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Beste scout,ouder,pionier,sympathisant, 

  

Juli: zon, zee, lol, leut, laweit,... en KAMP! 

En ja hoor, na een maandje slopende examens, komt onze! 

jaarlijkse ‘bedevaart! dichterbij. De lol, leut en laweit 

zal zich dit jaar te Perk afspelen en de ganse groep zal 

hieraan deelnemen, maar dit wist u wellicht al daar 

we dit reeds tot vervelens toe aan uw neus gehangen 

hebben. Dit neemt echter niet weg dat er in dit Klepper- 

nummer ook ‘teen en tander! over dit evenement uit de 

doeken zal gedaan worden. 

In de laatste ‘normale! Klepper van dit scoutsjaar, 

(de volgende editie zal immers een extra-dikke kamp- 

uitgave zijn) willen we onszelf prijzen voor de steen- 

goede Kleppers die we in het voorbije persjaar geprodu- 

ceerd hebben. 

Vind je ook niet, beste lezer, dat de voorwoordjes hoe 

langer hoe meer professioneler worden? 

Verder wensen we u nog veel leesgenot en twee stevige 

linkers. 

K.D.K. en J.V.0.



THEMA 
ONS UNIFORM : Soms verguisd en bespot,maar nog meer 
  

gerespecteerd en geprezen. 
  

Nu iedereen zijn uniform nog eens extra nakijkt met 

het zomerkamp in het vooruitzicht, dacht ik eens 

een ballonnetje op te laten in verband met onze 
‘bewegingskledij'. 
Het {ons) uniform wordt soms verguisd en bespot ,wordt 
soms gerespecteerd en geprezen, maar in ieder geval 
is het een druk besproken onderwerp. Het uniform 

is één van de wezenlijke zaken van de hbeweging., iets 
waaraan we waarde hechten en wat we zeker in ere 

willen houden. 

In 1907 had Baden-Powel 
een proefkamp. De jongens 
waren gekleed in hun dage- 
lijkse kledij. Twee zaken 

n vielen Baden-Powell hierbij 
op: -allereerst was hun 

kledij merendeels onpraktisch 

7 

A te en hun kleding gaf toen 
í td 4 vervelend nadrukkelijk aan 

ES uit welk sociaal milieu de 
jongen kwam. 

De oplossing raadt U al ‚want 
een half jaar later publi- 
ceerde onze stichter het 

> boek ‘Scouting for boys! 
waarin hij een algemeen 
uniform beschreef. Het werd 
een functioneel uniform 
geldig voor alle scouts, 

  

          

Doorheen de tijd is het uniform aangepast aan de 
dan geldende behoeften en normen Naarmate scouting 
meer internationaal werd werden de uniformen ook 

meer verscheiden. Zo komt het dat elk land nu zijn 

eigen specifiek uniform heeft. Op het vorig jaar 
georganiseerd VlA-kamp, in het kader van het 7/5-jarig 
bestaan van Scouting in Vlaanderen, bleek dit nog 
maar eens overduidelijk.
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De kerngedachten van ‘het waarom! van het dragen 
van het uniform blijven vandaag even aktueel als 
zoveel jaar geleden : 

— het is een uitdrukking van onze lokale 
groepsverbondenheid naar buiten, 

— het is een uitdrukking van onze bewe- 
gingsverbondenheid en een element van 
herkenning. 

— het heeft een symboolwaarde door enkele 
insignes (engagement , verantwoordelijk- 
heid). 

— het doet scouts aan de waardeopvettingen 
van de beweging denken. 

Deze aangehaalde redenen zijn duidelijk en behoeven 
geen verdere commentaar. Doch is het zo dat sommige 
groepen het uniform bagataliseren of zich niet bewust 
zijn van het belang van het uniform. Langs de andere 
kant zijn er dan weer uniformidioten die alles tot 
in de kleinste details juist willen hebben. ‘ier 
begint scouting dan al stevig op militarisme te 
gelijken en eaat men de eigenlijke doelstelling 
van het uniform voorbij. Weerom is hier de gulden 
middenweg de beste oplossing 
en gelukkie zijn de groepen 
waar het uniform nog met 
zors gedragen wordt nog in 
de overgrote meerderheid. 

