
De Klepper 

In deze klepper vind je: 
– De zotste kampverhalen
– Informatie over website, uniform, inschrijvingen
– Het nieuwe jaarthema
– Leidingsvoorstellingen
– … en nog veel meer!
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Beste lid, ouder en andere lezers! 

Met veel vreugde en plezier gaan we dit jaar weer van start! 
Wij hopen op een jaar vol plein- en bosspelletjes en vele 
andere activiteiten die onze zondagen zullen vullen! 
Met  een kersverse leidingsploeg gaan wij proberen om er ook 
dit jaar weer een mega spectaculair en bangelijk jaar van te 
maken, dat niemand zal vergeten! Uiteraard kan dit niet zonder 
onze leden (van kinders tot pubers), daarom hopen wij jullie 
dan ook weer elke zondag te zien!  

Wij dromen al van het komende jaar, vol zotte activiteiten zoals 
een weekend met onze tak, het groepsweekend, het 
mosselfeest, tropical party en natuurlijk op het einde van het 
jaar het kamp. Maar voordat we daar werk van maken, stellen 
we jullie graag onze nieuwe leidingsploeg voor. Helaas zijn er 
weer enkele oude (en jonge) knotsen uitgevallen. We willen 
hen via deze weg alvast graag bedanken voor hun fantastische 
inzet de afgelopen jaren! Het gat van drie afscheidnemers 
wordt weer opgevuld wordt door zeven jonge piepers. Wij 
hebben het al lang gezien, de nieuwe leidingsploeg is “een 
grote tent vol talent”! J 

In deze klepper vindt u de spannendste kampverhalen uit 
Berlare, Oostenrijk en Hongarije, u kan kennis maken met de 
leuke en rare kantjes van leid(st)ers uit iedere tak en een 
bedanking voor onze afscheidnemende leiding. De rest van de 
klepper wordt aangevuld met de gebruikelijke wist-je-datjes, 
inschrijvingsinformatie en zotte foto’s. 

Veel leesplezier en een stevige linker! 

De hoofdleiding, 

Femke, Nick en Britt 
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Inschrijvingsdagen! 

Speciaal voor onze nieuwe leden, organiseren wij vanaf dit 
jaar twee inschrijvingsdagen! Op 12 en 19 oktober zit de leiding 

vanaf 17u paraat om alle nieuwe spruitjes in te schrijven. 
Daarnaast kan ook kledij besteld of gekocht worden. 

12/10 en 19/10 

Vanaf 17u 

Kindertjes inschrijven  
en kleren kopen/bestellen 

Inschrijvingsgeld moet niet ter plaatse betaald worden, dat 
gebeurt via overschrijving (40,00€). Kledij wordt liefst wel 

meteen betaald. Zie hieronder de prijzen. 

Sjaaltje (eerste gratis) 5,00 € 
Hemd 40,00 € 

Rok of broek 40,00 € 
Trui 20,00 € 
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De ‘regels’ betreft onze uniformen zijn als volgt:  
Kapoenen en kw’kes hebben een sjaaltje. Vanaf jonggivers 
komt daar ook een hemd bij. Jongere takken mogen, maar 
moeten geen hemd. Daarnaast kan je ook scoutstruien, 
scoutsbroeken en –rokken bestellen op de inschrijvingsdagen 
(12 en 19 oktober). 

Een uniform ziet er liefst zo uit: 

Kledij bestellen via onze scouts gaat enkel op de 
inschrijvingsdagen. Als je later nog tekens, broeken, rokken, 
hemden,… wil bestellen, kan dat bij Hopper. Sinds kort levert 
Hopper zijn bestellingen bij de Banier (Turnhout). Sjaaltjes en 
truien zijn enkel te koop op de scouts. 
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Met als jaarthema een ‘Tent vol talent’, wordt komend jaar in 
iedere scout en gids de eigen sterktes naar boven gehaald; in 
iedereen schuilt een held.  
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CHECK NU OOK ONZE NIEUWE WEBSITE! 

