gewoon, waardoor de schuld procentueel 

afneemt. Enfin, soit, op 26 en 27 februari gingen we op zoek naar de 
“enig overgebleven Belgen”. 

Na wat speurwerk hadden we ze gevonden. Amel-Schoppen, 
onze kampplaats in juli en één van de talloze gehuchten van groot- 
  

 



  

  

Tatsachenbericht über Amel 
  

  

        

  

  

  

Amel, telt welgeteld één straat met een enigszins vreemd systeem 
van huisnummering: hier staan de even en oneven nummers niet elk 

aan een kant van de weg, nee, de nummers zijn doorlopend aan de 

rechterkant van de weg, waarna ze verdergaan aan de linkerkant 

eens je het einde van de straat bereikt hebt. In de loop van het 

weekend hebben we ook de andere bezienswaardigheden van het 
dorp selectief aan een onderzoek onderworpen: twee café's, één 
kerk en dancing “Pacifique”. Op nr. 79 aangekomen werden we 
gastvrij ontvangen door de verhuurder en werden we ‘s avonds, 

onder het genot van gebarbecuede “tote Beeste” en andere 

“Kadaver” ingewijd in de plaatselijke gebruiken. 
Na een verkwikkende nachtrust gingen we de volgende morgen 

op verkenning uit inde omgeving. “Jongens,” denk je dan meteen bij 
jezelf, “hier kanje nog écht speujlen, vrijen onbekommerd, door bos 

en dal, over berg en rivier.” Nietgestoord door enig autogeraas leef 

je jezelf hier uit en weer in. De keuken, twee slaapzalen, een 

overdekte hal en een grote sanitaire blok geven je een sterk gevoel, 
waardoor je de gevaren die om elke hoek schuilen gemakkelijk 
aankan. Everzwijnen, reebokken, het paard van Caligula, Annemieke 
en Rozemieke, CD's met “explicit lyrics”, niet is je teveel, alles Is 
mogelijk. Kapoenen, welpen en jongverkenners: tussen 20 en 31 juli 

is het van jullie! Als je mee gaat natuurlijk. Ik zou er niet lang over 
nadenken: Gewoon doen! 
  

WimD.K. 

Cabone, Lone, Lore Lore \ 

| 4) AA ke: 
  

  

  

 



  

Routebeschrijving 
    

  

Ravels-Amel   

  

      
Ravels * Turnhout * Geel * Geel-Punt. 
Hier neem je de E313 richting Hasselt/Luik. Je blijft de E313 

volgen tot de richting Verviers/Aken staat aangegeven. Deze 
richtingaanwijzer volg je, je zou nu op de E40 moeten terechtkomen. 
Je volgt de E40 tot de richting Verviers staat aangegeven. Hier neem 

je de E42 naar Malmédy. Je passeert Verviers. 
Hopelijk is die autosnelweg dan wel afgewerkt, anders moetje 

enkele kilometers voor Malmédy de autosnelweg verlaten. Je volgt 
dan gewoon de richtingaanwijzers naar Malédy, een deel van de 
omleiding gaat over het circuit van Francorchamps. 

In Malmédy gaje terug de autosnelweg op richting St-Vith. Een 

goeie 10 kilometer verder neem je de afslag Amel en je rijdt tot in het 

centrum van Amel. 

Onze kampplaats ligt echter niet in Amel zelf maar in het 
gehucht Schoppen. Om in Schoppen te geraken neem je de weg die 
achter langs de kerk van Amel gaat. Die weg volg je een 2 à2.5 km 

(= zeer ruime schatting). Dan kom je op een kruispunt en draai je 

linksaf naar Schoppen. Een kilometer verder kom je in Schoppen 
terecht. De verschillende straatjes noemen allemaal ‘Schoppen’ of 
“in Schoppen’. We moeten het huisnummer 79 hebben. 

Het gemakkelijkste is dat je de grote baan volgt. Op het moment 

dat de baan naar links draait, van het dorp weg, neem je in die bocht 
het weggetje naar rechts. Een 200 meter verder aan je linkerkant is 

het nummer 79 : ONZE KAMPPLAATS! 
  

Philip 
. “In Geil Punkt bremsen sie auf dern motor B, 

und nemen sie die abslag nach Hasselt” 
      
  

 



  Praktische kampwenken 
  
  

  

      

Inschrijven 
Iedereen schrijft in via het formulier dat midden in deze 

Klepper zit. Gelieve het formulier duidelijk en volledig inte vullen. 

Als de ouders van kapoenen, welpen en jongverkenners dan ook 

nog eens de respektievelijke kampgelden op onze bankrekening , 

storten voor 5 juli is wat ons betreft alles in orde. De kampprijs 

bedraagt 250 Bef/dag. Meer info hierover verder in de Klepper. 

Verkenners en jins hebben reeds lang hun bijdrage gestort. 

Hoe geraken wij op onze kampplaats 
Het lag in onze bedoeling om de kapoenen en welpen via 

bereidwillige ouders met auto naar Amel tevoeren. Geïnteresseerden 

gelieve hun naam door te geven aan de desbetreffende takleiding. 

Dereisroute vindtu elders in dezeeditie. De jongverkenners gaan 

met detrein, omdat de treintoch wel altijd een beetje reizenis. De 

jvk’s nemendetrein van7.30u en vertrekken dus in kolonne, liefst 

met auto’s van bereidwillige ouders, om 7.00u vanop het kerkplein. 

De verkenners en jins worden natuurlijk opgehaald met de 
bus van JEKA-tours. Deze vertrekuren worden later aan 

desbetreffende medegedeeld. Laatkomers zouden wel eens voor 

een minder plezante verrassing kunnen komen testaan. 

Kampdata 
-Kapoenen: vertrek op dinsdag 26 juli 94 om 9.00u a/h 

kerkplein met auto’s van bereidwillige ouders, terug op zondag 31 

juli 94 met de bus tussen 17.00 en 18.00u op kerkplein. 

-Welpen: vertrek op zaterdag 23 juli 94 om 8.30u a/h 
kerkplein met auto’s vanbereidwillige ouders, terug op zondag 31 

juli 94 met de bus tussen 17.00 en 18.00u op kerkplein. 

-Jongverkenners: vertrek op donderdag 21 juli 94 om 

7.00u a/h kerkpleinmet bereidwillige ouders naar station Turnhout 

  

 



  Praktische kampwenken 
  

  

      

  

  
met daarop volgend de trein van 7.3 lu, terug op zondag 3 1 juli 94 

met de bus tussen 17.00 en 18.00u op kerkplein. 

-De Verkenners vertrekken op zondagmorgen 10 juli 94 op 

het kerkplein met een JEKA-bus en zullen op vrijdag 22 juli daarop 

terug in België zijn. De juiste vertrek- en aankomsturen zijn bij het 
ter perse gaan van deze Klepper nog niet bekend, maar zullen tijdig 

aande lerlandvaarders medegedeeld worden 

-De Jins vertrekken tevens met een JEKA-bus richting 

Hogarije maar dan wel op woensdag 13 juli a.s, zij keren terug op 
zondag 24 juli. Hun juiste vertrek- en aankomsturen zijn ook nog 

niet bekend. | 

Persoonlijk materiaal 
Kapoenen en welpen nemen hun koffers meein de auto. Het 

materiaal van de jongverkenners wordt door een vrachtwagen van 
de gemeente samen met het groepsmateriaal naar Amel vervoerd. 

De jongverkenners dienen dan ook hun materiaal vroeger in te 
dienen namelijk op dinsdag 19 juli tussen 19.00 en 19.30u aan 
het lokaal. Aangezien alle Amel-kampgangers met een Marina-bus 

terug naar Ravels keren, kan het materiaal reeds op 31 juli terug 

afgehaald worden. Voor de jongverkennerskan dit misschien één 
dagje later zijn omdat de gemeente pas op maandag 1 augustus onze 

materiaalkontainer kan gaan ophalen in Amel. 

De verkenners en jins nemen hun bagage mee in de bus. 

Gelieve slechts het strikt noodzakelijk meete nemen en alles in één 

geheel te verpakken. Pertak mager ook één groepskoffer mee op 

de bus, welke vooraf dient samengesteld en ingeladen te worden. 

Het tekenen van al uw bezittingen met uw naam ishandig om 

verloren voorwerpenterug opte sporen. 
De groep zorgt voor al het grote kampeermateriaal: tenten, 

shelters, sjorbalkenen koorden, tafels en banken, keukenmateriaal, 
  

 



  Praktische kampwenken 
  
     

      

spelmateriaal, destafkaarten, … Zelfseendeel vanhet groepscomité, 

want zij zullen instaan voor de bereiding van de overheerlijke 

maaltijden in Amel. 

