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Eerst en vooral wil ik u, mede in naam van de 

redactie van "De Klepper!" en van de ganse leiders- 
ploeg van onze scoutsgroep, het beste toewensen 

voor het nieuwe jaar. We hopen dat u,‚ook dit jaar 

weer, onze groep een warm hart blijft toedragen. 

In dit tweede nummer is het zeker ook niet ongepast 
om onze sponsors/adverteerders eens te bedanken. 
Door hun steun werd het mogelijk om "De Klepper'"' 
gratis aan de leden te versturen. 
U vindt de advertenties op de groene cover. 

Zoals u misschien al opmerkte, is Hij (=De Klepper) 
reeds met 8 pagina's uitgebreid. Eén van de 
verantwoordelijken hiervoor zullen we op de 

volgende bladzijde uitvoerig aan u voorstellen. 

Hij zal u in de toekomst, op alle mogelijke momen- 
ten ( gepaste en ongepaste ), ten dienste staan 

met zijn (goede?) raad en (passende?) commentaar. 

Hij is een autoriteit op alle gebied. 
Zijn kritieken en opmerkingen worden overal zeer 

sterk gewaardeerd, vooral als hij ze achterwege 
laat. 
Nieuwsgierig wie onze nieuwe aanwinst is? 
Op de volgende bladzijde worden al uw vragen 
beantwoord. 
Nog veel leesgenot, en een stevige linker! 

\ 

J.V.0.



Zie hier de toekomst 
van de KLEPPER | 2 

een keurig mens %, op 
  

Eenfilozoof 

PASPOORT: 

NAAM : Kleppe 
BEROEP : wijkagent 

LEEFTIJD : 47 
GEWICHT z: 87 kg 

ADRES s Jachtweg 42a 
2380 Ravels 

GESLACHT : nog niet 
VROUW s Dora Deurmakers 

HOBBY'S : vissen, wandelen, 

filatelie. 

LENGTE z: 1.82 m 
DIPLOMA : lagere school + 

specialisatie 

kommentaarwetenschappen       
  

    

   

Ee 
'' Maar allé, ik dacht dat ekikke hier 
verkozen was om in da boekske grappige 

kommentaar te geven! Ik zou da toch véél 

beter kunnen als déje lelijke oude roeter 
die hier boven in zijne stoel zit! 
Maar nu zal hij zekers niet meer weg te 

kloppen zijn zekers. 

Eerlijk verkozen zeggen ze bah!" 

    

    
      

    
    
   



THEMA 
BELOFTE- EN CHARTERWERKING ... WABLIEF LEIDER 2? 

Er zijn mensen die denken 
dat scouting een roltrap is, je stapt er op aan 

het begin en aan het einde stap je eraf. In hun 
ogen betekent dat een welp vanzelf Jongverkenner, 
Verkenner en Jin wordt, zomaar en zonder meer, 

geheél en automatisch. Maar zo simpel is het niet. 
We verwachten van alle sc its 

dat zij op een bepaald moment kiezen voor scouting, 
dat zij scouting belangrijk vinden en zich ervoor 

willen inzetten, want scouting werkt moeilijk met 
losse flodders. Het is juist omdat we iedereen 
in onze groep nodig hebben dat een werking niet 

kan als je er niet regelmatig bij bent. Scouting 
vraagt daarom iets van jou : inzet ofwel ENGAGEMENT, 
Om één van deze basispeilers, namelijk Engagement, 
gestalte te geven, heeft scouting een specifieke 
werking. Bij de Welpen en Jongverkenners kennen 
we de belofte, bij de Verkenners en Jins de charter- 
werking. 

Belofteviering, 
  

\ 

el “Met scouting willen we 
heel wat bereiken, Naast 
het vele spelen op vergade- 

ne SO oe ringen,willen we ook waarden 
ik ZAL meegeven aan onze le n. 
VERGATERINKEN Het is dan ook wenselijk 
AANWEZICH :ZEIN! dat iedereen vlug onze waar- 

—V den leert kennen en dat 
NVE ook iedereen deze wil nastre- 

A vo 5 ven. Deze waarden heeft 
OL men binnen scouting ook 

in een tekst gegoten en 

ND deze noemen we de wet. In 
1985 werd voor alle takken 

die tekst herwerkt en dient 

deze tekst als leidraad 
bij de beloftevieringen. 
We vinden. het voornaam dat 

jiedereëên zich duidelijk



akkoord verklaard met onze principes en hierin 

zijn eigen inbreng kan doen door middel van 
een eigen belofte, In deze wet of beloftetekst 
staat dat iedereen meehelpt aan de opbouw van 
de groep, om kameraad te zijn met velen, maar 
een echte vriend slechts met enkelen . Wanneer 
iedereen zich opgenomen voelt in de groep dan 
is de eerste grote stap gezet om van kameraad- 

schap te kunnen spreken. 

Belofte heeft echter 

niets te maken met het 
toetreden tot één of 

andere geheime sekte 
of een beperkt klubje. 
Het gaat hem om het 
uitspreken van de vriend- 
schap voor elkaar. Daarom 

moet ook een beloftevie- 
ring een feest zijn 
met serieuze en plezante 

momenten waar iedereen 
hoort bij te zijn. 

