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Hallo scout, ouder, pionier, sympathisant, 

Ik vind nog net detijd om een voorwoordje te schrijven voor 
deze Klepper. Inderdaad, de examenkoorts heeft weer toegesla- 

gen onder de studerende leiding en leden. Bij deze wenst de 

redaktie alle studerenden veel succes en moed met de examens. 
Ondertussen ishet scoutsjaar in zijn finalefaseterechtgekomen. 

Traditiegetrouw wordt het kamp het orgelpunt vande jaarwerking. 
Vrijdag 13 mei 1.1. vond er in onze lokalen een kampinfo-avond 

plaats. De opkomst was eerder matig, maar toch willen we al de 

geïnteresseerde ouders bedanken voor hun komst. Inschrijven 

voor het kamp gebeurt via de speciale kampeditie vande Klepper. 
Uiterste inschrijvingsdatumis Sjuli a.s. Voormeer inlichtingen kan 

U altijd kontakt opnemen met deleiding, doch vergeet niet dat de 

meesten druk aan het blokken zijn. Om deze reden kunnen zij dus 

niet op huisbezoek komen. 

Tijdens die fameuse examenperiode kampen wij natuurlijk 

met een acuut leidingstekort. Dirk A, Ivan V en Guy V hebbende 

verantwoordelijkheden van de examenvergaderingen op zich ge- 

nomen entrachten er met de hulp van enkele oud-scouts het beste 

van te maken. Meer informatie vindt u wekelijks in het Berich- 

tenblad onder de rubriek “Verenigingsnieuws”. _ 

Rest mij niets meer dan u veel leesgenot toe te wensen en 

hopelijk zien we elkaar weer op kamp. 

Een stevige linker! 

Staf 

  

 



  

Thema 
  

  

    Joepie. We gaan weer op kamp! 
  

Delenteis al volop in het land. Vogeltjes fluiten, bloempjes 

bloeien open en de bijtjes vliegen in het rond. De natuur komt weer 

tot leven. Zo ook onze noeste leiding. De examens en het kamp 
staan voor dedeur. De kampprogramma’s zijn ondertussen uitgetypt 

engebonden en dienen enkel nog een beetje dieper (lees praktischer) 

te worden uitgewerkt. De examens … , wel dat is een ander paar 
mouwen. Inieder geval, over een dikke maand is het weer zover. 

Dan mogen we met z’n allen weer op kamp. 

De jongstentrekken naar Amel in Burg Reuland. De verkenners 

zoeken weer hun “good old Ireland” op en de jins gaan op 

verkenning inhet vroegere Oostblok. Naar Hongarije. Benieuwd 

wat dat zal worden. Inschrijven kon U op de kamp-info-avond of 

kan U nog steeds met het gele formulier inde Kampklepper. Netjes 

invullen dat blad en binnenbrengen bij iemand van de leiding, je pa 

of ma het respektievelijke kampgeld (250 Bef/dag) laten over- 

schrijven op onze groepsrekening en klaar is Kees. Van Kooten 

gesproken. Volgens De Bie moet dit allemaal gebeuren voor 5 juli 

aanstaande want anders … Inderdaad, zéér spijtig, spijtig zéér. 

Het kamp. Dé afsluiter van het scoutsjaar. De kroon op het 

werk. Le moment suprême zou Jos Brink zeggen. Inderdaad het 

kamp isde ideale plaats om lolte maken ente stoeten. Om samen 

te spelen en te eten. Om de afwas te doen en af-en-toe zelfs iets 
klaar te stomen. Om een stevige dagtocht af te wisselen met een 

verkwikkende duik in een zwembad ‘Skinny dippen’ is ook 
toegestaan. Tevens de plek omeffe serieuste zijn en het even over 

iets anders dan al die wereldlijke beslommeringente hebben. Of om 
gewoonweg even weg te mijmeren, naar de wolken te staren en 

gewoonweg nietsdoen. Zalig. Begin jij ook alte likkebaarden ofte 

schuimbekken? Heb jij ook nog van die maffe ideeën of heb je 

zopas ook nog een ongelooflijke inval gehad? Aarzel dan geen 

ogenblik langer en schrijf het op volgend wit blad. Stop het de 
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volgende vergadering onder de neus van je leider en laat hem 
plechtig op zijn eerste communiezieltje beloven dat hij eriets mee 

gaat aanvangen. Waarom zou hij dat doen? Simpel, samen op kamp 

betekent ook samenspelen enlol maken en sameniets voorbereiden. 

Daarom is ook jullie inbreng belangrijk. Kruip dus met zijn allen in 
de pen (niet dezelfde!) en laat jullie fantasie botvieren. Laat je 

gewoonweg gaan en begin alvast maar te dromen, vaneen zwoele 

zomer vol met leuke verrassingen en ontdekkingen en … een 

pareltje van een kamp om nooit meer te vergeten … 
Staf 

PS: De inspiratieloze, tamme zielen onder ons mogen dit maagdelijk 
blad natuurlijk ook altijd nog kleuren … 
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ik speel 

ik ding niet mee 
in het spel van de dikke portomonnee 

in het spel van de trapladderzotten 

met hun grijparmen 

naar weer een hogere sport 

die grijparmen hebben we allemaal 
zo worden we groot 

enbrengen we onszelf groot 

ik wil behoren tot de klowns 

mijn spelen niet verstikken 

in de toegemeten vrije tijd 

van twee keer een kwartiertje per dag 

tot de bel mijn gezicht gladstrijkt 

een platsmoelkikker 
die serieus moet doen 

ikkenteveel vierkantswortels 

te weinig wat jij en ik nodig hebben 

de pallieter in mij is bijna gesmoord 

ik wiltieren en luidkeels lachen 

mijn hart van goud laten zien 

en mijn bloot gat 

als ‘tmij niet aanstaat 

het opgeschrikte beeldbuiskind in 

mij doet seffens ook wel mee 

  

 



  

  

  

      

pif poef paf en gij zijt af 

er zijn geen neutronenbommen 

met of zonder uitstel nodig 
als het gras van iedereen mag zijn 

en ook het eten en drinken 

ik wil dus niet meedraaien 
inhet spel van grote sterken 

mijn spelen zoekt anders. 

morgen begint nooit morgen 

maar in de droom van nu 

wil ik avontuur en plezier 

wilik presteren voor mezelf 

en voor de groep 

maar niet ten koste van de anderen 

mijn spelen is vooral 
dat ikleer liefhebben en strelen 

dat ik kwaad word 

en toch verbonden blijf met jou 

zo wordt vrijheid geboren 

ook politiek 

er is strijd en liefde voor nodig 

nietalleen hetéén 
niet alleen het ander 
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Hoi, kapoenen!!! 
We hebben de laatste maanden weer heel wat 

avonturen beleefd, hé. Het begon allemaal al in de 
paasvakantie, toen we een spannende 
paracommandotocht met de Gidsen deden. De week erna 
hebben wedan met de leiders (lees: lijders) een ruimtereis 

gemaakt, die spijtig genoeg van korte duur was. Ons 

ruimteveer ontplofte en toen zijn we neergestort in de 
bossen. Maar het weekend daarna hebben we de satelliet 
dan toch terruggevonden. En gelukkig maar, want zo'n 

Jing kost veel geld! Om nog maar te zwijgen van die 

professor van de NASA (da was gene zever). De week 
erop was het alweer kapoenendag in Tongerlo. Ookreuzelol 
met die paterkes. 

Toen zondag was het dan“Verwen-je-lijf'-vergadering 

(jeweet wel, met dat zwembad, de moddercatch, glijbaan, 

speeltuin, klimnet en niet te vergeten de Perre zijn 

KNOT Sgekkefit-o-meter! 
En ook naar het “Land van Ooit’ was weer een 

onvergetelijke ervaring. Vooral dan die knappe prinses!!! 

{euh hu hu WOW!) (Vergeet Sap de Aardwortel niet te 

kleuren) 
Maar, genoeg verteld nu, lees de verhalen van de 

kapoenen er maar eens op na, dan weet je hoe ze het zelf 

vonden. 

Frank 

  

  

 



  

     

  

Kapoenen 
  

    Kapoenenagenda 
Ne te Ne He he de oe Je Je de de He He U   

Op 26 juni, 3 en 10 juli doen we waarschijnlijk nog 
vergaderingen, maar blijf het Berichtenblad lezen, want er 

zijn injuni nog Interimvergaderingen. 

Van ons hoor je tegen dan zeker en vast nog iets. 

