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Beste	  lezer,	  lid,	  ouder,	  pionier	  of	  sympathisant,	  

Wat	  is	  het	  voorbije	  scoutsjaar	  weer	  gigantisch	  snel	  voorbij	  gegaan!	  Een	  jaar	  
gevuld	  met	  spannende	  dorp-‐	  en	  bosspelen,	  gigantische	  zandkastelen,	  
boomhutten,	  geldactiviteiten,	  vlotten,	  een	  top	  40jarig	  bestaan,	  de	  lilse	  
bergen,	  groepsweekend...	  is	  weer	  bijna	  op	  zijn	  einde	  gelopen.	  Maar	  dit	  
betekent	  niet	  dat	  de	  laatste	  activiteit	  reeds	  gepasseerd	  is.	  De	  allerleukste	  en	  
allerbelangrijkste	  activiteit	  staat	  immers	  nog	  voor	  de	  deur,	  namelijk	  HET	  
KAMP!	  

Onze	  kapoenen,	  KW’kes	  &	  jonggivers	  gaan	  dit	  jaar	  Berlare	  en	  omstreken	  
onveilig	  maken.	  Ze	  logeren	  op	  het	  prachtige	  veld	  van	  boer	  Koenraad.	  De	  
givers	  zullen	  dit	  jaar	  niet	  naar	  Ierland	  gaan	  maar	  reizen	  met	  de	  bus	  naar	  het	  
mooie	  Oostenrijk	  (i.s.m.	  Jeka)!	  Met	  de	  stapschoenen	  aan	  zullen	  ze	  jodelend	  
de	  natuur	  verkennen	  en	  leuke	  activiteiten	  doen.	  Onze	  oudsten,	  de	  jins,	  gaan	  
op	  buitenlands	  kamp	  naar	  Hongarije.	  Dit	  in	  de	  hoop	  met	  spannende	  
verhalen	  en	  een	  leuke	  totem	  terug	  te	  keren.	  

Wij,	  de	  leiding,	  vonden	  dit	  scoutsjaar	  helemaal	  de	  max!	  Wij	  willen	  al	  onze	  
fantastische	  leden	  bedanken	  om	  zo	  talrijk	  en	  enthousiast	  elke	  week	  
aanwezig	  te	  zijn.	  Zonder	  jullie	  blije,	  knotsgekke	  kopkes	  zouden	  wij	  niet	  elke	  
zondag	  naar	  de	  staatsbossen	  afzakken	  J!	  	  Ook	  voor	  het	  oudercomité	  
duizend	  maal	  dank!	  Zij	  hebben	  ons	  enorm	  geholpen	  bij	  de	  organisatie	  van	  
ons	  40jarig	  bestaan,	  het	  mosselfeest,	  de	  renovatie,	  de	  verhuur	  en	  nog	  tal	  
van	  andere	  zaken!	  

Alvast	  aan	  allen	  een	  schitterend	  kamp	  toegewenst.	  Verdere	  informatie	  over	  
de	  kampen	  leest	  u	  verderop	  in	  deze	  kampklepper.	  	  

Een	  stevige	  linker,	  

De	  Hoofdleiding.	  
Nick	  &	  Kaat	  



Kamp	  

INFO	  KAMPPLAATS	  

Berlare	  is	  een	  rustig	  dorpje	  in	  het	  Belgische	  Oost-‐Vlaanderen.	  De	  
puitenkloppers	  zijn	  in	  totaal	  met	  evenveel	  inwoners	  dan	  dat	  er	  Ravelse	  
Pieren	  zijn!	  Deze	  levendige	  inwoners	  feesten	  elk	  jaar	  op	  de	  Gentse	  feesten,	  
maar	  natuurlijk	  gaan	  wij	  er	  ook	  een	  feestje	  van	  maken	  in	  Berlare	  zelf!	  Want	  
ons	  kampthema	  van	  dit	  jaar	  is	  Back	  to	  the	  futur!!	  Of	  in	  het	  Nederlands	  
Terug	  naar	  de	  Toekomst!!	  	  

Je	  takthema	  kom	  je	  snel	  te	  weten	  op	  de	  volgende	  pagina’s	  in	  deze	  zeer	  
leerrijke	  klepper!	  

Jammer	  genoeg	  gaan	  we	  niet	  naar	  de	  wei	  van	  vleesboer	  Eddy,	  maar	  wel	  
naar	  de	  wei	  van	  boer	  Koenraad	  en	  zijn	  boerinneke	  Krista.	  Als	  jullie	  
aankomen,	  zal	  de	  feesttent	  klaarstaan	  en	  zullen	  jullie	  de	  patrouilletenten	  
kunnen	  opstellen.	  Ons	  geweldig	  kookteam	  zal	  ook	  van	  de	  partij	  zijn	  om	  
jullie	  maagjes	  te	  vullen,	  zodat	  jullie	  zeker	  niets	  te	  kort	  komen.	  

