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Voorwoord 

Beste scout, ouder, lid van het oudercomité en sympathisant, 

De zomer lonkt. Het schooljaar loopt ten einde. 

Dat wil ook zeggen dat het scoutsjaar op zijn einde loopt. Maar gelukkig is het 

jaar niet gedaan zonder slag of stoot. Naar jaarlijkse gewoonte zullen we jullie 

nog verwennen met een geweldig kamp. Vorig jaar kon je ons vinden in Sint-Joris-

Weert en Portugal. Ook dit jaar gaan we op zoek naar avontuur. De kapoenen, 

kw’kes en jonggivers doen dat in Neufchateau, de givers zullen eerst Zeeland 

proberen maar daarna toch nog afzakken naar Neufchateau en de jins testen 

Rome en het zuiden van Italië. 

Naast onze leden zullen er nog zowat 200.000 andere kinderen van andere 

jeugdbewegingen ervoor kiezen om enkele dagen samen te zijn. In grotere of in 

kleinere groepen. Dichterbij of veraf, sommigen voor de allereerste keer ook, 

sommigen – misschien – voor de laatste keer. Thuis ruilen voor buiten, onder de 

zon, de wolken of de sterren. Samen lachen, vuil worden, wroeten, bouwen, 

verkennen, doorgaan, maken, spelen, koken, vuur maken, zoeken, vinden. 

De leiding van de scouts van Ravels staat klaar om er een onvergetelijk kamp van 

te maken. De meeste voorbereidingen zijn getroffen. Wat nog ontbreekt, zijn 

een hoop kinderen die mee willen genieten van deze kampervaring! 

Net zoals elk jaar werden wij het hele jaar bijgestaan door een oudercomité en 

oud-leiding en ook nu bij het kamp zullen ze opnieuw hun steentje bijdrage. 

Waarvoor dank! 

Scouting in Ravels leeft, en dat merkten we als leiding elke zondag opnieuw. De 

toffe activiteiten stapelen zich op, de kinderen komen aan met een glimlach en 

vertrekken met een glimlach en vermoeid kijkende oogjes. Ik hoop dat we met 

het kamp het jaar in superlatieven kunnen beschrijven en jullie in september 

opnieuw kunnen verwachten voor een nieuw jaar vol spel en plezier, op de scouts 

natuurlijk! 

Tot op kamp, 

De Groepsleiding 
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Kamp 2011 

De kampplaats 

De zomer en de grote vakantie 
komen er weer aan, de vogels gaan 
spontaan fluiten, het zonnetje laat 
zich al dikwijls zien, het scoutsjaar 
loopt weer bijna op zijn einde,... 
Zeker tijd dus om al eens weg te 
dromen van het kamp dat deze zomer 
doorgaat in “La Chauro” in 
Neufchateau. Wij (de leiding) gaan 
hier samen met de kapoenen, KW’kes 
en jonggivers de tijd van ons leven 

beleven. We gaan in Neufchateau eens laten zien dat wij de Scouts van Ravels 
zijn! We gaan daar de bossen en de buurt eens goed verkennen, de koeien melken 
die ons op de weg passeren, de grotten verkennen in de heuvels van de Ardennen 
en natuurlijk vele spelletjes spelen op en rond het kampterrein. 

Wij hebben verschillende pleinen en bossen ter beschikking op het kampterrein 
en een groot lokaal. Zowel de kapoenen als KW’kes kunnen dit jaar binnen slapen 
in een lokaal. Het kleine zaaltje boven de keuken wordt de kapoenenslaapzaal. 
Daar kunnen zij de boel op stelten zetten en ’s nachts lekker dromen over alles 
wat ze die dag beleefd hebben. De KW’kes slapen in een grote zaal boven de 
grote speelzaal. Wij hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn, zodat we 
deze speelzaal niet nodig gaan hebben.  

Onze koks zullen zoals elk kamp weer overheerlijke gerechten klaarmaken in de 
keuken van het lokaal. Mmm ... dat wordt smullen. En we zullen natuurlijk weer 
kilo’s bijkomen tegen de tijd dat we weer naar huis moeten.  

Op één van de pleinen rond het lokaal stellen de jonggivers stellen hun tenten op. 
Zij zullen ons laten zien hoe goed “echte scouts” kunnen sjorren en kunnen 
overleven in de wilde natuur.  