  

Het uniform ís naar buitenuit 
het eerste herkenningsmiddel. 
ls we hieraan niet de nodige 
aandacht schenken en het 
slordig dragen, is de gedachte 
al niet meer ver weg om te _ 
denken dat onze aktiviteiten {DE 
ook maar zus en zo zijn.Dit HOEK 
laatste is zeker nog geen 
evidentie | 
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Wij, Scouts Sint Servaas, hebben ervoor gekozen om 

van het uniform dit scoutsjaar {en de volgende) een 
extra aandachtspunt te maken. We zijn overtuigd van 
het belang en weten dat een goed gedragen uniform 
de groep ten goede komt. Wat we doen, willen we goed 
doen, we houden niet van half-poede aktiviteiten, van 
een redelijk voorbereid kamp of van een slecht voorbe- 
reid barbecuefeest en nog veel minder houden we van 
an half gedragen uniform ! … 

Ye zijn bewust van de serieuze financiele inspanning 
voor de ouders. Daarom heeft. de groep voor de herinvoe- 
ing van het welpenpetje o.a. een extra tegemoetkoming 
voorzien „Anderzijds is het ook zo dat de voetbalklub, 
de ponyvereniging,de tennis- of turnvereniging evenzeer 
een uniform eist en dit meer als vanzelfsprekend wordt 
beschouwd. Nogmaals het vraagt een hele inspanning 
om 'in orde! te zijn, maar het is er een die zeker 
loont ! 
Mik hoog zei Baden-Powell , dan kom je toch met een 
redelijke score uit de bus. Verbeter het uniform-dragen 
en begin met jezelf ! 

J.S, 

 



WELPEN s 
Het kampthema : de Franse Revolutie. 

  

Dit jaar is het kampthema voor onze welpen de Franse 

Revolutie en het is precies 200 jaar geleden dat deze 

deze revolutie begon. 

Maar hoe is deze revolutie tot stand gekomen ? 

De oorzaak van deze revolutie was vooral te wijten aan 

de alleenheerschappij van de koning en de hoge adel 

( dat waren dus de rijke kasteelheren). Zij hadden 

alle macht in handen en alleen zij hadden stemrecht. 

De bevolking daarentegen had geen stemrecht, ze moest 

hard werken voor die rijke kasteelheren. De bevolking 

werd door de koning en de hoge adel uitgebuit. Omdat 

de gewone bevolking geen stemrecht had, kon er niets 

aan deze situatie veranderd worden want de hoge adel 

keurde alleen wetten goed ten voordele voor zichzelf. 

Het volk nam dit niet langer en door de grote hongers— 

nood wegens het mislukken van de oogst en de langdurige 

uitbuiting van de bevolking door de hoge adel kwam het 

volk in opstand en zo is de Franse Revolutie dan begon- 

nen. Dit jaar werden er in Frankrijk ter ere van deze 

revolutie grote feesten gehouden en daarom zullen de 

welpen (nadat ze de revolutie op kamp hebben doorge- 

maakt) dit vieren met een geweldig kampvuur. 

de leiding
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HET WELPENRAADSEL (andere takken kunnen enige poging onder- 

nemen ) 

Oplossingen bij de welpenleiding binnenbrengen, maak er een 
stormloop van! 
  

  

  

  

Horizontaal: 

1.Gebouw op onze kampplaats 2.Wie construeerde met veel 
vlijt dit kruiswoordraadsel 3.Muzieknoot 4.Plaats van onze 
groepreis 5.De welpen... 6.Ônze tak is verdeeld in .… 
7.Kleur van ons broekje 8.Kampplaats 9.Boomsoort 
10.De welpenleiding is .…. l0.Neemt iedere welp na de ver- 
gacering ll.Uniformonderdeel 12.lets wat de welpen moei 
lijk kunnen 13.40 ... als een beer 14.Hadden we verleden 
jaar veel op kamp(hint:komt uit de lucht) 

Vertikaal: 

D.Zit op een fles @De beste vrijetijdsbesteding ter wereld 
(B. Jongste scoutslid(l).Uniformonderdeel®S.vul LT in 
®). Naam van een welpen-leider (D. Elkander zonder ander 
®. De initialen van Louis Maes ©). Weekendplaats (9.Fruit- 
socrt 1}. .‚.. Meynendonckx 1). Welpenleider (3.Niet droog 
maar …. (9. Examentijd(je mag de letters KLOB gebruiken) 
Á5. Instrument om welpen te roepen 

CHILL



OP DE ROTS VAN DE RAAD 
KKKKKAKKAAIAAAAAAIAAAAAKEKKK 

S Jaaalaaahiiiijieeeeeeeee galmt het 
tussen de rotsen, Het woud echoot. 
SEn de bomen vertellen het voort. 

