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Beste scout, ouder, pionier,sympathisant, 

  

Het groepskamp te Perk: een primeur binnen onze groep. Som- 

migen stonden er twijfelachtig tegenover, anderen waren er 
van overtuigd dat het een succes zou worden. Deze laatste 

groep had (natuurlijk) overschot van gelijk. Voor ons, de 
redactie, betekende dit dan ook dat wij de beschikking kre- 

gen over een massa kampartikels, die u in dit (beloofde) 

extra-dikke kampnummer aangeboden worden. 

Wie aanwezig was op de bezoekdag, kon ook werkelijk merken 
dat er in deze Klepper veel zou te vertellen zijn. De re- 

dactie herinnert zich hierbij enkele pioniers, die serieuze 

ogen trokken bij het zien van de nieuw gesjorde sjelters, 
de zweethut, de douche, etc. Want inderdaad: de "back to 
the roots"-tendens zit er duidelijk weer in. Onze bezoekers 
zullen het dan ook met de redactie eens zijn dat het resul- 

taat mocht gezien worden. 

Wij zien ons ook genoodzaakt uw aandacht te vestigen op een 

gans andere kwestie. Wie goed geteld heeft, zal gemerkt heb- 
ben dat deze Klepper de laatste is van onze eerste jaar- 

gang. Overtuigd als u bent van de kwaliteit van de Klepper, 
zult u dan ook met genoegen uw abonnement op het "boekske" 
hernieuwen. Het bijgevoegd overschrijvingsformulier wordt 

dan ook vanaf heden ter betaling aanvaard. 

Verder wensen wij u dan nog drie zaken: veel plezier tijdens 

het verdere verloop van de vakantie, veel leesgenot en na- 

tuurlijk de twee traditionele, stevige linkers. 

See you in het volgende Klepper-seizoen! 

B.R.



THEMA __* 
Kamp : Orgelpunt van een scoutsjaar ! 

Het jaarlijks weerkerend kamp moet het orgelpunt zijn 
van het scoutsjaar, daarom blijft het kamp het succes 
nummer van. de beweging. Geen ander vakantiekamp, 
sportkamp,familiereis... kan hieraan tippen! (Mogen 
we een heel klein beetje chauvinistisch zijn 2) 
Het kamp is tevens ook de meest kenmerkende en typische 

aktiviteit van scouting. Het kamp is belangrijk 
omdat de scoutsmethode hier veelvuldig getest wordt 
op haar kwaliteit. Wat onder het werkjaar met zoveel 
woorden wordt verteld krijgt hier zijn realiteit. 
Pas op kamp kan men laten zien dat men erin geslaagd 
is onder het jaar een vriendaploeg te vormen die het 

tien dagen of langer kan uithouden. 
Het kamp kan de minder írcaaie 

momenten van het jaar doen verge 
ten en zodoende heel wat goed 
maken. 

  

Echt op kamp gaan is voor de 
eerste jaars iets nieuws; slapen 

in een tent , buiten eten, zelf 

koken, de tweedaagse, het grote 

kampvuur...Zeven,tien of veertien 

dagen met een ploeg op kamp, 
samen leven, samen werken om 

er een tof kamp van te maken, 

een enorme opdracht voor leden 

en ook voor de leiding en foeriers. 
let avontuur wagen,‚weg van moeders 
rokken, alles zelf moeten doen, 

je eigen kunnen en niet-kunnen 
ontdekken, verloren lopen op 

de stafkaart, op je kompas het 
noorden kwijt zijn ...allemaal facetten’ van een kamp— 

leven.'s Avonds gezelig bij een houtvuur zitten , 
wat brood roosteren, of in de tent bij de geur van 
een petroleumlamp je belevenissen van de dag vertellen, 
ook dat is op kamp zijn. En dan 's morgens bij het 
ochtendkrieken als een slang uit de muffe tent kruipen 
en slaapdronken op zoek gaan naar een in de buurt 
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wonend beekje, waar kan men dit nog beleven ? Juist 
ja, op kamp ! 
Een kamp heeft veel weg van een droomwereld, vopral 
als het weer wat meezit. Maar toch moeten we die we- 
reld zelf maken wat niet, altijd even gemakkelijk 
is , integendeel... 
Op kamp gaan betekent leven in de-vrije natuur, samen 

buiten het buitengewone van het buiten ontdekken. 

Op kamp gaan betekent zijn verantwoordelijkheid 
opnemen, als grijze wolf voor zijn nest, als dr 
voor de patrouille, als leider voor zijn tak, als 
ieder voor zich en voor de groep, dit om alles tot 
een tof geheel te maken. 
Op kamp gaan betekent anders gaan leven , soberder,de 

luxe even opzij zetten en afstand nemen van t.v. 
koelkast, elektrisch licht, stormend warm water...Op 

deze manier ervaren we pas de waarde van de natuur 

en leren we er meer zorg voor dragen. 

  Met de eenvoudigste. middelen 
maken we het ons op kamp zo 

bekwaam mogelijk. Het is een 
keuze maken uit nuttige uit- 
rusting en overbodige surplus. 
Een sober kamp ‚wat bij onze 
werking hoort, mag niet nep 
zijn en ook niet verkrampt, 
geen romantisch naturalisme, 

maar het moet tegengif geven 
aan onze comsumptiemaatschappij. 

Het moet ons bewust maken dat we SDE 
zuinig moeten zijn op moeder mt K 
natuur. HOE 

bn 
      

      Op kamp zijn betekent zelfstandig 
worden ‚ noodgedwongende dingen 
zelf moeten oplossen. Op kamp gaan is op een zelf- 
werkzame manier leven en je creativiteit laten werken 
om je oa. uit hachelijke situaties te redden. 

Wees gerust dat je anders moet leven op kamp, dat je



meer rekening moet houden met de anderen, dat je niet 
steeds jou plezantste spel kan spelen. Het is ook 
hier een zaak van geven en nemen. 
Iedereen en niet altijd dezelfde mensen van bv. de 
patrouille , staat in voor de afwas, voor het koken, 
voor allerhande karweitjes. Het patrouillesysteem 
zal hier zijn deugdelijkheid bewijzen. 

Een scoutskamp dat goed voorbereid is ,‚ heeft zoveel 
aarde, brengt de deelnemers ervan zoveel bij dat 
het gewoon een must is voor de leden dit mee te maken. 
Wie het reeds meemaakte kan honderduit vertellen over 

zoveel belevenissen die je je ganse leven bijblijven. 
Een kamp maakt door zijn talloze kleine en grote akti- 
viteiten ons tot mensen met verantwoordelijkheidszin 
en mensen met een creatieve geest. En dit is één van 
de basispeilers van de beweging. 

Perk 89, ieder schrijft dit bij op zijn kort of langer 
lijstje van meegedane kampen. Leder heeft ook zijn 

belevenissen, zijn herinneringen, zijn plezier ©, zijn 

overwachtedingen. 

We hopen in elk geval dat het voor ieder een tijd 
is geweest om nooit meer te vergeten ! 

J.S. 

Js r
t
 

& 
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  WELPEN - 
Het kamp komt in zicht ! 

t 

Dag mama, dag poes, dag... . Voor het eerst van huis weg, 

mee met de welpen op kamp. Ze zeggen dat het op den buiten 

is en dat ik de ganse dag mag spelen. Gisteren had moeder 

alles nog ingepakt want morgen, ja morgen is het eindelijk 
zo ver. Morgen gaat hij met de welpen op kamp. Op kamp gaan 
is voor de welp een enorme belevenis. Voor velen onder he 

is het echt de eerste keer dat ze voor een paar dagen alleen 

van huis weg zijn. En ook al is het voor 2 of 3 keer, het 
is en blijft voor hen een stapje in het onbekende. Dit te 

weten doet ons even stil staan bij de eerste dag op kamp en 

vooral bij het vertrek en de aankomst op het kampterrein. 

Eigenlijk begint een welpenkamp op het moment dat jouw welp 

sen laatste zoentje krijgt van mama en papa, ze hun deuge- 

riet aan jou toevertrouwen. Als wij met de welpen op het 

zerrein aankomen willen ze altijd direkt hun spullen uitpak- 

cen. Welpen zijn enorm “bezig en vooral begaan met hun ei- 
ven spullen. Ze voelen zich pas gerust als ze alles van hen 

    

      
ee 

Ee. Css gn gt In Pee    
  

  
  

  

ondom hen zien : hun slaapzak, veldbed, rugzak. Alles be- 

innen ze uit te pakken. Netjes ingepakte rugzakken of kof— 

ers worden kris kras door elkaar gesmeten omdat onderaan 
et dat zit wat ze hoogdringend aan elkaar moeten laten zien.
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Als welpen zelf kiezen naast wie ze willen slapen, krijg je 
verschillende combinaties : 
Bv. een rustige welp zoekt meestal een andere rustige welp 
of eenerg "ordelijke welp! vindt het meestal vervelend naast 
een rommelige welp te slapen. 