VOOR KAMPFOTO’S, 
AGENDA, 

BERICHTENBLAD, 
TAKINFO, 

EN ZO VEEL MEER… 
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De kampdata van Juli 2015 

(Givers: nog niet geweten) 

Jonggivers: 16 t.e.m. 26 juli 

Kwk’es: 19 t.e.m. 26 juli 

Kapoenen: 21 t.e.m. 26 juli 
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Het is jammer, het is helaas, maar ook dit jaar moeten we 
afscheid nemen van een stel leiders van eerste klasse. 

Floor, Johannes en Kaat, 

We weten echter dat jullie het nooit écht leuk hebben gevonden 
– dat is te zien aan de vrolijkste foto die wij van jullie tezamen

vonden (onder). Toch hebben jullie het uitstekend goed
volgehouden. Daarom willen we jullie graag bedanken voor de 

inzet, creativiteit en energie die jullie in de scouts gestoken 
hebben. 

Maar… Omdat we vinden dat jullie toch nog niet hard genoeg 
gewerkt hebben, zit jullie afscheidstekstje verwerkt in een 

raadsel. 

Veel plezier ermee! 
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Floor, 

Je . . . . . . . . . . . . . . . . (1) was redelijk kort, 

maar de grootte van je . . . . . . . . . (2) is echt een . . . . . .(3)! 

Wel meerdere dingen aan jou zijn . . . . . . . .(4) … 

Nog nooit huppelde iemand zo hard tegen ’t raam! 

Je was 1 jaar . . . . . . . .(5)  van de kapoenen, 

en kwam naar de scouts met mega hippe . . . . . . . . (6)! 

Een . . . . . . . .(7) gaat bij jou altijd binnen, 

maar nu moet je je carrière als . . . . . . . . . . (8) beginnen. 

Bedankt! 

Johannes, 

Ook jou gaan we natuurlijk . . . . . . . . . .(9) missen, 

je doorkruiste een Dikke Bertha  veld met wel of geen . . . . . . . 

. . . . .(10). 

Je bouwde kampen en . . . . . . . . . .(11) als de beste en 

bovendien, 

je had energie voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . (12). 

Liefst niet te veel . . . . . .(13) en . . . .(14). 

en je speelde . . . . . . . . . .(15)  alsof ’t was kinderspel. 

Je hebt heel wat jaren achter de kiezen, 

dus pak nu maar u . . . . . (16)! 

Bedankt! 
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Kaat, 

We zijn door uw afscheid maar een beetje in . . . . . . (17), 

je bent tenslotte al een oude zok. 

Op de scouts spelen, . . . . . . . . . .(18)  en zigzaggen 

en je brengt telkens iedereen aan het . . . . . . (19)! 

Je bent goed in . . . . . . . . . . . . .(20) doen, 

maar soms lach je wel echt als een . . . . . . . (21)! 

Geen zorgen Kaat, ook al zit je op nen berg 

in een ander . . . .(22), 

we staan nog steeds aan uwe kant! 

Bedankt! 
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Hoi mama en papa! 

Alles goed daar in Ravels? Hier wel! We zijn als 
 ‘robopoenen’ op de aarde aangekomen! We zijn 
geland met onze ufo, midden op de wei van boer 
Koenraad. We willen graag terug naar onze 
eigen planeet, maar daarvoor moeten we van de 
Robobaas VANALLES doen! We hoorden hem 
spreken op de radiocassette. 
We hebben al elektriciteit gemaakt en batterijen 
gevuld en morgen gaan we de melkweg overste- 
ken! We denken dat de enige echte Robobaas er 
gaat zijn! Spannend hé? 
Voor de rest hebben we nog veel leuke spelletjes 
gedaan. We zijn zelfs koeien gaan melken met 
boer Koenraad én hebben een schattig kalfje 
gezien!!! 
En had ik al gezegd dat het eten heel lekker is? 
En het is hier ook lekker warm! Nu ga ik stoppen 
met schrijven, ik moet gaan oefenen voor het 
kampvuur. 
Groetjes van alle kapoenen en van de leiding! 
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Hoipiepeloi Kapoenen! 