  

  
Kamp: van 26 tot 31 juli in Amel 

  
  

De kapoenendag in Tongerlo 
Toen we binnenkwamen moesten we ergens gaan zitten en 

daar was eenjongetjeentoenhadden zeeen groteballon opgeblazen 
en dat was de wereld omte spelen. Daarna brachten we het kruis 

weg en de ballon ontplofte en iedereen zei dat de wereld ontploft 
was. Dan kwamen we in de turnzaal en we gingen spelletjes doen 

omtegelste krijgen. We moesten de tegels in een vierkant leggen 

entoenkonde pater op het vierkant staan en hij pakte een soort van 

beker uit de kist. Dat was dus allemaal toen we het kruis gingen 

wegbrengen. | 

In de kerk was het plezant en het verhaal van de adelaar vond 
ik heel mooi, maar ik kon alles niet goed horen door de mooie 

muziek. Toen gingen weuit de kerk en we kwamen bij een schilderij 

en dat was al 500 jaar oud. Toen we buiten gingen, kwamen we 

door het oudste stuk van de abdij. 

En we zagen een visser en diekwam daar elke week vissen en 
hij hoopte dat hij de gouden letters zou vinden. 

Er was ook een valse pater die zei dat hij precies een gouden 

letter gezien had. De valse pater durfdede letter niet te pakken maar 

de visser wel maar ‘t was geen letter, het was een stokje. (Wij 

gooiden ook stenen in het water en we hoopten dat we ‘“t zouden 
horen als zetegen deletters kwamen). 
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Endaarna gingen wein een grot en daar zat een heel oude man 

en die zegde dat hij er al heel lang zat op de adelaar te wachten. 

En we hebben spelletjes gedaan. We hadden “Schipper- 

mag-ik-overvaren” gespeeld en ik was gewonnen, want ik kan heel 
hard lopen. En toen gingen we nog een spelletje doen, iedereen 

achter elkaar in vier groepen, en we moesten de benen openzetten 

en het achterste kindje moest rondlopen om het eerst bij dedaste 

zijn en dan kreeg je 5 dieren die getekend waren. En van ons 

groepje hadden alleen Kristofen ik 5 dieren gekregen. 
Ik heb ook nog een boomgaard gezien. De kerk was vroeger 

opgebrand en er waren ook al enkele stukken torens afgevallen. 

We hebben rijstpap gegeten, en Frank was een engeltje (zoals 

steeds!!!), maar eerst waren er twee engeltjes en daarna maar 1. 

‘t was heel plezant, en er waren kindjes van onze groep 

kapoenen, maar ook van mijn school. 
Vyshal Delahaut 

Verwen-je-lijf 
“Modderkatje vond ik heel leuk want ik winde tegen Stan. En 

toen moest ik van Frank tegen Bram spelen. Ik verloor tegen Bram. 
Bram had mijn onder de modder geduuwt.…” 

Tom Boeckx 

Het modderbad wasleuk en de popcorn was lekker. Dank je, 

Frank, Bennij en Kristof. 
Tom Vanderlocht 

Het Land van Ooit 

Ik vond het heel plezant, maar ik wou er nog wat langer blijven. 

Ik heb Luie Lakei een hand gegeven. Het leukste was de paarden 

manege. Ik vond het spijtig dat we niet naar de granietshow gingen. 
Wout Verheven 
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Ik vond het heel leuk in het Land van Ooit. Ik vond Rak de 

Rijger heel leuk en de kabelbaan over het water. Ik vond ook die 

spelletjes over het water ook leuk. 
Tom Boeckx 

Voor we binnen mochten moesten we 1 keer groeten. We 

zagen Sapje en de luie lakei. Er was een riddergevecht. We 

mochten paarden aaien. Er waren ook indianen. Er waren poppen 

die precies echt konden spreken. Het was plezant. 
Roel Neuts 

We zijn met de Scouts naar het Land van Ooit geweest. We 

stapten in Ravels op debus, en broembroem, we waren weg. Daar 

kwamen weaan enmoesten daar eerst groeten. En dan mochten we 

binnen. En weet je wiedaar de baas waren? Alle kinderen die daar 

waren!!! En vooral de kapoenen van Ravels! Ik vond het op de 
brug het plezantste. Enop de apenbrug werden onze voetennat. De 

reus was gesloten, daar konden we niet in. Er waren nog veel andere 

dingen om te kijken en te doen. Het was een gaaf dagje. 
Joran Van Gils 

In het Land vanOoit washet heel fijn. Het ging over een graaf 

en een gravin, een luie lakei, ridder graniet, de duistere ridder, en 

Rak dereiger. De graaf en gravin werden vroeger allebij door de 

ndder omgetoverd in zwart met witte zwanen. We zijn ook naar veel 

theaters gaan kijken. We vondenhet manègetheater zeer spannend, 

Ook heeft Frank zijn voeten in het water natgemaakt (Om Bart Van 

Hees van de apebrug te redden) Toen gingen we naar Reuzeland. 
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Daar klommen we over de reus diein zijnbed lag. Toen washet tijd 

om naar huis te gaan. We namen afscheid van het leuke land, Het 

Land van Ooit. 
Barten Geert Klaasen 
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Het Land van Ooit (… je weet maar nooit.) _ 
Met de bus gingen de kapoenen dit jaat naar de ooiters. We 

moesten vroeg vertrekken. Regen … regen … regen, rotweer was 

het. We moesten eerst de ooit-groet leren, en de ridders kwamen 

ons ook al begroeten. Ook bezochten we het nest van Rak de 
reiger. Daar werd Frank een beetje bang toen hij door Rak werd 

vastgegrepen. In het nest werd ook met zwaarden gevochten 

geroepen en getrommeld en ook werd er een reuzenei uitgebroed 

door Rak. Bijhet manegetheater werd toneel opgevoerd. Het was 
een onvergetelijke dag. Nadat we nog een keer in de speeltuin 

mochten, reden we terug naar huis. 
Maurits 

  
 



  

  

  

    
  

  

SCOUTS 
Sop 

   el 
SCOUTS 
Shop 

SHOP ANTWERPEN - 231 62 68 
Lange Kievitstraat 74 

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

zaterdag tot 17 u 

  
  

 



  

Welpen 
    

  

  

    De toffe bende 
de de Je ole Ie de oe Io He oe He A 

604 aankopen HG, 4110 Aftrekbare BTW aan 440 

Leveranciers. Ohsorry, verkeerde gedachten. Die studiestoch hé. 
Eventjes languit op bed gaan liggen met m'n ogen toe en m'n 

snaveltje dicht. Wat zieik voor mij ? Een zonnige zondagnamiddag 
om 14:00 u. een toffe bende welpen zet zich in formatie. Het is 
weerom een groot aantal die alweer een spetterende vergadering 

tegemoet gaan. Ze hebben altijd evenveel energie bij, die de leiding 

tracht te doseren over heel de namiddag. Maar ja, erlopen altijd 
welpen bij die over ietsje meer energie beschikken dan de andere. 

en die we (deleiding) probereninte tomen. Met wat moeite krijgen 
we wel een welp tot rede vatbaar. Maar ik begrijp nog altijd niet 

wat welpen in bomen gezien hebben. Het is elke vergadering 

hetzelfde dat we een welp uit een boom moeten 'rescuen'. Vooral 

op het weekend was het zeer moeilijk om de welpen uit de bomen 
tekrijgen. Toen zatener zelfs welpen in dieer niet thuishoorden (of 
misschien toch?). Maar ja, daar gaat het nu niet om. Wat ik wil 

zeggen is dat ik in mijn 2 jaar leiderschap, altijd een toffe bende 

welpenrond mij heb gehad en ik hoop dat dit toch nog zeker 1 jaar 

of misschien wel 2 jaar mag duren. Er zijn in die 2 jaar wel eens 
kleinemoeilijkheden geweest, maar zoalsje zelf al weet worden die 

op hetzelfde moment weer bijgelegd en wordt het meeste jullie al 

snel vergeven. Het plezante aan deze tak isdat je altijd up-to-date 

bent van al het nieuwe (speelgoed, TV-series, enz…) dat er op de 

markt komt. De enebegint over zijn SEGA-boy en direkt begint 
de andere over zijn GAME-master. Zie je wat ik bedoel? Niet 
alleen over speelgoed, maar ook over, ja je weet wel wat. Het 

spijtige vind ik dat de welpen buiten de scouts nooit veel te zeggen 

hebben buiten Yow of hallo, terwijl we ze op de scouts hun mond 
moeten afplakken, willen ze hem eventjes dicht houden. Ik weet het 

niet, maar ik denk dat ze een beetje verlegen zijn wanneer ze een 

  

  

 



  

      
leider niet in uniform zien. Dusis het eigenlijk wel waar dat men enkel 

op de scouts stoer wordt. Het zou eigenlijk niet mogen, maar ik kan 
het nietlaten. Volgens mij komener volgend scoutsjaar waarschijnlijk, 

en de nadruk op waarschijnlijk, twee nieuwe welpenleiders. Ik doe 
dit enkel maar om de roddels in Ravels een beetje te stimuleren, 
omdat deze op een laag pitje staan. Dus welpen, wanneer ik 

volgende keer naar de kapper ga, wil ik horen wie dienieuwe leiders 

geworden zijn. Roddelen maar! 
Baloe 

De Efteling 
Zondag 8 mei gingen we met de scouts naar de Efteling. We 

kwameneerst langs de Droomvlucht. Spijtig want er stondte veel 

volk anders hadden we er wel in geweest. ‘s Middags had bijna 
iedereen frit gekocht. Toen gingen we naar de Kroon. Dat was een 

ver uitzicht. Nadat wenaar dekroon geweest waren gingen we naar 

de Pyton. Ik zat met Hatti in een wagentje. Die 'loeping' vondik het 

leukste. Ik vond het een plezante dag. 
Dries Caymax 

Op weekend 
Donderdag morgen om9 uur vertrekken we naar Kasterlee. 