B Aaaaaawwwooooeeeee, Dat is de roep 

van Akela. Er klinkt een duidelijk 
bevel in haar leidersstem. Alle 

S wolven van de horde komen samen op 

Üde Rots van de Raad. Daar wacht 
Akela, de Grote Grijze Eenzame. 

Akela is wijs. Zij kent het leven 

en haar ogen heben veel gezien 

Daarom is zij de leider van de 

MS horde. Zij draagt haar staart het 
SS hoogst. Een voor een komen de vol- 

wassen wolven op haar toe. Akela 

neemt hun snuiten voorzichtig in 

haar muil. Zo laat ze merken dat 

zij de aanvoerder is. Daarna bijten 

alle wolven haar zachtjes onder de 

„kin. En dat betekent:''uw dienaar 
baas, wij luisteren" Na de begroe- 

tingjankt Akela opnieuw. Ze strekt haar hals. Haar kop 

steekt ver boven de anderen uit. Akela's stem klinkt hoger 

en hoger. De andere wolven doven mee. Hun stemmen gaan om- 

hoog en omlaag. De horde zingt. En alles is goed. Wolven 

kunnen niet huilen als ze bang of boos zijn. Ze maken mu- 

ziek om het leven te vieren. In hun lied wordt alles één: 

de wildernis, de horde, de sterren en de maan. De eeuwig- 

heid ademt er in door. Na het concert worden de jonge wel- 

pen getoond aan de horde. Hun moeders duwen hen trots naa 

het midden. Ze worden begroet met veel gesnuffel en staart- 

gewiebel. En iedere keer blaft Akela: "Kijk goed. Dit is 
een wolf. Hij is ook wij. Want hij hoort bij ons.' Raksja 
duwt Mowgli naar voor. Ze is zenuwachtig en bang. Haar 
nekharen staan rechtop. Maar Akela blaft opnieuw: Kijk naar 

deze wolf op mensenbenen. Hij is anders dan wij. Niks meer. 

Maar ook niks minder. Dit is een mens en een wolf. Hij is 

ook wij. Want hij hoort bij ons." De andere wolven besnuf- 
felen Mowgli. Ze wiebelen vriendelijk goedkeurend met hun 

staart. En herhalen: Hij is ook wij .…... J.v.0 

 



 



  
  

| scoutsshop is de winkel van het pd 

vlaarns verbond van katholieke scouts en meisjesgidsen 

    
 



JVK u 
Scoutskampen door de eeuwen. 
  

Op de derde dag (na de tweede volle maan) in het warme 
seizoen verzamelen de vier stamhoofden en een twintigtal 

jongelingen op de plaats waar tienduizend jaar later later 

een kerk zal staan. 

Allen nemen afscheid van hun familie; moeders huilen, vaders 

drukken vastberaden hun telg tegen de borst. Tien dagen 
zullen ze gescheiden zijn van hun zoon. Het is jaarlijks een 
t vugkerende gewoonte: de jongelingen van de stam vertrekken 

Gun samen met de vier stamoudsten naar een plaats genaamd 

Perk, Daar zullen ze worden ingewijd in de techniek van 

het overleven. In deze barre levensomstandigheden overleeft 

men immers niet als men niet weet hoe een dinosaurus te 

doden; een vuistbijl te maken of dierenhuiden te bewerken tot 
aangepaste winterkledij. 