Zoals	  we	  al	  vermeldde,	  is	  het	  dit	  jaar	  weer	  een	  tentenkamp,	  bereid	  je	  
daarop	  voor,	  dan	  wordt	  het	  mega	  plezant!!!!	  
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INFO	  INSCHRIJVING	  KAMP	  

In	  het	  midden	  van	  deze	  kampklepper	  vind	  je	  het	  inschrijvingsformulier.	  
Dit	  formulier	  moet	  volledig	  ingevuld	  worden.	  Je	  kan	  het	  formulier	  afgeven	  
aan	  de	  leiding	  op	  zondag	  of	  binnenbrengen	  bij	  Britt	  Pijpers	  (Meiboomlaan	  
1,	  2380	  Ravels).	  Het	  formulier	  moet	  ten	  laatste	  op	  14	  juli	  2014	  afgegeven	  
worden	  en	  bestaat	  uit	  volgende	  onderdelen:	  

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

– Een	  medisch	  formulier	  dat	  volledig	  en	  correct	  ingevuld	  moet
worden,	  zodat	  de	  takleiding	  hiervan	  op	  de	  hoogte	  gebracht	  kan
worden	  en	  gepast	  kan	  reageren.

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

Dit	  formulier	  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	  het	  15	  juli	  2014	  en	  wil	  je	  toch	  nog	  graag	  mee…	  	  of	  heb	  je	  vragen?	  Bel	  dan	  
naar	  naar	  je	  leiding	  of	  de	  kampverantwoordelijke:	  Britt	  Pijpers,

!!!	  Opgelet:	  De	  givers	  en	  jins	  hebben	  zich	  al	  ingeschreven	  op	  een	  andere	  manier,	  
maar	  moeten	  hun	  medische	  fiche	  (en	  andere)	  ook	  nog	  binnenbrengen.	  Voor	  
andere	  informatie	  over	  het	  giverkamp	  en/of	  jinkamp,	  zie	  verderop	  in	  de	  klepper.	  

Givers:	  Medische	  fiche	  en	  toelating	  van	  de	  ouders	  voor	  5	  juli	  2014.	  

Jins:	  Medische	  fiche	  en	  toelating	  van	  de	  ouders	  voor	  9	  juli	  2014.	  
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KAMPADRES	  

Op	  kamp	  krijgen	  wij	  héél	  graag	  post!	  Voor	  de	  mama’s	  en	  papa’s,	  broertjes	  
en	  zusjes,	  tantes	  en	  nonkels,	  oma’s	  en	  opa’s,	  vriendjes	  en	  vriendinnetjes	  en	  
andere	  postduiven	  die	  graag	  een	  briefje	  of	  kaartje	  sturen,	  mogen	  dat	  doen	  
naar	  dit	  adres:	  

Scouts	  Ravels	  

Naam	  Lid	  (tak)	  

Heirweg	  11	  

9290	  Berlare	  
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IK	  GA	  OP	  KAMP	  EN	  NEEM	  MEE…	  

De	  lijst	  die	  volgt	  is	  een	  beperkte	  lijst	  met	  een	  minimum	  aan	  stukken	  om	  
mee	  te	  nemen.	  Hou	  wel	  rekening	  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.	  

! SIS-‐kaart	  (af	  te	  geven	  aan	  de	  leiding	  op	  het	  kerkplein)
! Uniform	  (sjaaltje	  voor	  kapoenen;	  sjaaltje	  en	  hemd	  voor	  KW’kes	  en

Jonggivers)
! Veldbed	  /	  slaapzak	  en	  eventueel	  warm	  deken
! Kussen
! Handdoeken	  en	  washandjes
! Zeep	  /	  shampoo
! Tandenborstel	  /	  tandpasta	  /	  bekertje	  /	  kam	  of	  borstel
! Zakdoeken
! Pyjama
! Onderbroeken	  (minstens	  voor	  elke	  dag	  1	  paar)
! Kousen	  (minstens	  voor	  elke	  dag	  1	  paar)
! Gemakkelijke	  speelkledij	  (kleren	  die	  vuil	  mogen	  worden)
! Korte	  broeken	  /	  lange	  broeken
! T-‐shirts	  /	  dikke	  trui
! Zwemgerei
! Zonnecrème
! Stevige	  schoenen	  /	  sportschoenen	  /	  laarzen
! Keukenhanddoek
! Linnenzak	  (voor	  de	  vuile	  was)
! Drinkbus	  /	  zaklamp
! Fluovestje!
! CD’s	  (wel	  je	  naam	  opschrijven)
! Eventueel	  verkleedkleren	  (zie	  informatie	  per	  tak)
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	  Voor	  de	  jonggivers	  ook	  nog	  het	  volgende:	  

! Gamel
! Bestek
! Drinkbeker
! Rugzak	  en	  stevige	  stapschoenen
! Fiets	  (+	  eventueel	  fietstassen	  voor	  op	  3-‐daagse)

Wat	  neem	  ik	  NIET	  mee!!!!!	  

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

De	  leiding	  is	  niet	  verantwoordelijk	  voor	  verlies	  of	  beschadiging	  indien	  deze	  
toch	  meegenomen	  worden.	  

Zakgeld	  

Kapoenen	  en	  KW’kes	  hebben	  dit	  niet	  nodig!	  

Jonggivers	  mogen	  5	  euro	  meenemen	  voor	  op	  3-‐daagse.	  We	  zouden	  u	  als	  
ouder	  	  willen	  vragen	  niet	  meer	  mee	  te	  geven	  omdat	  zakgeld	  meer	  dan	  eens	  
een	  bron	  is	  van	  conflicten	  en	  jaloezie.	  
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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	  fiets	  naar	  de	  kampplaats.	  Hun	  bagage	  gaat	  mee	  
met	  de	  container.	  De	  bagage	  moet	  op	  donderdag	  17	  juli	  2014	  om	  19u	  
naar	  het	  scoutslokaal	  gebracht	  worden.	  