Toen we aankwamen gingen we de streek verkennen. Daarna 

deden we tussen twee vuren en wie er aan was en die er iemand aan 

had gegooid moest een ballon kapot steken en daar zat een kaartje 

in met de naam van een groep. Toen we gegeten hadden was het 

platte rust en daarnaeen nachtwandeling. Toen kregen we warme 

chocomelk. Toen gingen we slapen. Na het eten gingen we weer 

naar de kabouterkensberg. Daar hebben we veel spelletjes gedaan. 

Na het eten gingen we al onsmateriaal inpakkenen toen we klaar 
  

 



  

  

  

  

waren gingen we spelen entoen gingen we naar huis. Het kamp was 
echt tof. 

Lode Verheyen 

In de Efteling 
In de Efteling was het heel plezant. Spijtig genoeg kreeg ik 

geen geld mee. We zijn 2 keer inde wildwaterbaan geweest. Niet 

alle welpen waren mee gegaan. En het vervelende was dat het geen 

goed weer was. 
Hans Verheyen 

De Efteling 
Ik pakte mijn rugzak en een regenjas. Mama maakte mijn 

lunch-pakekt en we vertrokken naar het Kerkpleintje. We 
vertrokken met een grotebus naar de Efteling. Eerst gingen we naar 

het sprookjesbos. “sMiddags heb ik frieten gekocht. Ik ben in de 

kookpotten, piratenscheepjesen in de wildwaterbaan geweest en 

nog veelmeer. Om vijf uur waren we terugthuis. En ik had weeral 

eenhele fijne dag gehad!!! 
Bart Steenackers 

De Efteling 
We waren naar de Efteling geweest. Het was daar heel 

plezant. We zijn in de boot geweest maar eerst durfde ik er niet in, 

maar ikben er ook maar in gegaan. Daarna gingen we in de Python 

dat waste gek hij ging twee keer overkop toen we eruit kwamen 

zagen weallemaalfoto’s op televisiescherm. Daarna gingen we in 

de wildwaterbaan. Daar bleven wetwee keer inzitten en we hebben 

nog vanalles gedaan maar anders is mijnen brief te lang. 
Nick Meerts 
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De stilo van de King 
Aangeziende JVK blijkbaar niet genoeg inspiratiehebben om 

hun verstand te pijnigen, en zodoende een artikel uit hunne stilo te 

laten vloeien en dat neer te pennen op een wit blad, zie ik mijzelf 

genoodzaakt de eer van de JVK hoog te houden en zelf maar iets 

uit mijne stilo te laten vloeien. 

Ik zal U proberen een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving 

te geven van wat er allemaal is gebeurd. | 

Laten we beginnen bij het begin. Eerst waser Zondag 17 april 

van het jaar 1994. Die Zondag zijn wij terug inde tijd gereisd. Wij 
zijn namelijk helemaal terug gegaan tot in de middeleeuwen. Toen 

de JVK opde vergadering begonnen binnente stromen, moeten zij 

zich vast een aap geschrokken hebben. 

Want plots stond daar een ware graat met zijn gevolg, 

bestaande uit de graaf zelf, zijn mooie, maar niet geschoren princes 

en zijn stoere beul. En deze drielieden hadden een toch wel mooie 

vergadering opgesteld. De JVK werdenin twee groepen verdeeld, 

deridders en de vogelvrijverklaarden. Deze twee groepen moesten 

strijden voor de overwinning. Wie er uiteindelijk de winnaar was, 
zijn we zelf nooit te weten gekomen, maar toch een geslaagde 

vergadering, 

Ten tweede waser het weekend van de 23e april vanhet jaar 

1994, Dat beruchte weekend hebben de scouts en de gidsen de 

handen in elkaar geslagen en zijn ze op gemengd weekend geweest. 

Daar het thema “de oertijd” was, zijn we naar het gidsenlokaal 
getrokken. Tweedagen lang hebben we geleefd als ware oermensen. 
We speeldeneen spel, “op zoek naar het vuur”, we aten kip uit de 

grond, gingen op bisonjacht en zoveel meer. Kortwep een geslaagd 

weekend en zeker voor herhaling vatbaar. 

Ten derde was er den le mei van het jaar 1994. We hebben 
onszelf die zondag eens goed verwend. Het was namelijk de 

verwen-je-lijf-vergadering. Er waren verschillende attracties zoals 
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Directeur : de heer Schillebeeckx, Jan, voornoemd. 
‘Commissaris : de heer Ceusters, Ronny, voornoemd. 

Allen ondertekenen voor mede aanvaarding. 

Art. 9. De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en 

vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. 

De raad van bestuur kan alle handelingen van het bestuur 
verrichten, alsmede het huishoudelijk reglement uitvaardigen. 

De raad kan bovendien alle daden van beschikking verrichten. 
De raad kan zijn bevoegdheid voor bepaalde handelingen en 

taken, op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één der 

bestuurders, of zelfs, met machtiging van de algemene vergadering, 

aan een ander persoon die al dan niet lid is van de vereniging. 

Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting aange- 
gaan betreffende de verbintenissen van de vereniging. 

Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van hun 
gegeven opdracht en tot de tekortkomingen in hun bestuur. 

Art. 10. De raad benoemt uit zijn leden een gemachtigd 
bestuurder of directeur die door het dagelijks bestuur wordt belast, 
Deze verzorgt de lopende zaken, de dagelijkse briefwisseling en 
tekent namens de vereniging alle kwitanties en ontvangstbewijzen 
ten aanzien van vervoer, post, bank, spaarkas en alle andere derge- 
lijke ondernemingen of diensten. 

Voor rechtshandelingen die buiten het dagelijks bestuur en de 
bijzondere opdrachten vallen, en waarvan de waarde 25 000 frank te 
boven gaat, is de vereniging slechts verbonden door de handteke- 
ning van twee bestuurders. Voor andere handelingen kan met de 
handtekening van één bestuurder worden volstaan. 

Bestuurders die namens de raad van beheer optreden, moeten ten 
aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige 
machtiging. ij 

Voor rechtshandelingen die buiten het dagelijks bestuur en de 
bijzondere opdrachten en de waarde van 60 000 frank te boven gaat, 
is de vereniging slechts verbonden door de handtekening van alle 
bestuurders. Ee 

Art. 11. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voor- 
zitter of door twee bestuurders. 

De vergaderingen worden vsorgezefn door de voorzitter en, bij 
diens ontstentenis of afwezigheid, door de oudste van de aanwezige 
bestuurders, . EN 

De besluiten worden bij tweederd erderheid genomen; ten 
minste de helft van de leden moet aanwezig zijn. Bij staking van 
stemmen is het voorstel verworpen. 

De notulen worden gehouden in het daartoe bestemd register en 
zij worden ondertekend door de aanwezige bestuurders. Ì 

Uittreksels, afschriften, worden ondertekend door de voorzitter 
en de directeur. 

Algemene vergadering 

Art. 12. De’ regelmatig bijeengekomen algemene vergadering 
vertegenwoordigt alle leden; haar besluiten gelden ook voor de 
leden die niet stemmen of niet tegenstemmen. 

Zij beraadslaagt en besluit alle zaken die de vereniging aanbe- 
langen en niet uitdrukkelijk aan de raad van bestuur zijn voorbe- 
houden. . 

De algemene vergadering kan bij tweederdemeerderheid van 
stemmen haar bevoegdheden aan de raad van bestuur overdragen, 
behoudens wat betreft het wijzigen van de statuten, het benoemen 
en ontslagen van bestuurders, het goedkeuren van begrotingen en 
rekeningen, het vrijwillig ontbinden van de vereniging en het uit- 
sluiten van leden. ' 

„Art. 13. De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur 
bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging 
zulks vereist. 

