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De derde Klepper alweer. Het begint zo stilaan een 

gewoonte te worden om in het voorwoord onze dank 

te betuigen. Een bedankje dus voor alle mensen die 

op zondag 19 februari op ons mosselfeest aanwezig 

waren. Omdat het zo'n onverwacht succes was, konden 

we spijtig genoeg niet iedereen bedienen. We hebben 

voor volgend jaar reeds een nieuwe formule op punt 

gesteld, zodat we dan wel alle hongerige magen zullen 

kunnnen vullen. Om al een tip van de sluier op te 

lichten, kunnen we verklappen dat het niet alleen 

's zondags feest zal zijn. 

Genoeg nu over het mosselfeest. Ik zou graag nog 

eens een oproep richten tot die mensen, die iets 

te vertellen hebben of denken dat ze iets te vertel 

len hebben. In onze Klepper is er een rubriek "Over 
en Weer". Deze Hebben we er speciaal ingestopt om 

onze lezers ook eens aan het woord te laten. Als 

je dus klachten hebt, mededelingen te doen hebt 

of gewoon zin hebt om eens in de pen te klimmen 

is dit uw gedroomde kans. 

Om af te sluiten wil ik nog even de aandacht vestigen 

op verleden woensdag 22 februari, Baden Powell-dag. 

Dit is de geboortedag van Baden Powell. Op deze dag 

is het de gewoonte dat echte scouten naar school gaan 

in uniform. Een pluim dus voor al onze echte scouten. 

De redaktieploeg wenst u weerom veel leesgenot!! 

Een stevige linker, 

J.V.0.



  

DE FUNDAMENTEN VAN SCOUTING : DE VIJF BASISPEILERS. 

Scouting is niet zomaar een jeugdbeweging, integendeel 
we zijn een beweging met een duidelijke werkmethode. 
Het is ondermeer de bedoeling van deze rubriek de belang 
rijkere facetten van deze materie meer bekend te maken 

j onze leden en sympathisanten. 

De vijf basispeilers zijn 
zowat de fundamenten waarop 
scouting werkt en _ bouwt. 
Ze zijn het bouwpakket voor 
een boeiend programma. 

De toepassing van deze prin- 

cipes is tijdsgebonden en 

verschilt van tak tot tak. 
De basis is echter blijvend, 
zowel in '89 als is '73, 
zowel bij de Welpen als bij 
de Jins.   
Maar wat zijn dan wel die basispeilers ? 

‘, Engagement: (inzet) 

— Ik wil bij de groep horen, 
— Ik wil kiezen om mee te doen, 

— Ik wil er voor uitkomen, dat ik me 
wil inzetten. 

Dit engagement spreken we uit tegenover de groep 
in de belofteviering,wat enerzijds toch een erg 
persoonlijke aangelegenheid is. Voor het welslagen 
van zo'n belofteviering is het belangrijk dat ieder 
zich goed voelt in de groep.



2. Zelfwerkzaamheid: (zelf iets doen) 

Op kiesvergaderingen bij welpen en interesseaktivi- 
teiten bij Jongverkenners kan men bezig zijn met 
iets waarvoor men zelf gekozen heeft. Het is de 
bedoeling je eigen mogelijkheden te ontdekken en 
daarna de kans te krijgen om deze dan ook te ont- 
plooien, maar evenwel nooit ten koste van anderen. 

Ieder moet zijn steentje bijdragen om met zijn capa- 
citeiten de groep vooruit te doen komen, Scouting 
wil actieve en creatieve mensen vormen 

3. Medebeheer: ({ mee bepalen } 

Het lot van een scoutsgroep wordt niet alleen bepaald 
door de leidingsploeg of door het groepscomité. 
De leiding heeft wel een actieve stimulansrol om 
anderen aan te zetten tot verantwoordelijkheidzin 
voor het reilen en zeilen van de groep. 
  

Alle scouts moeten inspraak 

hebben in hetgeen wat zij alle 
zondagen doen. Ze moeten kunnen 
opkomen voorwat ze zelf belang- 

rijk vinden. Dit gebeurt bij 
welpen in overlegmoment jes 

op de raadsrots, bij Jongverken- 
ners op oa. de duoraden en 

bij de Verkenners tijdens hun 
par lementen.Bij Jins wordt 
medebeheer zelfbeheer,hun pro- 

gramma bepalen ze zelf en werken 
ze zelf ook uit. 
Waar kan men dit nog leren of 
oefenen in het dagelijks leven? 