De kampthema’s per tak worden verder in de Guitige klepper nog toegelicht. Lees 

dus zeker ook de rubriekjes van je eigen tak! 
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Kamp 2011 

Info inschrijving kamp 

In het midden van deze kampklepper vind je het inschrijvingsformulier. Dit 

formuliermoet volledig ingevuld worden. Je kan het formulier afgeven aan de 

leiding op zondag of binnen brengen bij Mieke Blockx (De Braak 23, 2380 

Ravels). Het formulier moet afgegeven worden ten laatste op 15 juli 2011 en 

bestaat uit volgende onderdelen: 

1. Een inschrijving waar je de naam, tak en datum van het kamp invult.

2. Een toelating om op kamp te gaan, waar je de naam van de ouder, de

naam van het lid, de naam van de tak, de kampdatum en de gegevens van de

familiepolis invult.

3. Een medisch formulier dat volledig en correct ingevuld moet worden.

Zodat de takleiding hiervan op de hoogte gebracht kan worden en gepast

kan reageren.

4. Gelieve reeds 2 klevertjes van de mutualiteit af te geven bij  de

inschrijving.

Dit forumlier zal door ons vertrouwelijk behandeld worden! Het is uiteraard ook 

mogelijk om bepaalde gegevens mondeling aan iemand van de leiding toe te 

vertrouwen. Verder vragen we ook de SIS-kaart van uw kind aan de leiding af te 

geven  bij vertrek op het kerkplein. 

Is 15 juli 2011 verstreken en wil je toch nog graag mee... Breng dan het formulier 

binnen bij Koen Bols. 

Kampadres 

Als jullie mama, papa, vriendjes, liefje,... graag een brief stuurt, kan dat naar 

onderstaand adres: 

Scouts Ravels 

Naam Lid (tak) 

Anciennes Ardoisières de la Chaurnô 

6840 Neufchâteau 
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Kamp 2011 

Routebeschrijving 
Grote Baan te 2380 Ravels 

Anciennes Ardoisières de la Chaurnô te 6840 Neufchâteau 

1. Vertrek in zuidelijke richting op de Grote Baan/N12 4,2 km  

richting Turnhout. Ga verder op de N12.

2. Sla linksaf naar de Noord-Brabantlaan/R13.Ga verder op de R13. 3,1 km 

3. Sla linksaf naar de Steenweg op Zevendonk/N19. 1,5 km  

4. Voeg in op de E34 via de oprit richting Antwerpen 29,6 km  

5. Voeg in op E313 8,9 km  

6. Weg vervolgen naar E34 4,2 km  

7. Flauwe bocht naar rechts naar de A12/E19 (borden naar 35,4 km  

Brussel/Mechelen/Boom/Wilrijk). Ga verder op de E19.

8. Neem afslag Machelen links en voeg in op de E40 richting 4,6 km  

E411/Namen/Luik/Leuven/Brussel/Luchthaven Zaventem

9. Weg vervolgen naar R0 8,0 km  

10. Neem afslag Leonard en voeg in op de E411 131 km  

richting Namen/Luxemburg
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Kamp 2011 

11. Neem afslag 26-Neufchâteau en voeg in op de Chaussée de 6,7 km  

Namur/N40 richting Verlaine. Ga verder op de N40.

Ga rechtdoor over één rotonde.

12. Sla linksaf naar de Pl. du Paquis 75 m  

13. Flauwe bocht naar rechts naar de Rue du Chaudfour/ 210 m  

Rue Magnette. Ga verder op de Rue du Chaudfour.

14. Weg vervolgen naar Rue de la Justice 400 m 

15. Sla linksaf naar de Anciennes Ardoisières de la Chaurnô 300 m 

=> aankomst Anciennes Ardoisières de la Chaurnô, 6840 Neufchâteau 
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Kamp 2011 

Wat mee te nemen? 
De lijst die volgt is een beperkte lijst met een minimum aan stukken om mee te 

nemen. U dient wel rekening te houden met het aantal dagen dat uw kind op kamp 

gaat. Per tak wordt er ook nog een bundeltje bezorgd met de zaken die zeker 

meegenomen moeten worden.  

