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Beste scout, ouder, pionier, sympathisant, 

  

In het voorwoord van deze Klepper zou ik graag en- 

kele activiteiten die in de nabije toekomst staan 

te gebeuren, in de kijker willen plaatsen. 

Op maandag Ì mei gaan we met de ganse groep naar 

Walibi. Alle leden kregen reeds de kans om hier- 

voor in te schrijven. Als jij je vergeten in te 

schrijven bent en je wil de pret toch niet missen, 

kan je best even telefoneren naar Jan Schillebeeckx. 

De tweede belangrijke datum is 12 mei. Op deze dag 

krijg je de kans om de scoutsmusical ‘Nog Twee 

Keer Slapen!" te gaan bekijken in de Warande. Ook 

voor dit evenement is het noodzakelijk dat je op 

voorhand inschrijft, want de plaatsen in de Warande 

zijn beperkt. Als je dus nog niet bent ingeschreven 

en toch nog graag een kijkje zou gaan nemen; inder- 

daad, even bellen naar Jan Schiilebeeckx. 

Dan rest mij nu alleen nog u veel leesgenot te 

wensen. 

Een stevige linker, 

J.V.0.



THEMA 
Scouting = Militarisme ? 
  

Men hoort zo nog wel eens dat de scouts een beweging 
is met vele militaristische trekjes. Deze beweringen 
zijn net zo oud als de beweging zelf ,maar komen vaak 
van mensen die scouting niet van nabij kennen. 
In de eerste veertig jaar van scouting was het milita- 
ristisch karakter zeker een feit ‚maar dit was ook 

niet te verwonderen met een ex-militair,Robert Baden- 

Powell , als stichter. Echter vandaag bestaan hierom- 
trent toch nog vele misverstanden. 

Formaties bij het begin van een 
vergadering met o.a. een vlaggegroet 

  

bij Jongverkenners kunnen aanzien 
worden als iets met een militaris- 

tische inslag. Maar vergeet ook niet 
dat dit een goed middel is om stilte 
en orde te verkrijgen ; zeer nuttig 

wanneer de leiding een spel wenst 
uit te leggen bijvoorbeeld... 

Het uniform wordt ook dikwijls 
aangehaald als een militaristisch 
voorwerp. Hierop kunnen we zeggen 
dat elke beweging zijn uniform heeft 

en dat dit een middel is om zich 
te uiten als groep. Men speelt en 
leeft in een groep en dit moet men 
ook kenbaar kunnen maken aan de 
buitenwereld. Het is een teken van 
verbondenheid,samenhorigheid. Scout 
zijn is iets om fier op te zijn 

  

      
Scouting is altijd al een beweging geweest met een 
zeer eigen uitgebreid vormen- en symbolentaal. Zo kennen 
we bijvoorbeeld de belofte- en opnamefeesten, de groet 
bij Welpen, Jongverkenners en Verkenners, de vaardig-



heidseisen bij Jongverkenners, dit alles en nog veel 

meer kan aanzien worden als een ‘zeer apart! zijn, 
maar let wel ‚ het is tevens een teken van herkenning 

van de beweging Het is dat wat ons onderscheid van 
de andere jeugdbewegingen,‚dat is precies onze eigen- 
heid. Zolang ceremonies en dergelijke niet verstarrend 
werken ‚ zolang de vorm de inhoud dekt en de vorm 
daarom de inhoud niet doodt , blijven deze 
ceremonies zinvol. Ze scherpen het gevoel van 
kameraadschap aan. 

De kaart en kompastochten zijn meer dan overgenomen 
uit het leger. Je leert hiermee met materialen werken 
die je anders zeiden of nooit in handen krijgt. Het 
zet je aan het denken, je leert jezelf coördineren, 
je ziet en komt op plaatsen waar je anders nooit 

komt, En hetistevens een middel om stilaan op eigen 
benen te staan. 

De vele manieren om 
hout en touw met mekaar 

te verbinden kan ook 
buiten de beweging 
erg interessant zijn. 
Het leert je ook om 
respekt en eerbied 
op te brengen voor 
de natuur. 

