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| Beste ouder, scout en pionier, 

” N 

U had het wellicht niet verwacht, maar het blad 

dat u nu in handen houdt is het eerste nummer van 

wat hopelijk de komende jaren het scoutsblad zal 

zijn. Het zal dus in de toekomst een vaste waarde 

worden in uw brievenbus en u zal elke twee maanden 

kunnen lezen wat er allemaal gebeurt in dat 

witte lokaal op de Kievit. 

Het idee om opnieuw een groepsblad op te starten 

ontstond uit het feit dat de twee bestaande blaad= 

jes (Welpenklap en Bonkenblad) eigenkijk alleen 
maar geschreven zijn naar de leden toe en weinig 

of geen informatie bevatten voor de ouders. 

In dit blad zou er wel plaats zijn voor deze alge 

mene informatie en zo zou het ook geschikt zijn 

voor de pioniers. 

Uit ervaringen in het verleden konden we reeds 

leren dat een groepsblad publiceren geen sinecure 

is. Voor de oude scoutsrotten onder u verwijzen 

we naar het vroegere groepsblad "Het Fluitje' 

dat enkele jaren geleden de geest gaf. Daarom 

zou de redactieploeg u ook willen vragen ons 

niet te snel te veroordelen mocht het af en toe 

toch eens mislopen. Aangezien dit de eerste uitgave 

is zal het blad zeker nog voor verbeteringen 

vatbaar zijn en we staan dan ook open voor alle 

mogelijke suggesties. 

Mag ik u dan nu uitnodigen om de pagina om te 

slaan en een kijkje te nemen naar wat de redactie 

ploeg allemaal voor u heeft bijeengebracht. 

oprechte scoutsgroet



thema: 

Deze bladzijde willen we reserveren om je te infdteren over ‘scouting’. 

Niet zomaar over de scouts in het algemeen, maar over zijn specifieke 
kenmerken; wat ons onderscheidt van de andere bewegingen. We gaan je 
zaken vertellen waar we binnen scouting veel waarde aanhechten,zo zullen 

we het o.a. hebben over belofte, uniform,kamp, de basispeilers,patrouille- 
en nestwerking … In dit eerste nummer nemen we het jaarthema '88-'89 
onder de loep. 

VREEMD UITDE HOEK : 
  

let plezante aan jearthera's van de scoutsis vind ik,‚de dubbelzinnigheid 
ervan ;bv Gewoon buiten- Buitengewoon { 76-77) ‚ Zet je in beweging (70- 
80). Het jaarthema heeft steeds een a—en een b-zijde. In het ene geval 
het je iets ludieks, als je klemtoon even verleot ‚heb je iets heel serieus. 
“aar in beide gevallen klinkt het enthovsiast en uitdagend. 'Vreemd uit 
de hoek' is het slot van een reeks jaarthema's die telkens een aspect 
van scoutinp, in de kijker wou plaasten: 

{84-85} Scouting Natuurlijk in actie: openlucht leven 
85-86) Scouting Irkleuren: nieuwe takwerkfingen 

(86-37) Geen jeuze maar een doel: 5 basispeilers opnieuw belicht 

87-88) 75 jaar, 't is miet om het even: kaarden en geloof binnen 
Setutirg 

(88-20) Vreemd uit de hoek: sociaal engagement van scouting 

Heel gestadig en gespreid over de 6 jaar bouwde scouting aan een profiel 
voor de jaren '9O, Flementen uit de traditie werden daarbij overgoten 
met een hedendaagse saus, keuzes werden gemaakt en geexperimenteerd. 
Na de viering van 75 jaar scouting wordt onze blik gericht op de toekomst. 
Uitdagingen met hopen . Dit jaarthema is er één van. 
Een oproep om het bekende even te verlaten, het bekende van buitenaf 
kritisch te bekijken en het vreemde te verkennen. Dit jaarthema vraagt 

ons vijf vensters open te gooien en naer buiten te kijken, vervolgens 
naar buiten te gaan en naar binnen te kijken. 

VENSTER 1 : IK SPREEK MIJ UIT 

…… omdat ik mijn mening wil konfronteren met die van anderen. De dialoog 
is konstruktief en helpt mij mijn visie te verfijnen en te herzien... 

…… Omdat ik wil opkomen voor wat mij ter harte gaat . Niet alleen over 
de kleine dingen maar ook over de grote maatschappelijke thema's,



VENSIER 2 : DE WERELD NAAST MIJN BED 

De grens tussen dichtbij en veraf is vervaagd. Verkennen! krijgt een andere 
betekenis, een nieuwe dimensie . De wereld is groot en grijphaar en daarmee 
moeten we op weg. 