KLAAR KLAAR KLAAR? 

We beginnen aan een nieuw kapoenenjaar! 

BANAAN BANAAN BANAAN 

We gaan er tegenaan! 

SPELEN SPELEN SPELEN! 

We zullen ons zeker niet vervelen! 

Veel groeten, maar zéker geen zoenen, 

Van de ALLER ALLER ALLER grootste kapoenen! 

Carolien, Janne, Paulien, Mieke en Vincent 

POST SCRIPTUM: 
SPIN SPIN SPIN 

Kleur jij ons in? 
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Hallo daar! 

Mijn naam is Janne - Sfeervolle 
Maki - Vanden Hoof. 

Ik ben 18 jaar. 

Ik ben een meisje. 

Ik hou van turnen en tuimelen. Ik 
scouts graag. 

Later word ik zon. 
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Goedemorgen, -middag, -avond! 

Ik ben Vincent, Vinnie – Goedlachse 
Das – Doomen. 

Ik ben 16 jaar. 

Ik ben een knaap. 

Mijn hobby is scouts natuurlijk! 

Later word ik papa of vader. 
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Yooo iedereen! 

Ik heet Carolien – Speels 
Winterkoninkje – Wils. 

Ik ben 17 jaar. 

Ik ben een meisje. 

Het liefst ga ik naar de scouts en 
tennis ik. 

Mijn lievelingsberoep is tuinvrouw. 
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Dag kalkoenen! 

Ik ben Mieke – Dromerige 
Rivierdolfijn – Luyts. 

Ik ben 22 jaar oud. 

Ik ben een meisje. 

Mijn hobby is vissen (in mijn neus) 
en scouts. 

Als ik groot ben wil ik boerin 
worden. 
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Kapoenen, kapoenen, kapoenen! 

Noem mij maar Paulien – 
Zachtaardig Stekelvarken – De 

Kinderen. 

Ik ben 17 jaar. 

Ik ben een meisje. 

Ik speel graag tennis en spelletjes. 

Later wil ik liefst WC-madam 
worden.
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KW’kes, 

Het oude jaar is GEDAAN  

en het nieuwe komt er weer AAN! 

Jullie zien het; wij zijn BEESTEN,  

helemaal klaar om met jullie te FEESTEN! 

Iedere zondag staan we PARAAT,  

en wij hopen dat iedereen komen GAAT! 

HIER ZIJN WE DAN: 

♣ Naam: Femke Het Duifke
♣ Leeftijd: 2 jaar
♣ Woonplaats: In de eerste berk

naast de eerste berk 
♣ Hobby’s:  Andere duifkes spotten,

vooruit kijken, op mensen kakken 
♣ Specialiteit: Tegen ramen vliegen

en broeden 

♣ Naam: Christophe Den Aap
♣ Leeftijd: 12 jaar
♣ Woonplaats: Antwerpse Zoo
♣ Hobby’s : Boomklimmen en bananen

eten
♣ Specialiteit: KW’kes ontvlooien



KW’kes 

26 

♣ Naam: Pieter Het Varken Aan Het Spit
♣ Leeftijd : 98 jaar
♣ Woonplaats: In de stal van boer

Koenraad
♣ Hobby’s: In de uitwerpselen

rollen, aan het spit draaien
♣ Specialiteiten: Lekker zijn

♣ Naam: Nadine De Eend
♣ Leeftijd: 54 jaar oud
♣ Woonplaats: Op het kanaal Dessel-

Schoten 
♣ Hobby’s: Schooien, beetje dobberen
♣ Specialiteiten: Ambetant zijn

♣ Naam: Siebe De Rode Mier
♣ Leeftijd: 1 dag
♣ Woonplaats: Mierennest
♣ Hobby’s: Takken sleuren, naar

de koningin kijken, graven
♣ Specialiteiten: Bijten en de

eitjes beschermen
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Een reis door de tijd 

Onze jonggivers hebben nog enkele tekstjes geschreven over 
het mega super bangelijke toffe kamp van dit jaar. De 
creativiteit van onze jonggivers ontbrak zeker niet! Ze hebben 
zich volledig laten gaan en het resultaat vindt u hieronder. 

