e n

e r
z u l l e n w e e r
T R A N E N
v l o e i e n ...

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan !
- voor de één is dat na 1 jaar kapoentje spelen
en ze hielden toch zoveel van de leidster.
- voor een hele rij van onze kabouters en
welpen de overgang naar een grotere tak
en ‘t was nu juist zo fijn bij ons.
- Voor Jongverkenners en Jonggidsen is het een oversteppen naar
meer durf en inzet... en mijn uniform is nog lang niet
versleten !
- Voor Gidsen - Verkenners en Jins breekt eindelijk de tijd aan
van het nu eens zelf gaan doen als Jin of leiders of leidster...
gedaan met het onbezorgde avontuurlijk samenzijn, verantwoordelijkheid nemen noemt men dat.
- Voor enkele leid(st)erss zal het weer eens een wennen zijn
aan andere kinderen... grotere of kleinere... want daar
hebben ze iemand nodig.
- en voor mij is dat nu, na 10 jaar groepsleidster zijn, weten
dat er steeds anderen de kans moeten krijgen.
Grijp ze allemaal samen aan om er voor u-zelf en de groep
iets onvergetelijks van te maken - het is de moeite waard !
Allemaal bedankt voor uw vriendschap,
ik hoop dat ik deze verder bewaren mag...
				
het ga je goed
						
Reynaert ... Adinda				

		

				

een stevige scoutsgroet

								Erna.
Hier staan tot afscheid allen weer
in ‘t rond bijeen geschaard
en deze vrome dagen blijven diep
in ‘t hart bewaard.
Dat elk nu neemt zijn vrienden hand
en houde vastgesnoerd,
zo gaan we zonder wijken langs
de baan waar God ons voert.

er is niets zo stemmig
als een avond op k a m p
.......... met als slot ons prachtig AVONDLIED.
AVONDLIED.
O Heer,

d’avond is neergekomen

de zonne zonk, het duister klom
de winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom

wij knielen neer om U te zingen

in ‘t slapend woud, ons avondlied.

Wij danken U voor wat we’ ontvingen
en vragen Heer

verlaat ons niet.
Scouts en leid(st)ers
knielen wij neder

door de stilte weerklinkt onze bee
luisterend fluistrend kruinen mee
en sterren staren teder
geef ons Heer

Zegen en rust en vree.

Wel te ruste.
goede nacht.

Juni : de laatste maand van het jaar, ook de laatste
---maand van het scoutsjaar. Dus ook de laatste
vergadering voor ons KNALKAMP !!!

M A A N D P R O G R A M M A
-----------------------

* Zat. 7 juni
			
			
			

De lieve lijdende leiding leeft lange
lexamens . Zonder zeiding zijn zeen
zergaderingen. Kom Kus Kiet Kom Kalf
Kwee Kaan Ket Kokaal Kaan

* VRIJDAG 13 :
			
			
			
			
			

Let op dit is VRIJDAG DE 13de ! ! En toch
durven wij , welpen van twaalfde kempen
een avondspel doen. Van 7 uur tot en met
9 uur ( 's avonds natuurlijk ) verkeren we
in een speciale sfeer. Wie er niet op tijd
is zal te laat komen ! !

* Zat. 21 juni :De enige echte reynaert 12de kempen
			
verrassingsvergadering . Maar iets zullen
			
we alvast al zeggen : breng je fiets mee.
* Zat. 28 juni :Kampvergadering . Nou zeg onwijs leuk hoor
			
Jullie verlangen natuurlijk allemaal naar
			
ons reuzekamp . Je hebt alvast over het
			
tema horen spreken . En daarom laten we je
			
er al maar wat meer van weten.
			
Neem een tv blad mee (humo , tv-expres,..)
			
Wij, de leiding ,regisseurs zullen de welpen
			
acteurs en figurant hun rol uitleggen.
			Leuk hoor !

					 TOT DAN,
						
de LIEVE leiding.

DAG SUPERKAPOENEN!!!!!!!!!!

Spijtig maar het kapoenenjaar zit er weeral bijna op.
We kunnen wel zeggen dat het een heerlijk jaar geweest is!!!!!!!
Onze leuze: kapoenen om te zoenen
		
spelen vier seizoenen, is bijna afgelopen.

we staan nu voor het allerplzantste en het allerspannendste
van een kapoenen jaar, en dat is toch wel ons jaarlijks
heerlijk kamp. Wie verleden jaar meegeweest is,kan aan de anderen
al doorvertellen welk een ervaring het is om 5 dagen met de
kapoentjes te kamperen!!!!!!
Wie nog niet meegeweest is,krijgt de de kans, die je niet mag
missen.
Woensdag 2 juli vertrekken we met alle kapoentjes, de leiding
en enkele goei koks naar ons kampterrein en Mol-sluis
Daar gaan we 5 dagen en 4 nachten gezelleg samen zijn, samen
spelen, samen sporten, samen rusten, samen tochten maken, samen
slapen, en samen vele nieuwe dingen ontdekken!!!!!
Zondag 6 juli komen de mammas en pappas ons halen, dan bereiden
we ons voor op een nieuw reuze kapoentjesjaar in september!!!!!
over het kamp krijgen jullie nog een boekje, dat de leiding komt
brengen, dan kunnen we al eens een beetje praten over het kamp.
Het kan wel einde juli worden vooraleer we komen, omdat 2/3 van
de leiding examen hebben, maar geen paniek, we komen zeker!!!!!
die vervelende examen zijn ook de schuldigen van ons heel korte
maandprogramma:
in juni hebben we slechts 1 vergadering :
zaterdag 28 juni hebben we onze laatste vergadering die helemaal
in het teken van het kamp zal staan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Maar ook als je niet mee op kamp kunt, zal deze vergadering toch
heel erg leuk zijn!!!!!!!
							