Het zakgeld 
Normaal gezien hebben kapoenen, welpen en 

jongverkenners geen zakgeld nodig in Amel. Alles is immers 
begrepen in de kampprijs, zelfs een kleine traktatie onderweg. 
Enkel voor de mogelijke aankoop van postkaarten en postzegels is 

zakgeld handig. 

Gelieve daarom ook niet meer dan 300 Bef per kind meete 

geven. De leiding zal hier streng op toe zien en zal optreden ingeval 
nodig. 

Verkenners en jins zijn oud genoeg om te bepalen hoeveel 

lerse Ponden of Duitse Marken (je kan hier geen Hongaarse 

Forinten verkrijgen, je kan ze best in Hongarije omwisselentegen 

Marken) ze moeten meenemen. Voor Ì Ierse Pond moetje 51.75 

Bef neertellen, voor 1 Bef krijg je 2.9 Forinten (wisselkoersin april 
94). Een echt lers schapenvel of een typisch Hongaars wijntje 

mogen natuurlijk als souvenier mee naar Ravels gezeuld worden. 

Denk vooraf na wat je allemaal aan souveniers wenst aan te 

schaffen. Elketak heeft bovendien nogeen portie groepszakgeld bij 

twv. ongeveer 2000 Bef/persoon om groepsuitstappen te 

financieren. | 

PS: Het is misschien handig om de enveloppen van de 

jongsten reeds vooraf te adresseren, dan vergeten ze zekerniet de 

“vaste waarden” aante schrijven. 

Geen bezoekdag 
Naar jaarlijkse traditie oók nu geen bezoekdag. Niet in 

Amel, niet in lerland en nietin Hongarije. Reden? Simpel. Wij gaan 
  

 



  

Praktische kampwenken 
  

  

  

  

    
op kamp alsgroep en niet als een bende individuën. Wij willen dat 
iedereen op dezelfde manier behandeld wordt. Trouwens, heimwee 

naar huis kunnen weop kamp missen als de pest. Gelieve u aan deze 

afspraak te houden! 

De buitenlandvaarders 
De verkenners en jinstrekken respektievelijk richting Ierland 

en Hongarije. Het is vanzelfsprekend dat zij hun nodige 

identiteitskaarten meenemen. Vergeet ook zeker niet de euro-. 

reis-uitbreiding bij uw verzekeraar tijdig aan te vragen. Onze 
groepsverzekering wordt tevens naar het buitenland toeuitgebreid 

(internationale reispas). De jins vergeten zeker niet hun reisvisum 

aante vragen op het gemeentehuis. De papieren hiervoor zijn reeds 

door jullie leiding rondgedeeld. 

JEKA? 

JEKA vzw is een Vlaamse organisatie die als doel gesteld 

heeft om betaalbare vakanties aan jeugdgroepen aante bieden. Zij 

slagen daar tot op heden nog steeds goed in. JEKA verzorgt voor 

de deelnemende groepen: de reis heen en terug, de huur van een 
heem aangepast aan het aantal personen, de bevoorrading met 

levensmiddelen (die zelf bereidt dienen te worden), debetaling van 

de nodige taksen en vergunningen en een verzekering. Zij hebben 

ook steeds enkele mensen ter plaatse die het kontakt met de 
plaatselijke bevolking verzekeren. Een superformule voor onze 

groep. Zo kan onze leiding zich volledig op de aktiviteiten met onze 

mannen toeleggen om zo op een originele manier het buitenland te 

verkennen. 

Onze groep gaat reeds voor de vijftiende maal mee met 

JEKA. zo hebben we reeds 9 maal Ierland, 3 maal Frankrijk en 1 
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maal Oostenrijk en Engeland op het kampprogramma hebben 

staan. Nu komen daar nogmaals Ierland en Hongarije bij. JEKA 
verzogt tevens groepsvakanties naar: Italië, Noorwegen, Oekraine, 
Slovenië, Polen, Bulgarije en zelfs naar de Verenigde Staten. 

Dringende oproepen 
Indien u om één of andere dringende reden iemand van de 

leiding of uw zoon wenst tekontakteren tijdens de kampperiodes, 
dan kan uterecht op volgendetelefoonnummers: 

  

kapoenen-welpen-jongverkenners: 

fam. Seurinck 

Michels Vinzenz Amel 

verkenners-jins: 

fam. Hendrickx 
JEKA België 

Staf     
  

  

 



  

Wat nemen we mee op kamp 
    

  

      

  

Dit is slechts een beperkte lijst met een minimum aan stukken, gelieve 

rekening te houden met het aantal dagen dat U of uw spruitmee op kamp gaat. 
- Rugzak of valies 

- Veldbed of luchtmatras 
- Slaapzak en 2 dekens 
- Pyjama 
- Trainingspak 
- 3-tal handdoeken 
= 3-tal washandjes 
- Kam en zeep 
- Tandenborstel en tandpast 
- Spiegel en bekertje 
- 6 zakdoeken (voor elke dag één) 
- 2 keukenhanddoeken 
- 6 paar kousen (voor elke dag één paar) 
- 7 onderbroeken (voor elke dag één) 
- 7 onderhemden (voor elke dag één) 
- 4 korte broeken 
- 2-tal lange broeken 
- 7-tal T-shirts of polo-bloejes 
- 2 dikke truien 
- Zwembroek 
- 2 paar stevige schoenen 
- Gummilaarzen 

- Sportschoenen 
Reserve schoenveters 
Veiligheidsspelden en wasspelden 
Linnenzak voor wasgoed 
Schoenpoetsgrief 
Naaigrief 
Veldfles 

- Briefpapier + enveloppen {gelieve deze op voorhand te voorzien van het adres) 

- Nodige postzegels + schrijfgerief 
- Stripboeken 

ij 

  

- Eventueel zaklamp + zakmes 

Probeer alles te tekenen, dit is handig voor U en voor ons bij 

verloren voorwerpen. 

Tip: doe deze lijst bij je materiaal, zo weet je ook wat je mee naar 

huis moet nemen!!! 
Staf 

  

 



  Wat gaat mee bij vertrek 
  

  

  

      

-Volledig uniform, lunchpakket en portefeuille met identiteitskaart 

en euro-assistentie van de verzekering! 

-thuiste laten: 

snoep + zakgeld voor kapoenen en welpen 

  

  

OPMERKING: 
De lijst voor de buitenlandvaardersis natuurlijk ietsuitgebreider, 

dochtracht uw materiaal te beperken want je mag slechts één grote 

koffer per persoon mee op de bus nemen. De jins vergeten zeker 

niet tijdig hun reisvisum op het gemeentehuis aan te vragen. Dit 

wordt vanzelfsprekend meegenomen naar Hongarije. 

De nodige verzekeringsformaliteiten (cfr. Eurocross …) dienen 

tijdig inorde gebracht te worden. 

“Ha Kleppe, haben sie stekskens 

um mit zu nehmen?” 

    
  

Staf 

  

  

   

  

smeuren wir nicht!” 
Gen ee * NS 

Nef, 

IN (N ein, want auf re) 

  

  

 



  

Kapoenen 
  

  

      

  

  HOI KAPOENEN !!! 

Nog 74 keer slapen en het is weer zover! Jawel, dan gaan we 

op kamp inde Ardennen. En Jommeke gaat met ons mee, … samen 

met al z’n vriendjes! 
De oudste kapoenen zullen zich het natte kamp in Zedelgem 

nog wel herinneren. Het weer was er niet zo schitterend maar 

(n.v.d.r.: maar Nancy was in vorm) we hebben ons er toch goed 
geamuseerd. Maar voor dit jaar hebben de weergoden ons toch 
ietsbeters beloofd. Jullie ongelooflijkeleiding heeft ondertussen al 

een geweldig tof kamp in elkaar gebokst. Wist je trouwens al dat 

dit jaar niet alleen de leiding, maar ook Jommeke, Filiberkeenal hun 

vriendjes meegaan? Met die toffe jongens erbij zullen we zeker 

enkele onvergetelijke avonturen beleven in de Ardense Hoogvlakten. 

Misschien neemt Jommeke ons wel mee naar geheime grotten waar 

lelijketrollen leven. Of misschien vindt professor Gobelijn wel een 

drankje uit waardoor we kunnen vliegen ! 