VERTREK	  

De	  vertrekuren	  zullen	  meegedeeld	  worden	  door	  de	  takleiding.	  Alle	  leden	  
krijgen	  een	  brief	  met	  praktische	  informatie	  over	  het	  kamp.	  Zoals	  
bovenstaand	  al	  vermeld	  werd,	  gaan	  de	  Jonggivers	  met	  de	  fiets	  en	  rekenen	  
we	  voor	  de	  kapoenen	  en	  KW’kes	  op	  be-‐rijd-‐willige	  ouders	  om	  ons	  veilig	  af	  
te	  zetten	  op	  de	  kampplaats.	  

AANKOMST	  

Op	  woensdag	  31	  juli	  2014	  worden	  de	  mama’s	  en	  papa’s	  om	  13u	  
verwacht	  op	  de	  kampplaats.	  Omdat	  het	  dit	  jaar	  een	  tentenkamp	  is,	  en	  er	  
nog	  veel	  opruimwerk	  is	  voor	  de	  leiding,	  vragen	  wij	  u	  om	  uw	  zoon/dochter	  
zelf	  op	  te	  komen	  halen.	  U	  kan	  dan	  zelf	  de	  bagage	  mee	  naar	  huis	  nemen.	  Wij	  
zullen	  ervoor	  zorgen	  dat	  de	  fietsen	  van	  de	  jonggivers	  terug	  in	  Ravels	  
aankomen.	  Heb	  je	  toch	  een	  fietsenrek	  of	  dergelijke,	  dan	  kan	  u	  zelf	  de	  fiets	  al	  
veilig	  mee	  naar	  huis	  nemen.	  	  
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BELANGRIJKE	  DATA	  OP	  EEN	  RIJ…	  

Kampen:	  

- Kapoenen: 26	  -‐	  31	  juli	  2014	  

- KW’kes: 24	  -‐	  31	  juli	  2014	  

- Jonggivers: 21	  –	  31	  juli	  2014	  

- Givers	  (Oostenrijk): 12	  –	  22	  juli	  2014	  

- Jins	  (Hongarije): 15	  –	  27	  juli	  2014	  

Binnenbrengen	  -‐	  ophalen	  bagage	  jonggivers:	  

- 17	  juli	  2014	  om	  19u	  aan	  de	  scoutslokalen

- Ophalen	  fiets	  na	  het	  kamp:	  tijdstip	  en	  datum	  wordt	  meegedeeld	  bij
vertrek	  op	  de	  kampplaats

Ophalen	  zoon/dochter	  op	  de	  kampplaats:	  

- 31	  juli	  2014	  om	  13u



Kapoenen	  KAMP	  

Dag	  kapoenen,	  

Het	  jaar	  is	  bijna	  afgelopen…	  Maar	  we	  hebben	  met	  z’n	  allen	  
wel	  van	  alles	  meegemaakt!	  We	  veranderden	  in	  oer-‐kapoenen	  
tijdens	  het	  weekend,	  bouwden	  grote	  zandsteden,	  speelden	  in	  
het	  bos	  als	  echte	  indianen	  (het	  bos	  dat	  trouwens	  vol	  
sherikanen	  zat!)	  en	  we	  dansten	  iedere	  week	  vol	  overtuiging	  
rond	  de	  kapoenenboom.	  

Maar	  het	  aller-‐gekste	  is	  ons	  vorige	  week	  pas	  overkomen.	  
Toen	  wij	  met	  zijn	  drieën	  naar	  de	  televisie	  zaten	  te	  kijken,	  
veranderde	  ons	  scherm	  in	  een	  ruisend	  beeld.	  Plots	  hoorden	  
we	  een	  stem…	  Het	  was	  geen	  mensenstem,	  maar	  een	  stem	  die	  
wij	  nog	  nooit	  hadden	  gehoord.	  	  

Dit	  is	  wat	  ze	  zeiden:	  
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Staan we nu aan? 

Jaaah, R-093! 
We staan aan. 

Pliieb ploeep bzziiiip 
krlink Dag Robo-Poenen. 

Waar zijn jullie? 

Ik heb wel gebakken 
bouten en moeren klaar 

staan he! 

ge bent toch niet op 
aarde geland zeker, 

komt maar snel terug! 

Krplonk van jullie Robo-
baas. Bliieep plooeeb 

brzzzt. 
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Kapoenen	  Scouts	  Ravels	  presenteren:	  

In	  samenwerking	  met	  volgende	  partners:	  

Robo-‐Poenen,	  schrijf	  je	  als	  de	  bliksem	  in	  en	  tot	  op	  kamp!	  

Groeten	  van	  jullie	  leiding:	  Lise,	  Floor	  en	  Johannes.



KW’kes	  

KW’KES	  OP	  GROEPSREIS!	  

Dit	  jaar	  gingen	  we	  voor	  onze	  jaarlijkse	  
groepsreis	  op	  1	  mei	  naar	  de	  Lilse	  Bergen	  
en	  het	  was	  weer	  een	  GROOT	  succes!	  De	  
kw’kes	  hebben	  het	  super	  goed	  gedaan	  
tijdens	  het	  laagte-‐parcours,	  
muurklimmen,	  vlotten	  en	  ravotten.	  Het	  
was	  een	  prachtige	  dag	  waarbij	  
teamwork	  centraal	  stond.	  Hierdoor	  
hebben	  de	  kw’kes	  zelfs	  hun	  krachten	  gebundeld	  om	  op	  het	  laatste	  moment	  
Wout	  Laeremans	  nog	  te	  overtuigen	  toch	  mee	  te	  gaan,	  waar	  wij	  super	  blij	  
mee	  waren,	  want	  je	  weet;	  hoe	  meer	  zielen,	  hoe	  meer	  vreugd!	  	  