TOT DAN!!!!!
								
hild, machteld, ann!!!!

Oef, vandaag schijnt de zon eens niet. Het valt niet mee met
zo een weer te leren. maar ja dat moet nu ook gebeuren ! ! !
Spijtig genoeg hebben we daarom minder vergaderingen. Maar
des te beter worden de anderen ! ! ! !
PROGRAMMA...MAAND JUNI...PROGRAMMA...MAAND JUNI...PROGRAMMA
---------------------------------------------------------ZATERDAG 7 JUNI
------------			
			
			

Hier komt het ! ! Vandaag is het
want we hebben alledrie examen !
Wel mogen jullie eens aan jullie
leiding denken en de duim omhoog

geen vergadering
! ! !
LIEVE
steken ! !

ZATERDAG 14 JUNI:Wel vergadering! We gaan vandaag een reusachtig
------------			
spel doen. Spel is wel niet de juiste naam,
			
			
			
			
		
			

maar reusachtig wordt het wel ! ! !
Een ding verklaap ik jullie nog, dat is de
titel : 'T KLAPSTUK VAN EEN FILM "
Zeg je moet heus niet alle filmsterren
kennen, wel moet je een goed filmhumeur
hebben ! ! !

ZATERDAG 21 JUNI "REN JE ROT" is vandaag de leuze ! ! En voor
------------			
diegene die nu roepen: "oh ja dat ken ik"
			
hebben het mis, want bij ons is alleen de
titel hetzelfde ! !
			
P.S. : Verder verklappen we niets ! ! !
ZATERDAG 28 JUNI : GEEN VERGADERING ! ! (voorbereiding kamp)

N I E T S
Het is zondag.
Stijn fiets naar het lokaal.
Zijn BMX hotst en botst over de baan.
Stijn krosst supersnel.
Hij wil het eerst bij Anneleen zijn.
Anneleen is de allerliefste leidster.
Ze ruikt zo lekker.
Die goeje geur komt uit een heel klein flesje.
'TABU' staat erop. Dat heeft Stijn al eens gezien.
Later wil hij misschien trouwen met Anneleen.
Dan koopt hij reuzeflessen vol TABU.
Later....nu nog niet.
Stijn spurt het laatste stukje.
Bij het lokaal staat Anneleen.
Maar Bart, de verkenner-leider is er ook.
Ze houden handjes vast en geven kusjes.
Stijn remt. Hij smakt zijn fiets tegen de keien.
Met zijn armen over elkaar kijkt hij naar Bart en Anneleen.
Hij is jaloers en boos.
Hij moet ervan huilen.
Anneleen vraagt voorzichtig: 'Heb je verdriet Stijn ?
Wat is er toch?'
'NIETS', zegt Stijn.
Anneleen streelt door zijn haar.
'Niets is het ergste verdriet dat er bestaat' , zegt ze zacht.
'IK ken het wel'.
Ze houdt hem heel dicht vast.
De TABU kriebelt in zijn neus.
En het doet bij Stijn -van binnen- een klein
beetje minder pijn.

* * * * * * * * *

bij ieder van jullie staan er 2 dingen voor
de deur: dat zijn de examen (waarover we het nu
niet gaan hebben,) maar dat zijn ook de zalige,
heerlijke, unieke vermoeiende, niet te missen scoutskampen!!!!!!
een week of 10 dagen op kamp gaan, is niet hetzelfde als met
je familie een week aan zee.
je bent met een groep leeftijdsgenoten om SAMEN een onvergetelijke
tijd door te maken. maar dat gaat niet als iedereen zo maar zijn of
haar zinnetje doordrijft. het gaat wel als je naar elkaar luistert,
elkaar respekteert, als je samen overlegt, en vooral elkaar
aanvaardt. vergeet niet dat iedereen verschillend is!!!!!!!!!!!!!!!!
we geven hier enkele begrippen die bij een kamp steeds weerkeren!
opkuis en oprommelkwartiertje: na het ontbijt is er een periode
voorzien om je persoonlijke spullen op te ruimen, je bed
op te maken. je rugzak in orde brengen... het is echt niet
gezellig om in een rommeltent of rommellokaal te moeten
slapen of spelen!!!
platte rust: na het eten komt er een rustmoment. tijdens de platte
rust wordt er stilte bewaard en niet gestoeid. de platte rust
laat toe op adem te komen en jullie niet te oververmoeien
de tweede helft van de platte rust kan benut worden om brieven
te schrijven.
wasmoment: het is niet erg gezond een hele week ongewassen rond
te lopen. gebruik de voorziene wastijd dan ook om je te
wassen!!!
slapen gaan: op kamp heb je echt genoeg slaaprust nodig,
het is niet plezant om na 4 dagen met een bende slaapkoppen
rond te lopen!!!!SLOPPEL!!!!
veel succes en plezier op je kamp, maak er iets van !!!!!!!!!!!!!!!!!

				
- dat dit het laatste nummer is van onze TIENDE
				
JAARGANG van dit eerbiedig tijdschrift.
				