Wij hebben nogal vlug de neiging een groepje rumoerige wel 

pen uit elkaar te halen of het te vermengen met enkele stil- 
le welpen... dit alles om vrede te bewaren. Toch zijn deze. 
goedbedoelde ingreepjes niet altijd doeltreffend : 
De ene babbelaar kan de andere niet missen. Leggen we ze 
uit elkaar dan gaan ze inplaats van met elkaar te praten, 

naar elkaar te roepen. Ze kruipen uit hun bed, sluipen over 

lere bedden naar elkaar toe, enz. . 
Maarja :''Éénmaal de kat van huis is, dansen de muizen". 
En nu maar hopen dat het vlug vakantie is zodat wij, de 

welpenteam, op kamp kunnen gaan. 

op hoop van zegen, 

Hathi en zijn volgelingen 

 



Beste Welpen, 

Uw dierbare leiding was zeer enthousiast naar 

Perk vertrokkenop voorwacht om al het nodige 

te regelenzodat jullie een goed kamp zouden 

hebben. Maar we waren al zeer vlug ontgoocheld 

want de graaf’ had de lokalen van het oranjehuis 

twee maal verhuurd voor een zelfde periode 

en dit ‘natuurlijk tijdens onze kamperiode. 

Daardoor konden we niet in het voorziene Oranje- 

huis verblijven. Dankzij onze goede relaties 

bij het Belgisch leger konden we nochthans 

3 legertenten op de kop tikken zodat we voor 

onze welpen zelfs nog een betere slaapplaats 

hebben kunnen klaarmaken om de nachten door 

te brengen. In de plaats van de streek te 

verkennen heeft jullie leiding heel de week 

hard gewerkt om al die tenten recht te zetten 

en om al de rest af te werken, zodat een fan- 

tastisch kamp zou kunnen starten. Wij hopen 

dat jullie goed ” zullen meewerken zodat het 

een onvergetelijk kamp zal worden. 

Baloe. 

 



DE EERSTE DAG 

kkkAkkkAAAKIK 

Uiteindelijk was het dan toch zover. Zondag 16 

juli 12.45 . De meeste welpen waren al ruim op 

tijd aanwezig want, zeg nu zelf, wie wil zo'n 

kamp missen. De vetrektijd werd een kwartiertje 

uitgesteld want er bleek een welp te ontbreken. 

Maar na een kwartier wachten zijn we toch ver- 

trokken. Om 14.30 waren de meeste welpen in 

Perk gearriveerd en daarna konden ze met hun ou- 

ders het terrein verkennen. Bij de jins was 

er drank te verkrijgen en de jongverkenners zorg- 

den voor een onvergetelijke vlottenshow. De 

verkenners verzorgden hun gasten door ze tegen 

een schappelijke prijs een bar-BQ aan te bieden. 

Na deze rondleiding konden de ouders in de tent 

van de welpen koffie met gebak verkrijgen. 

5 Uur was het afscheidsuur en hier en daar moes- 

ten we een welp meenemen zodat de ouders onge- 

merkt konden vertrekken. Na de avondmaaltijd was 

er een mis voorzien door onze aalmoezenier. Daar- 

a werd door de welpen het terrein verkend. 

De dag werd besloten met het kamplied:"Vier 

wielen Willy".(bekend van de scoutsmusicals nog 

twee keer slapen) Na het avondlied werden de 

bedden opgezocht maar het duurde zeer lang voor- 

aleer het stil geworden was in de tent. Na enkele 

dagen kamp zullen de welpjes wel iets rustiger 

worden. (dit hopen de leiders altans) 
Baloe.



Mijn eerste drie dagen op kamp: 

Het is de eerste maal dat ik mee op kamp ga ‚ en ik dacht 
dat het een saaie boel ging worden ‚ maar nee hoor ! 

Ik was er naast en voor mij is het geen probleem. Toen we 
voor de eerste keer in de eettent waren kregen we meteen 

al gehaktballen met kriekjes,zoveel we maar wilden ! 
We pakten de boel uit en gingen rond het kasteel wandelen. 

We bezochten de verkenners en Jins.Toen verplaatsten we ons 

naar de toiletten, en de keuken wisten we uiteindelijk ook. 

's Anderendaags stonden we al om 7 uur op en aten flink door. 

De eerste voormiddag speelden we pleinspelen op het terrein 
achter de tenten. We hebben daarna het bos bezocht waar ; 

onze bosspelen zouden spelen. Het werd avond en de zon ging 

zachtjes onder. We wasten vlug onze tandjes en we trippelden 

ons bed in. 

De volgende dag brak aan, en we wasten ons weer en zelfs heel 

ons lichaam. Die dag bezochten we ook het kasteel ;wat heel 

mooi was van binnen. 's Namiddags speelden we het Cluedospel 

met gans de groep en 's avonds was het een spannende dropping. 
Vandaag is het sportdag en ik denk wel dat wij gaan winnen. 

We hadden ook meerdere keren straf, noem maar op: tegen 
een boom gaan staansop en af de dreef lopen... 

De straffen worden gepresenteerd door onze leiders. 

Nu gaan wij slapen,daaaag! 

Bram Campers 

Kampmopjes : Arwen Swannet 

Een zot loopt door het gekkenhuis met een touwtje in zijn 
hand en aan dat touwtje hangt een tandenbprstel.Komt de gek 

een dokter tegen die zegt :'Hoe gaat het met je felix ?' 

‘Dat is geen hondje,maar een tandenborstel’, antwoordt de 

zot. Zegt de dokter in zichzelf:'Die is ook haast genezen, 
en hij loopt weg.Als hij uit het zicht verdwenen is ‚zegt de 

zot tegen de: tandenborstel:'Die hebben we ook beet gehad hé 
Felixke ?' 
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IEDEREEN WELKOM!
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De Dropping ! 

Op maandag’ 1/ juli gingenwe al op dropping. We werden er 

met de auto naartoe gebracht en moesten te voet terugkomen. 

Toen we op de plaats van bestemming warensmerkten we dat = 

een militair vliegveld viäk in de buurt was.Eerst natuurljk 

eens vlug kijken alvorens verder te gaan ' Met het kop of 

let systeem gokten we op de goede weg. We liepen zo wel twee- 

maal in een driehoek. Toen we in één van de volgende strate: 

een kasteel zagen,‚dachten we al dat het ons kasteel was,maar 

dit was niet zo. Dus gingen we maar verder op stap.Toen we 

aan de kerk kwamen was iemand zijn das en dasring kwijt, dus 

moesten we eerst zoeken en na lang zoeken vonden we hem 

nog niet. 

Onderweg hadden we het heel leuk. Toen kwamen we aan twee 

doodlopende straatjes. We gingen dus de weg vragen. Toen we 

de weg kenden, vroegen we of we wat mochten drinken. Dat was 

goed en we kregen zelfs sinaasappelsap en water. Toen gingen 

we verder voorbij het vliegveld. Toen we op de grote weg 

waren zagen we het kasteel waar we sliepen. Baloe wist de 

weg maar amper maar toch kwamen we thuis.Toen we overstaken 

moesten we nog even lopen en toen waren we er. 

Eind goed ‚ al goed en het was heel plezant ! 

Sven Meynendonckx 

 



De Welpen bezochten het kasteel ! 

  
Kasteel de Ribaucourt (1627) 

Op dinsdag 17 juli om half elf stipt zijn we klaar om het 

kasteel binnen te treden.Als je dan rondom kijkt hangen er 

zwijnenkoppen en staan er meubelen gemaakt van hertengewei- 

en. 

Daarna gingen we de eerste kamer binnen dat wel een vogel- 

seum leek. Allemaal vogels uit verschillende landen:sneeuw- 

uilen,arenden,valken,eenden in alle soorten... 

Wat verder zagen we een haaientand, een hoofdskelet van een 

mamoet en twee voorhistorische bijltjes. 

Daarna gingen we in de rookkamer waar een mooi en oud Nepa- 

lees mes lag. Dit had de graaf meegebracht van zijn reis naar Nepal. 

Áan de muur hing een heel groot hertengewei en in de kast 

stonden twee grote jachtgeweren. Dan gingen we verder naar
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een anderekamer waar een kruisboog lag . Dan gingen we 

verder naar de koepelkamer waar een prachtige kroonluchter 

hing en veel familieprotretten van de Graaf. 

Verder gingen we naar boven naar de kamer waar het bed 

stond waar Napoleon ooit in had geslapen. Dan gingen we nog 

een paar kamers door en gingen tenslotte terug naar bene - 

den. 