Hoe dan ook, het wordt in elk geval tof, (ont)spannend, 

plezant, sportief, leerrijk, … 

Als je erbij wil zijn? Inschrijven is de boodschap! 
Benny, Frank, Filiberke, Jommeke en Kristof 

KAMPVERHALEN ‘93 
Ik mocht op kamp met de kapoenen. Het was leuk. We 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 lekker, vooral de pannekoeken. Van de 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. De 

leiders vertelden een verhaaltje als wij gingen slapen. Het was héél 

tof. 
Stan 

  

 



  

                          

 



  

  

Kapoenen 
  
  

    

  

        

En hieris hij dan weer! De ondertussen legendarisch gewor- 

den ‘Kamp-Aftel-Kalender’. Net als vorig jaar hang je hem maar 

boven je bed. En als je elke avond 1 getal doorstreept, kan je 
precies zien hoeveel keer je nog moet slapen … 

  

MEI 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
26 27 2829 30 31 
JUNI 
1 23456789 10 Il 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
JULI 
12345678910 11 12 13 14 15 16 17 
18 1920 21 22 23 24 25 

Mt 26 JULI!!!     
  

PRAKTISCH: 

De kapoenen vertrekken op dinsdag 26 juli 94 om 9 00u stipt 

o/h kerkplein. Zouden enkele bereidwillige ouders ons naar Amel 

kunnen voeren? De kapoenen komenterug met een bus op zondag 
31 juli tussen 17.00 en 18.00u op kerkplein. Ons persoonlijk 

materiaal gaat mee met de auto’s en komt terug met de bus 
  

“Vierenzeventig, drieënzeventig, 
tweeënzeventig, …” 

  

  

  

 



  

welpen 
  
  

         
Ave commihitones! (oftewel gegroet strijdmakkers) 
Inderdaad, zoals een beroemd veldheer eens opmerkte: “De 

teerling is geworpen |” zo is die bij ons ook geworpen ennog veel 

meer hebben we uitgesmeten. Na dagenlang gezwoegdte hebben, 

na nachtenlang gewoeld te hebben in ons diepste ik, moestenwede 

hulp inroepenvan demannen vande vuilkar om al het weggesmetene 

te komen halen omdat we zelf niet meer in staat waren alles op te 

kuisen en weg te brengen. Nee, het gaat hier niet over de bergen 

afval achtergelaten na één of andere gebeurtenis waar wat groepjes 

mochten komen spelen, neen, neen, neen, driewerf neen ! Beste 

welpjes, we gaan op kamp, jaja, jullie lezen het goed. We gaan voor 

een weekje weg, op reis, weg van huis, dag mama, dag papa, dag 

broertjes en zusjes, dag hondje, dag poesje, dag vriendinnetje(????), 

dag… , vandaar. 

“Wat?” vraagt een ongeruste, uit zijn luie zetel rechtverende 

ouder zich af bij het lezen van deze eenvoudige Nederlandse 

woordjes. “Gaat mijn kleine op kamp? En naar waar dan wel?” 

Welbeste papa enmama, wij gaan naar Amel, in Duitstalig Belgie. 

“En waarom? Waarom kunde niet in den Eel op nen akker (nvdr: 
bij boer Leo) op kamp gaan? Hier is't toch ook goed en waarom 

zo ver van huis?” zullen ze zich nu afvragen. 
Wel, heel lang geleden was er eens een stadje niet groter dan 

Erps-Kwerps, namelijk het oude Rome. Hier leefden de Romeinen 
en je weet dat de Romeinse kerels echte mannen waren, dit wil 

zeggen : stoer, sterk, moedig, krachtig, getrouwd, kinderen, auto, 

TV met kabel, enorm milieubewust … … 

Bovendien waren ze een militair volkje en je kan het al raden, 

ze gingen op veroveringstocht. Integenstelling tot de Ruandezen 

hadden ze goede leiders en slaggden ze erin een enorm gebied inte 

palmen, wat zeg ik, als een zwerm wespen verspreidden ze zich 

over de hele landkaarten en bevochten er de mannelijke 

  

 



  

welpen 
  

           

eendagsvliegen van barbaarse stammen en behandelden ze hun 

gevangenen eerlijk dwz dat zede gevangenen niet als lappenpoppen 

in het volk smeten om er stukken van te bijten. Nee hoor, de 
Romeinen waren een beschaafd en proper volk. Ze maakten een 

deel van de gevangenen gewoon maar een kopje kleiner of een 

ander deel smeten zevoor de leeuwen zodat het volk zich hieraan 

niet moest bevuilen en slechts hoefde te kijken. 

Tevens deden de Romeinen aan, zij het dan van primitieve 

aard, ontwikkelingshulp. Overal brachten ze ‘panemet circenses’ 

oftewel brood en spelen, zoiets als VTM dus. Doch ik wijk af van 

mijn verhaal. 

Het gebied vande Romeinen was immers zo groot (zo groot 
zelfs dat de paus er jaloers op was. Hij hoopte namelijk ook zo’n 

gebied te kunnen bekeren tot het katholieke geloof, maar toen hij 

zag dat dit zelfs niet met geweld lukte, moest hij zijn plan laten 

varen), het strekte zich uit van in het Noorden (vanaf de Rijn) tot in 

het Zuiden (tot Noord-Afrika), van in het westen (vanaf Groot- 

Brittannie) tot in het oosten (tot een groot stuk in Azie). Een hele hap 
uit de wereldboterham dus! En nu moet het toch wel lukken dat 

Amel juist tot dit reusachtige rijk behoorde. 

Immers, vroeger liep de Rijn langs Amel, maar toen de 

boerenbond van Amel een groene gemeente wilde maken en gaan 
klagen was bij keizer Nero, zijn ze de Rijn opnieuw gaan graven 

waardoor Amel drooggelegd werd op het einde van het Romeinse 

rijk en de Rijn er niet meer doorliep. Amel werd een simpel 

boerendorpje en het Romeinserijk spatte uiteen zoals een kikker 

die opgeblazen wordt. Tot hier een korte geschiedenis over Amel 

en het Romeinse Rijk. 
Maar wat komen wij nu in het verhaal doen? Wel, lieve 

soldaatjes van me, we hebben van hogerhand (de keizer van Rome) 

een visum verkregen om naar Amel te gaan. Gelukkig hebben we 

  

 



  

  

welpen 
  

  

        

  

  

daar niet zoals bij ons in Belgium jaren op moeten wachteneer alles 
in orde was ‚maar via via hebben we dit zeer snel verkregen, maar 
met een opdracht die zeer geheim is, dus top secret. 

We hebben immers de opdracht gekregen om in Amel een 

kleine kolonietebouwen. Nu watis een kolonie? Help „kaniemand 

mij zeggen wat een kolonies? Wel King Louis, een kolonieis zoiets 

als de dochter van een moerder, een kopie van Rome, de moederstad, 

een foto ervan, maar dit alles zeer sterk verkleind. Dus zoiets als een 

glas water van een fles water! Indie kolonie zullen wij het gewone 

leven van de stad Rome moeten verderzetten met alles erop en 

eraan zoals het vroeger was. Weherleven het oude Romein Amel 

(ik voel zijn adem al in mijn nek). We zullen als een echt legioen, 

jawel we gaan ons verkleden als legioensoldaten, dus met een 

schonerode keerborstel op onze kop, en zo zullen we de hele buurt 

wat Romeinse beschaving bijbrengen, want je weet dat er veel 

barbaren rondlopen. Gisteren kwam ik er nog Jommeke tegen. 
Maar naast legioensoldaat zullen we ook nog enkele nuttige dinge- 

tjes doen zoals arenaspelen, koken, wandelen, zingen, drinken 

(water !), en noem maar op. Al wat een Romein toen deed, doen wij 

nu ook! Maar zoals ik al zei is deze opdracht top secret dus kan ik 

jullie nog niet teveel vertellen, alleen nog zie dat je erbijbentop ons 

Romeins herdenkingskamp in Colonia Amelia ! 
Uwen aller en nog steeds bestaande, maar reeds halftot Romein 

gemuteerde aap. 
Caesar Louie! 

Praktisch: Dewelpen vertrekken op zaterdag 23 juli 94 om 

8.3 0u stipt o/h kerkplein. Zouden enkele bereidwillige ouders ons 

naar Amel kunnen voeren? De welpen komen op zondag 31 juli 

terug met de bus. Aankomst op het Kerkplein tussen 17.00 en 

18.00u. De persoonlijke bagage gaat met in deauto’s enkomt terug 

met de bus. 
  

 



  

  

 



  

JONGVERKENNERS 
  
             

“ Waar wouden zijn, als vuur zo heet, 
Torenhoog en mijlen breed … * 

Vakantie, kamp, tijd waar de realiteit samenvloeit met het 
droombeeld. Tijd waarin tijd geen tijd meer is, en het leven wordt 

teruggebracht op echt primitieve gewoontes. 