  

      
h. Ploegwerk: 

Vanaf het begin werkt scouting met het patrouille- 
systeem,later toen de welpen werden opgestart, kwam
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er meteen het nestensysteem. Ploeg-vormen is noodzake- 

lijk om te ervaren dat we elkaar nodig hebben om iets 

te bereiken en dat we geen opgedirkte individualisten 

moeten zijn. 

Een groep is maar een groep als de enkelingen erin 

een band willen vormen met mekaar en zo mekaar de 

kans geven om zich te ontplooien. 

5,Dienst: 

De aloude dienstgedachte reikt verder dan de gekende 

dagelijkse goede daad. We moeten bekommerd zijn om 

rechtvaardigheid en vrede zowel binnen als buiten 

de groep. 

Dit komt vooral tot uiting in de charterwerking bij 

de Verkenners en de wettekst bij de Welpen en Jong- 

verkenners. Want scouting stopt niet op het einde 

van de vergadering, maar scouting is een levenshouding. 

Eee 
J.S. 

      
  

    

 



WELPEN Fiets in erin ? 

Zondag 12 februari 1989. Een dag die vele welpen 
zich nog levendig zullen herinneren. Voor diegenen die 

het nog niet weten, fietsen was toen de boodschap. 

„Op die dag lieten alle welpen hun rijvaardigheden 
\ tonen aan heel de Ravelse scoutsgroep. Iedere welp was 

reeds vroeg aanwezig en wel met zijn goed op geblinkte 

fiets. Omstreeks 14.00u was dan het grote moment aan- 
gebroken : de eerste rit kon van start gaan. De nesten 
moesten om ter 

natuurlijk gepaard ging met de nodige valpartijen. 

Daarna werden onze helden onderworpen aan een behen- 

digheidsproef. Bij deze proef kwamen nog meer welpen 

ten val. Lachen dus voor diegenen die het geluk hadden 
niet met de grond te moeten kennis maken. Plotseling 

kwam leider Guy van de jins op de piste gewandeld 

met de vraag of de welpen het tegen de jins durfden 

op te nemen in een wedstrijdje touwtrekken. De jins, 

die de welpen eens te grazen wilde nemen, hadden 

blijkbaar geen 

snelst een parcours rijden , wat 

rekening gehouden met de fysische 

krachten van onze welpen. Zelfs zonder de tussenkomst 

van de leiding hadden de jinnetjes geen schijn van 

kans. Zwaar 

      

    

  

jongens! 

Amai die welpen. 
Echte zware 

    
W 

4 

(Al T 

in hun eer gekrenkt, moesten ze het 

strijdperk verlaten terwijl ze 

uitgelachen werden door de 
welpen. Om toch maar hun 

blazoen terug wat op te blinken 
besloten ze dan maar om politie 

en bandiet te spelen met de 

helden van de dag. De namiddag 
werd afgesloten met een ware 
snelheidsrit en dit per 

leeftijdslkasse. Enkele welpen 
gaven blijk van veel talent 
in hun marge te bezitten. 

Het was weeral bijna 17.00u. Tijd om de vergadering 

af te sluiten. 
iedereen moe en 

Na een kleine slotformatie kon dan 

voldaan huiswaarts keren. Een 

verdiende nachtrust(?) tegemoet. 

Baloe
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SPELLETJESHOEK 

mr Dit is Pierre! Pierre 

/? ‘ is een echte ketting- 

anness, roker. Hij loopt heel 

DD As 
36 a 

NE   
  

Zoem zoem ! Hoe geraakt 

dit arme bijtje terug 

in de bijenkorf ? 

  

de dag met een sigaret 
in de mond rond. Hoe 

oud zal Pierre nooit 

worden? Om dit aan 

de weet te komen, moet 

je alle cijfers optellen 
Veel rekengenot ! 
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HET DJUNGELBOEK 
KAAAAAIAKAAKAKK 

Vanaf nu zul je in elke Klepper een verhaal uit het 

Djungelboek kunnen lezen. We beginnen nu met het 

eerste verhaal. 

In de duisternis van de djungel 
AIAIAIIIKAIAKAIAIIAI AKAI IKK AK KK 

De Djungel wordt donker en zwijgt. 
De stilte weegt zwaar. Dat duurt even. 

Dan breekt de hel los. 