Zij moet ten minste eenmaal per jaar moeten worden bijeenge- 
roepen voor het goedkeuren van de rekening, de begroting en het 
beleid van de bestuurders. 

„ Zij heeft plaats zo spoedig mogelijk na afloop van het vorige boek- 
jaar en uiterlijk in de loop van de maand april, _ 

In afwachting van die vergadering mag de raad van bestuur per 
maand één twaalfde uitgeven van de ontwerpbegroting. 

De bestuurders zijn bovendien verplicht telkens als één vijfde van 
de leden daarom verzoekt, de algemene vergadering bijeen te 
roepen met opgave van agenda en wel binnen een maand na het 
indienen van het verzoek bij de raad. Wordt aan dit verzoek niet 
voldaan dan zijn de verzoekers gerechtigd de vergadering te 
beleggen. 
‚ Alle leden moeten worden opgeroepen ten minste acht dagen vóór 
de vergadering. Dit geschiedt bij gewone brief die de agenda 
vermeldt. 

De vergaderingen hebben plaats in het kantoor of de plaats die in 
de oproeping is vermeld. 

Art. 14. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van 
de raad van bestuur of, bij diens ontstentenis, door de ondervoor- 
zitter of het oudste aanwezig lid. . 

De voorzitter wijst een secretaris en twee stemopnemers aan. 

Alle leden hebben gelijk stemrecht in de vergadering. 

Elk lid kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door 
een schriftelijke gemachtigde die lid is van de vereniging en 
niemand mag meer dan één lastgever vertegenwoordigen. 

De agenda wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Onder- 
werpen die niet op het agenda staan kunnen niet in behandeling 
worden genomen. Elk ontwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen 
door ten minste één tiende van het totaal getal der leden, zoals dit 
blijkt uit de laatste ter griffie neergelegde aanvullende lijst, moet op 
de agenda worden vermeld. : 

Art. 15. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid 
van de aanwezigen en vertegenwoordigde stemmen, ongeacht het 
aantal aanwezigen. Bij staking van sternmen is het voorstel 
verworpen. 

De vergadering kan de statuten niet wijzigen indien deze wijzi- 
ging niet op de agenda is vermeld en indien niet twee derde van de 
stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is; wordt dit 
getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeenge- 
roepen die een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het 
aantal aanwezigen. 

Een door deze tweede vergadering genomen besluit tot wijziging 
moet door een burgerlijke rechtbank worden bekrachtigd, tenzij 
twee derde der leden aan deze vergadering heeft deelgenomen en 
hierna bepaalde meerderheid is bereikt. : 

Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 
twee derde der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, 
ook op de tweede vergadering. 

Eenparigheid van sternmen is vereist voor wijziging van het doel 
of van één der doeleinden van de vereniging.” 

Tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten 
overeenkomstig hetgeen ‘eze statuten is bepaald in verband met 
het wijzigen van de statuten. 

Art. 16. De notulen van de algemene vergadering worden opge- 
nomen in een ter zetel vande vereniging te houden register en 
ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en 
de leden die het wensen. ' 

Afschriften en uittreks worden door de voorzitter en door de 
directeur van de raad van bestuur ondertekend. 

Begroting, rekeningen 

Art. 17. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 
31 december. 

Bij het einde van elk boekjaar sluit de raad van bestuur de reke- 
ningen van het afgelopen jaar af en maakt de inventaris en balans, 
alsmede de begroting van het vorig jaar. Deze worden aan de jaar- 
vergadering ter goedkeuring voorgelegd; het batig saldo begroot het 
vermogen van de vereniging en kan onder geen beding, bij wijze 
van dividenden of andersins, aan de leden worden uitgekeerd. 

De rekeningen en de begroting worden ten minste acht dagen 
vóór de jaarvergadering ter kennis gebracht aan de leden die alsdan 
inzage kunnen vorderen, doch alleen ter plaatse, waarop de reke- 
ningen en de begroting steunen. . 

De jaarlijkse rekeningen worden door de zorg van de raad van 
bestuur neergelegd ter griffie van de burgerlijke rechtbank van de 
plaats waar de vereniging is gevestigd. 

Ontbinding, vereffening 

Art. 18. De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden 
of uittreden van leden, zover het aantal leden daardoor niet daalt 
beneden drie, ; 

De vereniging kan ontbonden worden: door een belsuit van de 
algemene vergadering overeenkomstig artikel 15 van deze statuten. 

‚ In geval van vrijwillige óntbinding benoemt de algemene vergade- ring, of bij gebreke daarvan de rechtbank, één of meer vereffenaars. 
Zij bepaalt hun bevoegdheid, alsmede de wijze van vereffening, 

In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de 
schulden, overgedragen aan een vereniging, stichting of inrichting 
die hetzelfde doel als deze vereniging nastreeft. 

Zijn er verscheidene zodanige verenigingen dan doet de algemene 
vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, een keuze, of 
verdeelt zij de activa naar goedkeuren. 

Zijn er geen dan worden de goederen overgedragen aan een vere- niging, stichting of inrichting waarvan het doel h i omschreven doel het meest nabij komt. % ik hierboven, 
Art. 18. Voor alles waarin hierin niet uitdrukkelijk i sen, 4 jk is voorzien, blijft de wet van 27 juni 1821 en de gebruiken inzake verenigingen van nermmnnankbrannratisen dao
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WIJZIGING 
Scouts Sint-Servaes Ravels 

„2380 Ravels 

Identificatienummer : 4955/89 

N. 1577 {20493) 

RAAD VAN BEHEER 

De leden van de vereniging zonder winstoogmerk « S i Ï couts Sint- Servaes Ravels »; samen in algemene vergadering bijeen te Ravels, 

bestuur, in vervanging van de vroegere raad : 
1, Voorzitter : de heer Gustaaf Seuri Ì 

Gilseinde Ge Bel inck, wonende te Ravels, 

2. Ondervoorzitter 
Kerkstraat 36 B, Belg. 

3. Secretaris : de heer Jan Van Oekelen 
Rubensstraat 109, bus 4, Belg. «© Ì ’ wonende te Turnhout, 

4. Penningmeester : de heer Ludo Vän Dun. wonende vals” 
Meiboomlaan 11, Belg. ar Dub, wonende 1e Ravels, 
Ee 3 : 10 Beier :de heer Hans Heylen, vende te Ravels, Blauwe 

6. Commissaris : de heer Ronny Ceusters, wonend t 
(Weelde), Koning Albertstraat 185, Belg. e te Ravels 
De voorzitter, 

(get) G. Seurinck. 

: de heer Johan F--ns, wonende te Ravels, 

De secretaris, 
(get) J. Van Oekelen. 

N. 4955 (38532) 
Scouts Sint Servaes Ravels - 

2380 Ravels 

Identificatienummer : 4955/89 

STATUTEN 

De ondergetekenden : 

1. De heer Maes, Louis, glasbewerker, wonende te Ravels, Klein 
Ravels 19, 

2 De heer Pijpers, Adriaan, gevangenbewaarder, wonende te 
tvein, Peelsestraat 36: 

“De heer Roos, Bert, student, wonende te Ravels, Kerkstraat 36; 
4 Tee heer Van Oekelen, Jan, student, wonende te Ravels, 

oale 5, 

ER 

“:fenen. 

5. De heer Schillebeeckx, Jan, bankbediende, wonende te Ravels, 
Grote Baan 89; Se, Ì 8 

6. De heer Ceusters, Ronny, advocaat, wonende te Ravels, 
Bosduifstraat 10, En 

allen van Belgische nationaliteit, verklaren bij deze een vereniging 
zonder winstoogmerk op te richten waarvan zij de statuten als 
navolgend bepalen. 

Naam, zetel, doel, duur 

Artikel 1. De vereniging draagt de naam : « Scouts Sint Servaes 
Ravels », v.z.w, 

Art. 2. De vereniging is gevestigd te Ravels, Jachtweg, scoutslo- 
kalen « De Kievits. 

Art. 3. De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig 
winstoogmerk, al het nodige en nuttige te verrichten hetgeen kan 
bijdragen tot de ontplooiing en bevordering van de jeugdbeweging 
Scouts Sint Servaes te Ravels, aangesloten bij het Nationaal 
Verbond van Vlaamse Katholieke Scouts en Meisjesgidsen. 

Zij drijft geen nijverheids- of handelszaken en beoogt niet enig 
"stoffelijk voordeel te verschaffen aan haar leden. 