Onbezonnenen jong als wezijn zullen we hem niet verknoeien 

maar zullen we hemleegzuigentot het uiterste. Tot het bittere einde 

zullenweleven, van het ene moment naar het andere, zonder stilte 

staan bij het vorige. 
En bitter zal het worden…. 

Diegene die bij het woord kamp denkt aan een idyllisch 
tafereeltje van een groep jongeren zittend rond een vuurtje onder 

een eeuwenoude eikeboom, stilzwijgend kijkend naar de onder- 

gaande zon, in complete harmonie met de omgeving, en die ouder 

zijn dan 18 jaar, raad ik aan om hulp te gaan zoeken. 
Maar ik wil hier niet aluw illusies ontnemen. Het is ook de tijd 

dat we na eeninspannende dag die ver ten einde loopt gezamelijk 

in eenkring staan om het avondlied tezingen… . endestilte die net 

daarachter over het terrein hangt verbroken wordt door een knaller 
van een scheet … 

Ook dit jaar zullen wij ons laten meesleuren in een wirwar van 

emoties en begeven we ons op een totaal onbekend terrein. We 

zullen onze haastig opgestelde koepel moeten verlaten om de 

onbekende woudente verkennen. Inderdaad, we gaan op ontdek- 
kingstocht. 

We zullen leven in ‘De koepel’, een volledig beschermd 

geheel, aangepast aan onze aardse levensstijl, maar éénmaal 

daarbuiten zullen wezijn overgeleverd aan de grillen van deze, voor 

ons, onbekende planeet. ' 
We weten zeer weinig, daarom is het aan ons om daar 

verandering in te brengen. 

  

 



Toelating 
KAMP 1994 

Ondergetekende, … … wonvenunenenenesensenenvanneneennenneeensnendnnne ‚ geeft 

toestemming aan … una nvens ennen oever even vensenn ‚ deel te 

nemen aan het kamp 
(Kapoenen, welpen, jongverkenner, verkenner of jin) 

van ….… tot …… juli 1994. 

Voorts geef ik toestemming aan de leiding om bij 

eventuele dringende medische ingrepen beslissingen te 
treffen. 
Bij lichaamlijke ongevallen is er eerst tussenkomst van 

de familiale polis met volgende gegevens: 

Makelaar: nnn nnenrneeeneenensennenerseneenen 

Adres: ______  anvamnananeneanenennarnsseenenenennrenennsenenenenn 

Telefoon: nnsannanannnermansenensenenenenenensenersarnaens / 
Verzekeringsmaatschappij: … anssen an sensensnesenennennensenenn 
Nummer familiale polis: aaan anno onnesennennenenennacvenn 

Handtekening: 

Datum:



SCOUTS SINT SERVAAS RAVELS 

% 

ke Ee 
a 1 

3 
B: 
hr 

  

INSCHRIJVING 
KAMP 1994 

Tak: nennen eeveneneneneenenenneerennerrnnenn. 

Gaat mee op kamp van …. tot …. juli 1994. 

De kampprijs bedraagt: 

* Kapoenen: 1500 fr. 

* Welpen: 2250 fr. 

* JV.K.'s: 2750 fr. 

* V.K.'s hebben reeds 15600 fr. betaald 

* Jins hebben reeds 10500 fr. betaald 

Ik zorg ervoor dat mijn pa of ma dit bedrag voor 5 

juli stort op rekeningnummer 416-7042511-14 met 

vermelding van mijn naam. (liefst één kind per 

storting) 
Handtekening + datum:



MEDISCHE STEEKKAART 

  

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

Indien U over uw zoon bepaalde gegevens mondeling wil toevertrouw- 

en, gelieve contact op te nemen met de leiding.     
  

Kamp 1994 
il Naam: ____aurasveneremenenmereseneneneneeenennn: Voornaam: nnen. 

Leeftijd: woanneeenvensensmenenenanenntennenenvendennenenneennvinseennen: 
Adres: men nanneernnenenenenen enten: saananarorennrndedennmnen 
Telefoon: __ nnsnsarennenenservenrensverenenenenanennenvensenenanennsenn 

* Verblijfplaats van de ouders tijdens het kamp, of adres van een persoon die steeds kan 
worden bereikt: 
Naam: A 
Adres: anvenennerenvsnrarsrnnnensersnnserenanenseeneenevenenesnnen: 

denennarnanavatvonunsaasdaannnervunseursnannensvanzanndentannnen 

Telefoon: _______unanernanserveenneneseanenrenreneevenneervennenensaeenevenenn 

hl Naam - adres - telefoon van uw huisarts 

ucoarveennansnerneusvanssanonvzneunsaosnsnensvennnsenenvunervene 

easvanee ennseravevasunensvaarenentersveusvenuessaveneneaere 

enenansennoneuvernerunsscensuanssnenuuanssuervnsunssessnsnvennsn 

vreeoranentetrunnverersvnvnnversnvensoreùeenarnvenevenseveenoer 

*____Kan het kind.deelnemen aan normale kampactiviteiten ? 
spor ja-neen trektocht ja-neen 
spel ja-neen zwemmen ja-neen 

* Zijn er aandachtspunten waar de leiding rekening mee dient te 
houden? (vlug moe, bedwateren, slaapwandelen, of andere) 

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

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

* Is uw zoon gevoelig voor: 

  

geneesmiddelen? Welke: ………… ……….…nnnnnsern nnen venen eer venreneeernvenvenenn 
bepaalde stoffen of levensmiddelen? Welke? … nn. 

* Werd uw kind gevaccineerd tegen klem (tetanus) ja-neen 
In welk jaar? … 

Handtekening:  ….…..unnnnrnnenensernennerresvenennn 
klevertje ziekenfonds hier lichtjes 

vastpl ‚u.b. Datum: nennen stplakken a.u.b      



  JONGVERKENNERS 
  

  

  

      
Eris ooit, lang geleden, tog een team vantwee onderzoekers 

naar toegestuurd, maar van hen weten we niets meer. Het enige wat 

wehebben zijn flarden van waanzinnige gesprekken of hallucinaties 

die de boordcomputer ooit heeft opgevangen: 
“Ze gloeien op als vlammen, een vuur met rook van 

regenwolken Dat daar…. zijn dat…. is dat…”? Het zijn geen 

vlammen maar bomen. Ze zijn wel heet-gloeiend warm en kletsnat, 

de weelderige bossen die overal groeien op deze planeet. 
Ze wapperen, ze golven, ze kolken. Draaikolken die ons 

naar beneden zuigen … Ze steken takken uit als tentakels, ze 

roepen ons…” 

Volgens de geleerden zijn zij de kern van al het gevaar, de 

wouden. 

Maar daarover weten we binnen enkele maanden wel meer. 

Wat ik nog wel wil zeggen1s dat ik gelogen heb enkeleregelsterug 

detwee onderzoekers zijn wel teruggekomen, … ze waren krank- 

zinnig... 
Tom en Philip 

Praktisch: De jongverkenners vertrekken op donderdag 21 

juli om 7.00u stipt o/h kerkplein. Zouden enkele bereidwillige 

ouders ons naar het station in Turnhout kunnen voeren? Aldaar 
nemen wij detrein richting Ardennen. Het laatste stukje leggen we 

te voet af. De jvk’s komen ook met de bus terug op zondag 31 juli 
tussen 17.00 en 18.00u o/h kerkplein. Dejongverkenners dienen 

hun materiaal binnen tebrengen op dinsdag 19 juli om 19.00u a/h 

lokaal. Er wordt dit jaar geen fiets meegenomen wegens 

veiligheidsoverwegingen. Het materiaal komt terug met de gemeente 
op maandag 1 augustus en is daarna af te halen aan het lokaal 

omstreeks 19.00u. 

  

 



  
  

  

      

  

   
SCOUTS 
Sop 

Mak 
SCOUTS 

mm Shy 
SHOP ANTWERPEN - 231.62.68 

Lange Kievitstraat 74 

Open van dinsdac *'m zaterdag van 

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

zaterdag tot 17 u. 
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Die Deutsche Sprache 
  

  

  

        

Daar ik mij, uit hoofde van mijn beroep, de laatste 2 jaar heb moeten 

omscholen van de prachtige, poëtische en onvolprezen “Grenouillaanse 

Sprache’ naar de saaie, op de zenuwen werkende “Deutsche Sprache’, werd 

ik door ons aller groepsleider SS gevraagd om hieromtrent een informatief 

stukje te plegen. 

Hieronder behandelen we kort enkele thema’s, waar we telkens nuttige 

nederlandstalige zinnetjes vertalen in het duits en eventueel ter informatie 

het ‘Grenouillaans’. Deze taal wordt toch verondersteld, door elke scout 

gekend te zijn. 