- dat Erna ontslag gaf en de volgende dag weer aan
				de lokalen verscheen.
		
- dat dit kan --- omdat --- ze een grote auto heeft
			
(die we dikwijls nodig hebben)
		
- omdat ze schilderen kan en de lokalen niet af zijn
			
- omdat de ambsperiode maar in september afloopt
- en omdat... die kat kom weer - zij kon niet langer wachten
		
die kat kwam weer de volgende dag
		
die kat kwam weer, geloof me het is waar
		
die volgende dag was die kat weer daar !!!!!
- dat op 21 juni de zomer begint
- dat St. Lutgardis - partoon van Vlaanderen op 16 juni gevierd wordt.
- dat wij scouts en gidsen punten en strepen verstaan.
- dat lachen gezond is, vooral onder het eksamen.
- dat de Jins de kampdag moesten ruilen voor een Gouw W.E.
- dat de Jins verzot zijn op natuurgebieden met veel
stilstaand water (lees lokaalkelder)
- dat hun superfuif ook super opbracht en super veel volk trok.
- dat de kapoentjes niet kunnen lezen (misschien) maar toch graag een
takblad hebben in de klikspaan.
- dat er weer lieve ouders opdaagden om onze Kabouters en welpen naar
Lichtaart te voeren... heel veel dank
- dat de witte peugeaot taxi toevallig klaar stond voor onze zwemlustige kabouters.
- dat de regenboogkleuren nu steeds over onze lokalen schijnen
- dat één verflustige vader nog lustiger zou zijn waren ze met 2 of 3
- dat leiding heel goed kan spelen met de mannen, nog beter babbelen
en enkelen heel goed kunnen kuisen en schilderen.
- dat de jonggidsen in Scherpenheuvel geraakten en ook nog terug...
maar we vooral de leiding hoorden zuchten tot hier!
- dat er in de Nieuwland lokalen maar geen
beweging komt
en de jonggidsen nog steeds op te
hoge voet
leven nl. boven op banken, tafels
en kasten.
- dat onze moedige gidsen het shorren
aan de vlotten
verkozen boven de molekens van
meikenskermis.
- dat we allen - groot en klein - veel
MOED en
		
geluk toewensen voor de
prijskampen.
			
			
- dat we ons allemaal een pracht KAMP en een
		
heerlijk VERLOF toewensen.
			
- dat we allemaal vriendelijk uitgenodigd worden
		
op zondag 8 juni - om 10 uur in de O.L.Vr. Kerk
			
voor de Jeugd-tema-misviering “VRIENDSCHAP”
- dat we ook allemaal welkom zijn op 8 juni - in Malpertuus voor
de ZOMERFEESTEN van de KWB.

Allé , we kunnen weeral gaan aftellen tot aan de Grote
Vakantie . Maar daarvoor hebben we nog 3 toffe ver gaderingen. ZATERDAG 7 JUNI :

TEE-VEE-NAMIDDAG, van hoger-lager,hints,wedden dat,i;q-

kwis tot namen noemen. Zorg dat je alles een beetje onder
de knie hebt.

ZATERDAG 14 JUNI :
------------------------------GEEN VERGADERING , wel mag je duimen voor de leiding

die al volop in het exaam zit. Wij zullen ook voor jullie
duimen!!!

ZATERDAG 21 JUNI :
------------------------------Fit - o - meter ( met ann en katlijn ) in jogging of
short en jog-of loopsloefen of turnpantoffels .
p.s. - je mag nog steeds duimen voor lief .
		

ZATERDAG 28 JUNI :
------------------------------NATUURQUIZBOSSPEURTOCHTSPELNAMIDDAG EN ook onze laatste
vergadering voor ons KAMP ! PROBEER DAAROM ALLEN AANWEzig te zijn.

B E R I C H T

I . V . M
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PLAATS : nog steeds dat paradijsachtig kampterrein te
				
ROCHERATH
DA-TUM : niet van 18 TOT 30 juli maar TOT 27 JULI !!!
En ook in MEI maakten enkele jogi’s weer een verslag , eindelijk ! ZIE ACHTERKANT.

FIETSTOCHT 17 MEI 1986 : hallo, wij (inge, valérie en marieke)
gaan jullie iets vertellen over onze fietstocht naar Scherpenheuvel. We vertrokken om 10u. fit en fris aan ons lokaal.
We waren nog maar in Olen of er gebeurde al een vreed accident met Valérie . Ze botste tegen Katelijk (1e ongeluk).
Vlak daarna moesten we een brug op (oef we zijn er). Nu in
volle vaart eraf. Na veel fietsen en af en toe uitrusten,
kwamen we aan een klein herbergje, waar we onze fietsen tegen
een muurtje stalden. Inge ging nog eens terug naar haar fiets
en verschoot toen er een meneertje uit het huisje kwam. We
moesten heel hard lachen (Valérie lachte het hardst). Toen zei
het meneertje tegen haar “Ken jij dat spreekwoord: WIE
LACHT MET EEN SCHEET? IS DOMMER DAN HIJ WEET!” Nu konden we
helemaal niet meer van het lachen. Voor dit gebeurde waren we
in het bos gaan zitten, waar het vol met spinnen zat. Inge
had van schrik haar boterham laten vallen. Uiteindelijk zijn we
daar dan toch weg geraakt. Na veel FIETSEN (bergop en berg af)
kwamen we in Scherpenheuvel aan. We parkeerden onze fietsen in
een garage (20FR). Daarna mochten we vrij rondlopen tot 2u
(gelukkig). We kochten wat snoep en een tijdje daarna zijn we
terug vertrokken. De terugreis was plezanter dan de heenreis
(het begin vooral). We reden af steile hellingen. Bijna in de helft
(BIJ MIE MAAN) stopten we weer bij dat meneerke (bijnaam=
protje), maar die is niet meer buiten gekomen. We hebben dan
nog iets gedronken en zijn aan dit verslag begonnen. Een
tijdje later stonden we op punt te vertrekken. Iedereen vertrok,
behalve Marieke (die was nog niet klaar met inpakken)
TOEN we gezellig (terug allemaal samen) aan ‘t fietsen waren,
kwam er ineens een paard naast ons draven. Op dat paar”-è
reed een jong_=à die (‘yècies zoyvf was op &/.+§ Die begon
HEMte begrijpenEN 49(é*à!:,) àè’!;)
Hij zei alsmaar”é*ç èç-’çç;,”
Sorry MIJN EXCUSES VOOR DE TOEREN VAN MIJN TYPMACHINE
MAAR HET VERVOLG KOMT OOIT NOG WEL EENS IN HET KLIKSPAAN
DITverslag(zonder einde ) is van
VALERIE
MARIEKE EN
INGE
GROETJES VAN DE LEIDING