We vertrokken met de fiets op het kerkplein 
En zouden op 70km in Temse zijn 
maar die 70km werden er al gauw 80 
de jonggivers kennende, sterk en 
machtig 

De volgende dag meteen terug op de 
fiets 
30 km verder kwam de pech uit het 
niets 
Dorien met haar platte band 
er was weer wat aan de hand 

Heel wat later.... 
Zonder water... 
.. was de kampplaats in zicht 
alles opgesteld en die oogjes vielen 
algauw dicht 

Toen gingen we op 3-daagse in Gent 
iedereen nieuwsgierig en content 
's avonds de Gentse feesten 
Jonggivers echte feestbeesten 
Zwemmen was ook super goed 
allemaal van de glijbaan zoals dat 
moet! 

Na 3 daagse iedereen bekaf 
het was gewoon mega MAF! 
Op de kampplaats hadden we ook veel 
plezier 
dansen, zingen, spelen, afwassen, 
quizzen en schrijven op papier 
kortom het was een MEGA VET KAMP! 

Kato Van Der Linden 
(1e jaar jonggiver) 
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Ook de 2e jaars hebben een tekstje geschreven over het kamp 
met dank aan de enige echte Tom van Geldorp!  
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Het volgende tekstje is geschreven door Anneleen 
Ranschaert (rechts) en Eva Dierckx (links). Het is op het 
liedje van Spring, ‘Met de Trein naar Oostende of in dit geval; 
‘Met de Fiets naar Berlare!!! 

Refrein 
Met de fiets naar Gent - tringelingeling  
want daar is het altijd fijn - tringelingelingling 
op de Gentse feesten - tringelingeling  
daar gingen we helemaal los.  

Het was een lange hete fietstocht 
van Berlare naar Gent. 
Toen we gingen zwemmen  
waren we niet te temmen.  
Van de glijbaan  
gingen wij als een banaan. 
Het was wel even zwoegen  
maar dat zijn we wel 
gewend.  
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Beste jonggiver, 

Vandaag is de dag dat je het volgende scoutsjaar bent 
ingegaan. Nieuwe leiding en misschien ook een andere groep, 
maar wij hopen dat jullie het jonggiverjaar 2013-2014 niet rap 
zullen vergeten. Beste jongiver, vergeet onze actieve en minder 
actieve zondagen niet. Vergeet het discoschetsen niet, het 
vlotten, het sjorren, het maken van vuur, de goede sfeer. 
Vergeet ook zeker het kamp niet, en de superleuke driedaagse 
in Gent. Ja hoor, we hebben veel leuke dingen meegemaakt! 
Wij hopen stiekem dat we jullie nog eens horen vertellen over 
het voorbije jaar. Het ga je goed! 

Oke, na dit net iets te diepzinnige en emotionele tekstje nog 
even wat op lager niveau. Jonggivers, wij vonden het voorbije 
jaar echt super geslaagd en het kamp zeker! Wat jullie zeker 
niet mogen vergeten: paddenstoelen! En daarmee is alles 
gezegd! Tot de volgende! 