Het zelf leren koken 
op hout- en gasvuren, 
de tenten,sheiters, 
hudo's e.d. opstellen 
leert de scout creatief 

bezig zijn met de 
minste middelen. Het 
leert je tevens verant- 

woordelijkheid te nemen 

voor je groep of  



5 

patrouille „Ieder steekt. hier ongetwijfeld nuttige 
zaken bij op. Later levert dit wel de mooiste 
herinneringen op. 

Wie durft nog te beweren dat scouting militaristisch 
is ? 

Vergeet echter zeker niet dat dit alles een uiterlijk 
vertoon is. Men kent scouting pas echt als men aan 
de binnenkant staat. De tijd dat scouting nog wat 
te zien had met militarisme en dat scouting een 
gesloten clubje was, ligt ver achter ons. 

De beweging is steeds op zoek naar vernieuwingen 
en aanpassingen in de methode waar het nodig blijkt. 
Dit levert uiteraard stof tot discussie en vaak een 

schijn van verdeeldheid tussen de groepen. Het is 
een teken van inhoudelijke beroering wat tevens een 
teken is dat de beweging springlevend is |! 

  

 



WELPEN 
Verslag over het welpenweekend door een welp. 
  

Het begon allemaal op een mooie zonnige morgen in de lente, 

al leek het eerder zomer. Die morgen vertrokken we naar de 

chirolokalen bij de "Lilse Bergen!, waar ons zeker een niet 

te missen weekend stond op te wachten. Onze pa bracht mij 

weg en heeft natuurlijk nog geholpen met het opstellen van 

mijn veldbed al kon ik het feitelijk beter dan hem. Als we 

dan klaar waren, gingen we direkt aan de slag en profiteer- 

den onvermoeibaar van de heerlijke spelletjes, waarvan het 

vlaggespel het leukste was. Als tussendoortje hebben we de 

jongens van de plaatselijke Chiro even met het touwtrekken 

verslagen, wat niet lang duurde. Het leukste was echter dat 

het midden een beek was, zodat al die sukkels daar in tot- 

terden. Over het eten heb ik helemaal niet te klagen, al 

ben ik soms een viespeuk. 

Toen jammerlijk de avond viel begon het leukste, "de avond- 

aktiviteit'', die bestond uit een mini-playbackshow en het 

alom bekende spelletje "kaarten van de fles blazen". Na 

de avondaktiviteit kwam de nachtakFtiviteit, die me tenzeer- 

ste beviel(geen uitleg nodig, hè leiders). 

De volgende dag was het heel wat frisser, maar dit verstoor- 

de totaal de sfeer niet. Een goed bosspel luidde de voor- 

middag in, maar het uur van vertrek naderde te snel naar 

mijn zin, dus ik profiteerde gewoon tot het bittere einde. 

Geert Aerts, ten uwer dienste



HET DJUNGELBOEK 
De tijger Sjerekaan 

  

Zoals we vorige keer reeds vertelden, hoort Mowglíi nu bij 
de wolven. Sjerekaan denkt er echter anders over. Met 

zijn verbrande poten springt hij de heuvel op. Hij steekt 
zijn kop in de muil van het hol en brult. Het botst en 
galmt en rolt als de donder. Sjerekaan eist het mensje op 
als zijn prooi. Zijn gebrul maakt veel lawaai. Maar het 

helpt niets. Raksja de Duivelin springt naar de tijger. 

Ze zet zich schrap, haar oren naar voor en haar staart 

rechtop. Haar ogen zijn dichtgeknepen tot spleetjes. Ze 

flikkeren groen. Haar muil staat grommend half open en haar 

tanden blikkeren. Raksja is klaar om te vechten op leven en 

dood. Sjerekaan durft niks tegen haar te beginnen. Hij 
krabbelt kreunend terug. Zijn gestreepte tijgerlijf ver- 

dwijnt in de duisternis. HIj wil niet om het mensje vechten. 

„Later gaat het toch dood. EEKE 

   

   
     

Omdat het door de horde wordt 

“verstoten. of omdat het te 

5 zwak is voor het djungelleven. 

5 {Later komt het vanzelf wel 

tussen zijn tanden terecht. 