Kikkers kwaken hun nachtzang. 

En alle donkerdieren worden wakker. 

Uit het hol op de heuvels komt: WOLF, 

Hij krabt zich en geeuwt. 

Het licht van de maan blinkt in zijn zwarte haar. 

Hij kijkt om naar het hol. 

Daar slapen zijn vier welpen: Grijs,Wolk,Adem en Wind. 

Als een slordig stapeltje pels liggen ze op en over elkaar. 

Hun moeder Raksja staat beschermend over hen heen. 
Wolf zucht en gaapt nog eens. 

Plots plooit hij zijn oren naar voor. 

Zijn staart staat rechtop. 

Hij luistert naar de verte. 

Want beneden in de struiken brult Sjerekaan. 

De manke tijger jaagt op mensen. 

Wolf hoort het aan zijn gegrom. 

Hij knijpt zijn ogen tot spleetjes. 

Wolf is boos, 

Sjerekaan jaagt op wolvengebied. En dat mag niet. 

De ongeschreven djungelwet verbiedt het. 

Lang geleden is de wolvenhorde naar de djungel gevlucht. 

Omdat de vlakte waar zij vroeger woonde in brand stond. 

Wolven horen niet thuis in de djungel. 
Maar ze hebben er voor hun plaats gevochten. 

Alle djungeldieren kennen nu de horde. 

En aanvaarden de heuvels als hun terrein. 
Alle dieren.......... behalve Sjerekaan 

Daarom is Wolf boos. 

En zijn kwaadheid groeit tot witte woede. 

Vervolg p. 14
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LEDENLIJST WELPEN 1988-1989 

Aerts Geert 

Beck Philippe 
Eiiderbeek Part 
Poeckx Jan 
Pols Jef 
Campers Bram 

Campers Tim 

Craeps Joris 

Daemen Tom 
Dierckx Bart 
Heyns Gert 
lautera Jan 
laarmans Eric 
Lauwers Marc 
Kerkhofs Jurgen 
Meir Philippe 
Meynendonckx Sven 
Neys Peter 
Peperkamp Marcel 
Snels Guy 
Stroop Dennis 
Swannet Arwen 
Trappers Maarten 
Trappers Wouter 
Van Den Borne Jan 
Van Den Broeck Rob 
Van De Pol Danny 
Van De Pol Patrick 
Van Gils Jef 
Van Gils Seppe 
Van Haren Toon 
Van Hoppe Wouter 
Van Nooten Tom 
Van Belt Mathias 
Verwinp Karel 
Vloemans Tom 
Vriendts Jef 
Vriendts Wim 

D'r kunnen er nog altijd mer bij !!!



  

  

    
  
      

     

NIEUW! 

EEN PLAAT DIE ELKE 
SCOUT EN GIDS EN 
IEDEREEN DIE VAN 
MUZIEK HOUDT ZEKER 
MOET HEBBEN 

Voor slechts 485,- 

  een gloednieuwe scouts- en gidsen-LP. 
Voor die prijs krijg je er ook nog een songboek bij waarin alle 

‚| 

teksten staan samen met de gitaarakkoorden van alle liedjes. 

Scoutsshop is de winkel van het Ri 

vlaams verbond van katholieke scouts en meisjesgidsen 
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Huttenbouw 

Elke scout zou eigenlijk moeten weten hoe een hut te 
bouwen om zich in ernstige noodgevallen te beschermen 

tegen het ongure weder. Welke soort beschutting je maakt 
hangt af van de streek en het weer. Let wel op de 
richting van de wind! Plaats de achterkant van je hut in 
de windrichting en het vuur aan de voorkant. 

Een bivakschuilplaats is de simpelste vorm van een hut. 
Twee rechtstaande staken worden stevig in de grond 
„sSslagen en een staak dwars over de top gelegd. Hier- 

tegen worden een aantal stokken geplaatst langs de 

windzijde, met dwarsbalken of -stokken om de takken, 

rietstengels, zoden, twijgen of wat je ook gebruikt 

als dekkingsmateriaal te steunen. Wanneer je het ge 

raamte begint te bedekken, begin dan vanop de grond en 

leg je bedekkingsmateriaal in de lagen, de één op de 

andere. Op deze wijze kan je je hut waterdicht maken. 

Om te bedekken kan je dikke, altijdgroene takken ge 

bruiken of gras, riet, zoden, bast(schors) of zerken 

van hout of smalle heidetwijgen. 