We hebben de Graaf gegroet en hem onze voornaam gezegd 

toen we hem een scoutshand gaven. Daarna gingen we terug 

naar onze kampplaats. 

Het was een leerrijk bezoek ! 

Geert Aerts. 

Robin pakt veel eten 

maar hij eet het niet op. 

hij slurpt zijn soep op; 

het gaat zo : slurp;slurp ‚slurp.     
SN 

Robin zegt:Chill ‚ik kan het niet op.” 

Chill zegt dat hij het moet opeten. 

Robin zegt nog eens dat hij het niet opeet 

en laat zijn eten staan. 

Bah ! Wat vies, zegt Robin. 

En ik lust het vlees ook al niet, zegt Robin, 

Soms zegt Robin bah !



Robin eet bekant niks. 

soms pakt Robin geen soep. 

ik lus dit niet zegt Robin, 

Ik Lus dat niet zegt Robin. 

Ik eet dan wel niks zegt Robin. 

van Toon Van Haeren. 

Toen we 's middags in Perk aankwamen, gingen we eerst 

een wandeling rond het kasteel maken ‚om alle terreinen 

van de verschillende takken te bekijken. Op het einde 

van deze rondwandeling aten we een stukje taart. Toen 

ons mama en papa weggingen » gingen we ons installeren. 

Daarna deden we een avondwandeling naar ket bos en onder- 

weg hebben we de verkenners nog wat geplaagd. Daarna 

moesten we ons wassen. Voor we gingen slapen zongen we 

nog eerst het avondlied, Er waren velen onder ons die 

het nog niet kenden. 

Toen we eindelijk in bed lagen was het heel lawaaierig. 

Jet was al heel laat toen een welp uit zijn bed moest 

kemen van de leiders om rond het kasteel te gaan wandelen, 

hij had veel te veel lawaai gemaakt. Een welp uit de 

andere tent kwam bij ons liggen omdat hij daar ook te veel 

kabaal maakte. 

Ik kon bijna niet in slaap geraken,maar het was wel heel 

laat toen ik sliep. Verder weet ik niet meer,want ik sliep. 

van Wouter Trappers.



KAMPLIED « VIER WIELEN WILLY 

'k Heb een lijf van stalen platen 
een motor uit één stuk 

En voor niemand neem ik gas terug 

'k neem de weg in alle staten 
De bocht in één ruk: 
En voor niemand neem ik gas terug 

Zeg maar Wielen, Willy 

Wielen , Vier wielen Willy 

Vier dikke wielen onder en één op m'n kont 
Zo kom ik duizend maal de wereld rond, 

Roest en gaten (ma ar \ 
Maar met stijl en zwier IETS AChTEg) 

En voor niemand neem ik gas terug NZ 

'k Ga de weg niet af Os OAT 
Voor 'n andre 4 x 4 AR 

En voor niemand neem ik gas terug 

Geen rubber lippen 

Geen Japans idee 

En voor niemand neem ik gas terug Ba ) 

Ik de oudste van de bende 

Neem iedereen mee 

En voor niemand neem ik gas terug 

Raadsel: Arwen Swannet 

Ik heb vier poten en's nachts krijg ik er twee bij. 
Wie ben ik ? (peq udo) 

Kampmop jes: Arwen Swannet 

-Op een cag gaat een mijnheer en een papegaai een café 
binnen.De heer vraagt een pintje en de papegaai een cola. 

De volgende dag gaan ze weer naar dat café en bestellen 
hetzelfde.Dan zegt de heer :'Als je dat nog één keer 
vraagt ‚dan timmer ik je tegen de muur. De volgende dag 
gaan ze weer naar dat café en ze vragen hetzelfde, Vijf 

minuten later hangt de papegaai tegen de muur naast Jezus. 

Vraagt de papeaai aan Jezus:'Heb jij ook een cola besteld?
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BAGEERA DE PANTER EN BALOE DE BERIN 
kkk AAA Akke hkekkkkkkAk kk 

Plots klinkt achter de rots een gruwelijk gebrul. Het is 
Sjerekaan die vraagt om het mensje. Hij eist het op. 

Omdat hij er als eerste op heeft gejaagd. De wet van de 

djungel zegt: als er ruzie is om een jong, dan moeten twee 

dieren voor dit jong spreken. Maar de vader en de moeder, 

dié moeten zwijgen. Omwille van de wet jankt Akela nu: 

Wie spreekt voor het mensje? Wie spreekt voor Mowgli de 
kikker?" Het blijft stil. Die stilte duurt Raksja te 
Ir 2. Ze maakt zich klaar om te vechten voor het jong dat 

haar jong niet is en toch ook wel. 

Eindelijk klinkt er een grollend gegrom. Het is de stem 

van Baloe de Berin. Berin Baloe woont en zwerft alleen 

door de rimboe. Vroeger —veel vroeger- is een van haar 

jongen in een valkuil getuimeld. Het heeft dagenlang 

gekreund en gejankt. Lan is 

het doodgegaan. Dat is Baloe 

nooit vergeten. En sinds die 

dag leert zij alle jongen de 

  valkuilen en de levenswetten 

van de wildernis. Nu spreekt 

Baloe voor het mensje. Alle 

wolven hebben respect voor 

Baloe. Daarom wordt haar 

sten gehoord. "We hebben 

nog een tweede stem nodig" 

blaft Akela. "Wie steunt 

Baloe de Berin?" Een donkere 

vlek verduisterd de raadsrots. 

Het is Bageera, de panter, de   A ens _ a zwarte schaduw van de djungel.
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Zijn lijf is lenig en eindeloos sterk. Zijn stem 

streelt en raspt tegelijk. Bageera hijgt. Hij 

sleurt een pas gedode stier met zich mee, "Ik 

spreek voor het mensje" gromt Bageera. Er schuilt 

geen kwaad in deze kikker. Laat hem meelopen met’ 

de horde. Ik betaal voor hem met deze stier." 

De wolven van de horde blaffen kort. Een dod-= 

stier is een hoge prijs. Ze gaan akkord met 

Bageera; Akela herhaalt nog één keer : "Kijk 

goed . Dit is een mens en een wolf. Hij is ook 

wij. Want hij hoort bij ons." Nu is Mowgli lid 

van de horde. Raksja neemt hem voorzichtig in 

haar muil en draagt hem naar het hol. Ver weg 

beneden brult een boze Sjerekaan. Maar de wolven 

luisteren niet naar hem. Ze gaan op jacht alsof 

er niets gebeurd is. 

J.V.0. 
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Vlotten op de vijvers van het kasteel 

    

Het was dederde dag van het kamp en we wisten al 

voor we vertrokken dat we gingen vlotten. Leder- 

een had er zich daarom al stevig op voorbereid. 

Sommigen hadden zelfs bijna een duikerspak 

meegebracht.In ieder geval ‚zaterdag 15 juli 

was het goed weer en konden we de vijver op. 

De leiding had geen moeite met het vinden van 

een groepje Jongverkenners die wilden vlotten, 

Erger was het om liefhebbers te vinden om het 

vlot te sjorren.De banden oppompen van de vlot- 

ten bleek bijna een onmogelijke karwei. 

Na veel gesjor,gepomp, gezweet en geblaas hadden 

we het eerste vlot klaar.We konden nu beginnen 

met de te= water-lating. Er was direkt veel
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gekibbel over wie de proefvaart zou mogen mee- 

maken. Er kon immers maar 8 man mee op het 

vlot,anders werd het een duikboot ! 

We hebben toen ‚met de nag steeds onbetaalde 

ontwerpers en bouwers van het elfde wereldwonder 

‚toch het water gekozen.En ja „hoor, het vlot 

bleef drijven, het was gelukt !Iedereen was 

opgelucht over deze geslaagde bouw. Tevreden 

gingen we terug naar ons terrein om boven @en 

grondvuurtje per patrouille zelf iets klaar 

te maken. Na 2,5 uur hadden we dan toch einde- 

lijk goed gegeten. We waren allemaal goed 

in stemming om te gaan vlotten.Wij dus in loop- 

pas naar onze vlotten,(Ik en Jurgen, want de 

rest lag op bed met buikpijn van het vele eten). 

We begonnen onmiddellijk te sjorren aan het 

tweede vlot.Even later kwamen de groepsleiders 

met onze Staf eraan en ze keken kwaad. Ik vroeg 

wat er aan de hand was. ‘Kom maar eens kijken 

‚zei de Staf. Ik ging met ze mee naar het eerste 

vlot en zag dat alle banden plat waren. Eerst 

dachten we dat het een grap was, maar het bleek 

ernst te zijn. De banden waren met een mes 

doorgestoken tijdens het eten! In ons begon 

een innerlijke woede op te komen. Na enige 

bedenktijd waren we toch op het idee gekomen 

dat we niet langer konden rouwen en er beter 

eán deden de banden vlug te repareren en het 

tweede vlot te bouwen. Hans nam 8 camianbanden
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rond zijn nek en ik vier en deze droegen we 

naar de wagen van Ronny. Hij reed dan met deze 

banden nameen garage in het dorp die ze nog 

vlug wou maken, Hij was zelf ook oud-scout 

en kon onze gevoelens van woede goed begrijpen. 