VENSTER 3 : CROEPSCULTUUR 

Fen groep heeft tradities , gewoontes en normen. Sommige dingen zijn 
normaal „andere mogen en kunnen niet. Je moet eens uit die evidentie stappen 
en wat vragen stellen over dat reilen en zeilen, en eens bij de bure 
zien hoe die soep maken. 

VENSTER 4 : VERDOKEN GEWELD 

Samige regels en gewoonten zijn beknottend of discriminerend,maar we 
staan er niet bij stil of gebruiken ze vanuit een machtpositie. Je moet 
maar eens kijken naar de groepraal, de patrouille , de klas. Wie buiten 
de schreef. gaat. wordt op de vingers getikt, wie niet mee kan met de midden— 
moot wordt terzijde gehouden. Heel pijnlijk,maar zo onzichtbaar. 

VENSTER 5 : VREEMD IS VERDACHT 

Vreemde dingen doen ons vluchten in ons eigen ‚fijne, beschermende wereld, 

Toch is vreeml niet vies, Het vreemde is een kans om je eigen beperkte 

wereld te verruimen. Kwestie van de drempel te overschrijden, te durven 
verkennen en even los te komen van eigen gewoonten en veiligheden, even 
wagen,‚de sprong, maken en ontdekken. 

Vreend zo'n jaarthema zal je zeeren. Inderdaad: een omhulsel waarvan de J ge 
inhoud konkreet moet worden gemaakt . Waarachtig een uitdaging !!! 

  

     



Welpen: 

WIE VANGT WELKE VIS? 

  
  

  

       



GEMENGDE VERGADERING WELPEN — KABOUTERS 

Zondagmorgen omstreeks 10 uur waren alle welpen en kabouters 
paraat voor een stevige speurtocht. De bedoeling van deze 
tocht was de sporen te volgen die door Fathi getrokken 
waren. Maar omdat deze sporen niet al te duidelijk getrokken 
waren zijn de meeste groepen verkeerd gelopen, behalve 
dan de groep van Ïathi zelf. Onderweg hebben we verschillen- 
de opdrachten uitgevoerd zoals o.a. het spel zitcirkel 
en poepslang. 
Omstreeks het middaguur zijn we aan het Houten Paard aan- 
beland en iedereen was bekaf van de zware tocht. De meege 

brachte boterhammet jes waren welgekomen . Na het pick-nicken 
genoten de welpen en kabouters nog een half uurtje 
van de speeltuin. 
Nu kon het tweede deel van de dag beginnen ! Onze tocht 
werd verder gezet met nieuwe energie. Ondanks vele waar 
schuwingen van de leiding waren velen niet te weerhouden 

om niet in de plassen te lopen. Op de weg terug naar huis 
werden we opgeschrikt door een groep jagers die net het 

wild met enkele schoten had opgejaagd. We werden dus vrien- 
delijk verzocht het bos te verlaten. Dit deden we ook maar 
toch met enige tegenzin van de welpen en kabouters ‚Rond 
half vijf bereikten we moe maar voldaan ons lokaal. 

Oef, deze zware dag zit er weer op . 

Baloe. 

LACHEFABRIJEK: 
  

-Bert :-Luk, er zit een banaan in je oor |! 
—-Luk :-Wat zeg je ‚Bert % 
-Bert :-Er zit een banaan in je oor, Luk! 
—-Luk :-Wat zeg je Bert ? 
-Bert :-Ék zeg dat er een banaan in je oor zit!! 
—-Luk :-Ik hoor niet wat je zegt, er zit een banaan jin mijn 

oor. 

lolol enendendesleatel, 
EN AN AN AN AN AN or fv



DE TIEN GEBODEN VA N DE NATUUR: 
  

1 . Bescherm de planten en de bloemen, zij zijn er opdat 
de bijen zouden zoemen. 

DJ
 

… Verspil geen water door onder een lopende kraan af 
te wassen. 

3 Speel niet met vuur , anders bekijkt de natuur je 
zuur. 

4 . Wees de ark van Noe voor bijna uiteestorven dier—- 
J oo 

soorten. 

5 . Gooi niets in't water , want het zijn de vissen die 
het zuiver water missen. 

6 Fier, daar en overal, is het beter en mooier zonder 

af val, 
7 . LEescherm het bos, alsook het mos, het is dan immmers 

zachter lopen voor de vos. 

8 … Als de planten en de dieren konden spreken, zouden 
ze noe zwijgen omdat stilte hen doet leven. Bewaar 
ook jij dan voor hen deze stilte. 