*Zo'n viering kan slechts 
slagen als iedereen 
weet waarover het gaat, 
als iedereen goed de 
voorbereidingen volgt. 
Het kan er echt gezellig 
aan toe gaan: bv. met 
fakkels en vuur als 

teken van warmte, licht en inzet ; met gesjorde 
constructies: niet mogelijk zonder samenwerking. 
Het hoogtepunt van de viering wordt het onderte- 
kenen van de wet en met een persoonlijk geschre- 
ven beloftetekst, ook van de leiding zelf ! 
Achteraf moet dit alles gevierd worden met 
een klein feestje, met hapjes en een drankje. 
Scouting kan niet vrijblijvend zijn,scouting 
kan niet werken met halve krachten, daarom 

vinden we een beloftewerking niet ouwbollig 
maar zinnig om waardenopvoeding binnen scouting 
gestalte te kunnen geven. 

 



Charterwerking: 

* Bij de oudere takken pakken we dit anders 
aan : met een 'CHARTER'., Het is simpel en eigen- 
tijds. Zo'n charter is een overeenkomst, gemaakt 
met het ganse verkennersparlement.In deze char- 
tertekst staan dezelfde kerngedachten als hier- 
boven beschreven maar dan op een andere maat 

gesneden. De opstelling van de overeenkomst 
loopt over verschillende vergaderingen. De plech- 
tige ondertekening wordt het hoofdmoment, natuur- 
lijk met een feestje achteraf . 
Het is aan de tak zelf om voldoende creativiteit 
aan de dag te leggen om dit evenement tot iets 

aangenaams en waardigs te maken. 

“Belofte en charterwerking moeten een feest 
van vriendschap zijn. Ze mogen absoluut geen 
dwangbuis of stijve bedoening zijn. Ze zijn 
integendeel een welkome hulp om er geen waarde- 
loze boel van te maken. Het is ons enkel en 
alleen maar te doen om de vriendschap en de 
inzet voor de groep. 

  

  

    
 



WELPEN 

Dag Rakkers, 

Zoals jullie vorige keer wel gemerkt zullen hebben, 

krijgen jullie geen Welpenklap meer. Deze was reeds 

aan haar zevende jaargang toe en werd samengesteld en 

uitgegeven door uw welpenleiding. Geen paniek echter, 

het alternatief is nog beter! 

Elke tak krijgt in de klepper enkele bladzijden ter 

beschikking. Als je dus nog moppen, verhalen, gedich- 

ten, raadsels en dergelijke wil laten publiceren, 

kan je deze binnenbrengen bij Akela. 

Zorg ervoor dat er de volgende keer een serieuze 

portie echt welpenwerk kan verschijnen!! 

GEEN PANIEK, voor diegenen die reeds betaald hebben 

voor een welpenpetje en er nog geen ontvangen hebben. 

Het probleem situeert zich niet in Ravels, maar in 

Antwerpen. Toen scouts St,- Servaas enkele maanden 

geleden besloot om de welpenpetjes opnieuw in te 

voeren, werden ze massaal aangekocht. Dit had natuur- 

lijk tot gevolg dat de voorraad uitgeput geraakte. 

Er zullen nu zo vlug mogelijk nieuwe petjes worden 

bijgemaakt. Dit vergt evenwel tijd. Gelieve dus 

wat geduld te oefenen. 

      

  

uw aller AKELA 
Áe À N 

sl [AD ’ O8



DE WELPENLEIDING OP CURSUS 

  

Beste Welpen, 

Terwijl jullie lekker aan het genieten waren van de kerst- 

vakantie en van de pakjes die de Kerstman jullie bezorgd 

had,volgde jullie nieuwe leiding, Hathi en Baloe, een 
leidingscursus,die doorging in de Brink te Herentals. 
Maandagmorgen omstreeks 9.30 u, toen jullie nog onder de 

lakens zaten, moesten wij al uit de veren om nog op tijt 
op de cursus te arriveren. 
Daar aangekomen moesten we onze ruimtepakken aantrekken, 

want we werden naar de planeet '"PSEUDEFLU" gelanceerd. 
Het was er wel een beetje koud op die eigenaardige planeet. 

Maar na heel veel lopen en wandelen kregen we het toch 
een beetje warm. In de vergaderzaal kregen we instructies 
die ons vertrouwd moesten maken met de Pseudef luuse 
leefgewoonten. Farc) 

Er werd serieus 
vergaderd en 

gepalaverd. 
De zuanse dag 
kregen we nut- 

tige wenken 

om onze kleine 

welpjes te ver 

wennen met 
goede vergader 
ingen. 

Door deze cursus 
kwamen we ook 

in contact met 

andere leiders 

en leid-sters, n k 

waaruit bleek h | NS | 
dat wij nog boffen met onze spruiten. Een pluim dus voor 

onze welpjes. Een gevolg van deze cursus is wel dat de 

leiding volledig dol gedraaid is. Heb hiervoor een 

beetje begrip a.u.b.. 
Tot ziens allerliefste welpjes! 