De	  kw’kes	  zijn	  wel	  durvers,	  zeg!	  
Muurklimmen	  en	  in	  de	  speliobox	  kruipen	  
ging	  allemaal	  zonder	  problemen.	  Maar	  
een	  vlot	  besturen	  was	  voor	  sommigen	  
blijkbaar	  iets	  moeilijker…	  Gelukkig	  kwam	  
superleidster	  Britt	  jullie	  uit	  de	  nood	  
helpen!	  Het	  was	  een	  zware	  strijd	  om	  om	  
ter	  meeste	  tennisballen	  uit	  het	  water	  te	  
vissen,	  maar	  iedereen	  heeft	  enorm	  goed	  
meegewerkt	  en	  zijn	  beste	  beentje	  (of	  
moeten	  we	  zeggen	  “roeispaan”?)	  
voorgezet.	  	  

Omdat	  het	  zo’n	  mooie,	  warme,	  zonnige	  dag	  was,	  is	  de	  vraag:	  “Mogen	  we	  
straks	  gaan	  zwemmen”	  wel	  honderd	  keer	  gesteld!	  Na	  heel	  veel	  gezaag	  
mochten	  ze	  dan	  toch	  het	  water	  in.	  Plezier	  verzekerd!	  Gelukkig	  was	  iedereen	  
op	  tijd	  in	  de	  bus,	  net	  toen	  het	  ging	  regenen	  en	  zijn	  we	  goed	  aangekomen	  in	  
Ravels-‐City	  J.	  	  
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HET	  MEGA	  SPECTACULAIRE	  KW’KES	  KAMP!!!	  

Ooit	  heel	  heel	  heel	  lang	  geleden	  waren	  er	  geen	  mensen,	  geen	  huizen,	  geen	  
playstations,	  geen	  snoep	  (Waaaaat???	  Geen	  snoep)	  Maar	  er	  waren	  wel	  
planten,	  bergen,	  vulkanen,…	  	  En	  er	  waren	  ook	  echte	  Dinosaurussen!!	  

Op	  24	  juli	  2014,	  begint	  onze	  reis!	  En	  dat	  gaat	  als	  volgt…	  

We	  stappen	  in	  onze	  zelfgebouwde	  
tijdmachine,	  die	  zal	  ons	  225	  000	  000	  	  jaar	  
terugbrengen	  in	  de	  tijd,	  en	  we	  zullen	  landen	  
in	  het	  oerwoud	  in	  Berlare!	  

We	  stappen	  in	  de	  dinowereld	  op	  
donderdag	  24	  juli,	  op	  het	  oer-‐Ravelse	  

Kerkplein,	  om	  9	  uur	  stipt!	  We	  zouden	  aan	  de	  ouders	  van	  de	  kwkosaurussen	  
willen	  vragen	  of	  zij	  hun	  dino’s	  naar	  Berlare/	  dinokamp	  willen	  vervoeren.	  
We	  kunnen	  natuurlijk	  op	  het	  Kerkplein	  zien	  of	  we	  kunnen	  carpoolen.	  We	  
willen	  jullie	  ALLEMAAL	  in	  dino-‐outfit	  aantreffen	  op	  het	  kerkplein!	  	  

Op	  donderdag	  31	  juli,	  mogen	  de	  mama’s	  en	  papa’s	  jullie	  weer	  komen	  halen,	  
want	  dan	  zullen	  jullie	  volleerde	  kwkosaurussen	  zijn!	  

Daar	  zullen	  we	  opgewacht	  worden	  door	  onze	  
vrienden	  die	  ons	  gaan	  leren	  om	  een	  echte	  
Kwkosaurus	  te	  worden.	  Daarom	  verwachten	  
we	  jullie	  verkleed	  als	  dinosaurus	  op	  het	  
kerkplein,	  laat	  je	  fantasie	  maar	  werken!!	  

Daar	  zal	  het	  echte	  verhaal	  beginnen.	  	  Want	  	  
dinosaurussen	  kunnen	  echt	  gevaarlijk	  zijn!	  Er	  
zijn	  vleesetende	  dinosaurussen,	  plantenetende	  dinosaurussen	  en	  alles-‐
etende	  dinosaurussen.	  We	  zullen	  moeten	  gaan	  lopen,	  we	  zullen	  ons	  moeten	  
verstoppen,	  maar	  we	  zullen	  ook	  moeten	  vechten	  tegen	  de	  grote	  
dinosaurussen!!	  	  
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Leer	  deze	  dino’s	  al	  maar	  uit	  je	  hoofd	  want	  daar	  moet	  je	  heel	  erg	  voor	  
oppassen!!	  

Wij	  zijn	  alvast	  begonnen	  met	  onze	  Kwkosaurus	  gezichten	  te	  trainen!!	  Nu	  
jullie	  nog!!	  

Wij	  hebben	  er	  alvast	  heel	  veel	  zin	  in!!	  