9 Wees zuinig met teken- en schrijfgerief, want we 
missen al zoveel bomen hier. 

19 . Samen met je vriend of maat , vertel je dit alles 
in de straat aan hen die zich vergisten of hier nog 
niets van wisten. 

Le bolo ataaloateatwate ale 
NOS A AN AN ON AR ANA
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JUBILEUMBOEK 
EEN OVERZICHT VAN DRIEKWART 
EEUW SCOUTING IN VLAANDEREN 

  
Wie dit heel voornesm boek wil aanschaffen ‚kan dit 
door onderstaande bon op te sturen naar de scoutsshop 
NAAM s …eeseeseeseeseseesseesesseeseseseseseeesesseseseeeseess: 

Bestelt...(ex)van het jubileumboek door .….X645 over 
te schrijven op rekeningnummer 412-6170531-51 met 
vermelding Jubileumboek.Wordt naar thuis opgestuurd. 

 



PK: 
DE RAVELSE SPELEN 

  

Zondag 30 september om 8 uur in de ochtend worden de laatste voorbereidingen 

getroffen voor de aanvang van de Ravelse Spelen. Deze spelen zijn op de 

olympische na de grootste ter wereld, Door insiders soms wel de grootste 

genoemd. Ze zijn fysisch zeer zwaar voor de atleten reden waarom de topatle- 

ten niet ontbreken. Dit jaar ontbrak enkel Ben Johnson omdat hij tijdens 

de Olympische werd betrapt op het gebruik van anabole steroïden. 

Twee uur indenamiddag komt plotseling scheidsrechter Kris de Kinderen 

het stadion binnengelopen met het Ravelse vuur. Bij deze waren de spelen 

dus geopend onder het toeziend oog van de sport journalisten van Sport 90 en 

de New York-Times. lets later werd begonnen met de eerste sporttak die aan 

bod kwam 

”* Kogelstoten : hier werden geen wereldrecords gebroken doch wel persoonlijke. 

Bij deze tak werden twee atleten van Zambia op het gebruik 

van spierversterkers betrapt. De drie Ravelse toppers : 

— Goud : Christof Dhondt 

— Zilver s Jurgen Van Gorp 

— Brons : Dirk Laarmans 

* Skilattenkoers : Deze nieuwe teamsport is nog een demonstratiesport tijdens 

deze spelen. Per vijf man dient men op één paar ski's 

een afdaling te maken met daarin een bocht van 360°. Deze 

sport werd gewonnen door R wandese ploeg het Ravelse team 

eindigde verdienstelijk tweede. 

* Graspistespringen : Zelfs Carl Lewis kon hier niet mee naar het goud dingen. 

De sport is iedentiek aan het verspringen maar hier 

dient te aanloop genomen te worden op een graspiste. 

De Ravelse atleten blonken hier opnieuw uit.



* Evenwichtsbalk : thans evenzeer nog demomstratiesport doch daarom niet 

minder geliefd bij het publiek. Hier dientNeo snel mo- 

gelijk over een balk 80 cm boven de grond te lopen. 

De grote verschillen hier werden toegeschreven aan d 

verschillende manier van opstappen op de balk. 

* Marathon : Deze stak deze keer in een speciaal kleedje. Het ging hier 

niet noodzakelijk om de snelste loper doch wel om degene 

die snelheid kon combineren met het uitdenken van het kortste 

parcours. Men diende een moeras te omzeilen en aldus zo snel 

mogelijk de eindmeet te bereiken. 

De slotshow betekende het einde van de spelen. Gezien deze in besloten kring 

plaatshad kan de pers terzake weinig gegevens verstrekken. 

Wel kon de tevredenheid van de deelnemers na afloop van de show van de ge- 

zichten gelezen worden. 

Volgend jaar zullen de spelen wellicht opnieuw een verlengstuk krijgen en 

de strijd tussn de diverse belangstellende trefpunten in het Ravelse is ads 

losgebarsten om deze commercieel belangrijke attractie in de contreien te Ì 

laten claats grijpen. 

Alleszins zullen de selecties met de gekende Limiettijden kortelings 

opnieuw van start gaan tijdens de gewone Jongverkenner-vergaderingen. 

Wij wensen hen allen van harte succes met de te leveren inspanningen. 

(M.C.)



GILLERS VAN TE GILLIS 
IIAIIIAAAIAII KASAK 

Het ís bruin en het werkt op pillen? Ben Johnson! 