   

   
  

Hathi, Baloe



kde kkk kkk kk 

* __SPELLETJESHOEK * 
hutten kkk kk kkk kkk 

Twee koeien zijn juist hetzelfde . Welke ? In de vlekken 
op de vachten zijn tien dieren verborgen . Wie vindt ze? 
Kijk vooral vanuit alle richtingen. Succes ! 
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Mac en Maxi-Monstert jes: 

Er was eens een kleine welp die Mac noemde. Mac was 
eigenlijk iemand die heel graag kattekwaad uithaalde 
en andere mensen een poets bakte. Hij deed da. altijd 
op een heel speciale manier. ledere keer dat hij iets 
uithaalde trok hij zijn wolvenpakje aan. Op een keer 
had onze vriend Mac weer iets uitgestoken en vloog van 
zijn moeder zonder eten naar bed . 

Daar zat Mac nu op zijn kamertje met zijn wcolvenpat * 
aan, helemaal alleen en zonder eten. Plotseling begun 
er in zijn kamer een bos te groeien en in minder dan 
geen tijd bevond Max zich in een oerwoud . In de verte 
hoorde hij het gebrul van een leeuw. Hij hoorde het 
ritselen van de bladeren en het gefluit van de vogels, 
Max ging op weg in zijn wolvenpakje tot dat hij aan 
de zee kwam. Daar lag een boot en Max vertrok met die 
boot naar onbekende oorden. Na een tijd gevaren te hebben 
arriveerde hij bij een eiland en hij wou dat natuurlijk 
gaan verkennen zoals het voor een echte scout hoort 
te zijn. Zo vlug als hij de boot verlaten had ‚kwamen 
er reusachtige , brullende monsters op hem af ,‚ met grote 
rollende ogen : De maxi-monsters. 
Mac had natuurlijk geen schrik en hij keek de monsters 
diep in de ogen. Na enkele ogenblikken waren de monsters 

getemd en luisterden zelfs naar Mac. Mac besloot deze 
ontdekking van de maxi-monsters te vieren met een reuze 
feest.Mac en zijn monsters waren al verschillende dagen 
na elkaar aan het feesten. Plots besloot Mac toch va’ * 
te reizen, maar de Maxi-monsters wilden dit absoluut 

niet. Ze riepen:'Blijf bij ons, we hebben het nog nooit 
zo goed gehad !'Toch stapte hij weer in zijn boot en 
vaarde verder de rivier af. Opeens lag er reusachtige 

boomstam op het water die hij niet ontwijken kon.De 

stam boorde zich door de boot van Mac die zonk.,Mac zelf 

viel in het water en zonk dieper en dieper het water 

in.Toen hij met zijn grote teen de bodem raakte,schoot 

hij met een ruk wakker. 

Mac merkte dat zijn moeder voor hem stond.'Mac ‚kom 

je eindelijk aan tafel, we wachten al een half uur!'zei 

ze nors.Mac voelde zich triest want hij besefte dat 

gans zijn belevenis een droom was.... 

Baloe.
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VVK 
PIONTERSHOEKJE 

Hoi allemaal, “Wat krijgen we nu in het jongverkenner- 

takdeel? zullen vele zich afvragen. Wel, speciaal voor 
de liefhebbers van traditionele scoutsactiviteiten 

(grote groep!) reserveren we vanaf nu elke keer een 

plaatsje in de Klepper waar ze hun hartje kunnen 

ophalen. Het is nl. de bedoeling om telkens een of 
andere scoutsactiviteit te belichten waarbij enkele 

vaardigheden goed van pas kunnen komen. In deze 

editie willen we het sjorren eens van nabij bekijken, 

Velen onder u hebben er al wel eens van gehoord, maar 
het merendeel weet niet hoe de echte scout de eindjes 

aan elkaar knoopt. Het is nochtans zeer simpel: je 

hebt enkel een stevig koord nodig, enkele balkjes 

hout en je gezond verstand. 

Een goede sjorring wordt begonnen met een mastworp 

of een timmersteek.De tekening is zeer duidelijk, 

maar betreffende de timmersteek moeten we opmerken dat 

het korte eind van het touw rond het te binden voorwerp 

moet worden geslagen en dan twee tot driemaal rond 

zichzelf. Het grote voordeel van deze, toch simpele 
knopen, is dat ze niet lossen wanneer je aan de koord 

trekt. 

MASTWORP 

5 TIMMERSTEEK (D) C 0) et [ 
ZE = EAN 

  

  

    

  

Goede sjorringen kun je maken door na elke toer stevig 
aan te trekken,door de windingen keurig naast elkaar 

te leggen en de touweinden goed af te werken(nooit 

afsnijden!), Op de volgende pagina worden de verschillende 
soorten sjorringen uitgewerkt.
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kruissjorring wordt gebruikt om twee palen aan 

elkaar te verbinden. 
l.Begin met de mastworp of 

timmersteek en dit onder 

de dwarspaal. 

2.Windt het touw rond beide 

palen(zie fig.l en 2), 

minsten vijf windingen. 

Na elke toer goed aantrekken. 