Dorien, Lotte, Femke en Janne 
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Naam: Lise Luyts 
Favoriete uitspraak: “RAVELS  HEEFT NOG 
NOOIT  VERLOREN!” 
Lievelingskleur: Alle kleuren van de 
regenboog 
Hobby’s: Wat dacht je nu? SCOUTS natuurlijk 
Beste programma: Thuis  
Lievelingseten: Pizza , Frietjes, een goei 
stukske vlees,… 

Lievelingsdrinken: Scoutscola  
Ik hou van:  Eten en naar de scouts komen  
Waar ben ik goed in: Huizen in elkaar metsen 
Wc papier: Vouwer  
Totem: Geliefkoosde vink  

Naam : Jeroen Van Dooren 
Totem : gevoelige lijster  
Lievelingskleur: Panda paars 
Hobby’s: Karate en scouts jenge!! 
Lievelingseten: frutjes ‘hoe vettiger hoe 
prettiger!’ 
Favoriete bezigheid: liedjes zingen op wc  
Wc papier: vouwer 
Specialiteit: leerkrachten helemaal zot maken 
Favoriete uitspraak: Kakske legge niemand 
zegge!!  

Naam: Lotte de Boer 
Totem: Opgewekte Maki 
Lievelingskleur: Licht blauw, maar niet te licht 
en zeker niet te donker! 
Lievelingseten: spaghetti van de scouts 
natuurlijk! 
Hobby's: tumbling, tennis en kindjes pesten op 
de scouts 
Velletjes WC-papier: 3 reepkes van 5 
Schoenmaat: 37,5 
Specialiteit: Snelwandelen 
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Naam: Lotte Leemans 
Totem: Energieke Mees 
Lievelingskleur: Limoengroen 
Lievelingseten: Bananen met ketchup 
Hobby's: Scouts like duhh! 
Hoeveelheid wc-papier: Hangt er vanaf of 
er een bruine vriend bij zit of niet... 
Vouwer/propper: Propper for life! 
Specialiteit: Mensen aangapen 

Naam: Marie-Line Ranschaert 
Totem: Dromerige Sifaka 
Bijnaam: Marieke  
Lievelingskleur: roos 
Lievelingseten: pizzaaaa! 
Hobby's: hockey en SCOUTS of course  
Hoeveel wc-papier: veel te veel 
Propper of vouwer: propper! 
Specialiteit: neusgaten spreiden (zie foto) & 
gehaktballen rollen. 

Naam: Jolien Segers 
Totem: Bewegelijke Manoel 
Lievelingskleur: Kakbruin 
Lievelingseten: Pureeeeeejj 
Hobby's: Naar de scouts gaan natuurlijk! 
Hoeveelheid wc-papier: Juist genoeg, ik hou 
wel van risico's... 
Propper of vouwer: vouwer 
Specialiteit: Mijn gat afvegen 
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Buiten de scouts heeft de Jonggiverleiding ook nog andere 
gemeenschappelijke hobby's: 

Sinds kort hebben wij een 
snelwandelclub opgericht 
namelijk 'De Rappe 
Stappers'. Nieuwe leden zijn 
altijd welkom! 

En wat is er nu leuker dan 
tuinkabouters spotten?? Kijk uit... 
ze zijn overal!! 

Na het snelwandelen hebben we 
soms nood aan wat ontspanning. 
Bloemblaadjes plukken is 
ideaal!  # FlowerPower   
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Giverkamp Oostenrijk ~ Elbigenalp 

Het scoutsjaar 2013-2014 stond voor deze groep givers voor 
een groot deel in het teken van het tweejaarlijkse buitenlandse 

kamp. Om verscheidene redenen hebben wij met een wrang 
gevoel moeten breken met de Ierland-traditie, maar zoals het 

een echt scout betaamt zijn we niet bij de pakken blijven zitten 
en introduceerden wij met behulp van een chocoverkoop en 

een carwash een nieuwe traditie, namelijk :     
OOSTENRIJK 

Jawel, Oostenrijk! En wat meer specifiek: Wij logeerden in Haus 
Rodenbach in het dorpje Elbigenalp in het district Reutte dat 

dan weer gelegen is in de deelstaat Tirol. U begrijpt dat dit niet 
bepaald bij de deur is en dat zowel de leden als de leiding en 