Het is aan te raden enkele takken en zware stokken 
over de bedekking te leggen wanneer deze beeindigd is 
om alles stevig bij elkaar te houden en als extra 
bescherming bij winderig weer. 

  

  

Indien je een complete hut wil, dan kan je aan weers-— 

zijden van de steunpalen een hellende zijde maken, 
meer dan gewoonlijk is één enkele zijde en een vuur 
aan de voorkant voor de meeste mensen genoeg. 

S.S
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Kruiswoordraadsel 

3 4 5 6 7 8 91011 
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Ik heb mijn 

kruiswoordraadsel 

toch al in gezonden 
n en 7 
„ae Mi 

Lo | 
11 \ 

12 De 

HORIZONTAAL: 1;,scoutsdomein-tak 2.weg-naam-salva ratifi 
catione 3.anno domino-.... boem-noot 4.kampplaats-kon. 
schouwburg-bedorven 5.woord waarmee iets of iem. wordt 

aangeduid. 6.knoop 7.gevangenis-slanget je-zonnegod 

8.bezitt.vnw.-kukkelpunt-ingenieur 9.voorzetsel-—oudste 
scoutstak-bedekking van een schip 10.ik .…….. een boek- 
eerste letter van het alfabet-,. en vloed 11.plaats- 

boom 12.voor en ..-het pierendorp 
VERTICAAL: 1.stuk stof-voordeel-vader 2.stichter van de 
scouts 3.zonnegod-eigenaardig-getal 4,voorzetsel-welpen 
lèider-St.Paulus jeugdkampen 5.Maes Louis-holte 
6.heilige plaats-sine anno-pierenrally 7.bewijs van 
verbondenheid-deel van een scoutsgroep 8.kous-jongste 
scoutstak in Ravels-jongverkenner 9.lidwoord van 
bepaaldheid 10.hoofdstad-vroeger welpenblaadje 

11.doos-boot van Noe-stoomschip. 
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Winnaars van vorige wedstrijd waren: Mario Gillis en 
Madeleine Meynendoncks.Een dikke proficiat!Zij winnen 
beide een mooi stripverhaal van Suske en Wiske. 
Hoofdprijs voor deze editie:SCOUTSRIEM. 

Breng de oplossing op een blad geschreven binnen bij 
je takleider!Veel puzzelgenot.
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PIONTERSHOEKJE 
  

Hoi allemaal.Zoals reeds aangekondigt in vorige 
editie van de Klepper, zullen jullie nog eens je 

hartje kunnen ophalen aan enkele typische scouts 

activiteiten. In deze editie volgt nog een stukje 
over sjorren. Weeral, zullen velen onder u zeggen 

maar sjorren is en blijft nog steeds één van de 
typische scoutsvaardigheden. 

Driepootssjorring wordt gebruikt om een driepoot 
te maken. Leg drie palen naast elkaar. Mastworp 

om een van deze, dan winden in een achtvorm, woelen 

en afwerken. Zeer simpel dus en heel nuttig. denk 
maar aan een pot om boven het vuur te hangen.     DRIEPOOTSJORRING 

    

Vorksjorring wordt gebruikt om twee palen te ver- 

binden, die uit elkaar worden geplaatstnadat de 

sjorring klaar is. Leg een mastworp(of timmersteek) 

om één van de palen. Plaats de andere paal ernaast. 
Vervolgens 7 of 8 slagen om beide palen. Stevig 

aantrekken. Woel nu en eindig met een mastworp om 
de andere paal en aan de andere kant dan waar je 

de eerste mastworp(of timmersteek) gelegd hebt. 

S.S. 

Giller van de Gillis 
  

Er was eens een man en die was in een stilstaande 
auto aan het inbreken. Plotseling komt er een man 

voorbij en zegt:'"Waarom breek jij in in een gepar- 

keerde auto?" Antwoordt de dief daarop:"Het inbreken 
is niet zo simpel als de wagen rijdt!"
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Vervolg van pagina 8 
IAKIIAKKKIKKKAKKKK KKK 

Beneden dreigt het tijgergeronk luider en luider. 

Het eindigt in een brullend : Gggggrrrrrrooooooooaaaaa 

Sjerekaan springt toe. 

Maar hij mist zijn prooi. 

En komt terecht in het kampvuur van een houthakker. 

Hij schroeit zijn poten en kajiet van de pijn. 