Zij kan alle roerende en onroerende goederen, die zij voor’ het 
verwezenlijken van haar doel nodig heeft, bezitten of verkrijgen en 
‚daar alle eigendomsrechten en andere zakelijke rechten op uitoe- 

In die zin mag zij op bijkomstige wijze zekere economische activi- 
teiten uitoefenen op voorwaarde dat de opbrengst daarvan uitslui- 
tend besteed wordt aan het hoofddoel. 

Art. 4. De vereniging wordt opgericht op heden, voor onbepaalde 
… tijd. op 11 december 1992, hebben benoemd als leden van de raad van. mie. n ‚_ Leden 

Art. 5. Het aantal leden is niet beperkt, 

De ondergetekende oprichters zijn de eerste leden. 
Als lid kan tot de vereni “g toetreden, ieder die door de alge- 

mene vergadering als zodar.._ wordt toegelaten. 

Hij die lid wil worden dient zijn verzoek om toelating schriftelijk 

te richten aan de raad van beheer, en schriftelijk zijn instemming 
met het doel en de statuten van de vereniging betuigen. Aanvaarden 
van de statuten sluit aanvaarden van :de: huishoudelijke regle- 

ae 
menten in. ……, … Sn, 

Art. 6. Door de leden is geen bijdrage vér. ik ‚ 

Art. 7. Elk lid kan te allen tijde uit dé vereniging treden. Het 
ontslag dient bij aangetekende brief aan de raäd vari beheer ter 
kennis te worden gebracht. Be 

Het lidmaatschap eindigt van rechtswege ingeval het lid overlijdt, 
failliet, onbekwaam of in staat van verlengde minderjarigheid wordt 
verklaard of-onder voorlopig bewind wordt gesteld. 

Uittredende of uitgesloten leden en de rechtsvèrkrijgenden van 
‘overleden leden, hebben geen aanspraak op het vermogen vän-de 
vèreniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding van efige 
bijdrage, van aanwinsten of van andere prestaties vorderen. In geën 
“geval kan een uitgetreden of uitgesloten lid inzage, mededeling of 
afschrift van rekeningen, verzegeling van de goederen der vereni: 
ging of opmaken van een inventaris verlangen. 

   

  

Bestuur 

Art. 8. De vereniging wordt bestuürd door een raad van ten, 
minste drie en ten hoogste zes beheerders-die lid. zijn. vân.de vereni-- 
‘ging. Zij worden benoemd en ontslagen-door. de algemene vergade- 

Hun opdracht eindigt door het vers ivan hun ftnandaat én © 
eveneens door overlijden, aftreden:-of ontsläg of verlies 
van lidmaatschap. … - en Ea 

De bestuurders zijn herbenoefnbaar B, … 
Benoeming, ontslag, aftreden en afzetting van een bestuurder, : 

zomede elk einde van een mandaat, wordt binnen een maand in ‘de. 
bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. — En 

De bestuurders kunnen niet worden bezoldigd. sin 

Elke bestuurder die benoemd is om een tussentijds opengevallen’ 
mandaat waar te nemen, blijft slechts tot het mandaat voltooid is. 

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een onder- 
voorzitter, een directeur, een secretaris, een penningmeester eh een 
commissaris, 

Wordt benoemd tot : 
Voorzitter : de heer Maes, Louis, voornoemd. 
Ondervoorzitter : de heer Pijpers, Adriaan, voornoemd. 

Secretaris : de heer Van Oekelen, Jan, voornoemd. 
Penningmeester : de heer Roos, Bert, voornoemd. 

   
   
    

 



  

Jongverkenners        
  

        

het klimrek, de waterspelen, de fit-o-meter, het modderbad, een 

glijbaanen nog zoveel meer. Vooralde glijbaan was bij enkele JK V 
wel in de smaak gevallen. De Heren Campers, Van Loonen Van 

den Broeck hebben toch wel enkele minuten, zoniet uren met hun 

krent in het water gelegen. De hoogvlieger van die zondag echter, 

was toch wel onze sauna, iedereen was er gewoon gek van. Weeral 

een geslaagde vergadering. 

Ten vierde was er zondag 8 mei van het jaar 1994. 

Toen stond de groepreis op de planning. Wetrokken met de 

hele groep naar deefteling. Het weer zat wel een beetjetegen, maar 

dat konde pret niet bederven. Kortom een geslaagde groepsreis. 

Ten vijfde was er zondag 15 mei van het jaar 1994. 
Onze collega’s van de gidsen hadden een fietsfotorally in 

elkaar gebokst en wij hebben deze dan ook maar gereden. Er 

waren op die vergadering toch wel 9 JVK aanwezig. Dat was pech 

voor diegenen die er niet waren, want de fotorally was gewoon 

goed. 

Zo, U hebt nu een gedacht vanwaar zoonlief zondag altijd 
uithangt. Als U echt de details wil weten, kan U steeds bij zoonlief 
terecht. 

Ik dank U voor uw aandacht en wens U nog veel leesgenot. 

      



   Verkenners 

  

  

Een dagje Ardennen 
de Ne Je de oke de de he Ve ole oke de de ole ole de se Je 

Een stevige kop koffie en heel veel nat, koud water moesten 

er voor zorgen dat we om 07.00 u ‘s morgens tamelijk fris op het 

kerkplein konden verschijnen om detrein(en) richting Ardennen 
(Marche-Les-Damme en omstreken) optijd tekunnen halen. 

Detreinreis verliep vlot : in Mechelen; Brussel-Noord, waar 

weeven detijd hadden om de culturele kant van Brussel te kunnen. 

bezichtigen (?!7), en Namen hebben we moeten overstappen. Na 

een klein drie uur kwamen wen een klein stationnetje (ongeveer 6 

Km van marche-Les-Damme) aan, waar een schandere verkenner 

het idee kreeg om de berg, die vlak naast het station lag, te 

beklimmen (stijging ongeveer 60%). Bovengekomen ontdekten 
we dat dit nutteloze bezigheid was; de andere kant van deberg was 
helemaal afgegraven ( de daling aan die kant bedroeg ongeveer 

100%). Na een paar zuchten daalden weterug langs dezelfde kant 

vanwaar we kwamen, af. We hebben de Maas (la Meuse) dan 

maar overgestoken en aan die kant zijn we dan een stevige 
wandeling begonnen. 

‘s Middags hebben we, met veel ‘“gedaster’, onze blikjes 

Raviolli, spaghetti, vleeskarbonaden, enz. opgewarmd op de 

gasvuurtjes die de leiding had meegezeuld. Nadat we deze echte 

overlevingsmaaltijd binnen hadden, zijn weterug afgedaald uit de 
bossen, waarna we even de gelegenheid kregen om onze voeten in 

het ijskoude water van de Maas te dompelen. Na even bekomen 

te zijn van het koude water zijn we de Maas maar weer overge- 

stoken, waar aan die kant een paar fitte jongens de hoogste heuvel 

(=afvalberg vansteengroeve) van de omstreken hebben beklommen. 

Toen we weer herenigd waren, zijn we door de fabriek gewandeld 

en zijn we het militair domein vande Para's, d.m.v. een stevige klim, 

langs achteren binnengedrongen. Op dit domein hebben we 

ongestoord de schietbaan, de stormbaan en de klimroutes kunnen 
  

 



  

Verkenners 
    

    
  

  

bezichtigen. Pas toen we terug beneden waren vertelden twee 

wakkere Para's ons dat we hier eigenlijk niet mochten zijn (er 

hingen wel paar verbodsborden, maar wij verstaan geen Frans). 

Op een plaatselijk terrasje genoten we van een welverdiende 

verfrissing, en op het station verorberden we ons avondmaal 

gevolgd door op de nietgebruikte wagons cowboy, Rambo en 
Commando te spelen; waardoor we de plaatselijke dorpsidioot 

achter ons aan kregen (deze man sprak Nederlands!). Ook het 

alomgekende spel ‘klopt-er-op’ werd op het perron uitvoerig 
gespeeld. | 

Onzeterugreis verliep, zoals de heenreis, zeer vlot, zodat we 

op tijd thuis waren. Het was een zeer geslaagde uitstap in de 
Ardennen. 

Geert Aerts 

In Johnnyland 
de te oe oe te de He HN A Ne He he Je 

Zondag, 13 maart 1993. Eindelijk was de veelbesproken 

Johnnyvergadering aangebroken. Wekwamen verkleed als Johnny 

naar het Kerkpleintje om vandaar met de fiets, dit voertuig is door 

de harde wind vervangen door enkele Johnnycars, naar de 

schaatsbaante Turnhout te gaan. Naeen klein gesprekje hadden 

we al lang gezien dat Bert H. (=Zoeloe) demeest echte Johnny was 

(vooral zijn zelfgemaakte oorbel en gouden halssnoer die wel nep 
was). Op deschaatsbaan aangekomen, zijn we dadelijk begonnen. 