Windingen naast elkaar, door 
de tweede en derde toer op 

de dwarsbalk binnen de eerste 

te leggen, en op de staande 

balk buiten de eerste. 

3.Dan woelen,d.i. 5 toeren maken tussen beide palen, 

dwars over de eerste winding(fig.3). Goed aantrekken 
en dan afmaken met een mastworp om de dwarspaal. 

diagonaalsjorring wordt gebruikt 
om twee palen kruisgewijs aan 

elkaar te bevestigen.Begin met 

een timmersteek om beide palen 

en haal stevig aan.Maak de 
windingen en woelingen volgens 

de tekening en eindig met een 

mastworp op een van de beide 

palen. 

STEIGERSJORRING steigersjorring wordt gebruikt 

om twee palen in de lengte 
richting aan elkaar te verbinden. 

Plaats de palen tenminste 50 cm 

naast elkaar en leg om beide 

een mastworp in het midden v/h 

touw.Maak met één v/d einden een 
slag om beide palen.Dan het 

andere eind over de eerste slag en wel zo,dat de vorige slag 
wordt vastgeklemd,Maak zo 6 tot 8 slagen.Eindig met een 
platte knoop op de zijkant vaan een van de palen.Sla dan aan 
beide zijden houten spies tussen het touw en de palen.Leg 

altijd 2 steigersjorringen voor een goede verbinding. 

    

  

    

DIAGONAALSJORRING 

  

  

  

  

    

SS.
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Gillers van de Gillis 
  

Geluk: Een voetganger wordt ondersteboven gereden door een 
fietser."Je mag van geluk spreken',zegt de fietser 
“ik heb vandaag een vrije dag.De andere dagen rijd 
ik steeds met de stadsbus," 

Hand:De ter dood veroordeelde zit op de elektrische stoel. 

“Hebt u nog een laatste wens?'",‚vraagt de gevangenis- 
directeur."Ja",zegt de andere, "Wil je mijn hand vast 
houden?" 

Bloedneus:Op de grote markt van Brugge staat Louis, / 
hoofd achterover, naar de lucht te turen. 

Een nieuwsgierige dame komt naast hem staan en 

kijkt ook naar boven. Zij ziet evenwel niets. 

Zegt Louis:'!' Hebt u ook een bloedneus mevrouw?! 

Schat,leen me 5000 BEF, ik geef je ze terug als je je 
maandloon ontvangt. 

Een schilder die tot de Avant-Garde beweging behoorde, 
hield een tentoonstelling en gaf wat uitleg bij zijn 

schilderijen. "Dit is een wei met een koe die aan het 
grazen is." '' Maar er is geen gras!!' 
“De koe heeft het net opgegeten." 
"En ík zie ook geen koe!" 
“ Dat spreekt vanzelf, ze is weggelopen omdat er geen 
gras meer staat." 

Hoe noemt men in één woord een vergadering van een 
vijftal vrouwen, gezeten rond een ronde tafel en prate’ 

over emancipatie? 

Antwoord: cirkelzaag 

Twee heksen vliegen door het duister. De ene zit op 

een bezem, de andere op een stofzuiger. 

“Waarom vlieg jij nog op een bezem?" Vraagt de heks 
op de stofzuiger. 

“Ik ben nu eenmaal gek op old-timers!"' 

Mario Gillis
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J.V.K. — KRUISWOORDRAADSEL 

  

Zo spoedig mogelijk binnenbrengen bij de leiding. Hoofdprijs 
1 2 3 4 5 6 Z__&_ _Q 
  

  
    

    

    
    
  

    
    

  

  
            
    

HORIZONTAAL 

Valscherm 

. Alom 5 Ooster lengte 

Vogelaarstok ; Papegaai 

. Nieuwe Maan ; plus 

. Askruik ; Zwemvogel 

. Jongensnaam s Pers. Voornaamwoord 

. Klinknageltje $ spil 

. Oude maat ; zeer rijk man 

. Deel van het hoofd + bezittelij voornamwoord OC
 
N
O
N
 

w
k
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VERTICAAL 

Europeaan 

Romeinse groet &: #uzieknoot 3; laatst leden 

. Cijteren 
Woonboot +: dopheide 

Stad in Normandie $ vluchtheuvel 
Hektoliter + Pers.voornaamwoord $ voorzetsel 

Vogelprocukt 7 Sovjet-Unie 
Vogel 

. Groot Hert; Stoomschip 

s scoutsstr
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LEDENLIJST J.V.K. 1988-1989 
  

Adriaensen Jan 

De Been Dave 

De Bont Raf 

Dhondt Christof 

Dresselaers Dominik 

Gillis Mario 

Gouwy Alexander 
Hendrickx Rob 

Heyns Jan 

Heyns Wim 
Laeremans Dirk 
Lenaerts Christof 

Paeshuyse Hans 

Stroop Wesley 
Van Den Borne Guy 
Van Gils Dries 

Van Gils Marijn 
Van Gils Nick 

Van Gorp Jurgen 
Van Haeren Bert 

14-12-76 
13-05-/6 
26-05-77 
12-04-76 
17-10-77 
02-04-75 
13-12-76 
27-04-76 
16-05-77 
06-12-77 
14-05-75 
19-12-75 
03-11-75 
05-00-77 
23-07-76 
19-10-77 
28-11-77 
03-03-76 
14-07-75 
02-07-76 