Voor een meer uitgebreide versie gelieve kontakt op te nemen met 

ondergetekende. 

nederlands 

duits 

grenouillaans 
  

Enkele woorden en uitdrukkingen 
  

  

  

  

  

  

Ik heb honger IlchhabeHunger _ bitte ein grose fritte 

Ik heb dorst Ich habe Durst bitte ein grose pinte 

Ik ben moe Ich bin müde Ik bin moeder 

geen kein gain 

niet gemakkelijk schwierig moellaik 

ook auch auk 

binnen drinnen binnen 

buiten draussen bausen 

Hoe laat is het? Wie spät ist es? Wiefiel oer ist es? 

Waar is het toilet? Wo ist die Toilette? Wo kan ich von flasche 

gehen? 

Geld 
Waar is het dichtsbijzijnde wisselkantoor”? 

Wo ist die nächste Wechselstube? 

Wor ist das dichtstbaizainde wekselkantoor? 
  

Kamperen 

Is hier een camping in de buurt? 

Gibtes hier in der Nähe einen Campingplatz? 
&@ N . . . 

Kan ich hier irgentwo main tentje aufstellen? 
  

  

 



  

  

Die Deutsche Sprache 
  

  

  

  
  

  

Mogen we een kampvuur maken? 

Dürfen wir ein Feuer machen? 

Haben sie stekskens um ein kampfeuer zu machen? . 
  

Verboden te kamperen voor Nederlanders 

Zelten verboten für Niederländer 

Gaine tentenaufstellung für Weisnegers 
  

Het weer 

Wat is het mistig op straat! 

Welcher Nebel auf die Strasse! 

Zoviel Mist auf die Strasse! 
  

JVO 
  

  

      Kenst doe den wekke nach die Kampplats? Awel 

doe raid hier in Ravels over die brukke nach den 

Ring von Turnhout. Daar pakst doe die Autostrasse 

und doe blaibt immer rechtendurch raiden. 

Doe pakt deen joisten Abschlag und von daaraus 

kanst doe altaid rechts anhalten…. behalve wenn 

es links ist. Das ist bailange nicht moeilaik! 

Ich wunsche dich Lucky Luck! 
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lets zegt me dat ik 

beter nog eens goed 
op de kaart kijk! 

  

 



  

VERKENNERS 
  
  

  

  

  Terland-kamp 94 
  

“Terland-kamp 1994”: ze zullen er later nog dikwijls over 

spreken, net zoals er nu nog zo vaak over Ierland 1992 en 1990 en 
1988 en … gesproken wordt. Iedereen die nu bij deleiding of de jins 

is, heeft zeker het voorrecht gehad om met de verkenners of jins 

naar Ierland te gaan. Onze groep tracht er voor te zorgen dat de 

verkenners om de twee jaar op buitenlands kamp kunnen, en de 

traditie wil dat de leiding haar leden telkens weer aanspoort om toch 
maar een echt ‘roots’-kamp in Ierland te verkiezen boven bv. een 

‘krent’-kamp in Zuid-Frankrijk of een peperdure vakantie in 

Noorwegen. Vanwaar die passie voor Ierland? Wel, het is moeilijk 

een verklaring met een pen op papier te zetten. Want Ierland moet 

je proeven, jemoet het eigenlijk zelf beleven. En wie er geweest is, 
zal het bevestigen: “Y ou can’t beat thefeeling ! |!’ Een fragment uit 

de brochure over Ierland die we van JEK A ontvingen: 

“Ierland ís een prachtig land met een uitzonderlijk rijk en 

bewogen verleden. Doorheen al die eeuwen wist Ierland zijn eigen 

identiteit te bewaren, dikwijls ten koste van enorme opofferingen. 

De Skandinavischeinvallers, nochde Engelsekolonisten, evenmin 

als de hongersnood hebben dit trotse volk verknecht. Sinds de 

vorigeeeuw is het land ontvolkt door een massieve emigratie. Het 
toerisme vindt er nu pas ingangterwijl de landelijke bevoking er niet 

helemaal op voorbereid is. En samen met het toerisme leren zij nu 
ook de nevenverschijnselen ervan kennen: ‘wilde’ kamping, 

achterlaten van vuil, nachtlawaai, grondspekulatie, enz. Sommige 

buitenlanders trachten hun originaliteit te bevestigen door houdingen 

aan te nemen die zij in eigen land als hoogst eigenaardig zouden 

bestempelen (n.v.d.r.: hebben onze noorderburen nu lerland ook al 

ontdekt”). Anderen zijn slecht ingelicht: zij denken dat de doorsnee 

ler een ietwat slordige dronkaard is die dagenlang in de pub 

rondslingert. En om inde sfeer te blijven, achten zij het noodzakelijk 
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om bier drinken als een hoofdaktiviteit te beschouwen. Het is dus 
niet verwonderlijk dat de plaatselijke bevolking zulke mensen met 

een zekere argwaan gadeslaat Ierland heeft niet veel tebieden aan 

hen die enkel een zonnig strand verwachten, afgezoomd door een 

helerij disco's. Daarentegen zal het land zich ten volle openbaren 

aan degenen die het met eerbied en begrip weten te benaderen.” 
De Ieren mogen gerust zijn: wij verwachten absoluut geen 

disco’s en dies meer. Wat de verkenners van Ravels willen, zijn 

bergen, loslopende schapen, kasteelruines, kleine vissersschuiten, 

… Datblijkt duidelijk uit ons kampprogramma dat reeds volledig 

in elkaar gebokst en tevens uitgeprint is. Binnenkort zal elke 

verkenner een exemplaar ontvangen, zodat hij net als deleiding ook 
al kan beginnen watertanden. Voor de andere lezers volgt hier een 

sterk ingekort overzicht van onze plannen. 

We vertrekkenbij het krieken van de dag. Een bus brengt ons 

naar Calais vanwaaruit we naar Dover varen. Overdag doen we 
even Windsor (Windsor-Castle!) aan en rijden dan verder naar 

Swansea (Wales) om daar in te schepen voor een nachtelijke 

boottocht over de Ierse zee. ‘“s Morgens arriveren we in Ierland en 

rond 13u moeten we, alsalles goed verloopt, in Glengarriff (waar 

ons heem ligt) aankomen. De terugreis verloopt in principe langs 
hetzelfde traject (maar dan omgekeerd natuurlijk); er bestaat een 

kleine kans dat we met het vliegtuig kunnen, maar laten we daar 

maar niet op hopen… In Glengarriff hebben weeen mooi heem ter 

onzer beschikking, maar waarschijnlijk zullen we daar niet veel tijd 

doorbrengen. Het ligt in onze bedoeling er zoveel mogelijk op uit te 

trekken. Er zijn minstens drie dagtochten te voet voorzien. De 

tweede dag beginnen we direct met de beklimming van de 2321 feet 

(=708m) hoge ‘Knockboy’, dehoogste berg van de ganse buurt. 

En als we schrijven ‘2321 feet’, moet je ook 2321 feet klimmen, 

want ons heem staat vlak tegen de kust, dus ter hoogte van de 
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zeespiegel. Er blijkbaar vanuitgaande dat geen enkeletoerist deze 

beklimmingaanvat, heeft JEKA dezetocht ook niet voorzien in haar 
brochure. Dat het echter te doen is, hebben onze voorgangers in 
1992 bewezen. Trouwens, wie de verkennertroep in Marche-Les- 

Dames heeft bezig gezien, zal niet meer twijfelen aan hun capaciteiten. 