Zijn Janken rilt door de rimboe. 

Raksja en Wolf ontspannen even, Dan spitsen ze hun oren. 

De struiken ritselen...Iets komt de heuvel op. 

Wolf spant zijn spieren. Hij maakt zich klaar voor de 

sprong. Maar hij springt niet. 

Want uit de struiken krabbelt een klein bloot kereltje 

Het is het jong van een mens dat pas kan lopen. 

Wolf gromt verbaasd en stapt op het ventje toe. 

Hij klemt zijn kaken dicht om de nek van het jongetje. 

Maar hij bijt niet door. 

Uiterst voorzichtig draagt hij het mensenjong het hol 

binnen en legt het neer bij zijn eigen welpen. 

Het mensje rolt zich op en zucht. 

Dan zoekt zijn mond de tepel van Raksja en hij drinkt 

met de andere welpen mee. Het is of Raksja binnenin 

breekt. Dit zuigen maakt lieve gevoelens bij haar 

wakker. Er komt een zachte blik in haar ogen en de 

klier bij haar staart geeft een zoete geur af. 

Op het mensenjong. 

Van nu af ruikt het mensenjong naar wolf. 

Yan nu af aan hoort het bij hen. 

WORDT VERVOLGD!
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VK 
Duizend en één verkennerverhalen 
telesetelekdheheekehhehehekeeleheieheheleledekdedeheicheseidelek 

Vallen en opstaan 
  

Piele's poging om in het Scouting Record book te 
geraken gaat verder. Jawel ons aller Piele is met 

een score van 812 valpartijen dit jaar, goed op 

weg om het record te breken van André Van Damme 

uit VAL-St.-Lambert, die in 1973 goed was voor 1286 

reglementaire valpartijen. Even zijn mooiste valpar— 

tijen in een notedop: 

— Tijdens de voorbereidingen van de pierenrally 

(dagtocht van 10 feb.) wist hij tijdens de eerste 
rit reeds, zijn palmares aan te vullen met twee parel— 

tjes van valpartijen. Piele had geen kwetsuren. 
Ploegmaat Frank echter, lachte zich een breuk. (6 

weken gips) 
— Zijn misschien wel meest typerende valpartij scoor- 

de hij tijdens de proloog van De Pierenrally. Bij 

het ingaan van de laatste ronde nam hij overtuigend 

een haakse bocht, maar vergat, zijn recordpoging 

indachtig, zijn stuur ook van de nodige draaibeweging 

te voorzien. Klabadder !! 

Tijdens deze rit werd onze Piele echter geevenaard 
door Gert Conjaerts, die op verbluffende wijze zijn 

voorwiel in een achtvorm wist te herschapen. 

E.V.D. en J.V.0. 

kkk AA RIA khkkkhkkAkkkAkkkekkk kkk kkk 

VOOR VLEESWAREN GROOT EN KLEIN 

MOET JE BIJ BEENHOUWERIJ PIKO 

ZIJN !INN EEA 

Meiboomlaan 1 

  

TEL:0O14/656177 
2380 Ravels 

Ketekekde kh hhh te AAA keek Ie A det ke Ae de hete hekele de ke He Ae Ae He deed ke de kek
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LAAT J' ER MEE EENTJE OP ?? 
IKAKKKAKKAAAKAAAAK KAAK KKIKK 

Je gaat het misschien niet geloven, maar in het Ver- 
kennerdeel staan cok ooit wel eens serieuze artikels. 

Hetgeen u nu aan het lezen bent handelt bijvoor- 
beeld over iets zeer belangrijks binnen scouting. 
Het jaarthema! ! 

Zoals je al wist, of toch hoorde te weten, is het 

jaarthema dit jaar ..... Inderdaad, Vreemd uit dí/ 

hoek. Wat hier allemaal achtersteekt is een lang ver- 

haal en het is zeker niet mijn bedoeling om dit hier 

uit de doeken te gaan doen. 

Wat wel mijn bedoeling is daarentegen, is juilie warm 

maken voor een aktiviteit die we met de verkenners 

gaan doen op 9 april. Wat we juist zullen uitspoken, 

en hoe we het zulien doen, is ook voor ons nog een 

raadsel. Wat we wel al weten is, dat we op die dag 

het Ravelse luchtruim onveilig zullen maken met zelf- 

gemaakte vliegers. 