Van Puyenbroeck Harrie 09-09-77 

Brosens Koen 

Ceusters Michel 

De Kinderen Kris 

Seurinck Staf 

Lijsterweg 8 Ravels 
O.L.Vrouwestraat 103 Ravels 

Peelsestraat 1 Ravels 

Stadstraat 12 Ravels-Eel 

Grote Baan 118 Ravels 

Vlasriet je 34 Ravels 
Hoefstraat 23 Ravels 

Kapelstraat 10 Ravels-Fel 

Jachtweg 13 Ravels 
Kerkstraat 36b Ravels 

Broekstraat 6 Ravels-Fel 
Oosteinde 3 Ravels 

Stadstraat 6a Ravels-Eel 

Oosteinde 7 Ravels 

Stadstraat 2 Ravels-Eel 

Oosteinde 17 Ravels 

Kampdijjk 26 Ravels 
Kampdijk 14 Ravels 
J.Van Gorpstraat 28 Ravels 

Jachtweg 7 Ravels 
J.Van Himbergenlaan 1 Ravels 

J.V.K.-LEIDING 1988-1989 
  

Eigenaarsstraat 9 Ravels 658718 
Bosduifstraat 10 Ravels-Eel 655455 

Vooreel 68 Ravels-Eel 656137 

Gilseinde 65 Ravels 656864 

DA 5.5, 
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MOSSELFEEST 1989 

  

Op zondag 19 februari aanstaande zal het jaarlijkse mossel- 

feest weer plaatsvinden. Dit jaar is de organisatie in 

handen van de ganse groep. 

Teneinde nog betere service te kunnen bieden aan onze gasten, 

zal er dit jaar worden uitgeweken naar andere oorden nl, 

feestzaal Molenhof. 

De organisatie blijft uiteraard volledig in handen van de 

leiding,maar wegens plaatsgebrek en praktische moeilijk- 

heden in de parochiezaal en de noodkerk,werd deze wijziging 

noodzakelijk. 

De rest van het stramien blijft uiteraard in hoofdzaak 

behouden. 

Dit feest zal aldus doorgaan op zondag 19 februari en 

onze kok kan U vanaf 11,30 uur navolgende gerechten serveren: 

* Hawaiaans Hapje 

* Tomatenroomsoep 

* Mosselen op Vlaamse Wijze / Koninginnehapje met fritjes 

* St. Servaas Coupe 

Voor de kinderen is er dit jaar een speciale kindermenu 

waarbij de hoofschotel zal worden vervangen door de onver- 

valste 'frit -— curryworst'. 

Uiteraard behouden wij democratische prijzen voor de toch 

vrij uitgebreide schotel : 340 fr (kindermenu : 250) 

Wij verwachten uiteraard alle ouders en sympathisanten 

op dit jaarlijks festijn.



  
  

Zoals aangekondigd zouden we vrijdagavond 17 december 

samen met de gidsen een Kerstfeest je houden. 

Nadat de drank en de hapjes geserveerd waren begon de 

sfeer er al voor een stuk in te komen. We gingen van 

start met het spel "kaarten op de fles!', een zeer 

populair spel in scoutskringen. Diegene die de laatste 

kaart van de fles blies kreeg een opdracht,of moest 

een kledingstuk uittrekken. Na een tijdje mocht men 

een cadeautje kiezen i.p.v. een opdracht uitvoeren. 

Na verloop van tijd werden de kaarten en de fles aan 

de kant geschoven om plaats te maken voor een dans- 

vloer. De kunst bestond er namelijk in om een dans 

ten uitvoer te brengen, zo punten te scoren en 20 

kans te maken op een cadeautje. 

Dé sfeer kwam er pas echt in toen ik samen met 

'De Piele! ne 'slow!' inzette. 

Het was weer dolle pret dus. (oh ja! De gidsen waren 

er ook.) Frank Van Dun
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Een 'Er-was-eensje! 

  

Een verpletterend liefdesverhaal 
  

Er was eens een Japanse Groene mestkever. Niets bijzonders 

zou je zeggen, de wereld is vergeven van Japanse groene 

mest-kevers.( vooral in Japan en omliggende straten.) 

En.....s. inderdaad dat is helemaal niets bijzonders. 

laar deze Japanse groene mestkever was verliefd op een 

tafelpoot van een Louis XIV stijlmeubel. Zij vond haar 

schatje een geweldig speelterrein, waarmee en waarop 

zij zich naar hartelust kon amuseren. De godganse dag 

bekroop zij hem van boven 

  

     

  

      
    

naar onder, slingerde zij 

   rond zijn prachtige massie- Bij deze geef ik het politie- 

ve been (hij had maar één bevel alle afstammelingen 

. van deze opli i _ 
been, voor ons mensachtigen plichter onmiddel 

lijk 
‘poot! genoemd) en maakte ijk te verdelgen … 

zij jacht op de talloze Dit is té grof… 

houtwormen die zijn Lijf 

belaagden. Hun leefstijl 

beantwoordde volledig aan 

de gewoonten en gebruiken N 

van de 20e eeuw. Hij, de 7 

poot, was vegetarier „maar Nn 

was in hongerstaking sinds men hem in het regenwoud had 

omgezaagd en hem alle wortels en schors had ontnomen. 