Naegen uurtje kwam de Ronny met de eerste opge 

pompte banden terug . De geleden schade werd 

hersteld en in de late namiddag konden we dan 

toch eindelijk op onze twee vlotten in het 

water. We hebben er hog en dolle dag van gemaakt 

met dolle pret.Maar o wee hun gebeente, als 

we de-daders vinden die onze banden doorstaken!! 

Christof DHON 

 



23 

Het ware hudoverhaal 
  

Waar doen alle scouts hun dringende natuurlijke behoeften? 

Op den HUDO natuurlijk! Wat is dat eigenlijk? Wel een 

hudo is een soort wc op grootmoeders wijze. Zijnde een 

plank met een gat erin met daarrond een constructie met 

zeil (meestal rood en wit gekleurd). Waarom heet zoiets 

hudo zullen velen zich afvragen. Wel hudo is de afkorting 

van “houdt uw darmen open". Dat er verschillende modellen 

van bestaan zal u waarschijnlijk niet verbazen.De klassieke 

hudo heeft geen dak (cfr. de hudo op het verkennerterrein), 

maar dit is niet zo prettig wanneer het regent. Toch heeft 

een hudo zonder dak ook zijn charmes, je kan er rustig eens 

de wolkjes tellen of gewoonweg naar de open hemel liggen 

turen of al dromend te mijmeren over ik weet niet wat. 

Je kan je natuurlijk tegen de regen beschermen door een 

dak op je hudo te bouwen maar dit is niet zo bevorderlijk 

tegen onaangename geuren en die tieren er welig op de 

hudo. Het is daarom ook noodzakelijk om de hudo dagelijks 

enkele malen te ontsmetten. Dit niet alleen tegende stank 

maar ook om hygienische redenen. Maar hoe moeten we ons 

dan beschermen tegen de regen en de hinderlijke geuren? 

„el de jongverkenners bedachten dit jaar de hudelter. Een 

vernuftig bouwwerk waarbij een speciaal daarvoor ontworpen 

shelter over de hudo wordt gespannen. De shelter wordt zo 

geplaatst zodat er nog een voldoend grote open ruimte 

bestaat tussen hudo en shelter. De wind zorgt dan voor een 

goede luchtcirculatie waarbij alle hinderlijke geuren 

worden afgevoerd. Ideaal bij slecht weer dus. Maar ik 

prefereer nog steeds de hudo zonder dak. Gezellig "bouten" 

in de open lucht, dat is pas natuurlijk. Denk maar aan de 

vroegere leuze: scouting natuurlijk ......
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De tweedaagse bij de jongverkenners. 
  

Dinsdag, tijd voor de tweedaagse, We worden reeds vroeg 

door de leiding gewekt want het zal vandaag een drukke 

dag worden. We zetten ons vlug aan tafel en het ontbijt 

wordt tegen een enorme snelheid binnen gewerkt. Om 9u. 

krijgen alle patrouilleleiders nog enkele nuttige wenken 

mee van de leiding en weg zijn wij. Niet voor lang want 

na enkele meters worden we tot stil- 

stand gebracht door vk-leider Eddy met 

zijn verkenners.We worden'"vriendelijk" 

verzocht onze geldbeugels ter controle 

aan te bieden. Elke jvk-er mocht 

200 Fr mee nemen op tweedaagse, De 

rest werd door de jvk-leiding in 

bewaring genomen.Âl scheldend verlaten 

  

wij het kampterrein maar achteraf 

bekeken bleek dit een goede ingreep 

te zijn geweest van de leiding daar 

anders menig jongverkenner niets meer 

| zou bezitten na de tweedaagse,........ 

Sr NE NSE De eerste dag komen we langs vele 

an mooie plekjes waarbij vooral de abdij 

van Grimbergen het vermelden waard is. In Breendonk moesten 

we overnachten. We hadden niet veel moeite met het zoeken 

van een overnachtingsplaats. De pastoor zorgde ervoor 

dat we in een leegstaand klooster mochten slapen. 'S avonds 

bracht de leiding ons een overheerlijke warme maaltijd, 

Dat deed echt deugd na al dat fietsen. Omstreeks 22.30u.
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kropen we onder zeil. De volgende dag waren we reeds vroeg 

uit de veren want we moesten nog een heel eindje fietsen 

die dag. We dankten de pastoor voor “diensten en vertrokken 

terug op pad. Via een paar dorpjes, waarvan ik de naam 

niet meer weet, reden we naar Lier.Na een lange tijd langs 

de Nete te hebben gereden, kwamen we uiteindelijk aan 

in Lier. Daar bezochten we de bekende Zimmertoren.Prachtig! 

Ma enkele uren fietsen kwamen we terecht in Wezemaal. Onze 

vroegere kampplaats. In juli '87 maakten we daar toen 

de buurten onveilig. Volgende halte: Werchter. Dit dorpje 

is bekend om zijn jaarlijks groot popfestival. Als paarden 

roken we onze stal terug en snelden we vlug terug naar 

onze alom bekende kampplaats . Wij kwamen als eerste 

patrouille aan in Perk. Louis en de rest van het kook- 

personeel hadden ondertussen een heerlijke maaltijd klaar 

gestoomd. 'S avonds namen we een heerlijke sauna in de 

zweethut van de jins.Dat was echt pas heerlijk ontspannend. 

De avond werd afgesloten met een evaluatie in de leiders- 

tent. Het duurde niet lang of iedereen lag te ronken. 

Een plezante dag was weeral voorbij. 

Hans Paeshuyse 

  

    
    
    
    

Ämai is dat de 

Zimmertoren! Zoiets 

hebben we niet in 

Ravels zè !
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Pioniershoekje 
  

erinneringen aan het kamp in Perk zullen nog lang in 

2 geheugens geprent blijven. Na 17 jaar slaagden we 

in een heus pionierkamp uit de grond te stampen. We 

ruikten bij benadering 2 km. sjorhout en 2.5 km. sjor- 

)uw. Deze grote berg hout werd vorig jaar met de groep 

ngekocht om dit jaar een pionierkamp te kunnen op- 

etten in de prachtige omgeving van het kasteel 

'\e Ribeaucourt. Zelfs de welpen sliepen in tenten (v 

\oouzaak) en de leiding sjorde er een mooi wasrek en 

evens een grote vlaggemast. De jongverkenners overtroffen 

ille verwachtingen. Zij sjorden een dubbele eetshelter, 

sen multifunctionele kookshelter, een groot wasrek, een 

slaggemast en een poort met omheining. Zij hadden hiervoor 

neer dan 1 km. pionierhout nodig. Ook de verkenners zaten 

iet stil. Zij knoopten een grote vuurshelter, een wasrek, 

en poort met omheining en last but not least een grote 

' . - = 
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aan te kleden. Daar zij enkel beschikten over één slaaptent 

bouwde ze hun kampterrein om tot een heus luxeparadijs. 

Naast de klassieke bouwwerken zoals eetshelter, kookshelter 

met oven en een wasrek sjorden zij ook de nu al legen- 

darische zweethut met douche. De gebruikers ervan konden 

het allemaal beamen, een sauna is er niets tegen. Voor 

hun kampterrein sjorden ze een grote taverne die zeer 

in trek was tijdens de bezoekdag. Ook onze groepsleiding 

zat niet stil. Zij construeerden een prachtige centrale 

kampplaats (foto zie fotosfeer) met een immens kampbord met 

allerlei nuttige informatie en tevens een houder voor de 

vlag "scouting leeft" . U ziet het, niemand zat stil. 

ledereen zat vol leven, Wij moesten echter niet alleen maar 

sjorren. Voor ons kamp in Perk moesten we tevens 3 grote 

legertenten opstellen (welpenkampterrein) en maakten we 

gebruik van 12 patrouilletenten. Om dit alles te kunnen 

vervoeren, hadden we 4 grote vrachtwagens nodig ..….…… Wij 

hopen dat dit kamp een begin mag zijn van een lange reeks 

pionierkampen waarbij de traditionele scoutsvaardigheden 

hoog tij kunnen vieren. 

S.S. 

kkkkkKAAAKARAAAAAAAAAAAAAAARA AAA AA AAA AAA AKA AK 

VOOR VLEESWAREN GROOT EN KLEIN 

MOET JE BIJ BEENHOUWERIJ PIKO 

ZIJN NERNAANEEEEDE EEEN NEN END 
« . e © e es ee ss ee . eee a ee. e= es e 

Meiboomlaan Ì 

TEL:014/656177 

  

2380 Ravels 

EkkAkAKKARIIAAAAhAAAAARAAAA RAAKA Ahorn hekkk
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Over creativiteit.... 