Groetjes	  Wietske,	  Britt	  en	  Jolien!	  
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ZEER	  INGEKORT	  OVERZICHTJE	  

Het	  jonggiverjaar	  loopt	  stilaan	  ten	  einde,	  helaas.	  Wij	  geven	  jullie	  nog	  eens	  
een	  zeer	  ingekort	  overzichtje	  zodat	  jullie	  ouders	  kunnen	  zien	  dat	  wij	  niet	  
drie	  uur	  lang	  in	  het	  zand	  rollen	  (hoewel	  jullie	  er	  wel	  vaak	  zo	  uitzien).	  

Sjorren	  is	  DE	  jonggiveractiviteit.	  Hoe	  snel	  kunnen	  jullie	  een	  kubus	  sjorren?	  

Tijdens	  de	  examens	  verplaatsten	  we	  onze	  vergadering	  naar	  vrijdagavond	  
voor	  een	  potje	  discoschetsen,	  een	  spannend	  avondspel	  of	  een	  
quizje.	   Eén	  van	  de	  vragen:	  

-‐	  In	  welk	  geval	  komt	  
vandaag	  na	  morgen?	  
-‐	  In	  het	  alfabet!	  Zegt	  
Oscar	  vastberaden	  
-‐Nee	  Oscar,	  het	  gaat	  
niet	  over	  de	  letters	  
maar	  over	  de	  
woorden.	  
-‐	  Oh	  oh,	  in	  het	  
woordenbet	  dan!!	  	  

(Het	  juiste	  
antwoord	  was	  
woordenboek)	  
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Heel	  wat	  activiteiten	  volgden.	  Een	  bosspel,	  pleinspelen,	  carnaval,	  putten	  
graven,	  tegen	  de	  grond	  knallen	  met	  je	  fiets	  nadat	  je	  cool	  dat	  heuveltje	  nam	  
(wij	  denken	  ongewild	  spontaan	  aan	  Jasper),	  maar	  steeds	  hoorden	  wij	  
datzelfde	  zinnetje	  luiden:	  Oh	  liefste	  leiding,	  jullie	  bereiden	  zoveel	  leuke	  
activiteiten	  voor	  ons	  voor,	  waarvoor	  dank!	  Maar	  wanneer	  gaan	  wij	  eens	  VUUR	  
maken?	  	  U	  vraagt,	  wij	  draaien!	  De	  volgende	  zondag	  stond	  het	  plein	  in	  vuur	  en	  
vlam!	  	  Uiteraard	  werd	  er	  gebruikt	  gemaakt	  van	  de	  (uiterst	  moeilijke	  en	  
gevaarlijke)	  vuurtechnieken.	  Kijk	  en	  leer!	  

Door	  al	  dat	  vuur	  en	  die	  hitte	  op	  het	  
plein	  kreeg	  de	  zon	  weer	  zin	  om	  
zich	  weer	  helemaal	  te	  geven	  en	  
zorgde	  voor	  stralend	  weer.	  En	  ja,	  
wat	  doe	  je	  dan	  als	  actieve,	  
puberale,	  zwetende,	  fervente	  
jonggiver?	  Vlotten	  zegt!	  En	  dat	  was	  
zeer	  goed	  gelukt!!	  

Beste	  jonggiver,	  het	  jaar	  is	  nog	  niet	  afgelopen!	  Nee!	  Het	  beste	  moet	  nog	  
komen:	  dat	  mysterieuze	  en	  veelbelovende	  kamp	  in	  Berlare!	  See	  you	  there!	  
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HET	  KAMP	  

Wij	  hebben	  het	  al	  lang	  door.	  Jullie	  dromen	  stiekem	  al	  elke	  nacht	  van	  dat	  
heroïsche	  kamp,	  maar	  geen	  paniek,	  dat	  mag!	  Jullie	  leiding	  droomt	  er	  niet	  
alleen	  s’nachts	  van,	  ook	  overdag.	  Een	  bijkomende	  vraag	  luidt	  als	  volgt:	  WAT	  
WORDT	  DIT	  JAAR	  DAT	  -‐ZOALS	  ALTIJD	  GEWELDIG	  GOED	  VERZONNEN-‐	  
KAMPTHEMA???	  Wel	  liefste	  jonggivertjes,	  aangezien	  jullie	  lievelingsvak	  
geschiedenis	  is	  en	  jullie	  hier	  alles	  vanaf	  weten,	  maken	  wij,	  samen	  met	  jullie	  	  

Duuduuduuduuuum!!	  Ja	  hoor,	  wij	  hebben	  onze	  tijdscapsule	  al	  klaarstaan.	  
Deze	  capsule	  staat	  op	  ons	  te	  wachten	  in	  Berlare	  waar	  wij	  10	  dagen	  blij	  
zullen	  vertoeven.	  HOE	  gaan	  wij	  nu	  bij	  die	  capsule	  geraken?	  Uiteraard,	  met	  
de	  fiets!	  Berlare	  is	  ver	  dus	  onze	  fietstocht	  zal	  twee	  dagen	  in	  beslag	  nemen.	  
Eenmaal	  daar	  aangekomen	  springen	  wij	  in	  onze	  tijdscapsule	  en	  kan	  onze	  
reis	  vol	  oorlogen,	  indianen,	  Egyptenaren,	  holbewoners,…	  beginnen!	  ‘Amai,	  
dat	  klinkt	  leuk!!’	  Dat	  zal	  het	  ook	  worden!	  Schrijf	  je	  nu	  als	  de	  bliksem	  in,	  
want	  dit	  wil	  je	  toch	  niet	  missen?	  Begin	  juli	  ontvang	  je	  dan	  een	  hoop	  
informatie	  in	  je	  brievenbus	  zodat	  jullie	  ouders	  jullie	  met	  een	  gerust	  hart	  
kunnen	  laten	  vertrekken.	  	  