Hoe dan ook, voorzichtigheid blijft steeds aangewezen! Dat geldt 

ook voor de beklimming vande Sugarloaf-mountain en de dagtocht 

(langs mooie rivierbekkens) naar Barley Lake. Er staan ook twee 

bustochten op het programma, tenminste indien onze financiele 
toestand dat toelaat (N.B: kom a.u.b. naar onze CAR-WASH die 

op 25 en 26 juni wordt georganiseerd). De eerste bustocht voert 

onslangs Castletownberenaar Dunboy Castle, Allihies en Dursey 

Island. Castletownbere is een schilderachtig stadje dat nu fungeert 

alsthuishaven voor een vloot voor vissersschepen. Op de weg van 

Castletownbere naar Allihies ligt het beruchte Dunboy Castle, een 

kasteel dat dateert uit de 15e eeuw en dat in die tijd bewoond werd 

door het geslacht der O’ Sullivans. In 1602 moet het alslaatste van 

een hele reeks vestingen een zware belegering door de Engelsen 

doorstaan. De afslachting van de Dunboy-verdedigers is 
verschrikkelijk. De puinen van Dunboy Castle zelf worden 

opgeblazenensedertdienis er weinig veranderd aan het uitzicht van 

dit grnmmig oord. Het domeinvan de 0’ Sullivans wordt overgemaakt 

aan een Engelse kolonistenfamilie die enkele generaties later een 

bloeiende periode kent dankzij de kopermijnen van Allihies. Het 
nieuwe Dunboy Castle wordt in 1921 in brand gestoken door de 

IRA. Een kasteel met een bewogen geschiedenis dus. De hele 

geschiedenis van het kasteel (kastelen) en haar bewoners heeft dan 

ook veel stof opgeleverd voor romans. Van Dunboy Castle rijden 

we naar Allthies, vooral bekend door zijn oude kopermijnen, en we 

sluiten de tqcht af met een wandeling op Dursey Island, dat we 

bereiken via een kabellift die normaal dient voor het transport van 
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schapen. De andere bustocht, indien financieel haalbaar, leidt ons 

o.a. naar Kenmare, een stadje van zowat duizend inwoners, 

prachtig gelegen aan de monding van de Roughty River. En als we 
het kampprogramma verder doorbladeren, zien we noghet volgende 

op het lerland-menu staan: vissen (een topper), een bezoek aan het 

subtropische Garnisch Island, een lifttocht naar Bantry (pas op: een 

lift krijgen in Ierland is niet evident), een boswandeling in het 

Glengarniff State Forest (één vande laatste restanten van het grote 
woud dat eens het heleschiereiland bedekte), het bijwonen van de 
plaatselijke eucharistieviering… U ziet het: de verkenners zullen 

zich vast niet vervelen. Wij rekenen er natuurlijk op dat u allen uw 

auto komt laten wassen op'onze CAR-WASHop 25 en 26 juni; we 
zullen aan onze sponsors denken als we onze eerste vissen 

bovenhalen! 
Bert 

Noot voor de VK-ouders: 
Eenkort woordje nog over enkele praktische zaken, vooral 

geldzaken. U hebt allen 16.000,- betaald voor het lerlandkamp. 

Daarvan krijgt u de laatste week voor we vertrekken 7.000,- terug. 

Ofbeter: max. 7.000,-. Want, zoais we destijds overeengekomen 

waren, wordt er rekening gehouden met de prestaties van elke 

verkenner tijdens de diverse geldaktiviteiten. De basisprijs van ons 
kamp bedraagt dus 9. 000,-. Wel vragen we nog aaniedereen om 

50 £ zakgeld mee tenemen. Dat lijkt veel, maar het is dan ook het 

maximum (!!!) dat iedereen mag meenemen. Ierse petten, wollen 

truien, schapevachten, of wat je VK ook maar mee naar huis wil 

zeulen, dat is allemaal in het bedrag van 50 £ inbegrepen. Als hij 

geen enkele van deze souvenirskoopt, volstaat minder waarschijnlijk 

ook. Dat zakgeld dient gewoon om eens een ijsje te eten of een 

frisdrank (of een Guinness?) te drinken en om postkaarten e.d. te 
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kopen. Tevensis het mogelijk (maar weinig waarschijnlijk) dat we 

ginds nog eens enkele ponden uitleggen om bv. de tweede busreis 

te kunnen bekostigen, nl. indien we niet voldoende geld in kas 

blijkente hebben. Vaststaat wel dat niet alles op ‘moet’; we zullen 

er althans op toezien dat de VK’sniet met die mentaliteit hun geld 
spenderen. Een ander belangrijk punt is het adres (voor eventuele 

brieven); 
  

Naam van de geadresseerde 

Scouts Sint-Servaas A41 14$S 

JEKA vzw 

Gurteenroe 

Bantry 

Co Cork 

EIRE     
  

Endetelefoonnummers: 

JEKA België: 02/230 84 55 

JEKA Ierland: 00..353/27/503 59 

De rest van denodige informatie (bv. wat meenemen?) vindt 

uinhet kampprogrammazelf (let wel: de precieze uren van vertrek 

en aankomst worden ons pas een week op voorhand meegedeeld). 

We komen zeker niet meer langs bij u thuis en waarschijnlijk wordt 

er ook geen info-avond meer georganiseerd voor de VK-ouders. 

Heeft u toch nog vragen, dan pleegt u gewoon een telefoontje naar 
een vande leiders. 

Bert 

  

 



  

  

  

      

  

    

  

  
  

kennismaking met de 

DONAUBOCHT 

wandelingen en uitstappen 
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EERSTE KENNISMAKING MET 

HONGARIJE 

Zoals u reeds weet gaan de jins dit jaar op kamp naar 
Hongarije. In dit artikel vindt u wat uitleg over het land en wat 

praktische informatieentips voor de reis. 

Het land 

Het grootste deel van het land bestaat uit vruchtbare laag- 

vlaktes, die niet meer dan 1 00 tot 200 m boven de zeespiegel liggen. 
We kunnen de Hongaarse laagvlaktes geografisch intwee gebieden 

verdelen. Enerzijdsiser de Grote Laagvlakte, Nagy Alföld, die zich 

uitstrekt vande Donautot aande Roemeenseen “Joegoslavische” 
grens. De oorspronkelijke poesta-vegetatie is nagenoeg helemaal 
herschapen in landbouwgebied. Enkele delen ervan zijn bewaard 

gebleven innatuurreservaten. Anderzijdsiser de Kleine Laagvlakte, 
Kis Alföld, in het noordwesten van Transdanubië. Hier ligt ook het 

Bakony woud, een heuvelachtig en bosrijk gebied. Het wordt 

doorsneden door rivierdalen en men vindt er veel wijngaarden. 

Een derde deel van Hongarije bestaat uit heuvel- en bergland. 

Daartoe behoren o.a. de Pilis- en Viségradihegység, met toppen 

van 757 men 584m. Hetis aande voet vandeze heuvels, nabij de 

grote Donaubocht, dat JEKA haar huizen heeft. Met andere 

woorden daar zitten wij dan. 

Het klimaat 
Hongarije is een centraal Europees lând en het klimaat heeft 

wegens de grote afstand tot de zee kontinentale eigenschappen. De 

zomers zijn er doorgaans aangenaam warmende winters streng 

enkoud. De gemiddelde temperatuur in julibedraagter 27.7°cen 

gemiddelde schijnt de zon er dan 9.7 u per dag. 
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De taal 
Het Hongaars isniet verwant met een van de omringende talen 

: Duits, Slavisch of Romaans (Roemeens), de enige verwante talen 

in Europa zijn de verafgelegen Finse talen van Finland en Estland. 

In het Hongaars of Magyaars, zoals de taal eigenlijk heet, valt in 
bijna teder woord de klemtoon op de eerste lettergreep. Alle 

geschreven letters worden uitgesproken, op slechts één enkele 

uitzondering na. 
a - een soort Ô zoals de Engelse a in “water” 

á - als de lange aa in “maan” 

e - een korte e als in “het”, maar net iets langer 
é - een lange ee zoals in “been” 

i - als de middellange ie in “tien”-en dus nooit zo kort als in “pit” 

{ - als de te in “bier” 

o - als de korte o in “pot” 

ó - als de lange oo in “groot” 

ö - midden in een lettergreep als de u in “put”, aan het eind van een 

lettergreep als de korte eu in “beurt” 

Ö - als de lange eu in “neus” 

u - is altijd een korte oe als in “poes” 

ú - is lang, zoals in “boer” 

ü - is een korte u als in “hut” 

ü - is lang, als in “vuur” 

De meeste medeklinkers geven geen probleem : b, d, f‚ j, k, 1, m,n, p, 

t, en z klinken als in het Nederlands. 

c_- klinkt als de ts in “tsaar” 

cs - is één letter en dus geen kombinatie, hij klinkt als tsj in “tsjilpen’” 

dz - klinkt als de dz in het Nederlands 

dzs - lijkt op het Engelse j in “jazz” 

g. - klinkt als de Duits, Franse of Engelse g in “gourmet” 

h_- klinkt als in het Nederlands, maar wordt in gesloten lettergrepen 

en aan het eind van een woord niet uitgesproken 

ly -de enige uitzondering op de regel dat alle letters worden 

uitgesproken; hier valt namelijk de 1 weg en blijft de j-klank over 
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ny «- klinkt als de nj in “franje” 

r -komt wat voller uit de mond dan in het Nederlands, een kwestie van 

oefenen 

s -is altijd de sj van “sjorren” 

sz - komt overeen met onze s 

ty -1s als de tj in “tjalk” 

v_- klinkt als onze w‚ zij het iets zachter 

zs - is de Franse j in “journal” 