Na een tweedaagse tocht door een 

bijna ondoordringbare wildernis 

bereiken we uitgeput de plaats genaamd 

Perk. Het is reeds avond. We trachten 
nu zo snel mogelijk een kamp op te 

stellen. Dit valt echter niet mee: 
met onze stenen bijlen hakken we 

bomen om, met onze blote handen graven 
we putten .….….… Uiteindelijk kunnen we 

uitrusten in onze tenten, gemaakt van 

dierenhuiden. Onze rust duurt echter 
niet lang. Nog voor zonsopgang worden 

we gewekt door het gebrul van een 

kudde mammoeten. Dit is een buitenkansje! De krijgers kunnen 
nu bewijzen hoeveel jachttalent ze reeds hebben en tegelijker- 
tijd zorgen voor het ontbijt. Als de zon hoog staat komen 

de jongelingen uitgeput terug met een metersgrote mammoet— 
stier. Ze zijn trots.De vier stamoudsten knikken naar elkaar: 
“Er zit pit in deze krijgers!" 
Door deze vangst moeten we ons gedurende de rest van het 

kamp geen zorgen meer maken om voedsel. Er komt nu tijd 
vrij voor andere proeven. De jongelingen leren zich 

orienteren op de zon en de sterren. Het gedrag van verschil- 

lende dieren wordt bestudeerd, men leert sporen herkennen, 

uit steen worden bijlen en speerpunten gemaakt, 

  

     | Mammoeten freten, 

   

  

dat is wat anders    dan steak Bearnaise
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Naast deze leerrijke activiteiten is er natuurlijk ook 
plaats voor ontspanning. Vooral slagtandbal is zeer geliefd; 
duizenden jaren later zal deze sport heel populair worden in 
Amerika onder de naam honkbal. Op de tiende dag zien de 
vier stamhoofden dat het goed is. Het kamp wordt afgebroken 
en de terugtocht naar de plaats genaamd Ravels wordt aangevat 
De jongelingen zijn tevreden want ze weten dat ze nu als 
volwaardige krijgers zullen worden opgenomen in de stam. 

K.D.K. 

Gillers van de Gillis (laatste editie!) 
  

Twee wagens komen in botsing op een kruispunt. De ene 

chauffeur opent het raampje van de auto en zegt:'Stomme 

idioot". "Aangenaam'',antwoordt de andere,"Ik ben ben Jakobs" 

Een Duitser, een Belg en een Nederlander rijden in Engeland. 
Plotseling komt er een Engelsman van links en ze knallen 
alledrie op hem in. De Belg zegt:"I am sorry. De Duitser 
stapt uit en zegt:"I am sorry too. Zegt de Nederlander: 
“IT am sorry three." 

De bakker vraagt aan de klant:"Snij ik je taart in acht 
of zes stukken?" Antwoord van de klant:'"Zes, want acht 
stukken krijg ik niet op." 

Hallo, ben ik bij nummer 77.,33.11.? 
Neen! 

Waarom neem je dan op? 

Een soldaat gaat boos protesteren bij de kok omdat hij 
zand in zijn eten heeft gevonden. “Hoor eens',‚zegt de kok 
nijdig,'hou je grote mond maar dicht. Je bent hier in het 

leger om het land te dienen." "Akkoord',antwoordt de soldaat 
“maar toch niet om het op te eten!" 

Zeg eens waarom sluit jij je ogen als je wisky drinkt? 

Als ik ernaar kijk, komt het water me in de mond en ik 

drink mijn wisky liever puur! 

Mario Gillis
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Wat dient een echt J.V.K.-er te weten over het kamp? 
  

Zoals jullie reeds weten, vertrekken we op donderdag 
13 juli a.s. om 9.00u stipt op het kerkpleintje in Ravels 
Tedereen brengt dan zeker mee: een volledig in orde 
gebrachte fiets, een lunchpakket, uniform(aandoen!) en 

Jullie worden allemaal ook op woensdag 12 juli a.s. 

aan het lokaal verwacht om er jullie persoonlijk 
materiaalin televeren. Voor een volledige lijst van wat 

je allemaal nodig hebt voor een kamp: zie kampbrochure 
gekregen op huisbezoek. 

emmen Wat wij allemaal op kamp 

gaan doen? Een zééééér 
interessante vraag! Eigen- 
lijk zou dit geheim moeten 

blijven maar......om jullie 
nu toch al een beetje in 

de kampsfeer te brengen 

kunnen we nu reeds een 

klein tipje van de sluier 

_ oplichten. 

Wij zullen er zeker onze tenten moeten opslaan maar dat 
zal zeker geen problemen opleveren voor onze goed ge- 

trainde jongverkenners. Voorts zal er nog gesjord moeten 

worden. Bah, zullen velen zeggen maar het sjorren is 

nu veel plezanter geworden omdat we nu kunnen gebruik 

maken van speciaal daarvoor bestemde synthetische koorden. 