Raksja keert terug naar het 

shol. De mensenwelp is wakker 

en maakt geluid. Net een blote 

kwakende kikker, Daarom zal 

hij Mowgli de kikvors heten. 

ee De Hij zal een mens worden en 

een wolf. Zoals ooit nog eens 
| 

ji 

Mis gebeurd. lang geleden in 

: Meen andere horde ..…......…..…. 

PN en een andere tijd. 

J.V.0.
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Mijn goudvis heeft honger. Hij ziet een stukje brood, maar 

het hangt tussen wieren vast. Hoe geraakt hij erbij? 

  

  

  

  

    
    

Mop 

Een man wil andere hersens en de chirurg vraagt hem:"Wilt U 
engelse of hollandse hersens?! “De engelse kosten 5000 fr en 

de ‘hollandse 50000fF"": Verbaasd vraagt de patient:'"Vanwaar 
datigrote: prijeverschil?'"Wou ja",‚zegt de chirurg,'"zòektmaar 
eens een hollander met hersens!" 

Jan Van Den Borne
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Raadsel Raadsel Raadsel Raadsel 

Zoek de verborgen plaats in dit raadseltje! 

De oplossing staat vast en zeker op de agenda van elke welp. 
  

À 
  

    

  

      
6 

          

  

ae veer 

2.Wat is de grootste havenstad aan de schelde? 

3.Wat is de voornaam van onze materiaalmeester? 

4.De naam van ons lokaal is;"De ….………. ik 

o.Welke welpenleider verjaart nog voor de paasvakantie? 

6.Vul in, “Vreemd ... de hoek! 

Akela-Chill 

Bericht jes 

l.Het is ten strengste verboden littekens aan de KLEPPER 

aan te brengen, zo als daar bestaan: het uitknippen van 

raadseltjes,het tweemaandelijks verscheuren ervan, enz... 

2,De welpenleiding is begonnen met de huisbezoeken, dus je 

kan ons elk ogenblik verwachten. Zorg ervoor dat je reeds 

weet of je al dan niet mee zult gaan op kamp! 

3.WE ZOUDEN HET WARDEREN ALS JULLIE NOG WAT EIGEN WERK BIN- 

NEN BRENGEN! !IELIEE! 

h‚We zijn aan een prachtig scoutsjaar bezig. Hoe zien we dat? 

Steeds een zeer grote opkomst. Chill
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Ongeloof lijk maar waar!!! 
  

Elke zondag om 14.00u staan ze allemaal te drummen 

voor de deur van het lokaal; netjes in uniform, 
haartjes gekamd, oortjes gewassen. Kortom, ze zijn 

allen weer klaar om er een dolle namiddag van te 

maken. Het zijn .…..... 222722... onze jongverkenners. 
Wij (de leiding) vroegen ons af wat onze schatjes in 
de week uitspoken; zijn het dan echt zo'n voorbeeldige 

knapen? Wat zijn hun interesses, hun hobby's, beroep?? 

Onze vragen werden vlug al opgelost toen we de kranten 

doorbladerden. 

Enkele headlines uit "Het Nieuwsblad": 
"Transfer naar Lierse wellicht vandaag officieel: 
Brouwerij Maes koopt De Been." 
"De echte Adriaensen is terug: "'t Wordt tijd dat 
ik de Ronde van Vlaanderen nogeens win!" 

-Nick Van Gils Blijft Ontkennen: "Ik heb géén 
anabole steroiden gebruikt!" 

Bij het lezen van deze citaten kregen we het al 

behoorlijk warm, maar onze ogen gingen pas echt open 

toen we de Brusselse krant "Le Soir! opensloegen: 

-Stap voorvaarts in de zaak V.‚D.B,: Paeshuyse aan- 

gehouden in de Franse stad Metz. 
-Parket terughoudend over verband met V.D.B. en de 

Bende Van Nijvel: Paeshuyse leidt naar Dhondt, 

overval te Groot Bijgaarden op het geldtransport 
van GMIC en de moord op Juan Mendez. 