JONGVERKENNERS

JONGVERKENNERS

JONGVERKENNERS

JONGVERKENNERS

GEACHTE BADEN POWEL GANGERS
ZOALS U WEET IS JUNI DE LAATSTE SCOUTSMAAND. MET LOGISCH
GEVOLG DE LAATSTE KLIKSPAAN VAN DIT JAAR, DUS LAAT HEM U SMAKEN
OPGEPASTHIERISHIJ:
WE MAKEN ER GELIJK NE GOEIE START VAN , WANT GOED BEGONNEN IS
HALF GEWONNEN , MET NE RASECHTE OTTEVCOLNTHT(SORRY VIEL MET
MIJN HOOFD OP DE TOETSEN) WAAR WE OP VRIJDAG 6 EN ZATERDAG 7 JUNI
MET RUIME SOP MEE GAAN DOORKLIEVEN .WE KOMEN BIJEEN AAN DE
LOKALEN ACHTER NIEUWLAND VRIJDAGAVOND OM I8.30 U MET GEEN
RUGZAK WEL EEN SLAAPZAK + ANDERE SLAAPBENODIGDHEDEN ,DROGE
REZERVE KLEDEI , VOLDOENDE ETEN VOOR 2 BROODMAALTIJDEN , EVENTUEEL
AANGEVULD MET ENKELE MINUUTSOEPJES, GAMELLEN , DRINKEN VOOR
DE DORST, REGENKLEDEI , VERGEET VOORAL UW ZAKREKENMACHIENTJE
NIET. DE OUDERS WORDEN VERWACHT IN VORSELAAR_GROBBENDONK AAN
DE WATERMOLEN OMSTREEKS I7.00U OM HUN ZEEBONKEN OP TE HALEN
HET volgende verhaaltje
NA HET LOOS ALLARM VAN VERLEDEN MAAND GAAN WE DEZE ZATERDAG
METNAME I4 JUNI WEL OP KLIMINITIATIE NAAR DE KLIMUUR IN
BORNEM ,WAAR WE DE EERSTE BEGINSELEN VAN DE ALPINISMETECHNIEK
ZULLEN AANGELEERD KRIJGEN DOOR EEN GETALLENTEERD MONITOR.
BIJEENKOMST OM 8.30 U AAN ONS LOKAAL VERGEZELD VAN NE SCHOOF_
ZAK EN 200 Fr . WE KOMEN TERUGALLEMAAL HEEL EN WEL OMSTREEKS
I7.00 U

BERIJDWILLIGE OUDERS GELIEVE KONTAKT OP TE NEMEN

MET DE LEIDING I.V.M. HET VERVOER . WAARVOOR REEDS HARTELIJK
DANK.
HET DERDE VERHAALTJE
vandaag gaan WE EENSUITBUNDIG VISSEN WANT WE KUNNEN NOGGERUST
WAT VOEDSEL GEBRUIKEN VOOR OP KAMP . DIT GAAN WIJ DOEN
MET

GROTE VERASSING ZIE OMMEZIJDE

... ZELF GEMAAKT VISGERIEF EN ZELF GEVANGEN PIEREN .
DIT ALLES OP 2I JUNI AANSTAANDE GEWOON UUR EN GEWONE PLAATS

EN NU TOT SLOT ONS LAATSTE VERHAALTJE EN DAN IS HET BEDTIJD
SLUIT ALLEMAAL UW OGEN EN BEELD IN DAT WE OP KAMP VERTREKKEN
DUS KOM ALLEMAAL MET UW RUGZAKJES , PICO BELLO IN ORDE MET
ALLES EROP EN ERIN TEGEN I3.30 U NAAR ONS LOKAAL
HIER ZULLEN WE DAN KIJKEN OF ONZE UITRUSTING VOLLEDIG IS
HIEROVER KRIJG JE WEL DE GAPASTE OPMERKINGEN
DEZE VERTREKDATUM IS GEPLAND OP 28 JUNI We WORDEN TERUG VER_
WACHT 3 UUR LATER OP DE VERTREKPLAATS.
I.V.M. KAMPUITRUSTING

DE PIRRE HEEFT NOG NE SPIKSPLINTERNIEUWE

BELKAM_RUGZAK LIGGEN DIE UITERST GESCHIKT IS OM MEE OP KAMP
TE NEMEN

DIE TE KOOP IS

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ E I N D E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
AUTEURS

:

GOVERTS MALCORPS VAN ASBREOCK

NADRUK TEN STRENGSTE VERBODEN OP STRAFFEN VAN I0 JAAR
DWANGARBEID

EN NU OOGJES DICHT EN SNAVELTJES TOE
SLAAPLEKKER ......
P.S.