Er dienen naast de klassieke sjorbouwwerken (wasrekken, 

vlaggemast, eetshelter) ook nog enkele nieuwe construc- 
ties in elkaar geknoopt te worden, zoals vlotten en een 

kookshelter met alles erop en eraan. Zoals jullie nu 

reeds vermoeden, zal er zeker gevlot en geravot worden op 

het kamp. Voorts staan er nog bosspelen, pleinspelen, 

tochten, een twee-daagse, een paracommandotocht, een kwis 

en nog vele andere dingen op het rijk gevulde kampmenu. 

Zoals jaarlijkse gewoonte zorgen enkele mensen van het 

groepscommité ervoor dat onze magen op tijd en stond 
de nodige brandstoffen kunnen opnemen. Dat Louis en 

consoorten hierin echte specialisten zijn is ook geweten. 

Dit wil nog niet zeggen dat de jongverkenners dagelijks 

van de overheerlijke maaltijden van het kookpersoneel 

kunnen genieten want gedurende enkele dagen wordt van 

hen verlangt dat ze hun eigen potje klaar stoven, kijken 

wat dat gaat geven........ 

> 

Ja mannekes, 

  

     
zal nog nie 

meevallen! ! 

SS.
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Pioniershoek je 
  

Een ideale manier om gegevens over te seinen zijn de 
morsetekens. Deze seincode maakt slechts gebruik van twee 

symbolen, namelijk een streep en een punt. De kunst 

bestaat er nu in om op basis van deze twee simpele tekens 

enkele gegevens over te seinen. 
Hoe gebeurt dit? Wel dit is zeer simpel. Je kan namelijk 

door een combinatie van streepjes en puntjes een letter, 
een getal of een begin—- of stopcode weergeven. Zo wordt 

een À voorgesteld door een punt (.) en een streep(-). Je 

kan nu de streep voorstellen door bijvoorbeeld een lang 
fluitsignaal en het punt door een kort fluitsignaal. 

Je kan echter ook gebruik maken van een licht of iets 

anders. Je moet echter eerst wel met de ontvanger af— 
spreken op welke manier je gegevens gaat overseinen want 

anders zou je wel eens voor enkele onaangename gevolgen 

kunnen komen te staan. 

Hieronder volgt een schema van hoe je getallen en 

cijfers kunt weergeven. 

A .— HH... O ——- Vv... 
B —. 1. P .——. W 
CJ OQ Keer 
D — K —.- R .—. Y 
E L .— S Z 
F ..- M — T — BEGIN —.—.-— 
G —. N — U ..- STOP ...—.- 

1. 2. 3e been Bees 
6... 7... 8... 9. Oe 

Dit schema wordt vooral gebruikt om codes te versturen. 

De morsemolen wordt vooral gebruikt om gegevens te 

ontvangen en te ontcijferen daar hij niet vertrekt van 

de gewone cijfers en letters maar van de punten en de 
strepen om zo een cijfer of letter weer te geven. 

Veel seingenot , 

S.S.  
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BEZOEKDAG KAMP PERK: 
  

De leden ‚leiding en foeriers willen iedereen uitnodigen 
een bezoekje te brengen aan onze kampplaats. Dit ter 
gelegenheid van het groepskamp … Zondag 16 juli 1989 
vanaf 14 uur kan je dan rondkeuvelen op het erote 
kasteeldomein van Graaf D. de Ribaucourt. 
Pe Welpen ‚die net aangekomen zijn, nodigen je uit 
voor het grote openingsspel. De Jongverkenners versasten 
alle durvers met een paracommandotocht. De Verkenners 
laten je meegenieten van op houtvuur klaargemaakte 
versnaperingen en een vlottentocht.De Jins tenslotte 
lessen uw dorst in een sfeervol ontworpen taverne. 

Sen aanrader dus om de scoutswerking eens van dichtbij 
mee te maken en om er een gezellige uitstap van te 
maken met de ganse familie. Let op: de poorten van 
het domein worden pas stipt om 14 u. geopend, dus 
vroeger komen heeft geen nut ! Het einde is bepaald 
om stipt 17u. ‚hou hier ook rekening mee ! 
‘oe geraken we op de kampplaats ? 