Snap je er nog altijd niets van, probeer dan toch 

nog even verder te lezen. 

Op O9 april is het namelijk 'Vliegerdag'. Dit wil 
zeggen dat alle scoutsgroepen binnen onze gouw op die 

dag, samen vliegers opla- 

ten. Samen een vlieger 

oplaten tegen racisme. 

We laten het nu aan jullie 

over om te bedenken hol 
we die dag goed kunnen 

inkleden. 

Gaan we er bijvoorbeeld 

mee op het Kerkplein staan 

zodat iedereen ons kan 

zien, of geven we zelfs de 

voorbijgangers de gelegen- 

heid om ook eens een 

vliegertje op te laten? 
We laten het aïlemaal over 

aan jullie verbeelding. 

Siaap er nog rustig een 

nachtte over.   
J.v.0.



Ten, 17 
En, X EN hansen 

Scouts en gidsen Stellen voor : de musical 

   | ms B 

{2 MEI89 20454 
{00 /450 fr 

Ravelse Scouts, gidsen en ouders Inschrijven kan je Steeds bij je 

   
  

Onnen
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PIERENRALLY 1989 TUSSEN PCT EN PINT 
KkkkkkdtekkhkhkAk kk Ahh kheden 

Helaas, ‘t is weer voorbij. De tweewielers staan 
terug op stal, de deelnemers hebben het laatste restje 

slijk tussen hun tenen uitgekrabd en de organisatoren 

zitten met hun smeergeld aan één of ander exotisch 

strand. 
Vrijdagavond rond 19.00u verzamelde zich een menigte 

deelnemers op het Kerkplein (en de daartegenovergele- ' 

gen gelegenheid). Stuk voor stuk waren zij gekomen om 

te winnen, alhoewel hun dorstige blikken wel andere 

doelstellingen verraadden. Ontsteltenis alom dan 

ook toen er sprake was van de rally uit te stellen. 

Na een tijd(je?) discussieren werd er besloten koers 
te zetten naar het crossplein 

om dan toch tenminste de 
proloog te verrijden. Ondanks 

het feit dat deze zo kort was 

slaagden sommigen er toch in 

hun ‘bike’ te molesteren. 
Na de proloog laaide de 

de discussie omtrent het 

A al dan niet doorgaan van 
(la de rally weer op. Leuzes als: 

“De organisatoren gaan liever 
Ke / vrijen dan de Pierenrally te 

rijen!" vulden de lucht en de 
We sfeer was op zijn zachtst 

gezegd 'gespannen!. 
Het organiserend comité kon 

moeilijk keizen tussen het 

enthousiasme van de deelnemers en de slechte weers- 

voorspellingen. Toch viel de keuze uiteindelijk op het 

uitstellen van de rally. Nadat de rijders misnoegd 

hun fietsbel richting huis hadden gezet en reeds 

nieuwe plannen gemaakt hadden voor de avond (of deze 

reeds uit aan het voeren waren bij Meuris) werd er 

plots besloten om toch maar te rijden. De deelnemers 

en de organisatie werden in allerijl weer bij alkaar 
geroepen en het avontuur kon beginnen. 

    

Ámai, als er daar bij die 

scouts het er maar ene 

voor het zeggen heeft, 

dan weet ik het wel hoor! ! 
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Eerst stond er een nachtrit op het programma. Deze 

verliep zonder al te veel problemen voor de meeste 
deelnemers, hoewel sommigen meenden dat daarin de 

oorzaak van hun mislukking lag. (cfr. leidersteam) 
Nat van buiten maar droog van binnen kwamen ze aan 

in Merksplas. Eénmaal aan het chirolokaal aangekomen, 
werd er ook aan die droogte binnenin iets gedaan. 
(menig Haagje en Juupje hebben daar een andere verpak- 

king gekregen) Tegen alle gewoonten in werd er niet 

een uur te laat, maar een kwartier te vroeg opgestaan. 