Ik vind zelf soep maken 
creatiever dan 

soep uit een pakje maken 

omdat zelf soep maken 

meer eigen is 

dan soep uit een pakje maken. 

Ik vind zelf minder lekkere soep maken 

creatiever dan 
heerlijke soep uit een blikje maken 

omdat zelf minder lekkere soep maken 
meer eigen is 
dan heerlijke soep uit een blikje maken. 

Ik vind zelf lekkere soep maken 
creatiever dan 
zelf minder lekkere soep maken 
omdat lekkere soep van jezelf 
(die je dus zelf lekker vindt) 
even eigen maar lekkerder is 

dan minder lekkere soep van jezelf.     
    J.S.
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| GOED IDEE VOOR EEN DAGUITSTAP ! 
  

  

BEZOEK HET 

SCOUTSMUSEUM. 

"DIGGHIG 2 Karol van lotharin;sen- 
straat — nra25B 
SC EVER 
(Kinosterkerk van de 
Ot.Geertruiabdij ) 

Tedere zondag namiddas 

vanaf zondag 20 mei 
tot einde oktober 1989 

van 14 tot 18 uur. 

KOMA Er is ruïme parkoer- 
moselijk en de Vismarkt, 
op amoer Jam vah.Musemn. 

GRATIS TOEGANG. 

®   
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DE BEZOEK DAG 

Zondag 16 juli : bezoekdag natuurlijk en begin van het 
kamp van de welpen. Voor het eerst in de geschiedenis 

van de ravelse Scouts werd zo'n dag georganiseerd en 

na afloop ervan mochten we zeggen dat het een groot 

succes was. Vele ouders zakten af..naar Perk om zoon 

lief z'n verblijfplaats te bezoeken. Voor de gelegenheid 

hadden de Jáíns hun eetshelter omgetoverd tot een heuse 

bar. DeJ.V.K's hadden een paracommandotocht opgesteld 

waarop hun leider Koen Brosens zijn parakunstjes met 

een brede glimlach kon tonen. 
Maar zijn we nu geen tak vergeten ? Inderdaad, on. 

enige en echte Verkenners. Zij gaven initiatie in hun 

grote kunsten nl. Indiaka (vgl. Volleybal, maar dan 

met een pluim) en honkbal. But last but not least ver- 

zorgden zij een grootse barbecue, 

Na de doortocht van de eerste ouders hadden slechts 
55 van de 200 stuks de weg achter de kiezen gevonden. 
Maar bij de tweede aanval, en nadat er in de bar geen 
druppel meer te vinden was, werden de overige 145 zonder 

enige moeite weggewerkt. 
ADRIAN DILEN 

     

    

Badge on 
front of hat. 

Handkerchief. 
| 

trl Hag 
Haversack. 

patrol flag. 

Coloured shout:ler 

Lanyard 

bat. 

and whistle. 

Coat rolled.   
Garters. 

… 

SCOUT'S UNIFORM. 

i 
Patrol Leader with Scout.    
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VK-DROPPING 
Ke A de te de ke AA A A A 

Het volgende artikel werd gepleegd door ons 

aller Piele in samenwerking met den Davy en 

de Nick. 
nnen nnn nnn nn nen nn nn nnn nnn nnn nen nn nn en 

Dinsdag 18 juli 21.00 u : Dropping! ! 

De verkenners werden verdeeld in drie verschillende 

groepen. 1) Luc, Adrian, Gert en Davy 

2) Benny, Danny, Frank en Philip 

3) Nick, Ruben en Tom 

* Jan Seurinck was niet van de partij wegens een blessure 

Groep 1 werd gedropt in een van de bossen rond het alom 

bekende Werchter. Nadat we de weg gevragen hadden, trok- 

ken we richting Rotselaar, waar we een grove fout maakten. 

Inplaats van richting Haacht te gaan En we de weg 

naar Mechelen, Toen we er eentje gedrukt hadden zijn 

we richting Perk gegaan waar we arriveerden rond 5.00u. 

Groep 2 werd gedropt nabij Grimbergen. We gingen de 

weg vragen in een klein cafeetje. We gingen op weg naar 

rk en passeerden Vilvoorde, waar niet veel te beleven 

viel. Aankomst 1.45 u. 

Groep 3 werd gedropt in Keerbergen. Nadat ze de weg 

gevraagd hadden gingen ze richting Haacht. Na een flinke 

rustpauze werd via Kampenhout Perk bereikt omstreeks 

2.00 u. 

DM, DL en NH
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KOOKWEDSTRIJD 

kk kAA AAA AAAAA 

Eén van de topactiviteiten dit kamp was onze 

kookwedstrijd. De kwaliteit van de geserveerde 

gerechten overtrof de wildste verwachtingen 

van de leiding. Zo werd er o.a. een ‘heerlijke! 

biersoep geserveerd met daarna een niet 

versmaden koude rijstschotel. Een ander overheer- 

lijk gerecht dat geprepareerd werd door Gert 

conjaerts en Ruben Swannet waren de Krieken- 

toffees. Met dit staaltje van gastronomisch 

kunnen sleepten zij, voor de criteria smaak 

en originaliteit, een overwinning in de wacht. 

De eerste plaats voor de twee andere criteria, 

uitzicht en presentatie van het gerecht, ging 

naar de tonijnsla van Frank Van Dun en Adrian 

Dilen. Speciale vermeldingen waren er voor 

de worst met hesp en kaas van Philip Verstraeten 

en Jar Seurinck en voor de macaroni van Nick 

Heyns en Danny Michiels. | 

De algemene overwinnaars van dit evenement 

waren Gert en Ruben die een: totaal van 104,5 

punten op 120 punten scoorden. 

Wij kwamen, zagen en overaten,. 

BA 5.v.0. A 
Als die mannen maar kunnen smullenf ) 

zitten ze zeker niet te prullen ! \ w 

( 

  

  
/ . 

pd
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VERKENNERWEETJES 
khkkekAAAAAIAKK KKK 

Wist-je-dat? 

% Frank Van dun er in slaagde een volledige maaltijd, 

inclusief tafel, tegen de grond te keilen. Hij scoorde 

hierdoor 7500 kukkelpunten. 

verschillende verkenners op 2-daagse na een 'pint-stop' 

in Affligem evenwichtsstoornissen ondervonden. 

Dirk Adriaensen na twee dagen kamp terug in panne 

viel met een aanslepende nekblessure. 

Dirk niet de enige gekwetste was. 

indiaka verheven werd tot olympische kampsport, althans 

voor enige verkenners. 

Luc Claessen de snelste fietser is bij de verkenners 

en de Frère de meest spectaculaire. (salto per fiets) 

de Frère, den Belly en de Ronnyman op hun sokken de 

indiakawedstrijd tegen de verkenners wonnen. 

de Piele zijn bril nog niet gebroken heeft. 

12 verkenners met hun twee leiders als ontbijt 28 
eieren met dubbele dooier aten. 

de verkenners hier een uitstekende voorbereiding onder 

gaan in patatten jassen, afwassen en afdrogen. 

dit nog niet het laatste wist-jerdatje is. 

je dat al wist.         
    
  

Dit wist ik 

inderdaad al allemaal!
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Gedicht in Fa kruis 

ketekhekkkkk AKKI KKH ke kkk 

Er stond es een hudo in Perk 

Hij stond veel te dicht bij de kerk 

Als Eddy er ging kakken begon hij te zakken 

en in augustus ..... | 

heeft hij weer acht vakken. 

Gedicht in ut 

AkktkkkkkkAARK 

Al die willen naar Perke rijden 

Moeten Verkenners met honger zijn 

Gert Frank Ruben en Philip zij hebben honger 

zij hebben honger 

Gert Frank Ruben en Philip zij hebben honger 

en spitten mee.(r) 

Voor het volgende gedicht werpt u de solsleutel 

van het vorige gedicht in de kast en neemt 

u een willekeurige Mi sleutel. 

Gedicht met Mi-sleutel 
Heede kh kkk he kkk AAA kkk KH 

Adrian Dilen, Potteke Piele 

Potteke choco 

Dikke Box. EVD en JVO
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DE BESTEN UIT HET HUDOBOEK 
  

De verkennertak had het bijzonder originele idee opgevat 

om de hudo te voorzien van een boekje waarin iedere ge- 

bruiker zijn ‘bevindingen' en’ 'bemerkingen' in verband 

met het hudogebruik kon neerpennen mits hij daarbij zijn 

naam en/of initialen naliet. Sommigen: gebruikten voor 

de anonimiteit een pseudoniem. 