-Assisenhof van Brabant: Twaalf jaar voor Laeremans 

zeven voor Van Puyenbroeck en twee voor 

Dresselaers. 

Dat onze J.V.K.-ers ook in het buitenland actief 

zijn , bewijzen de volgende citaten uit de "New York- 
Times'"': 

-Afghaanse verzetsleiders toch bijeen in Islamabad: 

President Najibullah zoekt contact met Marijn 

Van Gils.
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—-Satanische Verzen worden grimmige ernst voor 
auteur: Wim Heyns vlucht voor Khomeini's toorn. 

We vielen helemaal omver toen we het weekblad "Story" 
doornamen: 

—-Raf De Bont: ‘Nee, ik heb geen Zwitserse bank- 
rekening, ik ben van de cocaine af en heb geen 
verhouding met Joan Collins!" 

-Stroop zegt: "geen verhouding met Joan Collins! 
Eerst zien, dan geloven!" 

Hoe is het mogelijk, ongelooflijk, fantastisch, 

unbelievable, incredible, incroyable;s dit alles 

flitste door onze hoofden toen we het ware gelaat 
van onze jongverkennertjes hadden ontdekt (en dan 
hebben we de citaten uit Playboy nog achterwege 

gelaten!!!). 

Het duurde vijf uren voor we terug volledig bij 

bewustzijn waren. We beseften echter goed dat "alles! 
anders zou zijn; de realiteit komt hard aan. 

Om toch niet in het krankzinnigengesticht te belanden 

hebben we besloten om deze harde feiten te negeren 

We houden het dus bij het aloude jongverkennerbeeld: 

netjes in uniform, haartjes gekamd, oortjes gewassen; 

klaar om er ‘'s zondags weer stevig in te vliegen. 

  

Wij zijn ezels. We hadden beter nog een paar jaar gewacht 
am hem (V.D.B.) te kidnappen.
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Pioniershoek je 

In deze editie iets over knopen. De platte knoop, het 

achtknoopje, de mastworp, de timmersteek en .…. 

de gewone knoop zullen jullie onderhand wel bekend in 
de oren klinken. Maar kennen jullie ook de werpanker- 

steek , de paalsteek, de haringsteek, de vissersknoop? 

Werpankersteek wordt gebruikt om het eind ven een 

touw aan een paal of balk vast te maken. Laat niet los 

als er hard aan getrokken wordt. 

VISSERSKNOOP 

WERPANKERSTEEK pT     
  

      

Vissersknoop wordt gebruikt om twee touwen van gelijke 
dikte aan elkaar te verbinden, speciaal als ze nat 

zijn. Denk eraan, dat de halve steken dezelfde 

richting uit moeten liggen, zodat ze bij het aan- 

trekken goed in elkaar passen. 

HANINGSTEEK Haringsteek wordt gebruikt om 

de spanner van de scheerlijn 
GC DE van je tent te vervangen. Maak 

A het touw aan de tent vast 

Sa met een oogsplits. Je kunt de 

AE scheerlijn spannen en ont- 
spannen door bij het einde 

A de lus los te trekken en 

het touw te laten vieren, 

  

Paalsteek Maak een vaste lus 

welke niet aantrekt. Wordt 

vooral gebruikt bij reddings 

werk. Deze knoop moet je om 

het middel van een ander 

kunnen maken en om je eigen 

middel. Het is aangeraden 

deze knoop met één hand 
te kunnen maken. 

PAALSTEEK 

A) { 
\ 

  
S.S.



Û 

  
üÀ 4 5 

Cd) 
EN A0) 

De knappe kop die u hier afgebeeld ziet, is die van 

Didier Detry. We waren nog geen beetje trots toen Didier 

onze gelederen vervoegde. Hij is namelijk ons honderdste 

lid. Daar dit in de annalen van de Ravelse Scouts nog 

niet dikwijls voorkwam konden we deze gebeurtenis niet 

zomaar voorbij laten gaan. Daarom deze foto in de Klepper. 