Wij	  hopen	  op	  een	  massaal	  aantal	  inschrijvingen.	  Jonggivers	  for	  the	  win!!	  
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LIEFSTE	  GIVERS,	   //NIEUWSFLASH//	  

Ook	  voor	  ons	  loopt	  het	  jaar	  stilaan	  op	  zijn	  einde…	  én	  (zeker	  voor	  ons)	  is	  het	  
kamp	  zéér	  dicht	  bij!	  Voor	  diegenen	  die	  het	  nog	  niet	  weten:	  Dit	  jaar	  gaan	  we	  
met	  de	  givers	  naar	  OOSTENRIJK,	  meerbepaald	  TIROL!	  Tussen	  de	  
bergtoppen	  zullen	  wij	  al	  jodelend	  wandelen	  en	  in	  de	  vallei	  zullen	  wij	  al	  
jodelend	  weer	  te	  slapen	  gaan.	  	  

Jullie	  hebben	  allemaal	  al	  een	  boel	  info	  gekregen	  over	  ons	  kamp,	  dus	  we	  
gaan	  niet	  meer	  te	  veel	  in	  detail	  treden	  J .	  (Als	  je	  het	  kampboekje	  nog	  niet	  
hebt	  gekregen,	  vraag	  dat	  dan!)	  

Wat	  jullie	  nog	  niet	  wisten	  is	  op	  welke	  rekeningnummer	  jullie	  kampgeld	  
gestort	  mag	  worden,	  bij	  deze:	  

Stort	  350€	  op	  rekeningnummer	  BE94	  4167	  0425	  1114	  met	  vermelding	  van	  
je	  naam.	  

Ziezo,	  jullie	  weten	  het:	  als	  er	  vragen	  zijn,	  STELLEN.	  

Voor	  de	  rest	  hebben	  wij	  alvast	  véél	  zin	  in	  het	  kamp.	  We	  zijn	  er	  vast	  van	  
overtuigd	  dat	  we	  suppervette	  dingen	  gaan	  meemaken	  en	  zien	  en	  dat	  we	  ons	  
kei	  hard	  gaan	  amuseren!	  

Bedankt	  voor	  het	  #awesome	  jaar!	  

Mieke	  en	  Pieter	  

#tirollol	  #flippo’s	  #bendegrieten	  #knopkeopen	  #cheer
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GROEPSREIS	  LILSE	  BERGEN	  

We	  vertrokken	  met	  twee	  
bussen	  richting	  de	  Lilse	  
Bergen.	  Hier	  aangekomen	  
was	  het	  domein	  nog	  gesloten	  
dus	  moesten	  we	  wachten.	  Kat	  
en	  muis,	  zakdoek	  leggen	  en	  
dikke	  Berta	  moesten	  voor	  
tijdverdrijf	  zorgen.	  

Toen	  het	  park	  open	  ging	  
konden	  we	  ons	  materiaal	  weg	  

leggen	  en	  het	  domein	  verkennen.	  Niet	  veel	  later	  
startten	  de	  activiteiten.	  De	  jonggivers,	  givers	  en	  
jins	  gingen	  voor	  het	  hoogteparcours.	  Na	  heel	  wat	  
valpartijen,	  blauwe	  plekken	  en	  een	  gescheurde	  
broek,	  kreeg	  heel	  wat	  volk	  honger	  en	  niet	  veel	  
later	  was	  het	  middag.	  Na	  het	  eten	  duurden	  het	  
niet	  lang	  of	  de	  eerste	  jonggivers	  gingen	  te	  water	  

waarna	  ook	  de	  kapoenen	  en	  de	  kw'kes	  hun	  
zwemgerief	  bovenhaalden.	  Niet	  veel	  later	  begon	  
de	  middagactiviteit.	  De	  givers	  en	  jins	  werden	  in	  
vier	  groepen	  opgesplitst.	  We	  deden	  een	  rupsspel	  
en	  plankspel.	  Daarna	  gingen	  we	  de	  go-‐cars	  halen	  
voor	  een	  koers	  in	  de	  bossen.	  Nog	  snel	  naar	  de	  
overkant	  op	  tonnen	  en	  toen	  te	  water	  met	  
waterfietsen.	  Ook	  daar	  werd	  er	  uiteraard	  een	  
koers	  gehouden.	  Er	  werd	  gestreden	  voor	  de	  eer,	  

er	  werd	  zelfs	  weer	  vals	  gespeeld	  (foei	  niet	  rond	  
de	  achterste	  boei).	  De	  dag	  zat	  er	  op,	  nog	  snel	  
een	  Eugeneke	  doen	  en	  we	  gingen	  weer	  uit	  
elkaar."	  