De redactie neemt voor onze lezers een greep uit de meest 

tot de verbeelding sprekende hierogliefen. 

“ Het ging er langs voor smakelijk in en het kwam er 

1 langs achter ook smakelijk terug uit De Jaan 

Y Als wij allemaal blijven schijten zoals de Piele dan vindt 

de graaf hier morgen enkel nog fossiele!'""', R.C. 

"J.J. Rousseau zei eens : daar de hatuurlijke behoeften 

van de mens allemaal dezelfde zijn, moeten de voorzie- 

ningen om aan deze behoêften te voldoen ook allemaal 

dezelfde zijn.' Een pracht voorbeeld daarvan is onze hudo 

“ Zoals de drollen hier vallen, vallen ze nergen."! R.S. 

" Bloemetjes verwelken en drolen vergaan maar onze hudo 

blijft altijd bestaan". B.A. 

“ Ik geniet van de stilte. Het zompige vallen der drollen 

maakt me blij en poetisch." J.V.O.



"Staf van Shoeconfex zegt :''Ik heb hier goed gescheten 

Al 

van Louis Maes! zijn eten." 

G.B.-Maxi 

Oh, Hudo, je moest eens weten hoeveel ik je gemist heb. 

2 dagen zonder jouw lijken wel een eeuwigheid." R.S. 

“Hier knijp ik er één af, en iedereen blijft eraf!!" Pielt 

n 

1 

' 

' 

Daara alleen kan liefde wonen, 

Daar alleen kan liefde zijn, 

waar men netjes alle drollen op de hudo doet !!" R.S. 

Wie een kuil graaft voor een ander, 

schijt hem vol met ‘'t een en 't ander " BR. 

Het onderste uit den hudo willen." De Jaan 

Als men op deze hudo zit te lezen, dan kan men zich op 

niets anders concentreren." J.R. 

Dat werkt bij hem als een drol op een hudo." R.S. 

Wat je ook doet 

den hudo doet 

zo'n goed ! 
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DORPSEXPLO MET GANSE GROEP 

  

Vrijdagavond was het ogenblik door de leiding uitgekozen 
om er met de ganse groep op uit te trekken naar het 

centurm van Perk om aldaar één groot dorpsspel te spelen 
op basis van het ganzenbord. 
De groepjes werden verdeeld dusdanig dat een welp, een 

‘ongverkenner en een verkenner of jin tesamen een groepje 
vormde. 

Met de reuze-teerling diende doorgaans te worden geworpen 

door de welp waarna de stappen op het reuzebord konden 
worden gezet. De klassiek valstrikken waren hierin 
uiterard verweven. Aldus kwam Danny Michiels en zijn 
kornuiten diverse malen in de put tercht en diende hij 

bij herhaling uit de gevangenis bevrijd te worden. 

De groep van Hans Paeshuys had ook af te rekenen met 
diverse tegenslagen (Hans zelf weet zeker wel wat de 
redacite hier mee bedoelt.) 

De uit te voeren taken bestonden enerzijds uit diverse 
vragen dewelke betrekking hadden op gebouwen en feiten 
uit het dorp en anderzijds uit de meest uiteenlopende 

opdrachten dewelke terplaatse moesten uitgevoerd worden 
door de ganse groep. 
Enkele speciale vragen en opdrachten dienden opgelost 
te worden met behulp van de fiets. 
Van welp tot jin, iedereen diende zijn zeer gewardeerde 

ijdrage te leveren. De kennis van voorgeschiedenis 

en heden van ons kampdorp kon dan ook deftig worden 

opgeschroefd. 

Sterke en vermeldingswaardige prestaties waren er opnieuw 

van de groep van de Bert Hendrickx (alias den Henniebeer ) 

de groep van welp Geert Aerts, Dave De’ Been was ook 
weer bliksemsnel in het uitvoeren van de opdrachten 

en Tom Van den Borne was weer ‘super! in het oplossen 

van de vragen (specialiteit bouwstijlen van kerken en 

aanverwanten). 
Slechts enkele groepen konden het eindpunt op nr. 63 

bereiken.
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| 1.Q- TEST JONGVERKENNERS 
a nn 

| Deze test werd geredigeerd door het kruim van 

| de jongverkenners en bruikbaar voor alle takken. 

| 
| 
Wees dus op uw hoede !!! 

| 1-6 punten = Debiel 7-11 punten = Gestoord 

    
8. 

9. 

10. Je bent mijn zoon, ik ben niet je vader. Wie heeft dit gezegd ? 

| 12-14 punten = Zwak tot nemmal begaafd 15-16 punten = Intelligent 

n 
2. 

3. 

lemand gaar 12 uur slapen. Hij zet de wekker en wordt volgens die 

wekker om 1 uur wakker, Hoeveel uren heeft hij geslapen ? 

Hoeveel maanden hebben 28 dagen ? 

Een dokter geeft je 3 tabletten en zegt : “Neem elk half uur een tablet 

in, Hoelang doe je er over ? 

. Een boer heeft 16 schapen. Allen met uitzondering van 9, gaan dood. 

Eoeveel levende schapen houdt hij over ? 

. Ergens staat een huis. Elke zijde heeft uitzicht op het zuiden. Er 

loopt een beer langs. Welke kleur heeft deze ? 

. Is het in Rusland toegestaan met de zus van zijn weduwe huwt ? 

7, Kan iemand die ten westen van de Mississippi woont, ten oosten begra= 

ven zijn ? 

Hoeveel dieren van elke soort nam Mozes mee in zijn ark ? 

Deel 30 door $ en tel er 10 bij op. Wat is de uitkomst. 

11. In 1912 werd een gouden munt gevondenmet het opschrift '46 jaar voor 

Christus'. Hoe oud is die munt ? 

12. Heeft een nachtwaker recht op pensioen , als hij overdag sterft ?
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14. 

15. 

16. 
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Iemand gaat een donkere kamer binnen met een doosje en één lucifer, 

Hij wil licht. Er zijn daar : een‘ olielamp, een kaars en een open 

haard. Wat zal hij het eerst aansteken ? 

lemand heeft een kist met 50 rode en 50 zwarte sokken, die door el— 

kaar liggen. Het is pikdonker. Hoeveel sokken moet. hij pakken om een 

gelijkgekleurd paar mee te nemen? 

Een dokter in Nijmegen heeft een broer in Maastricht, maar die broer 

heeft geen broer in Nijmegen. Hoe kan dat ? mn 
Er is ergens een put van 20 meter diep. Helemaal onderin zit een 

slak. Deze wil naar boven en begint: te klimmen. Overdag stijt zij 

5 meter, maar 's nachts daalt zij 4 meter en dat gaat zo elke dag 

door. Na hoeveel dagen heeft de slak de rand van deze put bereikt ? 

Wedden dat een aantal kukkels 

nog lager zullen scoren 

dan de eerste categorie |! 

 



BEZOEK KASTEEL DE RIBEAUCOURT 

Tijdens het kamp kon elke tak genieten van een bezoek 

aan het kasteel van onze gastheer, de graaf. Wie nog 

niet geïmponeerd was door het uiterlijke aanschijn van 

het kasteel, kon niet anders dan zijn mening te herzien 

na de rondleiding door enkele tientallen van de 200 
kasteelkamers. Alvorens het kasteel te betreden, gaf 
de graaf ons aan de hand van enkele schetsen het histo- 

risch overzicht van de evolutie van het kasteel. In 
1853 is de familie ingetrokken in dit kasteel. Het werd 
gekocht door de grootvader van de huidige graaf die sena- 

tor was te Dendermonde en een "optrekje! nodig had dat 
dicht bij Brussel was gelegen, Ter informatie: Perk is 

781 ha groot. Het domein dat de grootvader toen kocht, 

nam daarvan 600 ha in beslag. 

De eerste kamer die we bezochten was meteen de indrukwek 

kendste. De rookkamer van het kasteel was geheel bezet 
met houtsnijwerk en bevatte o.a, een uitgebreide verzame 

ling pijpen, tal van foto's en brieven van generaal Mont- 

gomery die in het kasteel het hoofdkwartier had toen 

de geallieerden in ons land kwamen, bronzen sculpturen, 

olielampen, medailles en vele andere curiosa. 
De tweede kamer werd de Tenierskamer genoemd o.w.v. de 
werken van David Teniers en zijn zoon. In Turijn liet 
de graaf reprodukties maken van de orginele werken van 
David Teniers de Oude en ze daarna overbrengen naar het 
kasteel. In deze kamer bevond zich ook een prachtige 

kruisboog, bewerkt met koper. 
Vervolgens bezochten we de uitzonderlijk mooie collectie 
opgezette dieren, die door verschillende universiteiter 
fel wordt gegeerd. Opmerkelijk in deze collectie is dat 

verschillende dieren worden getoond in verschillende 
leeftijden. 