Samen met zijn drie spitsbroeders moest hij nu tot aan
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het einde van zijn dagen een tafelblad ondersteunen. 

Zij leefde er maar op los. Ze misbruikte haar pootje 

eigelijk. Ze was er zelfs niet vies van om af en toe 

eens een ander pootje of kastdeur te exploreren. 

Haar zoeteke zat vastgekluisterd aan zijn tafelblad 

en kon zodoende toch weinig uitrichten, 

Eigenlijk was de attitude van ons mestkevertje nog 

zo onbegrijpelijk niet. Ze kon immers niet leven 

zonder intimiteit en haar teergeliefde pootje 

(teerpootje voor de scouts-minded-people) was van 

een iets te groot kaliber om tot echte intimiteit te 

kunnen overgaan. Wat er zich verder nog in hun feite- 

lijk leven afspeelde is eigenlijk desalniettemin, 

nochtans,weldra, ook wel eens niet interessant, tenzij 

uw mestkever of uw tafelpoot dit leest. Maar elk 

'Er-was-eensje' behoort een steengoed einde te hebben, 

dus hebben er zelf maar een verzonnen. (net zoals de 

rest van deze nonsens natuurlijk) 

Bij een opknapbeurt in het museum waar onze Louis XIV 

stond,verzette een verantwoordelijke voor renovatie, 

onderhoud en hygiene (= kuismadam) de tafel en de 

Japanse groene mestkever zag het moment schoon om 

haar geliefde eens van onderen te bekijken. Het drama 

gebeurde: zij werd verpletterd door haar teerpootje! 

En de Louis XIV poot leefde nog lang ( hij leeft nog 

trouwens ) en gelukkig, maar kreeg geen kinderen. 

E.V.D. en J.V.O.
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JINS OP GROTTENTOCHT IN DE TROU D'HAQUIN 

  

Op 2/ november l.l. zorgden de jins voor een primeur in onze 
groep. Voor het eerst in de plaatselijke scoutsgeschiedenis 
werd een speleologietocht georganiseerd in een heuse grot. 

De deelnemende jins waren om /uur present op het kerkpleint je 

Omstreeks /.15 u waren Erik en Erik, onze twee begeleiders, 

ter plaatseen konden we via Geel, Diest, Tienen en Namen 

naar Lustin rijden. 

Daar werd eerst een stevige hap gegeten om met nieuwe 

energie de tocht te kunnen aanvatten. 

Het materiaal werd uitgedeeld en alles in gereedheid ge- 

bracht zodat we om 11.30 uur met. afdaling in de grot 

konden beginnen. Het afzeilen was voor ons (ervaren scouts 

als we zijn) natuurlijk geen probleem. 

Het kruipwerk daarentegen verliep niet altijd even rimpel- 

loos. H. en B. kenden één keer een probleem om zich door 
een nauwe opening gewrongen te krijgen. 

Na alle gangen en uithoekjesvan de grot te hebben bezocht, 

konden we aanvangen met de klim richting aardoppervlak, 

smachtend naar een verfrissing. 

Zo lang moesten we echter niet wachten. 

We moesten immers langs een wattervalletje terug naar 
boven. Eénmaal boven bleek het wel nodig om ons om te 

kleden. 

ledereen zat van boven tot onder onder het slijk. 

Daarna gingen we in een plaatselijk café een heerlijk 

warm soepje drinken (zelfs niemand die een pintje verkoos). 

Naast de café konden we nog de ingang naar een andere 
grot bezichtigen. 

Na afscheid genomen te hebben van onze twee begeleiders, 

reden we terug naar Ravels waar we in een bekende fri- 

tuur nog iets hebben gegeten. 
Met vuile was onder de arm zijn we dan allemaal huiswaarts 
gekeerd. 

De afwezigen hadden nogmaals ongelijk ! 

G.V.
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JIN--ALMANAK 

-Zo 22 januari 

-Zo 29 januari 

-Za O4 februari 

_-Zo 05 februari 

-Zo 12 februari 

-Zo 19 februari 

-Zo 25 februari 

-Zo O5 maart 

-Zo 12 maart 

-Zo 19 maart 

Ussen , ussen , ussen, dit is nog een foto van de Russ 

…
 

.
 

„e
e 

sporthal 

humorvergadering + 

voorbereiden Pierenrally + 

taakverdeling geschiedenis popmuziek 

brieven mosselfeest rondbrengen 

graffiti in't lokaal + affiche ontwerper 

en T-Shirts maken. 