- Lunchpakket voor de eerste middag

- SIS kaart en klevertjes van de mutualiteit

- Valies

- Slaapzak / veldbed

- Kussen

- Teddybeer

- Handdoeken en washandjes

- Zeep/shampoo

- Tandenborstel / tandpasta / bekertje / Kam of borstel

- Zakdoeken

- Pyjama

- Onderbroeken (minstens voor elke dag één paar)

- Kousen (minstens voor elke dag één paar)

- Gemakkelijke speelkledij (kleren die vuil mogen worden)

- Korte broeken / lange broeken

- T-shirts / Dikke trui

- Jogging

- Badpak / zwembroek / bikini en handdoek

- Zonnecrème

- Stevige schoenen / sportschoenen / laarzen

- Keukenhanddoek

- Linnenzak (voor de vuile was)

- Drinkbus / zaklamp

- Briefpapier, enveloppen, postzegels, schrijfgerief (het is handig om van

tevoren de adressen op de enveloppen te schrijven!!)

- CD’s (wel een naam opschrijven als je die meebrengt)

- ...
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Kamp 2011 
- 

Voor de jonggivers ook nog het volgende: 

- Gamel

- Bestek

- Drinkbeker

- Extra keukenhanddoeken

- Rugzak en stevige stapschoenen

- Fiets (eventueel met fietstassen voor op driedaagse)

Wat neem ik mee bij vertrek? 

Volledig uniform (voor kapoenen enkel sjaaltje), lunchpakket en drinken, goed 

humeur,... 

Wat neem ik niet mee?! 

Snoep, geld, wapens, tabak, GSM, elektronische gadgets of andere dure spullen,.. 

Zakgeld??? 

Kapoenen en KW’kes hebben dit niet nodig!! 

Jonggivers mogen een klein bedrag meenemen voor de driedaagse. Dit bedrag is 

gelimiteerd tot 5 euro. Wij zouden u als ouder willen vragen u hieraan te houden 

omdat zakgeld op kamp meer dan eens een bron van conflicten en jaloezie vormt. 

Wij rekenen op uw medewerking! 

Bagage??? 

- Kapoenen en KW’kes nemen hun eigen bagage mee als ze weggebracht

worden door de be-rijd-willige ouders.

- De jonggivers gaan met de trein naar de kampplaats. Hun bagage en fiets

gaan mee met de container/camion. De bagage en fiets kan op 19 juli om

19u naar het scoutslokaal gebracht worden.

! ! TIP! !

- Merk zoveel mogelijk kledingstukken en andere eigendommen. Zo vinden wij

sneller de eigenaar terug!

- Heb je achteraf kleding te veel of te weinig??? Neem dan contact op met de

eigenaar of met de leiding!
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Kamp 2011 

Belangrijke datums 
Kampen: 

- Kapoenen: 26-31 juli 2011

- KW’kes: 24-31 juli 2011

- Jonggivers: 21-31 juli 2011

- Jins: 17-28 juli 2011

Binnenbrengen bagage jonggivers en givers! 

- Jonggivers:  19 juli om 19u

o Fiets

o Bagage

- Givers: 19 juli om 19u

o Bagage voor de laatste dagen in Neufchateau (na het fietskamp)

Vertrek 

De vertrekuren zullen meegedeeld worden door de takleiding. Alle leden krijgen 

een brief met praktische informatie over het takkamp. 

Aankomst 

We zullen op 31 juli 2011 rond 15u45 met de bus aankomen op het kerkplein. Uit 

ervaring weten we dat hier wat schommeling op kan zitten.  
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Uniform 

Je loopt ze overal tegen het lijf: een olijke bende in Beige hemden en groene 

broeken. Dankzij deze ietwat aparte klederdracht zijn ze overal herkenbaar: het 

zijn kleine scoutsjes en gidsjes op pad 

Het uniform is een essentieel onderdeel van het scouts-zijn. Het toont dat we 

deel uitmaken van een grotere groep en is bovendien heel handig in ontelbare 

situaties (het is o.a. onverwoestbaar, lekker warm …). Bij Scouting Ravels is het 

uniform verplicht vanaf de KWk’s. Het uniform van een scout of gids van 

Scouting Ravels bestaat uit de volgende delen: 

• Een scoutshemd (zie afbeelding volgende pagina)