Er was eens een Nederlander en die moest van zijn baas de hoogte 
van een lantaarnpaal meten.De Nederlander was mar in die paal 
aan 't klimmen.Opeens kwam daar een slimme Belg aan en die zei: 
“Wat ben jij allemaal aan het doen?"Replikeert die Hollander :''Ik 
moest van mijn baas de hoogte van deze lantaarnpaal meten maar 

ik kan niet bovengeraken.'"Hierop zegt de Belg:"'Als je nu die paal 
uitgraaft en je legt hem op de grond ‚dan gaat het toch veel 

gemakkelijker .'"Daar antwoordt de Nederlander op:''Nou zeg,ik moet 
niet de lengte weten maar wel de hoogte!'' 

Wat is het dunste boek ter wereld? 60 jaar humor achter het ijzeren 
gordijn. 

Fen klein nietig cowboyke komt de saloon binnen en roept:"Wie heeft 
er hier mijn paard oranje geverfd?"Een reus van een vent staat op 

vragen wanneer je de tweede laag gaat doen." 

Een oude auto rijdtrommelend een parking op. Vijftig frank'!',‚zegt 
de bewaker. Verkocht !"',roept de automobilist dolgelukkig. 

“Is er iets dat u nog voor uw terechtstelling zou willen eten?'', 
vraagt de bewaker ."Ja,bekent de veroordeelde, paddestcelen Dat 
heb ik nog nooit niet gedurfd". 

“Een aalmoes,‚mijnheer,voor een werkeloze bokser!" "Is het lang 
geleden dat je nog gebokst hebt?" "tien minuten geleden... .tegen 
een voorbijganger die me niets wou geven." 

Klant: Hoeveel kost die pan?" 
Dame:''1299 frank mevrouw.’ 
Klant:"Enne... „kan daar iets van af?" 
Dame: "Het deksel!" 

Mario Gillis



VERSLAG WEEKEND TE, ARENDONK 
BAAAAAKKAAKKAKAKKIKAAKAAAK AK 

Vrijdagochtend 4 november was het dan zover.omstreeks 8.30u stonden alle 

Jongverkenners vol ongeduld te wachten op het startsein van het driedaagse 

J.V.K.-weekend.Het eerste startschot werd reeds na enkele luttele seconden 
afgevlagd omdat Hans Paeshuyse reeds een platte band had,Vlug een bezoekje 
aan de fietsenmaker gebracht en het euvel was verholpen.Uiteindelijk werd 
dan het definitieve startsein gegeven te 8,45u.Na een lange ,vermoeiende, 

koude tocht bereikten we dan Arendonk .Door een klein misverstand kwamen we 
aan het verkeerde chirolokaal terecht .Er bestaan namelijk 2 chirobewegingen ’ 
te Arendonk.De ene is gelegen op de Vrijheid,de andere(=de goede) is geves-  / 
tigd in de Vrij... U verstaat het,vergissen is menselijk!We hadden al vlug 
in het oog dat we op het verkeerde adres waren terechtgekomen zodat we reeds 

na een kwartier op de juiste plaats arriveerden.Voor alle duidelijkheid, 

ons weekendadres was:chirolokaal St.Lutgardus in de Voorheide.Na een kleine 
pauze konden we dan beginnen met ons te installeren.Dankzij de bereidwillige 
medewerking van enkele ouders was het materiaal tijdig aanwezig.De voormiddag 
werd opgevuid met een bespreking van het jaarprogramma.OÔnstreeks het nriddaguur 
verorberden we dan onze lunch om met een gevulde maag aan de namiddagactiviteit 
te beginnen.Deze stond in het teken van scoutswerking.ledereen werd ingedeeld 

EE in drie groepen,die zich dan met een 

scoutsactiviteit bezig hielden.Zo 
kreeg iedereen nog eens de kans om 

zich verder te scholen in het kaart- 
lezen en het werken met een kompas, 

het sjorren en om de beginselen aan 

te leren van macramÊ.Deze drie activi 
teiten werden om het uur onderbroken 
door een kleine pauze.Vooral de vogt * 

pik vanop de fiets scoorde veel bij, …. 

Tijd voor het avondmaal .Dit werd op- 
gediend door onze kok Jan en zijn keu- 

kenhulp Bert .Na de afwas en de platte 
rust was het dan tijd voor de enige 

Á A > echte,onvervalste ren je rot-kwis. 