(en zaterdag 11 feb),skien Ardennen. 

laatste voorbereiding Fierenrallv 

+ 24 feb. Pierenrally, 

groepsvergadering + tractatie Pert 

bierproef vergadering 

affiches plakken Bult- Rock 

„J, el t 
WLW 
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TAPTOE — PAGINA 

  

Deze pagina, die voortaan in elk nummer zal verschijnen, bevat informatie 

die alleen gericht is tot onze actieve leden en dus in geen geval gericht 
is tot de ouders, pioniers of andere sympathisanten,die het toch niet 
zullen kunnen laten om het toch te lezen, 

Hier eindigt dus de lectuur voor een grote hoop onder U voor deze bladzijde. 
Reeds op de volgende regel betrap ik U dus dat U toch verder leest ! 

‚K. dan als U het toch niet kan laten ! Vroeg of laat zal de leiding 
en de jins toch ‘ergens O.K. moeten zeggen'. U leest dus op eigen risico 
vanaf hier …………. 

— De Jins zijn op weekend geweest in Retie. Toevallig passeerden zij 

de studio's van de plaatselijke vrije radio St. Job. Van de gelegen- 

heid werd gebruik gemaakt om een plaatje aan te vragen. 

Muziekkenner D.R. bestelde “Onder de ballustrade" van ons aller vriend 
Eddy Wally. Waarom vroegen zij dit plaatje aan ? 
"Omdat wij onszelf zo fantastisch vinden !'!", aldus D.R, 

de OT 
\_ ONDER DE BALLUSTRAAAAAAAAADE !! 

\\ __ DAAAAANS IK MIJN r 
5 gn 8 ' 

— Na een optreden van deNougats bl&ek één van de Jins zijn vervoer 
richting Ravels gemist te hebben . 
Resultaat : met de Nougats-roadies naar huis. Thuiskomst omstreeks 

3.45 u. 

  

      
       

      

— Er was eens een Jin op de vergadering die niet in volledig uniform 

was. Er waren ook eens twee leiders die nog eens bereid waren om 
dit door de vingers te zien, 

Er zullen eens twee leiders zijn die dit voortaan niet meer door 

de vingers zullen zien. 

BR.



WIST -JE-DAT … ! 
-Ilse Ceusters en onze Chil op oudejaarsavond in het 
huwelijksbootje 'trapten' en dezelfde avond nog naar 
de ‘kelder! zakten. 

-Onze soundmixer ondertussen al in reparatie is geweest. 

-Er weer nieuwe leden zijn bij alle takken: Marcel 
Peperkamp en Bram Campers o.a. bij de Welpen, Alexander 
Gouwy bij de JVK en Luc Claessen bij de VK. 

-De Jins op speleodag geweest zijn in de Ardennen(zie 
pag. 21.) 

-Hatti ‚Baloe en Koen op I.D.-cursus zijn geweest. 
„Het slotlied in onze misviering enigzins 'tweestemmig / 
kan genoemd worden. 

-De moeder van de Ronny per ongeluk subsidiepapieren 

op de brandstapel wierp. 
—=Adrian Dilen ernstige moeilijkheden ondervond bij 
het wateren tijdens het maken van een fotoverhaal, 

—-De scoutstoren zal afgebroken worden. 
-De Sint, de welpen en kabouters niet vergeten heeft 
en veel lekkers heeft gebracht. 

-De pioniers op zeer dubieuze wijze en met uitermate 

veel geluk op het allerlaatste nippertje de IQ-kwis 
konden winnen tegen de leiding van scouts en gidsen. 

Zij deden dan nog vooral beroep op'Size XXL-Guns'. 
-Wij nog steeds op andere lezersbrieven wachten ! 
-De Verkenners een aangenaam gemengd kerstfeest hadden 
in het gidsenlokaal. 

—-Louis Maes met de grote huip van Vic Van Gompel magni- 
fieke borden maakt voor de aankondiging van ons MOS- 
SELFEEST, 

-De JVK nieuwe pleinspelen zullen uittesten.Dat Ih / 
schoenworstelen reeds een succes was. 

„-Jef en Rita Verbraeken afscheid namen bij het groeps- 
comité, maar helaas verhinderd waren bij het feestje. 

-Reeds 70 7% van de mannelijke Pioniers een abonnement 
nam op dit blaadje en wij hopen dat er nog velen 
dit goede voorbeeld zullen volgen. 

-Dat de JVK-ers sinds de pannekoekenvergadering, deze 
allemaal probleemloos zelf kunnen bakken(opgepast 
moeders Ì). 

—-Dat de leiding met de Pioniers een gezellige zangavond 
hebben gehad op driekoningendag in het lokaal . 

—-Dat Mario Gillis twee tenen heeft gebroken.



de musical 

  

scouts en gidsen stellen voor : 
& ek  
 

TURNHOUT 
DE WARANDE € 12 MEI 89 2045u 

{00 / 150 fr 

nat a % Det KO een laf. PAWS



26 

OVER & WEER 

De redactie ontving reeds na het verschijnen van het eerste nummer een 

erg vlijende lezersbrief dewelke hieronder zal worden afgedrukt : 
  

Beste Redactie, 

Ik was aangenaam verrast toe ik op 22 november "de klepper" in mijn 
brievenbus vond. Ik zou de redactie hiermede graag feliciteren. 