Christophe	  Van	  Dooren’	  
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JINCASSEREN	  

Om	  15u	  stonden	  we	  paraat	  om	  er	  stevig	  in	  te	  
vliegen.	  We	  begonnen	  met	  het	  kw'kes-‐	  en	  
jonggiverlokaal	  leeg	  te	  maken	  en	  bouwden	  
een	  podium	  	  waarop	  we	  de	  DJ	  installatie	  
konden	  zetten.	  Hierna	  hebben	  we	  de	  
verlichting	  gehangen,	  zowel	  bij	  de	  DJ-‐tafel	  als	  
aan	  de	  toog.	  Ook	  werden	  de	  pijlen	  geschilderd	  
en	  de	  drank	  gemaakt/	  klaargezet.	  Daarna	  
keerden	  we	  even	  naar	  huis	  om	  ons	  wat	  op	  te	  
frissen...	  

Toen	  we	  terug	  op	  de	  scouts	  waren,	  moesten	  
de	  laatste	  dingen	  nog	  in	  orde	  gebracht	  
worden	  en	  toen	  kon	  het	  feestje	  beginnen...	  

HET	  WAS	  EEN	  SUCCES	  
=	  	  

BEDANKT	  AAN	  IEDEREEN	  DIE	  IS	  GEKOMEN!!!	  
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BUITENLANDS	  KAMP	  

Er	  waren	  eens…	  

De	  beste	  jins	  van	  het	  land &	   	  hun	  zeer	  bekwame	  leiding	  

Tijdens	  een	  rustgevend	  weekend	  in	  de	  mooie	  bossen	  van	  Geel-‐Bel	  kregen	  ze	  

allemaal	  samen	  op	  hetzelfde	  moment	  een	  VISIOEN.	  

Waarom	  zouden	  we	  het	  fantastisch	  jaar	  niet	  kunnen	  

afsluiten	  met	  een	  mega	  bangelijk	  buitenlands	  kamp????	  	  

Met	  dit	  origineel	  idee	  in	  hun	  achterhoofd	  surfden	  ze	  (de	  

meesten	  met	  een	  Iphone,	  de	  anderen	  met	  een	  betere	  gsm)	  

het	  World	  Wide	  Web	  af	  en	  zochten	  ze	  naar	  hét	  beste	  land.	  

	  Uiteindelijk	  viel	  ons	  oog	  op	  het	  verre	  ….	  

Hongarije!!!!	  

Jullie	  hebben	  allemaal	  het	  kampprogramma	  al	  gekregen	  maar	  hier	  nog	  eens	  
een	  paar	  interessante	  zaken	  op	  een	  rijtje	  J	  
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Hongarije	  –	  Algemene	  informatie	  

Hongarije	  is	  een	  land	  in	  Centraal-‐Europa,	  van	  noord	  naar	  zuid	  doorsneden	  
door	  de	  Donau	  en	  grenzend	  aan	  Oostenrijk,	  Slowakije,	  Oekraïne,	  Roemenië,	  
Servië,	  Kroatië	  en	  Slovenië.	  	  

Kampverloop	  

Basisgegevens	  
Officiële	  
landstaal

Hongaars

Hoofdstad Boedapest
Regeringsvorm Republiek
Staatshoofd János	  Áder
Religie Rooms-‐

katholicisme	  55%,	  
protestantisme	  20
%	  

Oppervlakte 93.027	  km²	  [1]	  (0,
7%	  water)	  

Inwoners 9.982.000	  (2011)[
2]	  
9.939.470	  (2013)[
3](106,8/km²	  (20
13))	  

Overige	  
Volkslied Isten,	  áldd	  meg	  a	  

magyart	  
('God,	  zegen	  de	  
Hongaren')	  

Munteenheid Forint	  (HUF)	  
UTC +1	  (zomer	  +2)
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Wat	  gaan	  wij	  eigenlijk	  allemaal	  doen?	  

Rondtrekken	  
Een	  beetje	  cultuur,	  een	  beetje	  natuur,	  een	  beetje	  water,	  een	  
beetje	  tocht	  en	  natuurlijk	  heel	  veel	  avontuur	  en	  keiveel	  plezier!!	  
We	  slapen	  in	  iglotentjes,	  proeven	  van	  de	  Hongaarse	  keuken,	  
zetten	  eens	  een	  stapje	  in	  de	  wereld	  en	  gaan	  verschillende	  
plaatsjes	  bezoeken,	  maar	  we	  gaan	  vooral	  veel	  genieten.	  
Dit	  kampprogramma	  werd	  opgesteld	  als	  leidraad	  voor	  onze	  
tocht.	  Het	  kan	  natuurlijk	  dat	  we	  ergens	  langer	  blijven	  of	  ineens	  
iets	  leukers	  tegenkomen.	  We	  laten	  dan	  ook	  ons	  hartje	  spreken	  en	  kunnen	  
de	  planning	  te	  allen	  tijde	  veranderen.	  	  

Je	  eigen	  potje	  koken	  
In	  Ierland	  en	  op	  groepskamp	  heb	  je	  de	  luxe	  om	  van	  de	  kookkunsten	  van	  de	  
koks	  te	  genieten.	  Tijdens	  dit	  buitenlands	  kamp	  is	  het	  de	  bedoeling	  dat	  we	  
ons	  eigen	  potje	  koken	  op	  gasvuurtjes.	  Begin	  dus	  al	  maar	  te	  oefenen	  thuis!	  
Naar	  de	  winkel	  gaan	  doen	  we	  zelf	  of	  laten	  we	  over	  aan	  een	  aantal	  bekwame	  
jins	  die	  goed	  met	  geld	  om	  kunnen	  gaan	  J.	  Het	  geld	  wordt	  grotendeels	  door	  
de	  jins	  zelf	  beheerd.	  