Weliswaar met een kop waarin al dat zagemeel helemaal 

niet meer misplaatst was. (nadenkertje) 

Nadat het lokaal ietofwat terug bewoonbaar gemaakt was; 
werd het startsein gegeven voor de volgende rit. 
Een visgraat deze keer die voor heelwat problemen 

zorgde: 4 deelnemers slaagden er in bijna een uur 

later dan de anderen te finishen. Eénmaal aangekomen 
in Rijkevorsel, moesten de deelnemers hun weg vinden 

aan de hand van straatnamen. Onderweg was er nog 

een kleine proef ingelast, waarbij de rijders een 

emmer, water uit het kanaal moesten scheppen, met 

deze (volle) emmer verder naar de finish rijden en 

hem daar terug in het kanaal ledigen. Via een horloge 

rit en een korte visgraat (met een nogal moeilijk stuk 

erin) kwamen we uiteindelijk aan den Antwerpsesteenweg 

uit. Van daaruit tot in Ravels was het vooral om 

de snelheid te doen. Eerst tot in Turnhout een ras- 

echte tijdrit en daarna een onvervalste kroegentocht. 

Bij dit laatste onderdeel toonden de kenners van 

café's, frituren en pizzeria's duidelijk hun superio- 

riteit. U hoort het heren, het was weer een grandioos 

succes dat moeilijk te evenaren zal zijn. 

We bedanken natuurlijk ook de rijders voor hun trap-, 

nuts-, en spitvermogen. 

  

    
Greetings from the Balearen!! 

Sprechen sie daar Hans Heylen
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TAPTOE- PAGINA 
IKAAKIAA AKK KIK 

Een hongerige pierenrally-rijder kon het niet laten om 
tijdens de middag van de tweede rallydag het volgende 

“weg te steken": 1 grote frit met Andalouse-saus, 
7 bitterballen, 1 viandel en 2 maxi-saté's. Het 
record van Dirk Rombouts komt hiermee in het gedrang, 
Koen! 

vp het mosselfeest probeerde ons aller hoofdredacteur 

en verantwoordelijke UIGEVER "J.V.0." de zeer moeilij- 
ke "“Mosseljump'"'-truuk uit. Hiervoor zet men een pla- 
teau half op een tafel. Men zet een stevige portie 

fritten op het gedeelte van de plateau dat op de 

tafel ligt, en zet dan een portie mosselen voor 

vier personen aan de andere kant zodat alles tegen 
de vlakte slaat. Mooi!!?? (om te zien) 

  

    
    
    

SOOUTING'S THE THING 

"..Scouting,zei hij hij luidop. 
Het woord droeg een warme, ver- 

trouwde klank. Dit was het 

moment om een gedicht te schrij 
ven. Maar, toen hij een potlood 

en het schetsblok klaar had, 

ist hij geen blijf met zijn 

gedachten. Van Gogh zou er 

een schilderij van maken, dacht 

hij. Een glimlach verscheen 

op zijn gelaat; dit was het 

einde van zijn zoektocht; Dit . n | ) 
was zijn roeping! !..…. 

(uit:"mijn leven als scout'') ie) 

K.D.K. 

MOGEN DE STAF EN 

IK DAT NU ALLEMAAL 

OPETEN 22!!!



WIST-JE-DAT … ! 
* We onze toren in stukken hebben gezaagd om palen 

te hebben om ons terrein af te bakenen. 
k Er nu geen mafkezen met auto's meer op ons speel- 

terrein kunnen komen racen. 

X Het mosselfeest weerom een enorm succes was. 

* De Ronny een bezoekje bracht aan ons aller Flura 
in Moskou. 

k We van de Ravelse schepen van jeugd Mr. Buyens 

geen brandblussers kregen voor in ons lokaal en we ons 
in de toekomst dus zuiten moeten wenden tot Adrian 

Dilen, die ons reeds zijn plas-'kunst' bewees. 

* Jan S, Staf S en Jan VO (himself) samen met de 
machinist van hierboven aan tafel zaten en het ontwik- 

kelingsbeleid van onze gemeente bespraken. 

* Mario Gillis uit het gips is! 

X De verkenners een serieuze bijdrage geleverd hebben 

bij de voorbereidingen van het mosselfeest door het 

vouwen van brieven en het maken van vidé-vlaggetjes. 

* De gidsen WAPA-SLAG doen op 2 april!! 
* Dit afgekeken is van de pannekoekenvergadering van 

onze welpen. 

* E.H. Van Lieshout ook een abonnementje nam op ons 
blad. 

* Johan Heyns een studie maakt van de fundamenten van 

ons scoutslokaal. 

* De gidsen misschien een nieuw dak op hun lokaal 
krijgen van de gemeente. 

* Wij dit nu ook moeten hebben. (vandaar die studie 

van de fundamenten) 

k VJean' Pijpers een voorstel deed om een afvalverbran- 
dingsoven te metsen aan het lokaal. 