• Groene korte/lange broek voor de jongens

Groene Rok/lange broek voor de meisjes

• Een blauwgele scoutsdas

• Eventueel een bruine trui/T-shirt van Scouting Ravels

De kapoenen dienen enkel een das te hebben. Op het scoutshemd moeten ook een 

aantal kentekens komen. Het is niet voor iedereen duidelijk welke tekens ze 

moeten hebben en waar deze dan weer moeten hangen. Bij deze hebben wij op de 

volgende pagina een afbeelding staan die de meeste vragen zou moeten oplossen 

hierover. De kentekens worden door de leiding uitgedeeld in het begin van het 

scoutsjaar.  De meeste tekens zijn voor de leden gratis, maar kosten voor ons 

veel geld. Gelieve hier zorg voor te dragen. 

De scoutsdas is in de kleuren van onze scouts (geel-blauw). Deze zijn 

verkrijgbaar bij de leiding. Elk nieuw lid krijgt 1 das, bij verlies dient er een som 

van €2,5 betaald te worden voor een nieuwe. 

Voor een Scoutshemd, scouts trui en andere kledingstukken wordt er in het 

begin van het scoutsjaar een pas- en verkoopmoment ingericht aan de lokalen. 

Dit om niet mijlenver te moeten rijden om je uniform in orde te brengen.  

Voor verdere vragen omtrent het uniform kan je natuurlijk altijd terecht bij 1 

van de leiding. Ik kan jullie alvast 1 handige tip meegeven, zet overal je naam in 

of op (sjaaltje, hemd, trui …). 
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Uniform 

1 Takteken Kapoenen  KWk’s  Jonggivers     givers  Jins 

Leiding

2 Groepslintje 

3 Jaarteken 

4 België  (Vanaf givers, betalend) 
5 Belofteteken 

 (Betalend) 
6 Sjaaltje 

7 Vlaanderen 

 (Vanaf givers, betalend) 
8 Provincie 

 (Vanaf givers, betalend) 
9 Internationaal 

scoutsteken 

 (Vanaf givers, betalend) 
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Kapoenen 

Kapoenen!

Kapoenen aller landen verzameld u! 

Te nieuwkasteel (ook wel Newcastle of  

Neufchateau genaamd), vindt er van 

26 tot 31 juli een groot riddertoernooi 

plaats! 

Alle koene ridders en jonkvrouwe schone 

daarheen! 

Maakt uw ros gereed, poets uw koetsen  

Met Koetsenpoets op, en wees paraat om 

Uw ridderschap te verzilveren! 

Niet alleen eer maar ook een prijs van 

100 gouden munten  staan  op het spel! 

Wij groeten u! 

Dit toernooi werd uitgeschreven door de hertog 

van Neufchateau en zijn trouwe trawanten 

Koenraad de oude en Baeleman de heks. 
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Kapoenen 

Gegroet, 

Ja kapoenen ge hebt het goed gehoord! Het kamp 

komt steeds dichterbij. 

We gaan dit jaar naar de 

Ardennen waar we in 

Neufchâteau terug in de 

middeleeuwen duiken. 

Als echte ridders zullen we prinsessen moeten 

bevrijden, 

Zullen we oog in oog 

komen te staan met 

draken, trollen en 

kobolden (kleine 

vierkante mensen volgens 

mijn woordenboek), 
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Kapoenen 

We zullen ons vullen aan een 

echte middeleeuwse maaltijd, en 

genieten van tonnen vol met 

mede (water met kruiden).  

Dit alles kan natuurlijk niet 

zomaar. We moeten ons 

bewijzen op toernooien vol met 

hoofsheid (goede manieren), 

ridderlijkheid en heraldisch 

vertoon (toeters en bellen),  

Veldtochten en 

queestes houden, 

onze muze’s (onze 

mama’s en papa’s) 

bezingen, wapens 

en vlaggen maken. 
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Kapoenen 

We zullen duelleren om schone 

jonkvrouwen/jonkheren (dat zijn wij!) zodat het 

wapengekletter de hele buurt wakker houdt, en 

natuurlijk kunnen we het niet laten om de heilige 

graal, met daarin het levenselixir, te zoeken (mijn 

woordenboek bewéért dat dat niet bestaat). 