We heten Didier welkom in de scoutsfamilie en hopen dat 

hij nog vele andere vrienden kan motiveren om zich bij 

ons aan te sluiten. Er kunnen er nog altijd meer bij!
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VK 
THE KERIKA ADVENTURE 
Hehekekhekekedkkhekekkhekkkkk 

Een weekend zonder leiding! Te gek, enorm, fantastisch!!! 

Inderdaad, fantastisch, maar slechts gedeeltelijk waar. 

Ter vervanging van ons Paasweekend gaan we dit jaar nog 

eens meedoen aan de Kerika-tocht. Deze tocht is georgani- 

seerd door de 'gouwtakploeg verkenners/gidsen' en behelst 

een tweedaagse voettocht door de Kempen. 

Om toch niet geheel onvoorbereid aan deze ‘wandeling! te 

beginnen zou ik hier graag enkele puntjes op een rijtje 

zetten. (We zullen hier natuurlijk ook aandacht aan beste- 

den tijdens onze vergaderingen op zondagnamiddag.) 

* Een eerste belangrijk gegeven van deze tocht is dat 

uw leidertjes inderdaad niet meegaan. Let wel, 's avonds 

zullen zij wel van de partij zijn om uw moegewandelde 

voeten te verzorgen en er op te letten dat hun vk-tjes 

op tijd in hun warme nestjes liggen, zodat ze de tweede 

dag met frisse moed kunnen aanvatten. 

* Omdat de leiding zelf niet meewandelt, wil dit nog niet 

zeggen dat zij die dag ergens rustig een pintje kunnen 

gaan pakken. Natuurlijk niet! Uw grote voorbeelden zullen 

zich bezig houden met het bemannen van de controleposten 

die jullie, als alles goed gaat, zouden moeten passeren. 

* Dat de Kerika-tocht geen gewone wandeling is, had je 

natuurlijk al lang begrepen, maar hoe de tocht nu eigen- 

lijk verloopt zal nog wel enigszins duister zijn. Welnu, 

het is dus de bedoeling dat je, in groep,(desnoods samen 

met een andere scouts- of gidsengroep) een bepaald traject
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aflegt. Je zal aan de start allerlei gegevens overhandigd 

krijgen, waarmee je de juiste route zou moeten kunnen 

bepalen. Hoe deze gegevens er zullen uitzien weten wij 

zelf ook nog niet, maar we raden u aan om uw tochttech- 

nieken toch nog eens door te nemen. Hieronder zullen 

we er nog enkele kort overlopen. 

Xx Tenslotte nog enkele praktische tips: 

Goed ingelopen wandelschoenen zijn zeker geen overbodige 

luxe. Regenkledij mag ook zeker niet ontbreken aan uw 

bagage. Neem ook iets luchtigs mee om 's avonds aal. 

te doen. (lekker zittend schoeisel, evt. een joggingbroek 

en een warme trui) Stop al uw bagage in een rugzak die 

niet te zwaar is en die goed zit. Je kan desnoods het 

materiaal van enkele vk's samen in één rugzak steken, en 

dan tijdens de tocht afwisselend deze, iets zwaardere 

last, dragen. 

* Kort enkele tochttechnieken: 

Een van de meest populaire, 

alternatieve tochttechnieken, 

is de visgraat. Hiernaast 
staat er eentje (zeer kort) 
afgebeeld. Aangezien we hier 

onlangs nog een tocht mee 

gedaan hebben is verdere uit 

leg hopelijk overbodig. 

Een andere manier om gegevens 
over te brengen zijn de morse- 

tekens. Hiernaast vind je een 

mini-morsemolen. 

Tenslotte zullen ook de kaart 
en het kompas gebruikt worden. 
Dit moet je zelf allemaal nog 

maar eensrustig overlopen. 

J.V.0. 
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VLIEGEREN TEGEN RACISME 
hekkkhekkhkkkhhekkekekk hehehe 

Zondag © april, Vliegerdag. 