WE VINDEN HET NIET FAIR DAT DE VERKENNERLEIDING ONZE AFSLUIT_
REGEL GESTOLEN HEEFT

HE GEERT ......

Ik ondergetekende, Erna Franssens - echtg. Van Melle
geef hierbij officieel ontslag als GROEPSLEIDSTER van
- de gidsengroep ADINDA - 5de Kempen
- de scoutsgroep REYNAERT - 12de Kempen

en maak bij deze bekend geen kandidaat meer te zijn
bij de volgende groepleidsters verkiezingen van mei e.k.
Ik dank de hele leiding voor het vertrouwen
en de fijne samenserking die ik mocht beleven
gedurende de 10 voorbije jaren.
					

Herentals, 22 februari 1986

- een jong begin op 17 jaar - als Assisten Welpenleidster
in de Sint Lutgardisgroep te Halle bij Brussel
onder de naam Chil de Wouw !
- een I.D. -inleidingskursus.
- na 3 jaartjes inlopen - op 20 jaar - Akela van
dezelfde
groep.
- intussen een Gilwellkursus op de kluis.
- onze groep te Halle werd gesplitst in
twee parochiegroepen en zo werd ik Akela
in de nieuwe groep in Halle(St. Rochus)
- Na een paar jaar was er genoeg leiding
van ter plaatse en ging ik over als
Aspirantenleidster naar Brussel voor
Distrikt Brabant - dat hield ik
zo’n 3 jaar vol.
- een hogere leidingskursus pikte ik
graag mee.
Maar op 25 jaar vond ik een partner
(buiten scouting)
we huwden en kregen 5 kinderen
(waarvan maar één welp!)
- samen met mijn vijf kinderen ben ik
dan weer als groepsleidster
begonnen na een onderbreking in mijn
scoutsloopbaan van 14 j.
en dat loopt nu precies 10 jaar.
Ik heb er geen ogenblik spijt van, want
een boeiend levenspel geweest dat me
uniformpjes en vergaderingen maar
me opende.
Mijn Vlaamse aard... mijn kristelijke
bewogenheid voor de kleinsten en minstt.o.v. onrecht en geweld en mijn openheid
mijn begrip voor veranderingen... dat
heb ik erbij gekregen. Het is dan ook
leven voor me boeiend zal blijven, een
steeds het JUISTE SPOOR... alhoewel ik
daarvoor een man heb uit de duizend, die
legde in mijn scoutsloopbaan - en met wie
de weg zal gaan naar...... ?
het blijft .....

scouting is voor mij
niet eng opsloot in
een hele wereld voor
overtuiging... mijn
bedeelden... mijn houding
naar vrienden en buren...
alles en nog veel meer
in die zin dat het
scout vindt immers
moet bekennen dat ik
nooit een dwarsspoor
ik nu weer vernieuwd
..... een avontuur.
Erna.

Verheug u allen met ons, want deze pasgeboren vierling zal
na 3 maand ... GEWIEG (van de ene vergadering naar de anderen
... GEZORG ( met de nodige tikjes op billetjes en
			
vingers)

... GESUS ( na de eerste overrompeling en moeilijk-				
			
heden)

		
... GEKIEK ( in ‘t blootje op de slaapzak 				
de fotograaf is al besteld)

		
... OPGEVOED (met een hele kast scoutsboeken en
					mappen)

reeds op eigen beentjes rondlopen... en in versnelt tempo
klaar zijn om de verantwoordelijkheid te dragen van
		
de tofste aller toffe groepen in de Kempen
							
Adinda-reynaert O.L.Vr. Herentals
								leef lang en gelukkig !
										

Erna.

Hier zijn we dan voor de laatste keer dit scoutsjaar !
Maar we mogen zeker en vast ons kamp niet vergeten he !
Zaterdag, 7 Juni : Vandaag gaan we minigolven, breng allemaar 100 fr. mee ( dan kunnen we nog iets
     drinken na afloop ! )
Zaterdag 14 en 21 Juni : Geen vergadering wegens de examens !
					
Zie dat ge allemaal goed leert zo			
dat ge mee op kamp kunt en dat ge
					
volgend scoutsjaar nog van de par					
tij kunt zijn. Wij zullen in ieder
			
geval hard duimen!!! ! !!! ! ! !
Zaterdag 28 Juni : We hopen dat Jezeke ons goed weer zal
				
geven + nen bikini en nen handdoek !
				