Totemisatie	  
Tijdens	  het	  kamp	  krijgen	  de	  jins	  een	  totem	  en	  voortotem.	  We	  doen	  de	  
totemisatie	  op	  kamp	  omdat	  je	  elkaar	  tijdens	  het	  kamp	  nog	  beter	  leert	  
kennen.	  Je	  kan	  je	  karaktertje	  moeilijk	  12	  dagen	  verstoppen.	  Om	  een	  
voorbeeld	  te	  geven	  van	  een	  totem,	  zullen	  we	  de	  totems	  van	  jullie	  leiding	  
nog	  eens	  geven.	  Nick	  is	  een	  Doordachte	  Saïga	  en	  Kaat	  is	  een	  enthousiaste	  
spitsvogel.	  Je	  kan	  dan	  tijdens	  het	  kamp	  eens	  kijken	  of	  deze	  nog	  wel	  kloppen	  
J.	  Wij	  hebben	  deze	  namelijk	  al	  vele	  jaren.	  Over	  onze	  karakters	  mogen	  jullie	  
dus	  ook	  jullie	  zegje	  doen,	  ook	  al	  krijgen	  wij	  geen	  totem	  meer.	  Denk	  voor	  het	  
kamp	  gerust	  al	  eens	  na	  over	  de	  
karaktereigenschappen	  van	  je	  mede-‐jins,	  dan	  kan	  
de	  totemisatie	  vlot	  verlopen.	  Je	  kan	  ook	  al	  eens	  
kijken	  op	  de	  website	  van	  de	  Scouts	  en	  Gidsen	  
Vlaanderen	  om	  te	  zien	  welke	  totems	  er	  allemaal	  
zijn.	  https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kijk-‐
op-‐scouting/rituelen/totemisatie/totem-‐zoeker	  
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HET	  IS	  BIJNA	  ZOVER!!!	  AFTELLEN!!!!!	  
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Beste	  klepperlezers,	  

Wisten	  jullie	  al	  dat…	  ?!!	  

ü …wij	  benieuwd	  zijn	  of	  boer	  Koenraad	  even	  cool	  is	  als	  boer	  Willy?
ü …de	  jonggivers	  echt	  super	  goede	  vlotten	  kunnen	  maken?
ü …het	  kamp	  in	  Berlare	  echt	  kei	  vet	  wordt?
ü …de	  mannelijke	  givers	  af	  en	  toe	  best	  wel	  vrouwelijk	  kunnen	  zijn?
ü …het	  leidingsvirus	  de	  leiding	  een	  hele	  coole	  namiddag	  met	  een	  andere
tak	  bezorgd	  heeft,	  maar	  dat	  we	  onze	  eigen	  tak	  toch	  wel	  terug	  willen!

ü …Wietske	  een	  jaar	  naar	  Engeland/Italië	  gaat	  en	  dat	  we	  haar	  heel	  hard
gaan	  missen	  volgend	  jaar!

ü …Kaat	  stage	  gaat	  doen	  in	  Peru	  en	  dat	  we	  haar	  heel	  hard	  gaan	  missen!!
ü …een	  auto	  van	  800	  kilo	  is	  goedkoper	  dan	  800	  kilo	  hamburgers?
ü …onze	  lokalen	  er	  kei	  schoon	  gaan	  uitzien	  als	  de	  verbouwingen	  klaar
zijn!	  Maar	  dat	  we	  altijd	  helpende	  handen	  kunnen	  gebruiken	  op
zaterdag	  21	  en	  28	  juni!!!

ü …dagen	  1,4	  miliseconde	  langer	  duren	  elke	  maand	  en	  dit	  komt	  omdat	  de
rotatie	  van	  aarde	  trager	  wordt?

ü …leidster	  floor	  af	  en	  toe	  graag	  met	  haar	  gezicht	  tegen	  een	  raam	  loopt?
ü …koeienvlaai	  niet	  de	  lekkerste	  vlaai	  is?
ü …wij	  met	  de	  scouts	  een	  eigen	  supervette	  dancemove	  hebben?
ü …de	  grootste	  jojo	  ooit	  3	  meter	  en	  17	  centimeter	  hoog	  was	  en	  407	  kilo
woog?

ü …we	  dit	  jaar	  met	  heel	  veel	  leden
waren!!!	  WOEHOE!!!
▲ Kapoenen	  39/3
▲ KW'kes	  37/3
▲ Jonggivers	  35/4
▲ Givers	  15/2
▲ Jins	  9/2
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	  Adres:	  

Site:	  

Jachtweg	  42c,	  2380	  Ravels	  

http://scoutingravels.scoutnet.be/	  

Groepsleiding	  
Kaat	  Vanden	  Hoof	  

Nick	  Willems,	  

Kapoenenleiding	  

Johannes	  Sierens	  

Lise	  Luyts	  

Floor	  Vanelderen	  

KW’kesleiding	  

Jolien	  Segers	  

Britt	  Pijpers	  

Wietske	  Janse	  

Jong-‐
giverleiding	  

Dorien	  Slegers	  

Janne	  Vanden	  Hoof	  

Lotte	  Leemans	  

Femke	  Van	  Ginhoven	  

Giverleiding	  

Pieter	  Vanden	  Hoof

Mieke	  Luyts	  

Jinleiding	   Kaat	  Vanden	  Hoof	  