* Dit een zeer goed idee is en vooral nuttig als er 
groepen op weekend of op kamp zijn in ons lokaal. 
* De Pierenrally in organisatie van onze jins weer 

dolle pret was. 
* De gidsen al kweetniehoelang beloofd hebben om eens 
een lezersbrief te schrijven, maar dat daar blijkbaar 

weinig schrijverstalent zit. want we hebben nog altijd 

niets ontvangen. ( misschien lokt dit hun uit hun tent)
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OVER & WEER 
Een woordje van de groepsieiding..... 

Scouting voeren in '89 is niet simpel. In '77 was 

het daarom niet makkelijker, maar de eisen die 

we ons als beweging moeten stellen zijn anders 

en de eisen zijn beslist hoger gesteld. 

We moeten ons vandaag zien te handhaven tussen 

allerlei andere vrijetijdsbestedingen waarvan we 

voor 15 jaar geen weet van hadden . Dit lukt ons 

meer dan aardig gezien ons steeds, weliswaar maar 

licht, groeiend ledental. 

Maar het moet de leiding toch even van het hart 

dat de morele steun aan de groep toch niet meer 

zo optimaal is. Wie reageerde een grote tien jaar 

terug negatief wanneer hun spruit vuil en vies 

van de vergadering kwam ? Men had zich dan vast 

en zeker goed geamuseerd. Wie ging er niet naar 

de scouts als men thuis naar tante wiesa ging ? 

Wie had er een vermanende vinger als er iets mis 

gegaan op de scouts met hun spruit ? 

Mag de leiding weer eens dromen over de tijd van 

toen ? 

Wie helpt ons een handje ? 
R.C. en J.S. 

FAM ILI EBERICHT: 

%* Geboorte: 

-Leen Trappers , zus van Wouter en Maarten Trappers.



SCOUTSWIJZER 

18 maart 

19 maart 

22 maart 

30 maart 

8 april 

23 april 

1 mei 

12 mei 

2/9 juli 

9/23 juli 

13/23 juli 

15/30 juli 

16/23 juli 

30 juli 

5/6 augustus 

3 september 

9 september 

FOTOFUNISE 

…e
 

.
 

.
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Casino — Party 

Bezoek kamplaats groepscomité 

Groepsraad om 20 u . lokaal 

Vergadering groepscomité 20 u. lokaal 

Bult-Rock (ipv.l april) 

Techniekendag voor leiding en Jins 

Groepsreis 

LP op toernee in de Warande !! 

Gilwellcursus 

Kamp V.K. 

Kamp J.V.K. 

Kamp Jin 

Kamp Welpen 

Dag met Pioniers voor leiding 

Ontspanningsweekend voor leiding 

Pierenmarkt 

Barbecue   



FRITUUR 

EUGENE 

  
  

UIT E 

GILSEINDE 42 

SYMPATHIE 014: 65.82.90 

  

Meubelen 

SchilleBeeckx 
Grote Baan 89, 2380 Ravels 

014.65 51 44   
VAN GOMPEL M. 
Klein Ravels 88 

2380 Ravels 

Tel. 014 - 65 50 17 

UIT SYMPATHIE



DRANKENHANDEL BOTERMANS 

Gespecialiseerd in tapin- 

stallaties en materialen 

voor grote en kleine 

feesten. 

Alle bieren en frisdranken 
  

\stafgenaald/thutuvsebhracht 

oKaly-Pils: 156/195 per bak 
+ 

oBronwater 

Schweppes: 132/168 per bak 

oLimonade 

Miss Globe:222/252 per bak 

Blauwe Kei 28 Ravels 

Magazijnen: Klein Ravels 

26 
TEL: 014/65.56.69. 

SCHRIJNWERKERIJ 

Ramen en Deuren 

Daktimmerwerken 

Trappen en Binnendeuren 

VAARTSTRAAT 

2490 

014/81.22.61. 

14 

BALEN 

te
 

    

  

N.V. R. TUYTELAERS 

Klein Ravels 87 - 2380 RAVELS 
Tel. 014/65.61.66 - 65.61.67 

BTW 403.774.178 - Telex 71482 

e
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SCHOUWEN en OPEN HAARDEN 

GRAFZERKEN   

CASH FRESH 

UIT 

SYMPATHIE 

S
e
n
n
 

ee 
e
e
e
 

|" 

 