( ge zult nu wel snappen wat we gaan
  doen zeker ?)
Om jullie nog wat energie te geven voor de komende examens
krijgen jullie nog een oppeppertje van Madelief!
Veel oppepgenot !!
madelief staat op haar kop
Om half elf mogen ze naar buiten.
Madelief loopt met Tineke mee, want die kent ze al een beetje. Die zit naast haar. Op het speelplein staan ze naast
elkaar, tegen de schoolmuur. Ze zeggen niks.
‘Kan jij op je kop staan en dan in je handen klappen ?’ vraagt
Madelief. ‘Tuurlijk.’ zegt Tineke.
‘Doe dan!’ ‘Ik kijk wel uit. Doe het zelf maar.’ Tineke vouwt
haar arme over elkaar. Ze kijkt nieuwsgierig of Madelief
op haar kop gaat staan.
Madelief kijkt naar de harde tegels. ‘Ik kan’t wel,’ zegt ze,
‘maar ik mag niet van m’n moeder.’ ‘Je durft niet,’ zegt
Tinneke. ‘Omdat je een schijterd bent.’ Madelief kijkt haar
verbaasd aan. Als Tineke haar beter kende, zou ze dat vast
niet zeggen.
‘Zo,’ zegt ze. ‘Kan je tegen prikkeldraad ?’ ‘prikkeldraad ?’
‘Ja. zo.’ Madelief pakt Tinekes pols met twee handen vast en
draait haar wel keihard twee verschillende kanten op.
Het doet pijn, maar Tineke geeft geen kik.
Als Madelief loslaat is Tinekes pols rood, met witte strepen.
‘Dat deed pijn,’ zegt ze kalm.
Madelief weet niet hoe ze’t heeft. Waarom werd dat gekke
kind niet kwaad !

‘Heb jij wel eens van beentjes-in-de-lucht gehoord?’ vraagt
Tineke.
Madelief schudt van nee.
‘Moet je op één been gaan staan, als een ooievaar.’ Madelief
doet het.
‘Nu je ogen dicht.’
Madelief sluit haar ogen.
Tineke doet een stap naar voren. Ze zet haar been achter dat
van Madelief. Ze geeft haar een flinke zet.
Madelief struikelt achterover en klettert tegen de grond.
‘Dat heet beentje-in-de-lucht,’ left Tineke uit.
Madelief doet haar mond open om Tineke eens flink uit te
schelden, maar die staat heel vriendelijk te kijken.
Madelief’s mond gaat langzaam weet dicht. Ze kijkt rond. Ze
kan natuurlijk hard gaan huilen en om de meester roepen.
Maar die is nergens te zien. Dan staat ze op. Ze bekijkt Tineke eens goed. Het is best een leuke meid eigenlijk. En sterk
ook. Madelief buigt heel diep, tot haar hoogd de tegels
raakt. Ze zet haar handen stevig op de grond. Dan gaan haar
benen de lucht in.
Haar voeten raken de muur. Ze blijft zo een tijdje staan,
op haar hoofd.
Ze klapt snel drie keer in haar handen.
Als ze overeind komt ziet haar gezicht knalrood.
‘hihihi,’ giechelt Tineke. ‘wanneer spring je op groen ?’
				

zo dat was het dan voor deze maand
Tot dan,

Griet, Nancy en Annick

GOEDENDAG GEACHTE VERKENNERS ?;
Zoals gelle allemaal wel zult weten is de maand Juni geen ontspanningsmaand voor onze schoolgangers. Daarom zullen Jullie van deze maand
ook niet te veel moeten verwachten van activiteiten. Of beter gezegt
niets. Ikke, de Geert zal nog hard mogen blokken om er te komen evenals
de Koen. Het kan wel zijn dat de Frank misschien nog een vergadering zal
opstellen, maar dan zal hij daar wel iets van laten weten.
Ge zult ook wel weten dat dit het laatste klikspaan van het scoutsjaar
is en om dit dan ook niet te ssaai te maken wil ik direct met het programma beginnen.
MAANDPROGRAMMAAMMARGORPDNAAMMAANDPROGRAMMAAMMARGORPDNAAMMAANDPROGRAMMA
+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+
Wegens er geen programma is , is er ook geen maandprogramma.

En nu volgt er iets serieus :?
Allé ‘t is te zeggen, een verslag van het voorbije trekweekend :
(ZWAAR WEEKEND)
Op vrijdag 4 April ging ik geladen met
een strandzak (in rugzakvorm) naar het lokaal om nadien eens lekker
te gaan rondtrekken in de Waalse Ardennen. Gepakt als echte trekkers stapten
we op de trein. In Spa aangekomen waren we allemaal op en top goedgeluimd
maar toen het bleek dat de winkels juist gesloten waren, en we dus geen
inkopen konden doen waren we toch niet goed gezind. Na een tijdje overdacht te
hebben, hadden we besloten ons tentje ergens op een klein heuveltje te
plaatsen. Na onze tenten te hebben opgesteld hadden we een vuurtje
aangelegd om er eens rustig naar de muziek te luisteren die Canters op
zijn rugzak geladen had. Toen we na een tijdje dorst begonnen te krijgen
en toen kwam de eerste hindernis = een café open vinden, na er eindelijk
één te vinden en er een lekker hemelse drank (DUVEL) te drinken
dacht ik dat dit weekend niet te zwaar zou worden, maar....