 Een ridder alleen is ook maar alleen, dus hopen we 

dat jullie allemaal meegaan naar Neufchâteau voor 

een enorm leuk en ridderlijk kamp. 

Net als ons al heel veel zin om op kamp te gaan? 

Laat het dan niet na om het tegen iedereen die het wil 

horen (en ook al de rest) te zeggen en schrijf je snel in 

via het inschrijvingsformulier in het midden van deze 

klepper. 

Tot de volgende zondag en hopelijk ook tot op kamp. 

Groeten, 

jullie leiding Tinne, Koen en Johannes. 
25/07/2011 – 31/07/2011 
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KW’kes 
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KW’kes 



19

 Jonggivers 

Dear boys and girls, 

Wij hebben het genoegen jullie te mogen uitnodigen voor 

 het ALLERLEUKSTE KAMP OOIT! 

We hebben in de loop van dit jaar ondervonden dat er weinig dingen zijn die we 

niet aankunnen. Vermomming in bomma’s/bompa’s, para-opleiding, sjorren, 

laserschieten,... noem maar op. 

Maar we hebben een nieuwe uitdaging voor jullie.....

WE WANT YOU 

FOR A SPECTACULAR TRIP TO 

  “AMERICA” 

Op ons programma staat een heuse tocht langs de bekendste en belangrijkste 

plaatsen van Amerika. En niet te vergeten, de kennismaking met de meest 

spectaculaire en vooral vreemde tradities van onze beste vriend “De Amerikaan”. 

Durf jij met ons mee? 

Zie dan dat je vrij bent van 21 tot 31 juli 2011. We trekken naar het mooie, 

bergachtige Neufchateau in Wallonië. 
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Jonggivers 

Praktisch: 

We vertrekken donderdag 21 juli 2011 op het kerkplein in Ravels (het uur wordt 

u later nog meegedeeld). We rekenen op ouders die ons aan het station van

Turnhout kunnen afzetten, want we nemen de trein tot in Neufchateau. In

Neufchateau wandelen we de laatste kilometers naar onze unieke kampplaats.

Waar we onze wigwams opstellen en een paar wolkenkrabbers gaan sjorren. Zo

kunnen we vanuit onze basis heel Amerika veroveren van New York tot Las Vegas.

Zondag 31 juli 2011, als onze veroveringstocht erop zit, nemen we de bus terug

naar de mammies en pappies (die jullie verschrikkelijk hard hebben gemist). En

kunnen jullie je nieuwe levenservaringen aan hen en je liefje vertellen.

God save de massale inschrijvingen!! 

Love and peace... 

Kaat, Sander en Jan 
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 Givers

Givers, dames en wielertoeristen van Scouting Ravels. 

Jullie staan op het punt om te vertrekken op de grote ‘Kruistocht der XII Werken’, naar dewelke we 

deze voorbije maanden hebben toegeleefd. Alle ogen van de wereld zijn op jullie gericht. De hoop en 

gebeden van alle vrijheidslievende mensen ter wereld reizen met jullie mee. Samen met onze 

reisgezel en wapenbroeder op alle fronten, trekken wij er op uit met ons stalen ros om onze 

Noorder- en zuiderburen in te lijven en onszelf te verzekeren van een vrije wereld.  

Jullie taak zal zeker niet gemakkelijk zijn.  Onderweg zal achter elke hoek een gevaar loeren. 

Vergewis u niet, het zal genadeloos toeslaan. 

Dit is het jaar 2011! Veel is er veranderd, sinds jullie bij de gidsen zaten. Scouting Ravels heeft 

gestreden tegen bedreigingen van buitenaf. We zijn er steeds in geslaagd om ze terug te dringen in 

gevechten van giver tot ork. (Soep eet je met een…?). Een heel jaar zijn jullie onder ons streng 

toezicht gehard en getraind om elke beproeving te doorstaan. Vanaf het thuisfront zijn jullie 

klaargestoomd om met vereende kracht ten strijde te trekken. Het tij zal keren! De vrije givers van 

deze wereld fietsen met de overwinning  op zak.  

Wij hebben het volste vertrouwen in jullie moed, toewijding en plichtsbesef in deze strijd. Wij zullen 

enkel het slagen van deze missie aanvaarden! 

Veel geluk! En laat ons trachten de zegen van onze voorvader Sir Baden Powell  te verkrijgen in deze 

nobele onderneming. 