Eerst nog even wennen aan het schaatsen om, dan vervolgens So 

Johnny mogelijk te schaatsen. Na enkele rondjes hebben weeen 

wedstrijd georganiseerd. Het ging er namelijk om, om het best te 
schaatsen als een Johnny. Het resultaat was verbazingwekkend. 

Toen dit-gedaan was, zijn we begonnen met tikkertje te spelen. 
  

   



Verkenners 
  

  

  

Toen we dit echter beu waren hebben we nog even, zoals de echte 

Tokinny, een show gegevenin één vande hoekjes vande schaatsbaan. 

Weer washet resultaat verbazingwekkend. Nadeze gesla
agde 

show nog enkele rondjes om vervolgens het ijste verlatenenterug 

te keren naar Ravels. 
Meyendonckx Sven 

  
  
 



  

op 
zaterdag 25 

  

  

    zondag 26 juni 

Op 
_’t Kerkplein 

  

  

  
sterk.aan te bevelen 
  

  
    

 



  

  

| Jin 
  

  

  

  

JIN en cultuur 
oe de Me te He de te He Je ale oe ole ole He He 

Onder het motto “Jin en cultuur” gingen wij op één van onze 

vergaderingen een kijkje nemenin Elckerlyk. 

Nee, niet gewoon naar zo’n klassieker als “Groenten uit 

Balen” of weet ik veel, (n.v.d.r. Nee, U weet waarschijnlijk niet 
veel!) maar wel naar het wereldbefaamde toneel “Het kreupele 
Paardje”. Nog nooit van gehoord, zullen de vaste 

Warandebezoekers nu denken. Maar ja, dat is niet te begrijpen als 

je weet dat het stuk eigenlijk een verlaging van niveau inhield. Het 

ism.a.w. een kindertoneel. (Dat verlagen is wel geëvolueerd naar 

verhogen) Wij dus met een beperkt aantal prominenten daar 

naartoe. Nee, niet zoals de gidsen die met den auto naar de film 
‘gingen, maar wel met ons fietske om het een beetje groen en actief 

te houden. Daar aangékomen zochten we onze gereserveerde 

plaatskensop in de toch wel knusse zaal. En dan maar wachten tot 
het stuk zou beginnen. | 

(Voorde geïnteresseerden: ik zat op G7) 

Eindelijk begon het stuk dus, en wij als“kritische kenners” 

hadden al vlug door dat hier echt wel heel sterke en verhogende 

spelers bijzaten. Om het even kort te houden, zal ik even in “t kort 
vertellen wat er zo ongeveer gebeurde. Het verhaal ging dus over 

een kreupel paardje, dat juist op dezelfde dag dat wij daar waren 

(straf hè) zijn eerste voorstelling in een circus moest geven. 

Doch, natuurlijk loopt er vanalles mis. Ik weet niet meer zojuist 

hoe het juist ging, maar ik weet nog wel dat we daar nog te weten 

kwamen hoe dat paardje in het circusterecht was gekomen. Hoe 

het geboren werd uit de goddelijke prachtmernie bij één of andere 

koninklijkefamilie. Om zo als verstoten paardje te belandenbij het 

minderwaardige prinsje. Het paard heeft het er niet erg goed, 

alhoewel zijn baas enorm goed voor hem zorgt. Het kreupele 

paardje moet namelijk nogde dagelijkse pesterijen, moordpogingen 

  

  

 



  

     

  

  

  

      

en jaloerse uitspattingen van deeerste prins ondergaan. Uiteindelijk 

komt het danterecht bij een eenvoudig familie diehet beste met hem 
voorhebben. 

Zoals je ziet past dit prima in ons jaarthema “Alles om het 

Lijf’. (Goed hè Staf) 
Want wij als zogezegde geëvolueerde wezens, hebben het er 

toch wel moeilijk mee om mensen die net iets anders zijn dan wij te 
accepteren in de samenleving. Al gaat het maar om al die 

vooroordelen over mensen met een ‘andere geaardheid, 
gehandicapten, bejaarden, buitenlanders, andersdenkenden en ga 
zo nog maar even door. Gewoon links laten liggen, uitstoten of 

afmaken (zoals anderen voor ons gedaan hebben), of is het maar 

gewoon schrik voor het onbekende. 

P.S.: Christof d'Hondt speelde mee in dit toneel. 

Handtekeningen, posters, … zijn te verkrijgen elke zondag tijdens 

de vergadering. 
Rolo 
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Het is enige jaren geleden, maar dit jaar was de jintak van Sint 
Servaas één van de vele aanwezige scoutsgroepen op het jin- 
weekend in Lichtaart. Een jin-weekend is een niet te missen 

evenement in het leven van een Jin (een leven wat trouwens zeer 

zwaar, vermoeiend en uitputten is). | 

Vrijdagavond rond 20.30u meldden een horde jins zich aan 
op het verlaten Kerkplein(tje) van Ravels. De spanning liet zeer 
duidelijk haar aanwezigheid blijken. Bleke gezichten, bibberende 

blote beentjes en ongeruste ouders die voor de zoveelste maal hun 

hart vasthielden, terwijl ze het lot van hun jeugdige knapen (mannen 
kan er voort ook al wel mee door, heum)in de handen legden der 
Moeren en Romboren. Welke verschrikkelijkheden zouden zich 

voordoen in Lichtaart? Rijdend in een caravaan vanijzer gewielte 

en achtervolgd door een tros Ansarat-jins, scheurden we de richting 
van de plaats van onheil uit. Daar aangekomen bleek alles nogal mee 

te vallen. Er heerste een rustig en gezellig sfeertje, want er hadden 

reeds enkele groepen zich gevestigd. Dus plaatsten we onze antieke 

Sint Servaas villain een mooi hoekje en voelden we ons al dadelijk 
thuis. Bij het aanmelden hadden we een programma inonze handen 

geduwd gekregen. Die avond konden we kiezen uit verscheidene 
rarigheden, waaronder: geesten oproepen, casino-spelen, 

pleinspeleri, gezellig samen zingen aan een kampvuur, … 
Enkele jins (waaronder ikzelf) begaven zich naar het rijk der 

geesten, nu ja geesten waren er niet te bespeuren. We kregen te 
maken met een gezellig verhaal over een gereïncarneerde Hitler (in 

een kat), tovernaars en waarzegsters. 

Na onze avond met nog wat geïmproviseerde activiteitjes 

begaven we ons richting casino, waar we samen nog konden 
genieten van een drankje. Daarna was’t richting tent en oogjestoe. 
Slaaplekker. 
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“Koekeloerenhaan, opstaan!!”’ weergalmde het in de 

Lichtaartse ochtend, eten, wat pleinspelen (waar natuurlijk onze 

vrienden der Akabe de show stalen) afgewisseld met een “wave!” 

entoenrichting Nete. Daar aangekomen werden verrast met een 

echt vlot! Iedereen mocht zelfs een keertje naar de overkant 

getrokken worden. Spannend was dat! Vervolgens ineen serieus 

tempo huiswaarts. Een loodzware wandeltocht, maar marcherend 

en uit volle borst zingend doorstonden we ook deze proef. En toen, 

na een paar uurtjes uithijgen was het sauna-tijd. De meeste 

scoutsgroepen moesten een werkwinkel opstellen en wij pakten uit 

met de zweethut. Uren zwoegen en werken (invrouwelijk gezelschap) 

en onze wigwam was klaar, maar kon natuurlijk nog niet gebruikt 

worden omdat de stenen nog enkele uren in het vuur moesten blijven 

liggen. Onder het wachtenkonden we genieten van een rockabilly- 

groepje met daarna een geweldige, volmaakte en unieke House- 

Rock-Tienomtemissen-SistersofMercy-fuif. Om een uur of drie 

was het moment der waarheid aangebroken. We trokken (in 

vrouwelijk gezelschap) nchting binnenkant zweethut. Dit beviel ons 

wel zo goed, dat we met een penstot aan onzetenen, ons richting 

bed begaven, waar nog enkele nachtactiviteiten plaatsvonden. 

Dan zondag nog. Dat hield niet zoveel in, wat pleinspelen (leuk 

maar welp) afgewisseld met een “wave!” (nogmaals) en daarna 

natuurlijk traantjes, traantjes, traantjes, en nog eens traantjes. 

(Vooral het afscheid met “Mol-struis” viel ons zwaar.) Toch weer 

een gebeurtenis achter de rug, die in je geheugen gegrift zit, en daar 

zal blijven zitten. 
Een aante raden weekend voor zelfstandige plantrekkers. 