Hier volgen enkele Hongaarse woordjes om te oefenen, en 

een mondje Hongaars kennen is altijd gemakkelijk wanneer je in 

Hongarije bent. Ì 
alja-heuvelland alsó- beneden bánya-mijn domb- heuvel 

egyháza- (grote) kerk falva- dorp féher- wit felsö - boven 
fenyves-dennebos fö-hoofd föld- grond, veld, land fürdö(telep) 
-bad(plaats) halom- heuvel hát- bergrug ház(a)- huis hegy 

-berg kis-klein kö-steen (ook in de betekenis va burcht) köz 
- openbare plek (brink), doorgang kút-bron liget- park, erf 

mezö - veld, land nagy-groot ó-oud palota- paleis puszta 

- braakliggend terrein, steppe, hoeve szállas- wijk, gebied szent 
-heilig(e) sziget -eiland telek- akker telep-nederzetting, dorp 

tó- meer új- nieuw vár-burcht város-stad vásár- markt 

viz- water völgy-dal, vallei 

De donauknie (Dunakanyar) 
Ten noorden van Boedapest breekt de Donau door het 

Hongaarse middelgebergte, maakt een grote bocht en krijgt de 

vorm van een knie. Het is een landschappelijk zeer fraai gebied. 
Behalve de mooie natuur is er de Donau en zie je er monumenten 

en ruïnes uit een interesant verleden. De Donau heeft zich hier een 

weg door het gebergte geperst en zo ontstond eenkloof, die zo een 

20 km lang is. 
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DUSBESTEJINS, 

in dit prachtige gebied met zijn lekker weer,fantastische 

omgeving en geestige taal zitten wij op kamp. Ik hoef dus niette 

zeggen dat er enkele serieuse tochten op het programma zuilen 

staan (zorg ervoor dat je goed ingelopen, stevige stapschoenen 
hebt). Boedapest ligt op ongeveer een 40-tal km van het heem waar 
wij zullen verblijven, deze stad moet dan natuurlijk met een bezoekje 

vereerd worden. Misschienis het Balaton meer, trekpleister voor 

vele badtoeristen en zonnekloppers zelfs niet te ver (+- 400 km 

heen en terug, in Hongarije zullen ze ook wel een trein hebben 

zeker). Wat zeker moeten bezoekenis een kuuroord : lekker liggen 

weken in een natuurlijke warmwaterbron, ook wel Thermaalbad 

genoemd. Als dit niet past in het jaarthema “Alles om het lijf’ dan 

weet ik het niet meer. 

Er ligt nog veel werk te wachten, namelijk heel het kamppro- 
gramma moet nog opgesteld worden voor 22 mei, maar alles kan 

(ongeveer), alles mag (ongeveer), en niets moet (ongeveer) dus 

vlieg er maar tegenaan. 

Denk eraan, je hebt een reispas nodig om Hongarije binnen te 

mogen. Zoiets haal je op het gemeentehuis en kost ongeveer 500 

BF. Het duurt enkele dagen tot een week voordat zoiets klaar is, 
dus wacht niet tot het laatste moment om er een te gaan halen. 
Voor diegenen die nog niet gestort hebben, doe het vlug. Jemoet 

10.500BF storten op rekeningnummer 614-7038659-42 met de 

vermelding “kampgeld “en dan je naam. 

Dirk Moeskops 

PS: Onskampprogrammais ook bijnaaf. Jullie krijgen daar 

natuurlijk nogeen exemplaar. 
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“Wat kost eigenlijk zo’n scoutskamp en waarom die 

bepaalde kampprijs?” 
De kapoenen, welpen en jongverkenners betalen 250 

Bef per dag. 

Indie prijs zit allesinbegrepen: eten, kampplaats, detreinreis 

voor de jongverkenners, de busreis, een uitstapje, een traktatie, 

aankoop groepsmateriaal en spelmateriaal, een aanvullende 

verzekering… Met die 250 Bef kunnen we alle benodigde 

levensmiddelen (200 Bef/dag) kopen, detreinreis (125 Bef/jvk) en 

debus(ongeveer 15.000 Bef)betalen en het typische kampmateriaal 
zoals inkleding en stafkaarten (rest) aanschaffen. De huur van de 

kampplaats (35.000 Bef) en aankoop van het kampeermateriaal 

wordt door de groep betaald. Als u bovendien weet dat één 

patrouilletentje een slordige 40.000 Bef kost en je voor een simpel 

kookpotje toch ook al snel 3.000 Bef moet ophoesten, dan komt 

bij u de vraag op hoe wij dat financieren. Wel, onze werking wordt 

ten dele gesubsidieerd door allerlei overheden voor een bedrag van 
30.000 Bef per jaar. Het overige geld putten we uit onze succesvolle 

geldaktiiteiten. 
De verkenners en jins betalen respektievelijk 16.500 

en 10.500 Bef voor hun buitenlandreis. Door hun noeste 

werken op Bultrock, mosselfeest, car-wash, tappen, rommelmarkt 

Turnhout, “parkeerwachten” op de strip-gids-dagen, … kunnen 

zij hierdoor de kampprijs ongeveer halveren enbovendien nog een 

slordige2. 000 Bef/persoon groepszakgeld meenemen om enkele 

leuke uitstappente maken. 

Al moet gezegd worden dat bij sommigen noest werken niet 

direkt overeenkomt met hetgeen een normale mens daaronder 

verstaat. Onze groep doet een serieuze inspanningom verkenners 
en jins de kans te bieden om op een zeer demokratische wijze het 

buitenland te verkennen. De leiding, het groepscomité, de oud- 
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scouts en nog vele sympathisanten doen dit louter op vrijwillige 

basis omdat ze dit de verkenners en jins willen aanbieden. Mede 

door hun ongelooflijke inzet kunnen wij deze financieel zware 

scoutstraditie in ere houden, waarvoor natuurlijkonze welgemeende 

dank. Als zij dan met lede ogen moeten toezien dat enkele 

buitenlandvaarders er gewoonweg hun voeten aanvegen, dan roept 

dit serieuze vragen en bedenkingen op. Daarom: als toekomstige 

verkenners en jins denken dat ze deze financiële tussenkomst 
zomaar in de schoot krijgen geworpen dan slaan zij de bal schromelijk 

mis. Er dient in de toekomst GEWERKT te worden voor de 

centjes, anders zal de leiding genoodzaakt zijn om sankties, zelfs 

persoonlijke, tetreffen. Wij hopen dat het slechts bij deze woorden 

moet blijven want allen die meehelpen om debuitenlandse kampen 
mogelijk te maken, wensen niet liever dat deze scoutstraditie nog 

lang mag blijven bestaan. 
Staf 
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Ook dit jaar gaat een deel van ons groepscomité weer mee op 

kamp omer voor de nodige maaltijden te zorgen. Vanaf”? uurin de 

morgen tot laat in de avond zullen ze weer druk bezig zijn om al die 

hongerige magen in Amel te vullen. Water juist op de menu staat, 

willen ze nog niet verklappen. Maar dat het lekker zal zijn, daar 
twijfelen we naal die jaren niet meer over. Als je dan nog weet dat 
ze dagelijks verse soep koken en zoveel mogelijk verseingrediënten 

trachtente verwerken, dan kanje nu alvast beginnentelikkebaarden. 

Onzekookploeg doet dit geheel op vrijwillige basis. Het enige dat 
ze vragen, is dat jullie van alles proeven en netjes jullie bordjes leeg 

eten. Geen probleem natuurlijk! De verschillendetakken worden 

tijdens het kamp ingedeeld in ploegen van dienst. Zij dekken de 

tafels, ruimen ze weer terug af en doen natuurlijk de afwas. Als 

iedereen zijn deel van het werk doet, is dit vervelende kamponderdeel 

zo achter de rug. 
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Bij de verkenners zal Patrick Verstraeten baas spelen in de 

keuken. Zijnkulinaire specialiteiten zijn van hoog niveau. Zijnlerse 

makreel op houtvuur is een ware lekkernij. Patrick vormthet enige 
lid van de kookploeg. Hij rekent daarom ook op de bereidwillige 

medewerking vande verkenners om hem dagelijks een handje toe 

‚ testekentijdens het jassen van de aardappelen en het gereed maken 

van heteten. De afwas is natuurlijk voor rekening vande verkenners 

en hun leiding. 
De jins worden in Hongarije verzorgd door Staf en Griet 

Hendrickx. Hongaarse appelsoep en een stevige ragout zullen 

zeker niet op het menu ontbreken. Er staat ook een vegetarisch en 

een echte onvervalste vleesdag op het programma. Voor het 

overige zullen zede opgestelde menu van JEK A volgen. Zij rekenen 
natuurlijk ook op de jins om een handje toe te steken tijdens de 

afwas. 
Staf 

  

“Aan de afwas, schuren en schrobben. 
Aan de afwas, tijlen en tobben …” 

  

  

  

 



  

Ekologisch kamperen 
    

      

  

Ook dit jaar trachten wij op een ekolgisch verantwoorde 

manier op kamp te trekken. De natuur wordt immers al genoeg 

belast en wij als scout hebben een speciale band met de natuur. We 

spelen en ravotten in de bossen en een stevige tocht doorheen wat 

groen staat dikwijls op onze programma’s. Respekt voor de natuur 

begint daarom ook bij het proper houden van de natuur en het zo 

weinig mogelijk vervuilen ervan. 