het kookpersoneel een zekere vorm van blijdschap vertoonden 
toen wij na een ellenlange busrit halt hielden bij ons typisch 
Oostenrijks huisje. We kwamen in de vroege avond aan dus 
nadat we ons geïnstalleerd hadden in de kamers, de nabije 

omgeving wat hadden verkend en natuurlijk wat gezellig met 
elkaar hadden getetterd kropen we allemaal onze kleine 

stapelbedjes in om ons hoofd en onze kuiten voor te bereiden 
op meerdere heldhaftige bergtochten. 
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De volgende morgen kon de eerste dag van start gaan en de 
weergoden bleken ons uitzonderlijk goed gezind te zijn. Onze 
eerste opwarmwandeling werd dankzij de hoge temperaturen 

en steile hellingen uiteindelijk al een eerste, kleine beproeving. 
Als voorsmaakje was de pittoreske Innerhofer Weg een 

perfecte opwarming om daarna de steile kuitenbijter richting de 
Grieβbach Alm die gelegen was op 1500 meter hoogte aan te 

vatten. Elbigenalp zelf is gelegen op een hoogte van 1039 
meter, maar het was achteraf bekeken een opwarming die wel 

kon tellen! Het bleef gedurende ons verblijf in Oostenrijk nog zo 
goed als elke dag zeer goed weer dus een plonsje in het 

plaatselijke zwembad of een ijskoude bergrivier was altijd meer 
dan welkom. 
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De kop was er af en we voelden ons klaar om de volgende 
dagen alles wat er enigszins hoog en fysiek beproevend uitzag 

te gaan beklimmen. En zo geschiedde! Met volle moed 
verslonden we berg na berg na berg met hierbij 2 mooie 

“hoogtepunten”. 

 De ene was de erg steile beklimming over ruw en glad terrein 
naar de Jöchelspitze die gelegen was op 2226 meter hoogte. 

Meerdere givers (en leiders en kookpersoneel) zagen 
gedurende deze tocht meerdere sterretjes, maar aangezien wij 
met Scouting Ravels een reputatie hebben die we hoog in het 

vaandel dragen en omdat we zelf natuurlijk ook met wat 
eergevoel zitten, zetten we allemaal een tandje bij en bereikte 
iedereen het kruis op de top waar we een prachtige groepsfoto 
maakten! We zijn natuurlijk ook wat dank verschuldigd aan het 

prachtige en motiverende liedje “Swimming” dat een 
welbepaalde giver met veel overgave uit zijn Nokia liet 

bulderen. 
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Het tweede hoogtepunt was verspreid over een tijdsperiode van 
twee dagen. Hoe is dat nu weer mogelijk? Awel, dat is mogelijk 
omdat wij voor de verandering nog maar eens een berg op zijn 

geklommen en ons hebben aangemeld bij een echte oer-
Oostenrijkse Berghütte! Na een bittere strijd, gestreden in 

verschillende groepjes, bereikte elke groep de bekende 
Hermann Von Barth Hütte. Deze Hütte was gelegen op 2131 

meter hoogte en zou die dag voor onze spaghetti zorgen en die 
nacht onze slaapplaats zijn. ’S Avonds zorgde de Hüttenwirt 

met zijn trekzak, zijn sfeerliederen en voor sommigen ook een 
Oostenrijks biertje voor een onvergetelijke avond waardoor we 

voldaan in onze beddenbakken konden kruipen om van een 
welverdiende nachtrust te gaan genieten. Sommigen besloten 

toen wat te gaan oefenen voor het wereldkampioenschap 
hardsnurken en er zijn naar verluidt kanshebbers op de titel!  
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Je gaat natuurlijk naar Oostenrijk om bergwandelingen te doen 
maar wij beseften dat we dit niet ELKE dag konden doen. Zo 
gingen we op een avond op zoek naar wie zijn roeping gemist 
heeft en misschien beter scherpschutter in het Belgische Leger 
geworden was. In ons dorpje was er net een nieuwe schietbaan 
voor karabijnen geopend en dat konden we niet zomaar laten 

voorbijgaan. Dit bleek uiteindelijk toch wat moeilijker dan 
verwacht aangezien de roos maar een mager ding was! 