In heel Vlaanderen worden er 

vliegers opgelaten tegen racisme 

De VVKSM probeerde door dit ini- 

tiatief de wereld een probleem 

armer te maken. Racisme is 

een probleem dat overal ter 

wereld voorkomt. Ieder land 

heeft er zo zijn eigen oplossing   voor. Neem bijvoorbeeld Zuid- 

Afrika, daar spreekt men van ‘Apartheid. Met Apartheid 

bedoelt men de ontwikkeling naast elkaar, niet mét 

elkaar. De theoretische gelijkheid in het voordeel van de 

blanken. Maar racisme gaat veel verder dan we meestal 

denken. Daarom heeft de wereld behoefte aan leiders zoals 

Martin Luther King, die geweldloos opkomen tegen discri- 

minatie. Ik hoop van harte dat er nog meer initiatieven, 

zoals deze vliegerdag op touw worden gezet. 

Frank Van Dun 

Citaat:'De mens is in staat te begrijpen 
TO hoe de aether golft en wat er in 

de zon gebeurt,- maar hoe iemand 

anders zijn neus kan snuiten op 

een andere manier dan hijzelf, 

dat komt hem volmaakt onbegrijpe- 
lijk over. 

Ivan Toergénjew
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LEDENLIJST VERKENNERS 1988-'89 
Bekker AA hk kh hA kk kh Ah kAh kkk kkk 

Adriaensen Dirk 

Adriaenssens Benny 

Conjaerts Gert 

Detry Olivier 

Dilen Adrian 

Heyns Nick 

Lenaerts Davy 

Michiels Danny 

Seuricnk Jan 

Swannet Ruben 

Van den Borne Tom 

Van Dun Frank 

Verstraeten Filip 

En de man die eigenlijk op de 

Lijsterweg 8 

Kijkverdriet 16 

O.L.-Vrouwestr. 19 

Klein Ravels 85 

O.L.-Vrouwestr. 10la 

Jozef Van Gorpstr. 53 

Lijsterweg 15 

Bovenheide 2 

Gilseinde 65 

Jachtweg 27 

Stadsstraat 5a 

Peelsestr. 5/7 

Peelsestr. 14 

maar die daar niet meer tussen kon: 

Claessen Luc Meiboomlaan 75 

1/3/74 

30/5/74 

17/2/73 

09/03/74 

18/9/73 

24/12/74 

9/3/74 

22/1/74 

3/1/74 

22/8/74 

12/6/74 

19/4/73 

2/2/74 

/ 

derde plaats moest komen, 

23/2/74 

De twee die het enthousiasme van deze kerels proberer 

in goede banen te leiden: 

Van Dun Eddy 

Van Oekelen Jan 

Peelsestr. 57 

Gilseinde 5 

(*)65.57.46 

(*)65.63. 78 

(*) Neen, dit zijn geen geboortedatums. Dit zijn de tele- 

foonnummers waarop u uw helden kan bereiken.
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1.De oorsprong: jongeren terug leren zingen 

Vorig jaar kwam de nieuwe scoutselpee "Nog twee keer 

slapen! op de markt. Het materiaal op deze plaat is zeer 

gevarieerd: 

het zijn nieuwe,moderne en zingbare liedjes rond verschil- 

lende thema's „De produktie van de. plaat was in handen 

van Wim de Craene en Cris Carlier. 

2.,Van Elpee naar muziekspektakel 
  

Nog voor de plaat er was,leefde bij VVKSM het idee om 

het materiaal op een actieve en aantrekkelijke manier 

voor te stellen aan een breed publiek. 

Onder regie van Marc Verschueren werd een heel verhaal 

geschreven waar: de liedjes inpasten. In het eerste deel 

van het spektakel worden enkele liedjes aan het publiek 

aangeleerd en met het tweede deel begint het eigenlijke 

verhaal, Het vertelt de belevenissen van Willy,een ferven- 

te en wat exentrieke scout en van Saar en Achmed,allebei 

niet ‘scouts! die de beweging gaan ontdekken … 

Het hele spektakel duurt ongeveer twee uur. 
J.S.
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DE JIN-BIER-PROEF-VERGADERING 
dehkhekhAAkkhkhhekkkkhelekkkhekek kkk 

In dit artikel geen verslag van onze vergadering maar 

we willen U wel wat interessante dingen laten zien die we 

gevonden hebben in onze bierkatalogus. 

O, ZIT DAT ZO! 