Het boekje is vlot leesbaar en evenwichtig verdeeld in diverse rubrieken. 
Ik denk dat alle scoutssympathisanten hierin hun gading kunnen vinden. 

Het feit dat de leden dit boekje volledig gratis en zelfs per post 

ontvangen verdient evenzeer een pluim. 

Ìk hoop dat dit initiatief kan voortgezet worden en dat de lezers dit 

initiatief zullen steunen. 

De enige opmerking vond ik het slechts één enkele niet je waardoor het 
boek je gemakkelijk uiteen valt. 

een trouw lezer; 

G.N. 

antwoord van de redactie : 
  

Wij aanvaarden graag deze felicitaties en wij zien onze hoofredacteur 

bij deze beginnen blinken ! 
Uw opmerking in verband met het nietje is met deze reeds verholpen. 

Dieje lezer zal nog Oo GE, de redactieraad 

eens geen gelijk \ bo ZN 

       hebben zekers!! 

(
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Ook de groepsleiding wil in deze 'Over en Weer'-rubriek nog een woord je 
kwijt. 

De leiding vond het bedroevend dat,‚in onze 'scoutsmis' in de loop van 
de maand december,de opkomst van onze leden ondermaats was. 

Wij diendeivast te stellen dat verschillenden afwezig bleven daar waar 
deze op de normale bijeenkomsten normaal niet ontbreken. Het gaat uiteraard 

r op een dergelijke activiteit links te laten liggen, zij het dat dit 

dan minder 'plezant' is. 
Temeer daar wij een katholieke jeugdbeweging zijn,menen wij dat iedereen 

hierbij normaal moet aanwezig zijn. 

Zonder een beschuldigende vinger uit te steken dachten wij toch,dat ook 

de ouders hun ‘adepten’ op deze plicht mogen wijzen. 

Wij hopen voor dergelijke activiteiten in de toekomst de aansporing van 

de ouders te mogen verwachten, zodat wij alsdan voltallig naar buiten 

kainnen komen. 

J.S. en R.C. 

  

  
NIEUWE RUBRIEK J!!!T   
  

  

FAMILIEBERICHTEN 

Overlijdens 

  

— J. Van Oekelen, grootvader van Jan Van Oekelen, verkenner- 

leider. 
— Frans Vloemans, grootvader van Yvan Verschueren, Jin 

Huwelijken 
— Rob Ceusters, gewezen Jongverkennerleider ‚ met Annemie 

Mertens. 

  

J(eraag vernamen wij deze berichten van onze leden zodat wij niemand vergeten!) 

binnenbrengen kan bij de redactie, 
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SCOUTSWIJZER 

22 januari 
Sporthal VK/JIN 

4 februari 
Brieven ronddragen mosselfeest v.K/Jin 

5 februari 
Groepsraad M.L, Boven 

19 februari : Mosselfeest 

24/25 februari : Pierenrally 

5 maart & Groepsvergadering
 

18 mart 
Casino — Party 

1 april : Derde Bult-Rock 

7-8-9 april : Techniekenweekend
 leiding 

1 mei : Groepsreis 

9/23 juli : Kamp V.K. 

13/23 juli : Kamp J.V.K. 

15/30 juli : Kamp Jin 

16/23 juli : Kamp Welpen 

30 juli : Dag met de Pioniers 

3 september * Pierenmarkt 

Q september 
Barbecue 

EOTOEFINISEL 

Josje en Waltert je, 

de kwismasters 

van onze IQ-kwis, 

een kwis voor de 

Jeiding van scouts 

en gidsen en de 

Pioniers. 

 



FRITUUR 

EUGÈNE 

ETR ar 
| MARINA CA 

    

  

GILSEJNDE 42n 

SYMPAT HIE 014-65.82.90 

  

Meubelen 

SChIllEBEECKX 
Grote Baan 89, 2380 Ravels 

014-65 51 44 

VAN GOMPEL M. 
Klein Ravels (8 

2380 Ravels 

Tel. 014- 65 50 17 

UIT SYMPATHIE  



DRANKENHANDEL BOTERMANS SCHRIJNWERKER IJ 

Gespecialiseerd in tapin- PETER SCHILLEBEECKX 

stallaties en materialen 

voor grote en kleine   
  

feesten, Ramen en Deuren 

Alle bieren en frisdranken Daktimmerwerken 

(stafgehaald/shuivsehbracht Trappen en Binnendeuren 
oKkaly-Pils: 156/195 per bak 

oBronwater 

Schweppes: 132/168 per bak 

oLimonade VAARTSTRAAT 14 ) 

Miss Gloke:222/252 per bak 2490 BALEN 

014/81.22.61. 

Blauwe Kei 28 Ravels 

Magazijnen: Klein Ravels 

TEL: 014/65.56.69. ie 
    

CASH FRESH 

  

N.V. R. TUYTELAERS 
) 

Klein Ravels 87 - 2380 RAVELS u IT 

Tel. 014/65.61.66 - 65.61.67 

BTW 403.774.178 - Telex 71482 

SCHOUWEN en OPEN HAARDEN| S Y M P ATH | F EE 

GRAFZERKEN  