Enkele afspraken. 
Bij een wandeling of spel in het bos werpen wij zeker geen 

viezigheid weg. Bomen en planten zijn levende wezens en we laten 

ze dan ook ongemoeid hun gang gaan. Viezigheid hoort trouwens 

thuis in de vuilbak. We gebruiken enkel sprokkelhout voor het 
aanmaken van grondvuren ofhet kampvuur. Er worden zeker geen 

bomen omgehakt of planten vernield. 

Lawaai hoort niet thuis in bossen. We respekteren ook de 
nachtrust van de mensen tussen 22.00 en 6. 00u. een stille avond- 

of nachtwandeling is ook een belevenis om naar uitte kijken. 

Wij trachten tijdens het kamp zoveel mogelijk duurzame 

materialen te'gebruiken en verpakkingsmaterialen tot een absoluut 

minimum te beperken. Aan ekotaksen wensen weniets te besteden 
en de natuur zal er zo wel bij varen. Als we dan toch afval 

produceren, trachten we deze zoveel mogelijk te recycleren met 

oog op verder gebruik ervan. Etensresten dienen apart gehoudente 

worden voor de dieren en kompostontwikkeling. Plastiek, glas, 

papier, karton, ijzer, blik, etc. worden tevens apart gesorteerd. 

Indekeukengebruiken wezoveel mogelijk verse ingrediënten 
entrachten zo weinig mogelijk verpakkingsmaterialentekopen. Als 

we dan toch konserven mochten nodig hebben, kopen we die in 

glazenbokalen. Vorig jaar heeft ons groepscomitéuitsluitend verse 

groenten en vlees verwerkt in hun overheerlijke maaltijden. De soep 
  

mms  



  

Ekologisch kamperen 
  

  

  

  

    

werd elke dag vers bereid. Ze hebben er hard voor moeten 
zwoegen, maar het resultaat was prachtig. Hopelijk kunnen ze het 

dit jaar weer overdoen. 

Tijdens de afwas of wasbeurten trachten we zoveel mogelijk 

biologisch afbreekbare zepente gebruiken. Afvalwater hoort thuis 
in deriolen en zeker niet inde rivieren. 

Er wordt gekookt op aardgas (milieuvriendelijkste 

verbranding) en voor de woudloperskueken wordtenkel kreupelhout 

gebruikt. 

Wetrachten ons zo weinig mogelijk met auto’ste verplaatsen. 

Het openbaar vervoer, eenfiets of zelfs onze eigen voeten kunnen 
perfekt soelaas bieden. 

Staf 

  

mat “Scouting, NATUUR lijk!” 

        

  

 



  

Pioniers 
    

  

IN MEMORIAM Frank 

Dehaene 
      

  

  

  
Frank was scout in hart en 

nieren. 

Als pioniers herinneren wij ons 

als gisteren de dag waarop 

Frank onze scoutsgroep kwam 

vervoegen. 

We zagen Frank evolueren van 

een schuchtere verkenner tot 

een begeesterd leider. 

Bij de scouts werden we 

spelenderwijs volwassen. 

Immers, scouting is een spel dat 

niet luchtledig is. 

De overstap naar onze oud- 

scouts-groep lag dus voor de 

hand. 

Oud-scouts spelen immers 

verder, …. 

Met de geestdrift van weleer. 

Ruimte scheppend voor 

ontspanning, naast de ernst van 

alledag. 

Speelvogel Frank zorgde door 

zijn zin voor humor voor een 

plezierige en jeugdige noot. 

Nooit enig gebrek aan 

optimisme en inzet. 

Restanten uit zijn 

scoutsverleden. 

Frank voelde zich onmiddellijk 

thurs. 

Met volle overgave speelde hij 

ons spel. 

Voor hem en voor ons, 

Veel te kort 

De Pioniers 
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Wist-je-dat- … P2 
  
  

  

          

  

-we dit jaar niet op groepskamp gaan maar wel op takkampen. 

-dekapoenen, welpenenjongverkenners samen naarde Ardennen 

trekken. 
-onze groep voor het eerst op kamp trok in 1974, tevens in de 

Ardennen, en het kamp vroegtijdig onderbroken werd door de 

overvloedige enaanhoudenderegenval. 
-de verkenners al voor de achtste maal de oversteek wagen naar 

Ierland. 

-in 1976 het eerste lerlandkamp georganiseerd werd. 

-deze traditie bijnaten onder ging tengevolge van de hoge kosten 
maar door onze succesvolle geldaktiviteiten hopelijk nog een lang 

leven beschoren is. 
-de jins voor de eerste maal richting vroegere oostblok trekken. 

-er al Sint-Servaas-jins op kamp zijngeweest in: Frankrijk, Engeland, 

Ierland, Oostenrijk, Luxemburg, en zelfs eventjes in Nederland en 

Duitsland op doortocht. 

-we kunnen spreken van een “Europa van Sint Servaas”. 

-wetot op heden nog maar één keer onze kampplaats in Nederland 

hadden, meerbepaald in Veldhoven in de zomer van '80. 

-onze tenten reeds hun twintigste levensjaar ingaan. 

-ze nu toch wel enkele tekenen vanouderdombeginnente vertonen 

-we weer onze oranje materiaalkontainer naar Amel over laten 

rijden. | 

-we nu op materiaalgebied helemaalingepikt zijn na de aanschaf van 

het legerbestek en dito warm-houd-kontainer… 

-de nieuw gemaakte materiaalkoffers al mee op reis mogen naar 
Hongarijeen lerland. 

-de verkenners nog een car-wash organiseren op 25 en 26 juni a.s. 

om de laatste centjes voor hunlerkandreis bijeen te brengen. 

  

 



Alles op een ri 
    

  

  

  

  

13 mei-20.00u 

15 met 

22 mei 

5 juli 

7 juli-19.00u 

10juli 
13 juli 

19juli-19.00u 

20juli 

21juli-7.00u 
22 juli 

23 juli-8.30u 

24 juli 

26juli-9.00u 

30juli 

3 1 juli-17.30u 

| augustus 

‘kampinfo-avond a/hlokaal 

deadline volgendeklepper 
      

  

indiening kampprogramma’ sbij Staf 

uitersteinschrijvingsdatumkamp 

‘kampgroepsraad 

vertrek verkenners o/h kerkplein 

vertrek jins o/h kerkplein 

jvk’s materiaal binnenbrengen a/h lokaal 

‘groepsmateriaal naar Amel door gemeente 

vertrek jvk-kamp o/hkerkplein (auto’s) 

-aankomst verkenners Ierland 

vertrek welpen o/hkerkplem (auto’s) 

-aankomst jins Hongarije 

vertrek kapoenen o/h kerkplein (auto’s) 

‘kampvuur Amel 94 

aankomst kaps-welpen-jvk met bus uit Amel 

‘groepsmateriaal terug in Ravels 

  
  

 



De echte scoufsadressen 
  

  

   
Groepsleiding: 

Staf Seurinck, 

Dirk Moeskops(assistent), 

  

kapoenenleiding: 

Benny Adriaenssens, 

Frank Van Dun,’ 

Kristof Van Noo:en, 

  

Welpenleiding: 
Wim De Kinderen(Hatti), 

Nick Heyns(Balse), 

Jan Seurinck(Atela), 

Jurgen Van Gon(King Loui), 

  

Jongverkennerleiding: 

Dirk Adriaensen, 

Ruben Swannet 

Tom Van Den Borne, 

Philip Verstraeten, 

  

Verken nerleiding: 

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 deyns-Luyckx (secretaris) 

Frank en Clara Aerts-Van Himbergen 
Luc en Elly Heutera-Schillebeeckx 

Guy en Mieke Hendrickx-Herijgers 
Jef en Anita Jonkers-Van De Ven 

Jef en May VanDe Pol-Heyns 

Johan en Jeanne Van Den Broeck-Van Beek 
  
  

  

 