In de koepelzaal bewonderden we een koperen kroonluchter 

van ongeveer 250 kg. Voorts toonde de graaf ons twee 
schilderijen die tijdens Europalia Oostenrijk werden 

uitgeleend aan Alden-Biezen, en door critici werden 
beschouwd als de mooiste schilderwerken van de ganse 
tentoonstelling. In dezelfde ruimte hing ook een priester 

kleed dat helemaal was bewerkt met gouddraad. Hieraan 
wer een vol jaar gewerkt.
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Ook indrukwekkend was een grote kast (séêcretaire) die 

niet alleen zeer mooi was, maar ook een heleboel geheime 
opbergvakken vertoonde waarin o.a. tijdens de oorlogen 
waardevolle stukken in werden opgeborgen. 
In de living viel direct de kroonluchter op die bekleed 

was met ettelijke kilo's kristal, Een waardevolle 
l7e-eeuwse fruitschotel uit Chinees porselein 
werd zomaar in onze handen geduwd om door te geven. 
Vanuit de living hadden we een prachtig uitzicht over 

de slotgracht en een groot gedeelte van het domein. 

Op de brug over de slotgracht kregen we een zonnewijzer 

onder de ogen en werden we attent gemaakt op de speciale 

azantensoort die in de tuin liepen. 

Via een portaaltje, vol met prachtige schilderijen, 

kwamen we in de traphal terecht. Hier zagen we vier 

schilderijen van ongeveer 2.5 op 3 meter. Twee ervan 
stelden het kasteel van Perk voor, een derde het kasteel 

van Laarne, dat eveneens eigendom is van de Ribeaucourt- 

familie, en een vierde dat het kasteel van de familie 

de Merode in Westerlo toonde. Langs de voleiken trap 

kwamen we weer in de koepelruimte terecht. Bijzonder 

mooi was, en dit trouwens op de ganse bovenverdieping, 

het parketmotief, gelegd door een plaatselijke schrijn- 

werker. In de eerste slaapkamer stond een smeedijzeren 

bed met een historische achtergrond. Het was immers 

in dit bed dat Napoleon tijdens de gevechten in Waterloo 

de nacht doorbracht en hetgeen nadien door de graaf 

werd aangekocht van de plaatselijke pastoor dewelke 

opzoek was naar financiele middelen. 
We zagen daanaast evenzeer de kamer waarin Lodewijk 

de 15° heeft verbleven evenals de kamer waarind ezopas 

verleden gewezen keizerin van Oostenrijk vertoefde, 
de genaamde Keizerin Zita. 
De wieg waarin de graaf in hoogsteigen persoon zelf 

had ingelegen evenals zijn voorgangers werd tentoonge- 

steld. De graaf vertelde eveneens dat onlangs bij 
werkzaamheden in het kasteel nog een kamer werd gevonden 

waarvan men het bestaan niet kende. Het kasteel bevat 
trouwens nog een aantal geheime kamers die ons uiteraard 
niet getoond werden. 
Als slot van de rondleiding kon ieder nog de vragen stel 

die hij wenste en waarop de graaf dan trachtte te ant 
woorden. Als afsluiter kreeg eenieder de echte scouts-
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handdruk (met linker hand voor diegenen die het niet 
zoude” weten) en werden wij allen bedankt voor de betoon- 

le ac t en de belangstelling. 

    
  

  

   
    
  

/ Heeft onzen hoofdredacteur, 

van U geen ferm fotoke gemaakt ?
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DE ZWEETHUT VAN OOM GUY 

  

Tijdens de voorwacht van ons kamp sleutelde één 
persoon menige uurtjes aan de bouw van één of an- 
dere mysterieuse wig-wam. ‘Wat anderen al van te 

voren beschouwden als een mislukking, bleek uit te 
draaien op hét succesnummer van het kamp. The one 

and only Guy Verelst fabriceerde in zijn eentje 

een echte sauna of zweethut. 

Het resultaat van zijn werk ziet u op onderstaande 

foto. Welk een deugd de zweethut voor menig jong- 
verkenner, verkenner of jin 

betekende, kan u nagaan. Vol-- 

gens welk principe de zweethut 

werd gebouwd, wordt u verteld 
door de bouwer himself. "In te- 
genstelling tot de andere bouw 
werken op ons kamp, ben ik ver— 

trokken van een vierpikkel. Die 

heb ik dan eerst bekleed met 
plastic om de warmte binnen te 

houden. Over deze plastic komt 
dan een jute bedekjaag om het 
hele boeltje te isoleren. Om de 

sauna in werking te stellen, worden zes kasseien 

gedurende twee uur verhit in een vuur. Die worden 
dan in de tent geplaatst en overgoten met water 

waarin eucalyptus wordt vermengd." 

   



BRUSSELS BY. DAY 

  

Brussel, het mekka van de Jins, ligt maar op amper 15 

kilometer van onze kampplaats. 

Zulk een gelegenheid konden wij natuurlijk niet aan onze 

neus laten voorbijgaan, zeker niet nu er een nieuw tro- 

pisch zwembad geopend was. ‘'s Morgens kon zelfs J.S. 

Ons niet meer wekken met z'n wekstonde want toen hi 

op het terrein aankwam stonden de jins al gepakt en gezakt 

klaar om te vertrekken. | 

Met de blik op oneindig en het verstand op nul vatten 

we de@erste kilometer aan. Onderweg konden we nog genie- 

ten van heerlijke geurtjes, zoals daar waren : de sloot 

van de graaf, de luchthaven van Zaventem, het industrie- 

park van Vilvoorde, en de uitlaatgassen van de auto's 

die wij voorbijstaken. Na een kilometertje of zes hielden 

we halt voor een ontspannend spelletje. Na 2 minuten 

hielden we het voor bekeken. 'Van-de-weg-rijerke' wou 

niet echt lukken op de autosnelweg. 

Reeds van ver zagen we de ballen boven het bos uitkomen 

van het Atomium natuurlijk. Toch bleken die laatste 

kilometers niet van de poes te zijn, als je teminste 

bereid bent om enkele cols buiten categorie als probleem 

te beschouwen. Onder het Atomium aangekomen bleek het 

geval er nogal verwaarlosd uit te zien, vuile ramen, 

verroest ijzer en losse vloerbekleding. 

Daarna werd het hoogtijd om een badje te nemen, een zwem-
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wel te verstaan. 

Aangezien zwemmen de laatste eeuwen niet echt veranderd 

is hebben de jins verwoede pogingen gedaan om een nieuwe 

stijl te ontwikkelen. 

U zult deze sport wellicht binnen enkele jaren als demon- 

stratiesport op de Olympische Spelen terugzien. 

Ondanks al deze inspannningen bleek er na afloop van 

hee feestje toch een fiets gestolen te zijn. Olé een 

stuk fiets was weg, het slot lag er nog. 

Eventjes de politie geïnterpelleerd en de resterende 

fietsbellen richting Perk gezet. Bert Roos was zo vrien- 

delijkom z'n broertje uit de nood te helpen door zich 

op te offeren om te liften. 

Met slechts 2 kukkelstoten en één frituur op onze terugweg 

besloten we een geslaagde dag. 

P.S, Met z'n vernuftig speurtalent zal het voor Sherlock 

Schilleholmes geen probleem zijn de fiets terug 

te vinden. 

H.H
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KAMPWEETJES 

en a a na nn a 

* Op de door ons in gebruik genomen terreinen 

werd ongeveer 2 kilometer sjorhout gebruikt. 

* Er werd bij benadering 2,500 meter sjortouw opgebruikt. 

* De meest diverse en uiteenlopende constucties werden 

W.J.D. ” 

WJD. * 

opgezet, meestal uitgaande van hét basispunt vor hef 

pionierwerk : de driepikkel. Zo was er onder meer : 

de dubbele eetshelter van de J.V.K.'s, de multi-kook- 

tent van de J.V.K.'s en hun 'hudelter, de douche en 

de zweethut in de vorm van een ‘tippie', de legertenten 

van de welpen, het reuze-kampbord en de constructie 

voor de spandoek ‘Scouting leeft'!, 

De V‚.K.'s een zeer originele hudoboek creeerden waarin 

iedere gebruiker telkens zijn hudobedenkingen in kon 

neerschrijven. 

Wij met zijn allen ongeveer 400 liter melk verzwelgen te- 

samen met bijna l ton aardappelen, 2 volle diepvriezers 

vlees, 426 broden, 37,5 kg kaas, 880 eieren (dubbele 

dooier ) ..... enz. / 

Ons kookpersoneel vormt een bijzonder goed team 

en is ijzersterk in het bereiden van delicatessen. 