Ondertekend: 

 Bart L. Bols 

Ruben C. Van Nooten 

Lepel! 
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Givers 

Praktische info: 

Op 21 juni spreken we om 9u00 af aan het kerkplein voor de start van ons kamp. Jullie 

worden verwacht met jullie fiets die volledig in orde is en klaar voor enkele dagen fietswerk 

(licht, remmen, bel, wimpel, slot). Alle bagage voor de komende 7 dagen moeten jullie op 

jullie fiets kunnen meevoeren, dus neem enkel het hoogst nodige mee, namelijk: slaapzak, 

matje, gamel, bestek, beker, kleding voor 7 dagen, toiletgerief, handdoek,…). Iedereen zal 

ook een beetje gemeenschappelijk materiaal meenemen zoals een tentje of eten of een 

vuurtje, dus houdt nog wat plaats vrij! Fietszakken zijn geen overbodige luxe. 

We zullen de volgende 7-8 dagen in Zeeland vertoeven waarna we zullen afzakken naar het 

groepskamp in Neufchateau. Jullie kunnen op 19 juli om 19.00u alle extra spullen die jullie in 

Neufchateau willen/kunnen gebruiken in de container aan het scoutslokaal laden.  

Wij zijn altijd bereikbaar voor bijkomende vragen… 

Onze nummer vind je op de achterkant van deze Klepper. 
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 Jins

Buitenlandskamp Italië 2011 

Heej, 

Wij zijn de Jins van scouting Ravels en wij 

trekken deze zomer met tent en rugzak 

doorheen het zonnige Italië. Op zondag in 

de vroege ochtend stijgt ons vliegtuig op in 

Charleroi. Dit vliegtuig zal rond 9.30 

aankomen op onze bestemming. Welke stad 

hadden we nu beter kunnen kiezen dan 

Rome om met onze voetjes aan Italiaanse 

grond te komen, geen enkele? Wel? Hoewel 

we ons serieus moeten inhouden om de cultuur van Rome meteen op te snuiven 

zullen we ons toch nog even onder controle moeten houden en gaan we stante 

pede doorreizen naar Pompei. Vanaf hier start ons groot avontuur en zullen wij 

12 dagen doorbrengen in een iglotent. Al ons hebben en houden zit in onze rugzak 

die we op onze rug bevestigen tijdens de trip. Dit wordt een zware taak als je 

weet dat de temperatuur kan oplopen tot 30 graden of meer. Wij jins 

bezichtigen in Italië cultuur, natuur, strand en hier en daar een echt Italiaans 

hebbeding zoals pizza, Italiaansijs e.d. 

Zo wij zijn er klaar voor wij laten jullie alvast mee genieten van onze tocht die je 

op de volgende pagina’s kan terug vinden. 

Vele zonnige groeten, 

De jins 
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Jins 

Het jinkamp in’t kort 

Zondag 17 juli: 

Aankomst in Rome campino. Doorreizen naar pompei via Napels. 

Is het niet mogelijk om door te reizen blijven we een nachtje in Napels logeren. 

Maandag 18 juli 

Vandaag bezichtigen we de stad Pompei met zijn vele culturele 

bezienswaardigheden. 

Dinsdag 19 juli 

Op een mooie dag als deze gaan we op tocht 

naar de Vesuvius. Hier zullen we de krater 

van de vulkaan bezichtigen. 

Woensdag 20 juli  

We gaan vandaag richting Matera. 

Donderdag 21 juli  

We zullen vandaag wat rondwandelen in het 

centrum van Matera op zoek naar mooie 

plaatsen 

Vrijdag 22 juli 

Na het kraaien van de haan pakken we onze spullen bij elkaar en reizen we verder 

richting Bari. 
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 Jins
Zaterdag 23 juli 

Vandaag bezichtigen we het oude en het nieuwe stadsgedeelte van Bari. ‘s 

Avonds gaan we het uitgangsleven verkennen in Bari. 

Zondag 24 juli  

Rust Roest …  we kijken vandaag van minuut tot minuut wat we graag doen. Is dit 

wat luieren aan het strand, of wat slenteren in de winkelstraat het kan en mag 

allemaal vandaag.  