		

De volgende dag na onze tenten te hebben ingepakt

gingen we vastberaden doortrekken tot we in en (op plan aangegeven hut) konden overnachten. Maar de tocht verliep toch anders
dan dat we ons voorgesteld hadden. We ploeterden als beesten door
diepe modder en de hut bleek verder te zijn dan op het plan
aangeduid was. Na eindelijk doodmoe de hut te hebben bereikt
(dan zij onze leider die de moed niet opgegeven had) hadden
we onze matjes uitgerold om eens lekker te gaan slapen. We hadden
die ochtend eten gekocht en dus moesten we een vuur aanleggen
om het eten op klaar te maken, maar dat ging zo gemakkelijk
niet en na een tijdje waren we genoodzaakt om de spek, de aardappelen, de peekes en de ajuin rauw op te eten. Na deze heerlijke
maaltijd verwerkt te hebben kropen we allemaal doodmoe onze
warme slaapzak in.
De volgende dag was echter niet zo zwaar als de
vorige, en we waren ook vlugger op de plaats der bestemming
dan we dachten. Toen we dus in Malmedy aankwamen zijn we eerst
een lekkere friet gaan eten, een café binnengewipt en dan naar de
bushalte gegaan om met de bus naar het dichtsbijzijnde station
te gaan. Toen we er aankwamen was het spurten voor de trein en
even later zaten we helaas terug naar huis terijden. Al lolmakende
en lachende kwamen we op de plaats van de bestemming: we gingen
eerst even naar ons lokaal om daar ons weekend wat na te praten
tot ieder dan zijn eigen weg op ging.
AUTEUR: “HOSTI”

REDACTIE: “VOUS ETES BEURRE”

Dit was dan alweer, ik zou zeggen ‘oogjes toe en snaveltjes dicht,
slaap lekker’
DE

Leiding

:

KOEN

FRANK

GEERT

1960-1961
TREK UW SPOOR

1961-1962
GA NIET VOORBIJ

1962-1963
MET LIJN EN KLEUR

1963-1964
BOUW NIEUW

1964-1965
VAN START TOT MEET

1965-1966
AANDACHT VOOR DE ANDERE

1966-1967
SAMEN MET ANDEREN

1967-1968
SAMEN VOOR ALLEN

1968-1969
EEN NIEUWE START

1969-1970
GRAAG GEDAAN

1970-1971
SPEEL MEE

1971-1972
FIJN DAT JE ER BENT

1972-1973
ONS MAG JE ‘T VRAGEN

1973-1974
ECHT AARDIG, RECHTVAARDIG

1974-1975
JOUW GIFT, GEESTDRIFT

1975-1976
HET GAAT VAN JEZELF

1976-1977
GEWOON BUITEN, BUITENGEWOON

1977-1978
ZET ALLES OP HET SPEL

1978-1979
SPELEN VOOR DE VRIJHEID...

1979-1980
ZET JE IN... BEWEGING

1980-1981
GEEF ME DE VIJF

1981-1982
EEN VINGER IN DE PAP

1982-1983
MOET JE MEE-MAKEN

HOI

J I N ‘s’s’s’s’s’s’s’s’s’

Verslag weekend 10-11-12-13 APRIL
1986 ZUTENDAAL
_____________________________________
THURSDAY, eleven o’clock. Allemaal met de vlo aan het lokaal.
Except leentje en Chantal, die met de camion reden.
Ook onze allerliefste leider (POLLE) reed met de fiets op de camion
want hij was de enige die precies wist waar ons plaatske in
Zutendaal lag. Dus resteer nog : den delvatius, proske, de little,
Liesje, Griet, de Scooter en de Jokke die moedig met den bike
vertrekken. “Shit men ketting er af”.
“Gaan we nog eens eten”.
“Delva, mag ik eens met uwe koersvlo rijden ?”
“Mijn oorbel is kwijt.”
“Moete gij pissen?” “Nee” - “doe dan normaal”.
“Ik zal een koord aan uwe fiets binden en u voorttrekken.”
“Zouden wij misschien kunnen meevaren - richting Zutendaal?”
“nee.”
Six o clock - Zutendaal.
“een pintje, ne geus, een pintje, een pintje, een fluitje,
een pintje en een pintje.”
Met veel gejuich werden
Tomatensoep z o n d e r
smaakt toch altijd. Een
sjorren, dus lieten wij

we even later door ons trio ontvangen.
ballekes (want...) met ene boterham .
paar onvermoeibare kerels wilden persé
(vermoeibare meisjes) ze maar rustig doen.

Met z’n allen in de tent zingen met begeleiding van de pros is
wel leuk, behalve als er iemand tussen zit vals te zingen.
‘s morgens moesten we afscheid nemen van Leen en Chantal (
examens, rugpijn en van die toestanden). Wij (Lies en Griet)
zijn naar het dorp geg reden om inkopen te gaan doen en wat
die anderen toen gedaan hebben..... ? NO IDEE.

Toen we na ettelijke uurtjes inkopen gedaan te hebben terug
kwamen, konden we, al luisterend naar “den Tom 10000 aller tijden”
beginnen met de spaghetti. hoelang dat geduurd heeft weet ik
niet maar ik....... (vervolg vol. blad).
Maandprogramma/: exames,exames,exames,?.;:!%%%%%%
DUS GEEN VERGADERING. Mischien nog een klein bijeen komstje
voor we vertrekken.
AANDACHT::: De leiding komt nog naar iedereen thuis om alles
over onze lange kamp maand uit te leggen en om alle moekes,
vakes, moemoe’s, vava’s, tantes, nonkels, zusjes en broertjes
gerust te stellen.
We vetrekken 1juli en komen terug op 31juli.
- We bellen om de 2 dagen naar een vast persoon
(wie is kandidaat ?) zo dat de ouders enz... in herentals
wetenhoe goed het met ons gesteld is, hoe veel mensen en
natuur we al kennen en hoe bruin we al zien.(jaloers ?????)
GROETJES