Dagelijks wordt er verse soep geserveerd en er wordt 

geen moeite gespaard om nieuwe gerechten voor te scho- 

telen, zo was er onder meer : Courgettensoep in twee 

verschillende heerlijke versies, mimosa-eieren, Krieken- 

youghurt,ravioli, Prei met hesp en kaassaus,Provencaalse 
 



47 

rijstschotel, vissticks, Chantilly-room ..…. 

* Graaf de Ribeaucourt was zo vriendelijk om de ganse 

groep een: zeer boeiende rondleiding te geven in zijn 

immens en zeer waardevol kasteel ; de herinneringen 

aan het bed van Napoleon, de kamer van Lodewijk de 

15 °, de albino-houtsnip en de fantastische collectie 

opgezette dieren, het salon van gevlochten hertenge- 

weien, de uiterst waardevolle meubelen,..... blijven. 

WJD, * De jins regelmatig hun zweethut-sauna konden gebruiken 

waarbij zij tenperaturen tot 80 ° konden bereiken. 

* De verkenners reden tijdens hun tweedaagse allen ruim 

150 kilometer per groep. | 

* Onze bezoekdag was een fantastisch succes met ongeveer 

200 bezoekers, dewelke wij uiteraard bedanken voor de 

getoonde belangstelling en de gegeven steun. 

* De leiding bereidde elke avond in een speciale inge- 

richte tent de activiteiten van de volgende dag voor. 

Er werd bij de voorbereidingen ongeveer 1,5 kilo 

schrijfpapier gebruikt en 17 stylo's werden leegge- 

schreven, terwijl er bij benadering (moelijk meetbaar) 

2, 375 liter zweet werd gelaten. '
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WIST JE DAT ......? 

Zefa ons tijdens het kasteelbezoek verklaardcwaarom zij 
door Louis werd ‘aangeschaft! ? Wij citeren : 
"Louis heeft mij aangeschaft om het in bed lekker... 
warm te maken !' 

Ronny in de keuken aan één van de koks vroeg of dat 
Aldi-krieken waren waarop werd geantwoord : "Nee, er 
zijn er nog !"' 

Louis Maes zo graag pruimen lust dat hij zelfs de steen 
mee opeet. 

Bert Hendrickx op weg naar Perk al lekke band hand voor 

hij in Oosthoven was geraakt. 

Jan Schillebeeckx zich druk maakte over de verdwenen kist 

met postkaarten die uiteindelijk in zijn eigen auto bleek 

te liggen. 

Ward zichzelf een kukkel noemde 

Elke zelfkennis het begin van de wijsheid is. Warre ! 

De Verkenners echte specialisten zijn geworden in de 

Indiaka-sport. 

De Fiets van Wim Heyns tot eeniediers verbazing tijdens 

de tweedaagse werd gestolen !! 

De jacht op de dieven open is. 

De jongverkenners onder meer het zeer gekende museum 

voor Midden-Afrika bezochten: in Tervuren, de gekende 
Koninklijke tuinen te Meise, het Damiaanmuseum, de 

Zimmertoren (Lier), het Fort van Breendonk .……... 

Danny Michiels in de 'Grote Verkennerkwis! weer ‘super! 
was in de sport — rubriek.
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Dank, ....« 

, 

Het is zeker niet ongepast om in dit kampnummer van de 

KLEPPER alle foeriers,leiders en leden te danken voor het 

prachtig geslaagd kamp. | 

Er is ongekend veel en goed werk geleverd door onze foeriers. 

'e hadden ongetwijfeld het beste team sinds jaren ! Een | 

pluim op al hun hoeden 

-Dank je,Louis en Zeva, omdat je al voor de 15de keer 

voor ons in de keuken wilt staan.Met een nooit gezien 

enthousiasme blijven jullie het lief en leed delen van 

de groep. Dank je wel ! 

-Dank jewel,Rik en Jacqueline, jullie gingen voor de eerste 

maal mee en het was meteen een succes Het was een plezier 

jullie in de keuken aan het werk te zien, | 

Rik, ook duizendmaal dank omdat je de ‘welpen uit een heel 

benarde situatie geholpen hebt. 

-Dank jewel, Jaan: jij die na. enkele jaren onderbreking 

terug de draad hebt opgenomen.We hopen volgend jaar weer 

op uw hulp te kunnen rekenen . 

We vonden het joviaal dat onze diepvriezer met groentén 

bij jou de ganse winter thuis mocht staan. 

-Dank jewel, Johan en Jeanne, jullie kookkunst is ongekend, 

het was elke dag weer het neusje van de zalm wat je bereidde 

Dank voor het dagelijks harde werken ! 

„Dank jewel, Frank en Clara,voor je hulp tijdens’ de laatste 

kampdagen. Het stelde ons gerust dat de afbraak tijdig 

kon eindigen.
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Dank jewel, Jef, voor úw zeer gewaardeerde hulp …… 

keuken want vele handen maken licht werk ! 
Ook danken we de andere mensen van het groepscomité 

die tijdens het werkjaar mee de voorbereidingen deden. 

Met de leiding staat of valt een groep wordt wel eens 

gezegd.Het zuiverste bewijs werd hier in Perk geleverd. 

Praktisch gans de leiding heeft zich veertien dagen lar, 

dag na dagskeihard ingespannen om dit uitzonderlijk 

groepskamp te doen slagen. 

De zware inspanningen van de voorbereidingen thuis,de 

lange dagen zwoegen tijdens de voorwacht, de vermoeiende 

maar deugddoende kampdagen zelf hebben een belevenis 

opgeleverd om nooit meer te vergeten. Met hard werken 

kan je veel bereiken 

Dank jewel ‚leiding;dat je zoveel van je vakantietijd 

wilt besteden om anderen een steengoed kamp te leveren. 

Dank jewel, welpen, jongverkenners,verkenners en Jins 

omdat" jullie de uitdaging van een kamp niet geschuwd 

hebben.Jullie medewerking tijdens de aktiviteiten, 

jullie fairplay in het spel en de tochten en jullie 

kameraadschap was het mooiste geschenk voor de leiding. 

De Ravelse Scouts heeft als een hecht blok het beste 

van zichzelf gegeven wat éénieder een onvergetelijk kamp 

heeft bezorgd . 

Tot op de volgende afspraak in '90 voor weer een 

fantastisch kamp !



    

  

     Waarde scoutsgenoten, 

    

De naderende groepsleidersverkiezingen nopen 

   mij tot het placeren van enkele woordjes. 

Nu Jan en Ronny definitief de laan uit......... 

verdwijnen, dient een andere ploeg zich aan. 

Aangezien de limiet voor groepsleider op 21 

jaar ligt zit er niets anders op dan twee 

oude roeters voor deze taak te aanvaarden. 

Jan en Staf zitten echter nog boordevol energie   
en hebben grootse plannen met ons groepje. 

Het zal zeker niet bij loze beloften blijven 

       zoals het bij andere verkiezingen wel eens 

  

durft zijn.Met Gust en Burgé zit de toekomst 

  

Op het goede spoor , we danken 
   

Jan en Ronny voor de rails en 

  

  

hopen het best 

    

   

  

nog enkele leuzes: 
  

“ALLES KAN MET STAF EN JAN! 

MET GUST EN BURGE IN ZEE ! 
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SCOUTSWIJZER 

30 juli Vlottentocht voor leiding en 

en Pioniers op de vaart. 

5 en 6 augustus ‘ Ontspanningsweekend voor leiding 

3 september Pieremarkt en de beste stand 

van de scouts natuurlijk ! 

9 september Groot Barbecuefeest 

17 september Startvergadering werkjaar 89-90 

24 september 

30 /9 - 1/10 

Overgang 

Planningsweekend voor leiding 

EOTOFINISJE 

 



  
GILSEPNDE 421 

SYMPATHIE 014-6558290 

  

| ZAKENKANTOOR 

VAN GOMPEL M. 
Klein Ravels 68 

2380 Ravels 

  

Meubelen Tel. 014 - 65 50 17 

SchilleBeeckx 
Grote Baan 89, 2380 Raveis 

UIT SYMPATHIE 
014-65 51 44  



DRANKENHANDEL BOTERMANS 

Gespecialiseerd in tapin- 

stallaties en materialen 

voor grote en kleine 
feesten. 

Alle bieren en frisdranken 
  

Vs tafgenaala;: 
en maman ne rn mma rm an oee 

chutiusobracht 

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 

TEL: 014/65.56.69. 

SCHRIJNWERKERIJ 

PETER SCHILLEBEECKX 
  

Ramen en Deuren 

Daktimmerwerken 

Trappen en Binnendeuren 

VAARTSTRAAT 14/ 

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 

GASH FRESH 

UIT 

SCHOUWEN en OPEN HAARDEN| SYMPATH IE 

GRAFZERKEN    