Dez avond werd een groot ucces.tet bleef lag cen nek aan nk race tussen 
‚de verschillende patrouilles.Fen bijkomende vraag moest uitsluitsel geven 
over de winnaar .Omstreeks 22,30u kropen we onder het dons maar het duurde nog 
wel enige tijd voor de stilte neerviel in het chirolokaal „Zaterdagochtend 
werd de leiding reeds vroeg gewekt door hun wekker(=de J.V.K. 'S) „Omstreeks 
7.45u begon de leiding al met de bereiding van het ontbijt zodat we om 8,15u 

aan tafel zaten.Na de klassieke afwas en platte rust stonden er enkele plein- 

       



scelen geprogrammeerd zoals dikke berta,koppige ezel ‚chinese voetbal, 

tikkertje, jegersbal....... Enkelen onder ons geraakten hierbij gebles- 
seert! mar door de gevatte tussenkomst van onze kinesist Kris genazen 

alte slachtoffers wondersnel.12u.Tijd voor het middageten.Deze bestond 
uit een broodmaaltijd. 'S namiddags speelden we het nu al beruchte 
smokkelspel.In dit bosspel moet de drugpolitie zoveel mogelijk drugs 
trachten te onderscheppen van de drugsmokkelaars.Na dit plezante bos- 
spel stampten we nog wat tegen het potteke.De patrouille van dienst 
vertrok wat vroeger om de fourier een handje te helpen bij de bereiding 

van de spaghetti. 'S avonds werd het echt te bont.Het was namelijk bonten- 
avond. ledereen kon zich bezig houden met enkele gezelschapsspelen en 

on een drankje gaan nuttigen in de ber, 
òndags moesten we vroeg uit de veren vant sommige j.v.k.-voetballers 

moesten de eer ven flandria gean verdedigen.Toen Guy Lenaerts zoon 

Christof kwam ophalen,bemerkte deze dat Christof zijn fiets niet meer 
tussen de andere stond.ten klein onderzoek wees uit dat er nog meerdere 
fietsen verdwenen waren.Gestolen dus!Michel en Staf hebben toen heel 
Arendonk uitgekamd,zonder succes.he hebben dan mear een aanklacht neer- 

gelegd bij de rijkswacht „Ondertussen woonden de j.v.k.'s en de over- 

gebleven leiding de plaatselijke misviering bij.'S middags stond er 
frit op het menu‚Na deze vlugge maaltijd begonnen we vliegensvlug 

aan de opkuis.Ômstreeks 13,30u konden we de terugtocht aanvangen.Een 
plezant weekend was achter de rug.Nu maar aftellen voor het volgende 
weekend dat ergens in de paasvakantie zal doorgaan. 

PS:Dankzij het voortreffelijke speurwerk van Sherlock Schilleholmes 
werden de fietsen weer terupgevonden!Er schuilt speurderstalent in 

onze groepsleider. 

5.5.



Wik : 
KLEIN ARTIKELIJE VOOR ALLE VUILE AUTO'S EN AUTOOTJES VAN RAVELS 

  

Zaterdag 26 en zondag 27 november zal de speelplaats 

van de gemeentelijke jongensschool weer herschapen 

worden tot een heuse CAR-WASH. 

Dit is natuurlijk groot nieuw$voor alle auto's en 

autootjes van Ravels en omstreken, want elke recht- 

geaarde vierwieler weet dat een car-wash van de ver— 

kenners niet zomaar een car-wash is, maar een. car-— 

wash waar je echt van opkikkert. 

Daarom wil ik mij nu speciaal richten tot deze groep 

van auto's die nog niet genoten hebben van deze won— 

derlijke ervaring. 

Doe eens navraag bij uw vriendjes die de geneugten 

van een lekkere verkenner-schrobbing reeds kennen. 

Zij zullen u zeker bevestigen dat er niets ter wereld 

meer deugd doet dan je eens lekker te laten verwennen 

door de Ravelse verkenners. En inderdaad, wat is er 

beter dan je raampjes te laten schoonmaken door zachte 

sponsjes en heerlijke zeemvelletjes, je spatlappen 

te laten afsprieten door een stevige straal uit een 

tuinslang en je velgen te laten opblinken door erva- 

ren opblinkers? 

Buiten het hygiënische aspect is dit natuurlijk een 

niet te missen sociaal gebeuren. Je kan er met je 

vriendjes nog eens gezellig kletsen over echte auto— 

zaken waar mensen toch geen snars van begrijpen. 

Over die goeie oude tijd vòòr de loodvrije benzine 

(die te vergelijken valt met het alcoholvrij bier)en 

de laatse mode in velgen en zetelovertrekken. 

Dus,reden genoeg om op 26 en 27 november aanwezig 

te zijn op de gemeenteschool. 

Het baasje zal natuurlijk niet vergeten worden en 
zal kunnen rekenen op een overheerlijke kop erwten 

soep. 

oprechte autogroetjes, 

J.V.0.