Maandag 25 juli 

Nu onze batterijen weer opgeladen zijn 

reizen we door naar Rome. Hier 

aangekomen zoeken we een gezellige 

camping waarna we ‘s avonds Rome by 

night zullen verkennen. 

Dinsdag 26 juli 

Vandaag staat de wondermooie 

hoofdstad van Italië op het programma: Rome. We zullen langs het Colloseum 

gaan, het foro romaro, en andere mooie plaatsjes in Rome bezichtigen.  

Woensdag 27 juli 

We krijgen natuurlijk niet genoeg van Rome. Daarom staat vandaag een bezoekje 

aan de paus op het programma. Of we hem gaan zien, blijft nog afwachten, maar 

het immens grote sint-pietersplein en zijn basiliek zullen ons zeker niet ontgaan. 

Ook vervoer voor de terug reis wordt vandaag nagekeken. En verder houden we 

ons laatste avondmaal met een heel grote pizza van een van de bekende pizzeria’s 

in Rome. 

Donderdag 28 juli  

We pakken vandaag onze tent voor de laatste keer in en trekken terug naar het 

Belgenlandje. 
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De Hopper

Hopper is de nieuwe variant van de scoutsshop. De dichtstbijzijnde 

hopperwinkel bevindt zich op onderstaand adres: 

Lange Kievitstraat 74, 2018 Antwerpen 

Ons groepsnummer is: A 4111 G 

http://www.hopper.be/winkel/ 
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 De website

Zoals jullie wel weten, hebben wij een website. Maar wat kan je daar allemaal op 

terugvinden? 

- Algemene informatie over de werking van de scouts en speciale

activiteiten.

- Inschrijvingen van weekenden, het kamp en dergelijke.

- Als je graag nog eens terugkijkt naar leuke activiteiten van het afgelopen

jaar, dan kan je per tak de foto’s bekijken en downloaden.

- De contactgegevens van de leiding vind je eveneens op de website. Als je

vragen hebt, aarzel niet om te bellen of een mailtje te sturen.

- De tekstjes die in het berichtenblad komen, staan wekelijks op de

website. Dan weten jullie welke activiteit we gaan doen.
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Groepscomité

Wij zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste ouder die in ons oudercomité 

willen komen. Als je hiervoor interesse hebt, aarzel dan niet en laat zeker iets 

weten aan de hoofdleiding. Zij of de mensen van het groepscomité lichten jullie 

graag in over wat het groepscomité allemaal inhoudt. Het groepscomité is 

onmisbaar tijdens evenementen als het mosselfeest, een handje toesteken bij 

het opknappen van de lokalen en dergelijke.  

Het groepscomité: 

Johnny Bierens en Ilse Vercammen,  

Luc Slegers en Leen De Nijs,   

Inge Broeckx,  

Dorien De Kort,  
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Wist-Je-Datjes 

Wist je dat 

→ De kapoenen, KW’kes en jonggivers dit jaar een bangelijke tijd

gaan beleven in Neufchateau!

→ De givers heel vermoeide beentjes gaan hebben na hun fietskamp

→ De jins Italië gaan verkennen

→ We al een voorproefje van het kamp hebben gehad tijdens het

Space Weekend op 12 en 13 maart

→ Dat een megatof weekend was met een reuze-grote racket!

→ Leider Ruben weer helemaal terug met zijn voeten op Belgische

grond staat

→ We samen met de andere jeugdverenigingen van Ravels een

“Familiedag” ten voordele van Kom Op Tegen Kanker hebben

georganiseerd

→ Je altijd een tekstje mag schrijven voor in de klepper!
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Fotofinish 
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Fotofinish 
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Adressen 

Adres: 

Site: 

Jachtweg 42c, 2380 Ravels 

http://scoutingravels.scoutnet.be/ 

Bart Bols 

Ruben Van Nooten Groepsleiding 

Johannes Sierens 

Koen Bols 

Johannes Sierens
Kapoenenleiding 

Tinne Baelemans 

Kristof Van Wetering 

Nick Willems 
KW’kesleiding 

Mieke Luyts 

Sander Slegers 

Kaat Vanden Hoof 
Jonggiverleiding 

Jan Paeshuyse 

Ruben Van Nooten 

Giverleiding 

Bart Bols 

Mieke Blockx 

Jinleiding 
Tinne Willems 