Vraag aan de dokter: "Hoe komt hee 
dat je zo snel de hoogte krijgt als je 

bier met een rietje drinkt?" Antwoord: 
“De alcohol komt dan snel via het mond- 
slijmvlies in het bloed terecht en 

bereikt daardoor meteen de hersenen” 
Nog een vraag:'"waarom word je ziek van 
bier waar as of suiker in zit?" Antw: 
“Dat is medisch veel moeilijker te 
verklaren. Waarschijnlijk zijn chemische 

reacties in het lichaam hiervoor verant 

zonder woorden woordelijk.” 

  

TAPTOE 

Als er vroeger Taptoe werd geblazen, was dat niet 

omdat het zo mooi klonk. Het betekende gewoon dat de tap 

toe ging. Er werd dan geen bier meer geschonken. 

VOL 

Belgie telt krap 10 miljoen inwoners. 

En 60.000 cafés. 

Dat is voor elke 166 mensen één Café. 

GUY VERELST



TAPTOE-PAGINA 21 
KkkkkhkkkkkAk 
Dat de jaarlijkse Casino-party een fantische meevaller 
was, mag blijken uit het feit dat ook de leiding zich te 

pletter amuseerde. Wat echter nog een grotere meevaller 
bleek, was het feit dat om 3.30u. in de Rio voor de 

prijs van 150 luttele frankskens nog fritten,‚curryworsten 

en bitterballen à volonté konden gegeten worden. Nooit 

geweten dat dergelijke massa op zo'n korte tijd kon 

worden weggewerkt! Antwoord Rio: Nooit geweten dat op 
/ z{ >el eten zoveel verlies kan gemaakt worden. 

Op de valreep van zijn lange scouts-carrièêre toch nog een 

unieke belevenis op komst voor ons aller groepsleider 

Ronny. Omdat de welpenleiding binnenkort te kampen heeft 

met examentoestanden, zal de groepsleiding (dus Jan 
en Ronny) een welpenvergadering opstellen én begeleiden. 
Wij zijn met ons allen zeer benieuwd. 

Een pech-trofee dient deze maand te worden uitgereikt 

aan gidsenleidster 1.C. Er blijkt een foutje gebeurd te 
zijn bij de inschrijving voor haar cursus “autorijden”. 
Na enige navraag bleek zij de cursus “Stock-Car-Racen' 
gevolgd te hebben. Met alle gevolgen vandien. Volgende 
keer meer geluk!? 

BR, 

kkkhARAAAAAAAAAA AAA AAA AAA AAA AAR AAA AAA AAH AAA LH 

VOOR VLEESWAREN GROOT EN KLEIN 

MOET JE BIJ BEENHOUWERIJ PIKO 

ZIJN ! ANNA rerere ete 

Meiboomlaan 1 

TEL:O14/656177 
2380 Ravels 

ekke keke keker keke ekke kek teke ke hehe A RAAK 
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Van Steen die een 

paal in de grond gaat 

  

  

kloppen. 

Dit kan toch niet 
goed gaan! nm: 

MN \ 

ë 
Vergaderingen voor alle takken tot kamp: 

Welpen JK VK JIN 
30 april — —- Kerika — 

l mei —-- Groepsreis —— 
7 mei XX XX Xx Xx 

12 mei ——_L.P. op tournee 
21 mei Xx XxX Xx XX 
28 mei XX XX XxX XX 

4 juni — XxX —— —— 
11 juni XX —— == —— 
18 juni —— —- —— —— 
25 juni —- —- —- —— 

1 juli Xx XX Xx XX 

XX rvergadering —- 1: geen vergadering 

 



WIST -JE-DAT … 
* De moeder van Danny Michiels de Ierlanddoekjes van de 

verkenners een grondige wasbeurt gaf. 

Adrian Dilen leider is in het kukkelklassement met 22500 

kukkel punten. 

X De verkenners voor onze Casino-Party een serieuze inspan- 

ning leverden. De prachtige prijslijsten en de cocktail 

bar spraken voor zich. 