Verslag van de Trein-,Tram-,Busdag. 

  

Al vroeg stonden we op het Kerkpleintje te wachten 

op de bus. Deze reed naar 't station in Turnhout 

waar we op de trein stapten en naar Brugge reden. 
In Brugge mochten we twee uurtjes vrij rondwandelen. 
Rond 12.30 u. namen we de bus terug naar het station. 
Deze was volgepropt met Waalse meisjes en een paar 
Vlamingen. De Waalse meisjes begonnen te zingen 

en wij probeerden ze te overtreffen met ons melo- 

dietje. Dolle pret dus. 

In de trein naar Blankenberge hebben de leiders 

aan twee meisjes een sigaretje getrakteerd. In 

Blankenberge mochten we weer een klein uurtje vrij 

rondwandelen. De leiders hadden twee grote go-carts 

gehuurd. Met de grootste go-cart hadden we het meeste 

pech. Tot twee maal toe ging de ketting er af. 

Daarna zijn we met de trein terug naar Turnhout 

gereden. Boem, weer pech. We misten de bus naar 

Ravels. Net vijf minuten te laatl Dan hebben de 

verkennertjes maar naar hun ouders gebeld met de 

smeekbede om ons te komen halen. 

Een prachtige dag werd hiermee afgesloten. 

Jan Seurinck 
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Jin: * 
Ze gaan komen, ze zijn er, ze zijn geweest: Russische 

jongeren te gast bij onze Jins 
  

Zoals velen onder U reeds konden vernemen via kranten of 

het Berichtenblad, speelden de Jins het klaar om zeven 

Russische jongeren naar Ravels te halen om hen eens te 

laten genieten van de spreekwoordelijke Vlaamse (scouts - 

gastvrijheid. 
Op donderdag 10 november dienden deze jongeren te worde. * 

afgehaald in Brussel, meer bepaald om 14.00 u. in de 

Ancienne Belgique. Aldaar bleek echter dat van de zeven 

jongeren die voor ons bestemd waren, er slechts vier 

aanwezig waren. De andere drie waren om één of andere 

reden niet vanuit Moskou mee naar Zaventem afgereisd. 

Daar kwam dan nog bij dat Alexandri Kroupsky niet mee 

naar Ravels kon komen. Als professioneel polsstokspringer 

(trainingsgenoot van Sergei Boebka en een persoonlijk 

record van 5,82 m) kon hij het zich niet veroorloven 

om twee dagen zonder training te blijven. Toch kende 

het overige groepje nog een grote bekendheid: Flura 

Boulatova, Europese tafeltenniskampioene en vijfde op 

de Spelen in Seoul. Verder waren er dan nog Galina 

Anareevoi, een studente Frans, en Vladimir Kartchenko, 

werkzaam als coach van de Russische jeugdsportbond. 

Vladimir en Flura waren afkomstig uit Moskou, terwijl 

Galina woonde in Irkoetsk, Oost-Siberië. 

Tijdens de reis van Brussel naar Ravels werden de eerst | 

contacten gelegd. Zo bleek al direct dat zij niet konde,” 

verstaan dat België zo klein is. Niet moeilijk als je 

weet dat het "meertje" dat naast de stad Irkoetsk ligt 

groter is dan ons land! Rond 17.30 waren we in Turnhout 

waar we Els, onze tolk Russisch-Nederlands, moesten op- 

pikken. Na een korte kennismaking met een Belgisch biertje 

werd koers gezet naar het Gemeentehuis. Daar werden we 

opgewacht door het Schepencollege, de jins, de leidings- 

ploeg en een aantal sympathisanten. Burgervader Segers 

schetste in het kort onze gemeente, waarna het de beurt 

was aan de aanwezigen om hen vragen te stellen. Hier 

werd dan ook gretig op in gegaan. Dan reden we met z'n 

allen naar onze lokalen voor een gezellige fondue-avond. 

Na de maaltijd zong Vladimir enkele Russische volkslie-



deren, begeleid op gitaar. Wij zongen als tegenprestatie 

enkele vlaamse volksliederen. Rond 23.15 u. werden rustige 

oorden opgezocht om hen te laten genieten van een welver-— 

diende nachtrust. Want ondanks de taalbarrière was toch 

iedereen moegebabbeld! Vrijdagmorgen werd om 8.00 u. op- 

gestaan. Na een stevig ontbijt vertrokken we met de ganse 

bende naar Antwerpen. Eerst brachten we een bamek aan het 

diamantmuseum. Tot hun verbazing bleek dat ook de Sovjet 

Unie een belangrijk aandeel heeft in de diamantindustrie. 