Ravels — Turnhout -E 313 richting Antwerpen — Ring 
rond Antwerpen nemen — afslag Mechelen , Brussel 
nemen -direkt weer links richting Mechelen ‚Brussel 
autosnelweg volgen tot na Mechelen — afslag nemen 
van Zemst, dofstade ‚Weerde — boven op afrit rechts 
nemen richting Elewijt — Perk — Steenokkerzeel 
— daarna deze baan volgen tot in Perk Centrum — 
2 de straat links na kerk nemen tot poorten kasteel p 

   

      

    

nt KW
S 

en 

n 

/ 

ps 

P Heilig Hart. 
  

    de Ribaucouct. 
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VK KERIKA 1989 

Hette AA AAA AA 

Het besluit van onze VK's aangaande de kerikatocht van 

dit jaar was het volgende : Het was een dikke flop!! 

Dit wil echter niet zeggen dat we ons niet geamuseerd 

hebben. Ons aller Gert had een cassetterecorder bij en die 

bezorgde ons een heleboel lol. Ook 'de Piele' is altijd 

goed voor een paar aangename verrassingen. Maar de slechte 

kanten wogen nu eenmaal op tegen de goede, vandaar di. 

besluit.(zie hoger) 

En dan nu het slechte, of minder goede, 't is maar hoe je 

het noemen wil. De eerste kukkelpunten die de organisatie 

scoorde waren die bij de start. Ze stuurden ons namelijk 

de verkeerde kant uit, waardoor we ongeveer 2 uur vertra- 

ging opliepen. Na ons middagmaal verorberd en doorgespoeld 

te hebben op post 1, stapten we verder tot post 2. Daar 

werd ons verteld dat we zo goed als in de helft zaten.(dit 

was na een kleine 15 kilometer) We moesten dus nog een 

goede drie uur wandelen om onze overnachtingsplaats te be- 

reiken. De volgende kilometers deden we het rustig aan en 

we genoten van het prachtige lenteweer. Onze slenterpas 

was echter niet van lange duur. Toen we op de derde post 

arriveerden, deelde men ons mee dat we nog 24 kilomater 

voor de boeg hadden. De 'Piele' sloeg achterover van 

't verschieten en kwam bijna in ‘t Albertkanaal terecht. 

Deze dag was dus al naar de bliksem. We vervolgden onze 

weg met een zwaarmoedige stap. Wanneer we om 22.15 u ein- 

delijk op onze laatste post aankwemen, bleek die er niet 

meer te zijn. Gelukkig voor ons was er nog een "Turkenbus"
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vrij van dienst die ons kwam ophalen. En als je dacht 

dat dat alles was, dan vergeet je dat maar. Op de slaap- 

plaats aangekomen, kwamen Davy en Luc erachter dat er 

niets meer was om onze hongerige magen van dienst te 

zijn. Maar geen nood, onze grote voorbeelden waren er 

ook nog bij en zij zorgden ervoor dat we Hot-Dogs kregen. 

Na een heerlijke nachtrust en een stevig(?) ontbijt, 

achter de kiezen te hebben geslagen, begonnen we aan 

‘tweede dag. Deze bleek ook niets in petto te hebben. 

PS: — Hoe is 't met je 'bleinen!' Filip? 

— Al goed dat de leiding de mannen hun tentjes opge- 

steld had toen ze aankwamen. (n.v.d.r.) 

   
. ee e e e 

    

Mej alle Chinezen, maar 

   nie met den dezen!!! ! 

ADRIAN DILLEN 
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Het kamp van de VK's wordt : Ambiance à la France! 
tetekekhekkhkekekheke kkk kkektekkheekkhekekhkkkdehekkkkekkkdekekddek 

Inderdaad, Frankrijk, met zijn groene alpenweiden, zijn 

witte krijtrotsen, zijn houten windmolens en natuurlijk 

zijn gastronomie!!! 

Wie krijgt er niet het water in zijn mond en kippevel 

op zijn armen bij het lezen van een vijfsterrenmenu. / 

Coquilles St.-Jaques, Chateau 
Mmmm, en hierbij een lekkere 

Bríand, Foie Gras, Homard en 

Belle-vue, Ris de Veau, Pommes 

Frites ä la Frère, Bils de 

Grenouille en nog zoveel andere 

delicatessen worden u geserveerd 

in een sfeervol kader van rust 

en laweit. 