* Vera Borgmans haar voet tijdens de Casino-Party zwaar, 

‘omzwikte! en daarvoor vijf weken in het gips moest. 
Ook het Derde-Bult-Rock-Festival weer een enorme klapper 
was, 

* De leiding en het oudercomité een bezoekje brachten aan 
de kampplaast in Perk. 

* De in vorige Klepper aangekondigde WAPA-slag niet door- 

ging, maar dat de leiding bij Ann Berghs enkele porties 

overheerlijke pannekoeken is gaan binnenspitten, 

x 

* Eddy Van Dun goed kan flipperen. 

* De Rombo een ‘grave! fuif gaf bij 'Warre!. 
* Het overkoepelend kampthema van dit jaar ‘Frankrijk! is. 
* Er op 23 april een stelletje instructeurs afzakken naar 

ons lokaal om er de leiding eens een ganse dag te onder 

richten in echte scoutsactiviteiten zoals: sjorren, 
koken op houtvuren en kaart- en kompastechnieken. 

* De jongverkenners zondag 16 april alle tenten kontroleer- 

den zodat we met 'n gerust hart op kamp kunnen vertrekken. 

* We dit jaar alle tenten van de gidsen (2) mogen lenen 
om op kamp te gaan. 

Wij met onze negen tenten anders niet toe komen voor 
het groepskamp. 

* Er dit jaar op ons groepskamp een bezoekdag zal zijn. 

X de geplande kapoenentak nu reeds sterk in vraag wordt 

gesteld. 

X Staf S en Jan VO een gesprek hadden met de brandweerkom- 

mandant i.v.m. brandveiligheid van ons lokaal en zo 
enkele nuttige tips kregen. 

* Tegenwoordig de botsauto's ook buiten kermistijd in 
Ravels mogen rondrijden. 

Michel Ceusters vóór de kampperiode elektriciteit gaat 
leggen in de houtkotjes. 

J.V.0.



SCOUTSWIJZER 
21 april 

23 april 

28/29 april 

1 mei 

9 mei 

12 mei 

2/9 juli 

10/23 juli 

13/23 juli 

15/30 juli 

16/23 juli 

30 juli 

5/6 augustus 

3 september 

9 september 

…
 

.
…
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Kerika-tocht Verkenners 

ALTE 

  

Groepsreis naar H 

Vergadering groepscomitG 20u. 

L.P. op toernee in de Warande 

Gilwellcursus 

Kamp V.K. {1 dag verkort 13 

J.V.K, 

Jin 

Kamp 

Lamp 

Kamp Welpen 

Dag met Pioniers en leiding 

Ontspanningsweekend 
J 

voor leiding 

Pieremarkt 

Barbecue 

FOTOEINISE 

  

             



FRITUUR 

EUGENE 

  
  

  

UIT 

GILSEINDE 12, 

SYMPATHIE 014 + 65.82.90 

VAN GOMPEL M. 
Klein Ravels 88 

2380 Ravels 

  

Meubelen Tel. 014 - 65 50 1: 

SchilleBeeckx 
Grote Baan 89, 2380 Ravels 

UIT SYMPATHIE 
014-65 51 44  



DRANKENHANDEL BOTERMANS 

Gespecialiseerd in tapin- 

stallaties en materialen 
voor grote en kleine 

feesten. 

Alle bieren en frisdranken 
  

lJtafgenhaaldf/thuiuv=ehracht 
228gertsds 0, UITULD7 vn mn mn nen an rn en 

oKaly-Pils: 156/195 per bak 

oBronwater 

Schweppes: 132/168 per bak 

oLimonade 

Miss Globe:222/252 per bak 

Blauwe Kei 28 Ravels 

Klein Ravels 

26 

Magazijnen: 

TEL: 014/65.56.69. 

SCHRIJNWERKERIJ 

Ramen en Deuren 

Daktimmerwerken 

Trappen en Binnendeuren 

VAARTSTRAAT 14 5 

2490 BALEN 

014/81.22.61. 

    

  

N.V. R. TUYTELAERS 

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

BTW 403.774.178 - Telex 71482 

CASH FRESH 

UIT 

CHOUWEN en OPEN HAARDEN| S Y M P AT K E 

GRAFZERKEN    