Christof d’ Hondt 
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“Allesom het lijf”. Zo klinkt het jaarthema vandit jaar. In een 

vorige editie vande Klepper hebben we al eenseen thema aan onze 

jaarleuze gewijd. “Wat kunnen we daar in de praktijk mee 
aanvangen?” klonk het nog verwonderd op deherfstontmoeting. 

Inderdaad, pedagogisch en inhoudelijk is het wel een heleuitdaging 
maar hoe gaje dit allemaal naar de “mannen” toe vertalen. Maar 

al vlug ontsprotener veleideeën opuit die velekreatieve, fantasierijke 
hoofdjes bij onze leiding. Tot plotseling het woord “verwennen” 

viel. Dat was het sleutelwoord! De bal kwam aan het rollen, van het 

één kwam het ander en de “verwen-je-lijf-vergadering” was een 

feit. Deuitwerking lietnog evenop zich wachten, want goed weer 

was eigenlijk wel een belangrijke schakel tot succes. 
1 mei was het zover. De weergoden waren ons goed gezind 

en serveerden ons een stralend lentezonnetje overgoten met een: 

heerlijke temperatuur. Wat je kun je nog meer wensen op de eerste 

meidag? Deleiding moest reeds vroeg uit veren. Ermoest namelijk 
heel wat opgebouwd worden om vorm te geven aan ons knotsgekke 

idee. Vroeg opstaanis op zich helemaal geen verwenning voor de 

eigen ik-persoon. Integendeel, sommigen liepen er als echte zom- 
bies bij maar dat hadden weer graag voor over. Of niet soms Kids? 

Met man en macht werd er met hout, touwen, grondzeilen, 

podiumbakken, tenten en zomeer gezeuld. Ook de spades, de 

grondboor, de hamers, … bleven niet onaangeroerd. 

Ál sjorrend kwam de speeltuin in het fit-o-meter-bos tot 
stand. Enkele kwik-kwakkenen schommels, een klimrek en onze 

eigen “vliegende stier” (eigen interpretatie van een vliegende 

hollanderen een mechanischestier) sierden onze speeltuin. Elders 

werd de grond danig omgewoeld. Het modderbad kreeg vorm en 
al vlug belandde een nietsvermoedende leider inde drek. De pret 
konbeginnen. Een beetje verder werd druk gewerkt aan de roetsj- 
baan. Een parcours met enkele kleine hindernissen en een hoog 
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klimrek met net en vervolgens met een loopplank omhoog en dan 

via een plank vol met groene zeep in een verkwikkende plas water. 

Heerlijk! Het plonsbad voor de waterspelen werd opgeblazen en 

onze Perre bouwde zijn fameuse werkwinkel met lijfspelen op. 
Buikpingpong, teenschilderen, voetworstelen, … zijnslechts enkele 

van die vele alternatievespelen. Ondertussen werd de laatste hand 

gelegd aan onze zweethut. Er werden die dag zelfs temperaturen 

van 80à 90 graden genoteerd in onze geïmproviseerde saunaen de 

geur van Eucaliptus dwaalt nogsteeds rond aan onze lokalen. Last 

but not least werd nog vlug een kookhoek uit de grond gestampd. 

De innerlijke verwenning van onze lijven mocht natuurlijk ook niet 

achterwege blijven. De menukaart vermelde pannekoeken, pop- 

corn, warm fruit en alstoemaatje een glaasje cola. Echte verwennerij. 

Bijna twee uur. Nog even de werkwinkels voor body- 
painting en de massage in orde brengen en we konden van start 

gaan. We openden gezamelijk met het zingen en uitbeelden van ons 

jaarlied “Alles om het lijf” waarna de groep werd ingedeeld in 

kleine groepjes. Alle takken door elkaar. Via een doorschuif- 

systeem kwamen alle werkwinkels gedurende eentwintig minuten 

aan bod. 

Onnodigte vertellen dat iedereen, werkelijk iedereen zich die 

dag te pletter geamuseerd heeft. Ik heb in mijn 17-jarige scout- 

skarriëre nog nooit zo’n plezante, geslaagde, originele vergadering 

mee gemaakt waarbij op ieders gezicht het plezier stond aftelezen. 

Het was werkelijk fantastisch! We hebben nog tot laat in de avond 

moeten doorwerken om de boel terug op te kuisen maar dat namen 

we er graag bij. Zo’n bevrediging van opperstescoutsplezier maak 

je trouwens niet alle dagen mee … 
Staf 
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Zondag 22 mei l.l. stond de groepsraad in het teken van de 

takploegen voor het komende scoutsjaar. Philip Verstraeten, Guy 

Verelst enBert Hendrickx gaan deleidingsploeg verlaten. Bij deze 

alvast bedankt voor dereuze inzet gedurende al die jaren. Ze mogen 

natuurlijk nog komen aanschuiven aan het afscheidsfeestje en 

mogen aldaar nog eenkadootje in ontvangst nemen. Wârd Seurinck 

stopt äls aktieve leider en gaat zich uitsluitend bezig houden met 
lokaalverhuur. Tot zover deafscheidnemenden. Erkomen volgend 
jaar ook drienieuwe rekruten overgewaaid uit onze jintak. Bert Van 

Haeren start zijn leidersloopbaan bij de kapoenen, terwijl Christof 
Dhondt en Rob Hendrickx hun eerste leiderservaringen in de 
welpentak zullen opdoen. Staf stapt na twee jaar terug in aktieve 

dienst. Bovendien wisselen enkele overige leiders van tak. 

Samenstelling takploegen 94-95: 

KAPOENEN: Kristof Van Nooten 

Benny Adriaenssens 

Bert Van Haeren 

WELPEN: Wim De Kinderen 

NickHeyns 

Christof Dhondt 

Rob Hendnckx 

JONGVERKENNERS: Dirk Adriaensen 

Tom Van Den Borne 

Ruben Swannet 

Dirk Moeskops 

Frank Van Dun 

VERKENNERS: Ivan Verschueren 

Jan Seurinck 
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JINS: Dirk Rombouts 

Staf Seurinck 

Ook de overige taken, vooral praktische, binnen de leiders- 
ploeg zijn ge-herdefiniëerd: 

GROEPSLEIDER: Staf Seurinck 

ASSISTENT GROEPSLEIDER: Dirk Moeskops 

SECRETARIS: Tom Van Den Borne 
LOKAALVERHUUR: Ward Seurinck 

Knstof Van Nooten 

MATERIAALMEESTER: Dirk Adriaensen 

FINANCIEN: StaftNick Heyns 

VERZEKERINGEN-+JINKO: Frank Van Dun 

BERICHTENBLAD: Wim De Kinderen 

JEUGDRAAD: Staf+Dirk 

Jan Seurinck 

Staf   

    

     
   Srnih, ih, snik, … Defdeme, 

de Saelae en de Kleine Mater 
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Een nieuwe vzw? Ja en neen! Momenteel heeft onze 

scoutsgroep de juridische vorm van een v.z.w. (vereniging zonder 
winstbejag) met als benaming vzw Scouts Sint ServaasRavels. De 
oprichtingsstatuten vindt u verder op deze pagina. Deze vzw 

overkoepeld heel onze scoutswerking en daar willen weeen beetje 
verandering inbrengen. Op plaatselijk gebied vormen wij dus een 
vzw, doch nationaal is scouting ook onder gebracht in de vzw 

V.V.K.S.M. Voor ons is het interessanter geworden om de 
scoutswerking onder te brengen in de nationale vzw. Deze wordt 

geleid door een ploeg van bekwame en betaaldemensen die zich tot 
doel hebben gesteld om alle scoutsproblemente begeleiden en er 
een oplossing voor te kiezen. Dit bespaart voor ons een hoop werk 

en miserie. Ingeval van serieuze ongelukken, … stellen zij zichop als 
beschermelingen vandeleiding. En zeg nu zelf, eén vzw met 70.000 
leden en een gigantische lobby achter zich heeft meer in de pap te 
brokken dan ons plaatselijk vzw-tje met zo’n 200-tal leden … 

Een vzw, isdie eigenlijk nog nodig? Ja! Heel wat risikovolle 

aktiviteiten zoals de organisatie van bals, vlaaienslagen, mossel- 

festijnen en dergelijke meer worden niet door de nationale vzw 

gedekt. De nationale vzw houdt zich enkel bezig met die zaken die 

rechtstreeks voortvloeien uit de scoutswerking en is niet van plan 
zich borg te stellen voor bijvoorbeeld de organisatie van een 
rockfestivalmet een budget van een slordig miljoen. Daaromis voor 

ons een vzw noodzakelijk. Wij zien de plaatselijke vzw dus als 

organisator van al onze geldaktiviteiten (Bultrock, mosselfeest, 
carwash.) en als beheerder van ons lokaal en materiaal. 