Uw gastheren, Edward et Jean, 

zullen u loodsen door de mon- 

daine wereld van de franse gas- 

tronomie; een wereld die enkel toegankelijk is voor een 

select gezelschap. De Ravelse verkenners hebben zich alt.jd 

al goed thuis gevoeld in dit stijlvolle milieu. 

Maar,... niet alleen de smaakpapillen zullen verwend worden, 

ook de grijze massa zal niet vergeten worden.'Een gezonde 

' is immers onze leuze. geest in een gezond lichaam 

Dit alles zal plaatsvinden in het Brabantse plaatsje Perk. 

Moet er nog zand zijn? 

Nee, want dat ligt er al, vertelde men ons, K.D.K. 

Dan wensen wij u nog, Bon appetit and sweat dreams. J.V.0.



JUN " 
De perfecte wandelde Jin 
  

Een goed wandelaar moet met zorg zijn reis voorbereiden 

Het is zéér spijtig af te dwalen of zelfs te aarzelen, 
omtrent de te volgen weg en afhankelijk te zijn van 
wegwijzers, voorbijgangers of kletsgrage dorpsvrouwen. 

Het is noodzakelijk de gewoonte te verkrijgen zich 

doorlopend en zonder moeite te orienteren,zonder beroep 

te moeten doen op de mensen die men ontmoet. Een ware 

‘in trekt zich uit de slag met eenvoudige middelen, 
waarover hij beschikt en roept de hulp niet in van 

de streekbewoners. 

De trekker voelt de goede richting aan ...of, liever, 
zonder dat hij er zich rekenschap van geeft, houdt 

hij z'n goede oude vriendin, de zon , zijn horloge 
en zijn kompas in het oog. Met vaste tred loopt hij 
door een doolhof van kronkelende wegen, alsof hij 
deze zelf had aangelegd, en niemand kan aan hem zien 
welke aarzelingen en moeilijkheden hij te overwinnen 
krijgt. 

Leer je vrij te maken van gelegenheidsgidsen: éénmaal 
op twee spreek je een schichtig meisje aan dat zich 
snel uit de voeten maakt, een streekbewoner die slecht 
zijn dorp kent of een voorbijganger die vijf minuten 
nodig heeft om aan te tonen dat hij er niet meer van 
af weet dan jijzelf. 

Sen goed trekker is niet alleen iemand die goed kan 
marcheren en van de natuur en de open lucht houdt, 

hij is ook iemand die weet waar híj gaat en hoe hij 
er komt; hij kiest de beste en aangenaamste weg uit, 
en maakt zijn wandeling tot een meesterwerkje, waarvan 
alle details tot in de puntjes zijn voorbereid, door 

voorafgaand werk thuis en door voordeel te nemen van 
het observeren van de hemellichamen, luchtverschijnselen 

dieren en landkaarten . 

(uit: De trekker en de natuur, Raymond Hannut,Van 

In Lier . 1950) 

H.H.



  

  

        
  

Frankske zag eens kersen hangen, als eieren zo groot, 

slag op keer veranderde hij zijn cursussen in schroot, 

Hij wou zich op die lekkernijen wel eens trakteren 

in plaats van zijnen electronica te studeren, 

maar het boomklimmen leek niet zijn strekste gave 

want na vijf minuten konden we hem bijna begrave! 

nu loopt hij rond met zijne krukken 

en kan hij geen pinten meer gaan drukken. 

R.C.
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LEDENLIJST JI NS 1988 -—- 1989 

Hendrickx Bert Meiboomlaan 55 20/04/71 

Heylen Hans Blauwe Kei 10 10/08/71 

Meerts Koen Kampdijk 21 11/06/71 

Moeskops Dirk Meiboomlaan 14 18/07/72 

Rombouts Dirk Peelsestraat 98 28/04/72 

Roos Jan Kerkstraat 36 27/01/71 

lan Steen Kris Broekstraat 4 21/05/71 

Verschueren Dirk Klein Ravels 830 17/07/72 

Verschueren Ivan Vogelbergstraat 5 03/07/72 

Verschueren Jan Klein Ravels 80 25/05/71 

Roos Bert Kerkstraat 36 014/65.54.11. 