En net zoals wij konden zij ook alleen maar dromen van de 

tentoongestelde juwelen. 

Op het Falconplein kregen ze de mogelijkheid om even te 

babbelen met Russische immigranten die er een winkeltje 

uitbaten. Het deed hen dan ook deugd om landgenoten in 

België te kunnen ontmoeten. daarna reden we naar de Grote 

Markt om een tijdje door de gezellige straatjes te kuieren 

en een bezoek te brengen aan de kathedraal.Ondanks het feit 

dat ze geen katholieken waren en blijkbaar nog niet van een 

kathedraal gehoord hadden, kon het bevek hen toch boeien. 

We hadden gepland om 's middags mosselen met frieten te 

eten. Die "gekke" dingen in een schelp konden echter hun 

vertrouwen niet genieten. Zij hielden het daarom maar wijse 

lijk bij een reuze-brochette met frieten en een lekkere 

westerse cola. Tijdens het middagmaal konden we onze kennis 

van het Russich bijschaven. Logisch gevolg: een half uurtje 

later wist iedereen de Russiche vertaling van "ik hou van 

jou': JA TIBJA LUBLU. Ook bleek dat heel wat Russische woor- 

den hetzelfde zijn als in het Nederlands. Voorts kregen we 

nog een aantal Russische souvenirs. 

Na het middagmaal reden we, na een kort ritje langs de 

Schelde, naar het Fort van Breendonk. Tegen de verwachtin 

gen in was hun interesse tijdens het bezoek enorm groot. 

Rond 16.30 u. moesten we ons naar Brussel haasten. Immers, 

onze Russische vrienden moesten om 17.00 u. terug bij hun 

Waalse begeleiders zijn. We hadden nog juist de tijd om 

onze adressen uit te wisselen en een aantal groepsfoto's 

te maken. In het volgende groepsblaadje zult U zeker enige 

foto'g terugvinden. Daarna moesten we met een krop in de 

keel afscheid nemen. 

Kortom, dit was een prachtige, ongebofelijke en vooral on- 

vergetelijke gebeurtenis! Laten we hopen dat we elkaar 

ooit nog terugzien......



wist je Dat … 
-Dit het allereerste nummer is van het nieuwe groepsblad. 
=De redactieraad hieraan al menig avondje heeft gezwoegd. 
-Onze schrijfmachines noe staan na te dampen, de drukpers 

op'uit' staat en onze nietjesmachines buiten hangen af 
te koelen. 

-Dat wele leden zelfs de gekste en de onnozelste dingen 
beginnen uit te kramen om een kansje te maken vermeld 
te worden in deze rubriek. 

_-Je geen straf kunt oplopen door iets te schrijven voor 
ons blad ....ook al zijn sommige een andere meding toe 
gedaan. 

-Vanaf heden de welpenpetjes terug ingevoerd worden. 
-De J.V.K. in Arcendonk en de Jins in Retie op weekend 
waren. 

-De Jins een verzoeknummer van Eddy Wally lieten draaien op 
Radio Sint Job. 

-Ka , Michel C en Jan S een nieuwe wagen kochten ‚terwijl 

die van Bert R gestolen werd. | 
-Staf S een actie 'Plumder de scoutsshop leeg! startte. 
-Allerdei artikelen door zijn toedoen uitverkocht zijn. 
-Onze oud JVK-leider Eddy Pijpers onder feestelijk bazuin- 
geschal in het huwelijksbootje is getreden met gewezen 
gidsenleidster Marleen. 

-Ônze oud Wedpen-en Jinleider Jack Roos hem dit enkele 
weken voordien reeds voordeed met gewezen gidsenleidster 
(voor een korte pdiode weliswaar) Monique. 

-Onze groep de rechtsvorm van V.Z.k. bezit. 
-De groep volgend jaar een kapoenentak zal opstarten.{vanaf 

6 jaar). 
—-In onze sanitaire blok ook een douche geïnstalleerd is 

"Onze keuken heel binnenkort volledig zal betegeld worden … 
-We met de ganse groep op kamp gaan in 89 te Perk 
—-De welpen een rekord aantal leden hebben ! 

-Danny Michiels weer zijn bril brak op de scouts . 
-De deäding dit scoutsjaar op cursus gaat ! 
-We dit jaar nog meer letten op het uniform. 
-De leiding een heel zwaar maar ‘zeer vruchtbaar! plannángs- 
weekend in Hemiksem achter de rug heeft . 