We zien echter ook een beetje verder dan onze neuslang is. 
Vanaf september komen onze charmante kollega-gidsen hun intrek 
nemen in het gebouwtje vlak naast het onze. Een gezamelijk 
lokaalbeheer lijkt ons noodzakelijk. Daarom heeft de groepsraad 
ook besloten om kontakt op te nemen met degidsen om samen een 

memmen 
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soort van ondersteunigs-vzw uit de grond te stampen. Een vzw met 

alstaak het gezamelijk beheer van de scouts-en gidsenlokalen en 

materiaal, aanwezigheid vanrechtspersoonlijkheid bij de organisatie 

van de verschillende geldaktivieiten… Depioniers en de groepsco- 

mités krijgen ook hun zegje in de nieuwe vzw. Zij hebben tenslotte 
de gebouwen recht gezet en voor de nodige fondsen gewerkt. Zij 
kunnen tevens een verzoenende rol spelen tussen kibbelende scouts 

en gidsjes. Hopelijk komt het nooit zover … Voor alle duidelijkheid: 

wij wensen enkeleen gezamelijkeondersteunings-vzw opte starten. 
Van een gemengde werking is er GEEN sprake. Wij zoeken enkel 
samenwerking op het materiële vlak. Hierdoor kunnen we beide 

heel wat centjesuitsparen. Trouwens waarom zouden we gemengd 

gaan werken? Beide verenigingen draaien alsnooit voorheen en wie 

is er geïnteresseerd in een gemengde mamoetgroep van 250 leden? 

Over aldeze dingen organiseren weeen vergadering met alle 
betrokken partijen op donderdag 7 juli a.s. in het gidsenlokaal. 

Naast leidingen groepscomité zijn ook alle oud-scouts van harte 

welkom. 
Staf 

  

  

  

   GEZOCHT 

Personen met knofsgekke ideeën voor een benaming 

van de nieuwe vzw en kreatieve kunstenaars om een 

logo te ontwikkelen. Geïnteresserden gelieve zich te 

melden bij Staf. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



    
  

  

  

Literaire kunstenaars aller scouts, verenigd u. Ver- 
eeuwig al uw kampervaringen voor uw nakomelingen. 
Hoe? Noteer al uw kampbevindingen op een vel papier of 
schrijf een literair stuk over één of andere geslaagde 
kampaktiviteit. Zoek vervolgens een leider op, meestal het 

meest afgepeigerde en afgeleefde figuur op de kamp- 

plaats, en stop hem dat vel papier in zijn handen. Zeg hem 

datjeje literair essay graag gepubliceerd ziet inde volgende 

Klepper want die is speciaal gewijd aan het fenomeen 
kampen alles wat daarmee te maken heeft. Dr PC Vegasus 
zorgt voor de rest. Dit aanlokkelijke aanbod loopt slechts 
tot 15 augustus (tevens moederdag en kado-koopdag)! 

Vervolgens wacht je gewoonweg af tot op een zo- 

merochtend een nietsvermoedende postman de Klepper 
in je brievenbus komt steken. Vlieg dan onmiddelijk naar 
buiten en trek de Klepper naar je toe. Sla de bladzijdes 

open tot op de plaats die gereserveerd werd voor jouw 

stuk. Lees het aandachtig en zeg dantrots en voldaan tot 

jezelf: “Dit is de opperste profilering van een echte literaire 
scout!” 

SCOUTING LITERAIR? LEKKER DOEN! 

    Dr GFT Busters 
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    „wij voortaantelefoon hebben aan onze lokalen 

-draai 014/65.03.82 en dan, ja dan … 

-er heel wat ouders niet aanwezig waren op de kampinfo-avond 

-het best leuk was op deze avond 

-Jommeke, Filiberke, Macjampudding en B. Ultenaar, een kort 
bezoekje brachten aan onze kampinfo-avond 

-de welpenleiding er een waar titanengevecht op leven en dood 

hebben geënsceneerd 

-de leiding niet van plan is langs te komen bij die ouders die 

gewoonweg hunkat stuurden 
-je kan inschrijven voor het kamp viade gele inschrijvingsstrook in 

de speciale kampeditie van de Klepper en dit voor 5 juli a.s. 

-22 kapoenen zichte pletter geamuseerd hebben in Het Land van 

Ooit tijdens de groepsreis op 8 mei 1.1. 

-de overige 64 scouts de Efteling hebben vereerd met een bezoekje 

op diezelfde dag 

-wij de fiets-foto-rally van de gidsen op 15 mei “in droge omstan- 

digheden” hebben gereden 

-onze huidige materiaalmeester Guy zopas heel wat nieuw materiaal 

aangekocht heeft zoals spades, borstels, snijplanken, broodmessen 

en zomeer en nu druk bezig is om al het keukenmateriaal te ordenen 

in houten bakjes 
-onze toekomstige materiaalmeester Dirk A zopas alle deuren een 

grondige nazichtsbeurt heeft gegeven en ze nu weer werken als 
vanouds 

-de verkenner- en jinleiding de zweethut van de “verwen-je-lijf- 

vergadering” gaan opstellen op kamp in Amel na hun respektieve- 

lijke lerland- en Hongarije-kamp 

-we er dan met z’n allen nog eens lekker in kunnen gaan zweten 

-het pionierslegioen in uitbreiding gaat voorzien 

-Bert Roos, Jan Schillebeeckx, Ronny Ceusters, … op prenatale 

cursus moe(s)ten 

  

  

 



  

      
-Bert en Els Roos-Smets zopas €€ DRIES op de wereld hebben 

gebracht. Proficiat! 

-Jan en Greet Schillebeeckx-Hendrick
x zopas een FLORIAN op 

de wereld hebben gebracht. Proficiat! 

-we zopas vier nieuwe patrouilletenten hebben gekocht 
voor de 

prijs van 26.000 i.p.v. de gebruikelijke 42.000 Bef/stuk
 

„onze eikeboom voor hetlokaal de overplanting niet overleefd heeft 

-dit zeer spijtig is, spijtig zeer 

OTOFINISH 
Ie dette te tete ke kkk kk 
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5 juni 

26 juni 
5 juli 

7 juli-19.00u 

7 juli-20.00u 
10 juli 

13 juli 

19 jult-19.00u 

20 juli 

21 juli-7.00u 
22 juli 

23 juli-9.00u 

24 juli 

26 juli-9.00u 
30 juli 

31 juli-17.30u 

l augustus 

5 augustus 

14 augustus 

27/28 augustus 
4 september 

10 september 

11 september 

18 september 

   
:KWB-kindernamiddag a/d scoutslokalen 

‘kampvergadering 

uiterste inschrijvingsdatum kamp 

‘kampgroepsraad 

vergadering vzw SCOUTinG RavelS 

vertrek verkenners o/h kerkplein 
vertrek jins o/h kerkplein 

jvk’s materiaal binnenbrengen a/hlokaal 
‘groepsmateriaal naar Ameldoor gemeente 

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

:aankomst verkenners Ierland 

vertrek welpen o/h kerkplein (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 

groepsraad evaluatie kampen 

‘deadline volgende Klepper 

‘herfstontmoeting leiding 

‘Pierenmarkt 

werkdag a/h lokaal 

startvergadering 94-95 
‘overgang 

 



| De echte scoutsadressen        

  
Groepsleiding: 

Staf Seurinck, 

Dirk Moeskops(assistent), 

  

kapoenenleiding: 

Benny Adriaenssens, 
Frank Van Dun, 
Kristof Van Nooten, 

  

Welpenleiding: 

Wim De Kinderen(Hatti), 
Nick Heyns(Baloe), . 

Jan Seurinck(Akela), 

Jurgen Van Gorp(King Loui), 

  

Jongverkennerleiding: 

Dirk Adriaensen, 

Ruben Swannet, 

Tom Van Den Borne, 

Philip Verstraeten, 

  

Verkennerleiding: 

Bert Hendrickx, 

Ward Seurinck, 

Ivan Verschueren, 

  

Jinleiding: 

Dirk Moeskops, 
Dirk Rombouts, 

‚ Materiaalmeester: 

Guy Verelst, 
  

Groepscomité: 

Ludo en Loes Van Dun-Guns (voorzitter) 
Joan en Leen Heyns-Luyckx (secretaris) 
Frank en Clara Aerts-Van Himbergen 
Luc en Elly Hautera-Schillebeeckx 
Guy en Mieke Hendrickx-Herijgers 
Jef en Anita Jonkers-Van De Ven 
Jef en May Van De Pol-Heyns 
Johan en Jeanne Van Den Broeck-Van Beek 
ee 

 