Verelst Guy Kerkstraat 23 014/65.57.88. 

kkkAAARAARAAAAAAAAAAAAR AAA RAA AA ARA A AAA AAR AAA 

VOOR VLEESWAREN GROOT EN KLEIN 

MOET JE BIJ BEENHOUWERIJ PIKO 

ZIJN * s es se © ee ee ee se ee ee es es e 

Meiboomlaan Ì 

TEL:O14/656177 

2380 Ravels 

kkk ANKARA KAAK IKR AKKI K KAAK KRAK IK KK KK 
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Wanneer het vandaag een jeugdbeweging goed gaat, 
is dit niet vanzelfsprekend,Dan mag je gerust stellen 
dat daar gewerkt wordt en hard gewerkt wordt |! 
We weten best dat wij , Ravelse hcouts, geen aan- 
sporing tot chauvinisme nodig hebben, want dit geeft 

alleen maar misplaatste zelfverheerlijking en eigen 
oogverblinding. Maar dat het sommige groepen door 
hard werken voor de wind gaat, kan blijkbaar niet 

iedereen waarderen. 
Jaloezie en nijd hebben soms de overhand op gezond 
verstand en dan komt het meer dan eens tot eigen- 

aardige uitlatingen, Wanneer dan deze uitspraken 

den bij de leiding en groepscomité ter ore komt, 

geeft dit soms aanleiding tot frustraties. Vaak 

wordt dan hardop gedacht van 3 zij die niets uit- 
richten worden betutteld als sukkelaars envoor hen 
die de handen uit de mouwen steken , daar heeft 

men de lelijkste woorden voor. 
Maar we willen onze leiding en groepscomité een 

hart onder de riem steken. Zonder hun inzet houdt 
Scouts Sint Servaas niet stand ! De kwaliteit vvan 
onze beweging wordt sterk bepaald door hun inzet 
en vorming. 
Daarom voor hen die de groep als geheel het zonlicht 
niet in de ogen gunt ; uw misplaatste opmerkingen 

zal ons enthousiasme niet deren. We doen voort want 
het verhaal gaat verder... 

J.S, 

FAMILTEBENRICHTEN: 
  

kOverlijden: 

Viktor Vloemans, grootvader van Davy Lenaerts 
vader van Julia en Bert Lenaerts



WIST -JE-DAT … ! 
* de examens voorbij zijn. De uitslagen zijn zeer gevari- 

eerd zoals altijd. 

* er nieuw gras gezaaid is aan ons lokaal. Het is nog net 

geen twee k...jes hoog. 

k Mario Gillis gaat waterskien en dat we dus in de toe- 
komst zijn gillers zullen moeten missen. 

* Jan, Eddy en Staf op Gilwell gaan. Gilwell is een zware 

opleiding voor beginnende groepsleiders. 

* De Gidsen en de jins op het schoolfeest van de Ravelse 

gemeenteschool puik werk hebben afgeleverd door de 

aanwezigen tijdig van een verfrissing te voorzien. 

* we op kamp goed weer mogen verwachten. Altans, dat 

heeft Georges Kuster ons beloofd. 

* Vera met haar zon in de schaduw gelegen heeft en dat 

daardoor haar schouder afgebrand is. 

* Greet Hendrickx in de toekomst misschien ook aanwezig 
zal zijn op allerhande scoutsactiviteiten. 

* Michel Ceusters eindelijk elektriciteit in onze 'kotjes' 
beseft gelegd en wij(=de rest van de leiding)hierdoor een 

cje door onze neus geboord zien. 

* dat we nu geen schrik meer moeten hebben voor 

‘lokaalbrand'. We hebben namelijk drie reglementaire 
brandblussers in ons lokaal geïnstalleerd. 

k i.v.m, de geplande kapoenentak de beslissing gevallen 
is. Er komt er dus geen. 

* de verkenners een kleine som geld terug gaan trekken 

van de kerika. Dit voor het niet gekregen avondmaal. 

* dit een kei van een afsluiter is.



  

Q september 
.
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Giwellcursus 

Kamp V.k. 

Kamp J.v.K. 

Kamp Jin 

Kaap Welpen 

Dag met Pioniers voor Leia. 8 

Ontspanningsweeke
nd leiding 

Pierenmarkt 

Groot Barbecuefeest 

Startvergader ing werk jaar 89-90 

OTOEUNISE 

 