DE

LEIDING

POLLE

LEENTJE

!!!!!!!!!!

vervolg verslag W.E. jins....
dat er toch een stuk of 50 nummers uit diën top 1000 gespeeld zijn.
‘t was in every geval lekker.
Omdat het nu zaterdag 10 mei is en het dus al een maand geleden
is, weten wij niet precies alle preciese details meer. Er is in
ieder geval veel gerugbyt, gewatergehaald, gemoet, genaardentopduizendallertijdengeluisterd en geëtengeklaarmaakt. ‘s Avonds big
kampvuur.
Omdat wij min (zij of ik) (wij = lies en griet - (zij of ik) is
nu lies)) dus Griet naar Zutendaal getrokken en geduwd was, was
ze zo tactvol om dan een bakske te geven. Maar met éne komt ge
natuurlijk niet toe - dus 2. zou ne pier nu slimmer zijn dan ne
mens ? Ik weet het niet, maar wie daar van overtuigd wil worden,
gelieve zich te wenden tot Paul Delva.

De next dan (zaterdag zeker) is de Verre aangekomen (of is hij
vrijdags al gearriveerd?) In ieder geval was hij er. Helemaal
alleen met de fiets gekomen van Herentals. Moedig hé ? (met de
fiets op den trein).
In de namiddag hebben we een soort overlevingstocht gedaan.
In 2 groepen : 1) Delva, witte, Lies en Griet
2) Sjelle, Pros, Verre en Jakke.
Den 1e groep heeft heel de namiddag gespendeerd bij ne gepensioneerde,
maar nog steeds geobsedeerde para met bijbehoren : vrouw, zoon
“RAMBO”mes, rode muts etc.
Daar hebben we hout moeten stapelen, eten en naar WARSTORYS moeten
luisteren.
Den 2e groep was nergens speciaal blijven kleven. Maar.....
hoeveel stukken fruit heeft de Sjelle in zene frak zitten? Ik
geloof dat het er een stuk of 30 waren en ge zaagt ze nie zitten hé!
Wat we toen geten hebben valt niet precies te beschrijven. Ik kan
u wel een paar ingrediënten opnoemen: hamburgers - juintjes
						zelfgebakken eitjes
				
cocktail - andalouse saus - ketchup
					
self-made appelspijs
					
bokes....
			
“
			
“
Nog wat houtverzamelen voor weeral een big kampvuur. ‘t zou nog
wel bigger geweest zijn. Ravioli + Italiaanse schotel in het vuur,
aangevuld met wijn kan niet slecht zijn. Dat is een axioma dat
gewoon maar aan te nemen is.
Voor het kampvuur hebben we nog “ons” spel gedaan. Dat van ons dus.
Kom kom kom kom kom kom kom kom
Daar DAAR !!! Allée, ge zijt er bijna ! DAAR !!
Dat was dus “ons” spel (in’t kort).
Wat ook nog vermeld moet worden is dat het ginder koud was. Die
Zutendalers dachten om de 5 voet dat wij bijna (of helemaal) doorgevroren waren. Dat was even “tussen haakjes”. Tijdens het kampvuur
probeerden de Sjelle en de Verre ons een paar comercials te laten
doen, maar er kwam “geen schot in de zaak”.
Dan maar zingen.(onder een regen van “geimvormpjes”). Dan gaan maffen.
Zondagmorgend : grote kuis.
middag : vertrek : Wij (Griet en Lies) met de vlo op den trein.
De rest ook met die vlo.
Lies had weeral stukken met hare vlo. (voor we het station bereikt
hadden) en daardoor hebben we een uur verloren. In het station hadden
we zone goesting voor ne warme chocomelk dat we onzen trein misten.
Weeral een uur verloren. Het kwam erop neer dat wij ongeveer gelijk
met de rest in Herentals aankwamen.
Da wast...
Griet en Lies.

I N H O U D
_________________
1. - Onder ons - Afscheid.
2. - Poezie - ons avondlied
Kapoentjes
Kabouters
Welpen
3. - Over kampen
4. - Wist ge
Jonggidsen
Jongverkenners
5. - Belangrijk bericht
6. - De Groepsploeg
Gidsen
Verkenners
Jins
7. - Inhoud + leidingsblad.

zoek : de kampeerlijst
van de scoutsshop
hier ergens tussen...

Omdat Juni voor ons leiding een lijdende maand is van
blok, studeren, spanning, eksamen, felicitaties of buizen...
willen we jullie nog voor het vertrek op kamp...
een extraatje aanbieden... dus :
zaterdag 28 Juni - om 20 uur
Gezellig herademings-onder-onsje
met lekker vertrerkend etentje.... in onze MALPERTUUS

Alle dagen - alle avonden zijn goed om...
met een paar goede vrienden - Verder te komen schilderen
en timmeren aan onze lokalen... geef een telefoontje bij
Erna... en de deuren gaan voor u open.

En hoe zouden de andere kampen zijn ? spreek af en ga bij
mekaar op bezoek... na het kamp dadelijk de subsidiepapieren
opsturen..
- vergeet de koks en fouriers niet te verzekeren.
naam-adres-geb. datum en geld geven aan Isabelle.
En waarom zouden
niet starten met
KAMPVUUR voor
vrienden (als

we ons volgend jaar
een G R O O T
leden, ouders en
kennismaking en werving).

DAAR IS DE ZOMER-DAAR IS DE ZON !