—Je dat wist 7? 
-Dit altijd een leuke rubriek is . 

-De groep een Soundmixer aankocht . 

abn of eet ole oale elen 
Ne KARAKAS 

t



OVER EN WEER 

  

Deze bladzijde zal in de verdere toekomst voorzien worden als de lezers- 

rubriek waar éénieder zijn woordje kwijt kan. Wij verwachten hier reacties 

van lezers, dus zowel ouders als leden en pioniers, :op alles wat enigszins 

met onze groep of souting te maken heeft. Opmerkingen in verband met 

vergaderingen, felicitaties aan vrienden, reacties in verband met de 

inhoud van dit blad, suggesties voor de toekomst en dergelijke ….. 

Wij wachten dus nu in spanning af wat de lezer ons zal brengen en hetgeen 

wij zullen publiceren met een eventueel recht op antwoord. 

Reeds in dit eerste nummer wenst de groepsleiding een klein woordje 

te plegen. 

Het is verre van het idee van de leidingsploeg als zou alles in onze groep 

perfect. verlopen en het is maar gced en normal ook. Een leidingsploeg 

bestaat immers doorgaans uit een groep jongeren vanaf 18 jaar dewelke 

meestal hun andere dagelijkse bezigheden hebben. (Studeren of werken) 

Voortgaande op een vorming doorheen de jaren en specifieke leiderscursussen 

‚trachten zij er in hun kostbare uurtjes het beste van te maken en dit 

kost ook voor hen sans veel moeite. Af en toe kan er uiteraard iets mis- 

lopen tijdens een vergadering dikwijls dan zelfs veroorzaakt door onvoor- 

zienbare omstandigheden of zelfs volledig buiten de macht van één van 

de leiders of de ploeg. Het is soms frustrerend of ontmoedigend voor 

hen die er hun kostbare tijd instaken om nadien van complete buitenstaanders 

reacties te horen die fel vertekend in het leven werd geroepen door 

sommige van de leden of ouders zonder de ldting hierover te spreken. 

Het is toch aangewezen dat men indien er problemen zijn men hierover 

eerst de leiding inlicht alvorens roddels en valse geruchten te verspreiden. 

Wij hielden eraan hierop even te wijzen. J.S en R.C.)



SCOUTSWIJZER 

26/27 november: car-wash 
2 december: I9-kwis 
3 december: groepsviering 

8 januari: sporthal welpen 
15 januari 

22 januari 
‚sporthal jvk 

sporthal vk/jin 
19 februari: mosselfeest 
24/25 februari: pierenrally 
5 maart: groepsvergadering 
18 maart: Casino-party 
l april: ‚Derde-Bult-Rock 
l mei: groepsreis 
9/23 juli: kamp vk 
13/23 juli: kamp jvk 
15/30 juli: kamp jin 
16/23 juli: kamp welpen 
30 juli: dag met de pioniers 
3 september: pierenmarkt 
9 september: barbecue 

otof ini 3) 

 



FRITUUR 

EUGÈNE 

UIT 

SYMPATHIE 

   
    

  

Ae aen 

marina 
cars 

GILSEINDE 421 

014: 65.82.90 

  

  

  

Meubelen 

SChilleBEEeCkx 
Grote Baan 89, 2380 Ravels 

014-6551 44 

| ZAKENKANTOOR 

VAN GOMPEL M. 
Klein Ravels 88 

2380 Ravels 

Tel. 014 - 65 50 17   UIT SYMPATHIE



DRANKENHANDEL BOTERMANS 

Gespecialiseerd in tapin- 

stallaties er materialen 

voor grote er: kleine 

feesten. 

Alle bieren en frisdranken 
  

lstafgehaaldZthuivsobhracht 

eKaly-Pils: 156/195 per bak 

oBronwater 

Schweppes: 132/168 per bak 

‘Limonade 

Miss Globe:222/252 per bak 

Blauwe Kei 28 Ravels 

Magazijnen: Klein Ravels 

26 
TEL: 014/65.55.69. 

SCHRIJNWERKERIJ 

Ramen en Deuren 

Daktimmerwerken 

Trappen en Binnendeuren 

VAARTSTRAAT ra / 

2490 BALEN 

O14/81.22.61. 

  

  

N.V. R. TUY TELAERS 

Klein Ravels 87 - 2380 RAVELS 

Tel. 014/65.61.68 - 65.61.67 

BTW 403.774.178 - Telex 71482 

Kdl 

  
CASH FRESH 

UIT 

SCHOUWEN en OPEN HAARDEN) SYMPATHIE 

. GRAFZERKEN |   À,