Gelukkig beschikten sommigen onder ons over een waar killer-
instinct en gingen zij lopen met een winnaarsmedaille. Een 
enkeling werd voor zijn prestatie beloond met een olifantje, 

geen idee waarom… 

Tussendoor amuseerden we ons bij ons huisje met het maken 
van zwaarden, het gooien van speren, een tof minutenspel, het 
grave stoelenspel en heftige matchkes voetbal!  Enkele kilo’s 
lichter en een paar blessures rijker besloten we om toch maar 

te voetballen met onze schoenen aan.  
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Op een dag namen we de bus richting het nabijgelegen dorpje 
dat Bach heet. Hier bezochten we de plaatselijke 

fietsverhuurder en huurden we voor iedereen een degelijke 
mountainbike. Ons plan om het kleine alpendorp Madau te 

bereiken bleek na een flinke bak zweet en meerdere gebroken 
kettingen toch niet zo evident te zijn, maar willens nillens zijn 

we er geraakt en hebben we daarboven in Berggasthof Hermine 
(1308 meter hoogte) kunnen genieten van een lekkere 

Almdudler.  

 
We bezochten ook nog het dorpje Holzgau waar we een mooie, 
lichte wandeling maakten langs watervallen, mooie panorama’s 

en veel Oostenrijkse koebeesten. De bestemming van deze 
wandeling was Die Holzgauer Hängebrücke, de langste 

hangbrug van Europa met een lengte van wel 110 meter! Deze 
hing dwars over een vallei wat het buiten mooi ook vrij 

spannend maakte. 
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Aan het einde van ons kamp stapten we op de bus met als 
bestemming Reutte, de grootste stad van de omgeving. De 

buschauffeur had na enkele pogingen liever dat we het gewoon 
uitspraken als “Roojte” (zoals het hoort), maar op onze 

eigenzinnige manier bleef het toch grappig. De rit naar Reutte 
duurde dan wel een uur, maar aangezien ons doel zeker de 
moeite waard was klaagde hier niemand over. Wij gingen 

namelijk naar Reutte voor een stevig potje CANYONING! Dit 
houdt in dat je eerst (weer) een flinke afstand naar boven op 

een berg moet wandelen met een wetsuit (een soort van 
surfpak dat beschermt tegen onderkoeling) om daarna te 

plonzen in een bergmeer en de rivier te volgen naar beneden. 
Dit was natuurlijk geen doodgewoon wandelingetje. Sprongen 

van grote hoogtes en abseilen naast watervallen waren 
schering en inslag en ondanks het feit dat het toen pijpenstelen 

aan het regenen was, was dit een zeer memorabele dag vol 
plezier en adrenaline. 

Aan alles komt een einde en dus namen 
wij op 21 juli onze bus terug naar Ravels. 
Wij willen als leiding de givers nog eens 
bedanken voor de toffe tijd en hun inzet 
tijdens het kamp! Ook willen wij zeker 

onze kookouders, Ruben Van Nooten en 
Johannes Sierens, bedanken voor de 

overheerlijke maaltijden, hun 
aanwezigheid tijdens de wandelingen en 

inzet tijdens de spelletjes. 

De groeten en een stevige linker, 

Pieter Vanden Hoof en Mieke Luyts 
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Vind de date die echt bij je past! 

De Rolce Roys onder de datingsites voor singles opzoek naar een serieuze relatie 

Onze eerste persoon die zich kandidaat gesteld heeft is: NICK 
WILLEMS. Hieronder kan u zijn profiel bekijken om zo meer 
over hem te weten te komen. Het is een jongeman die niet 
zozeer opzoek is naar een serieuze relatie. Zijn levensmoto is: 
#YOLO#JeLeeftMaarEénKeer#JeBentWildEnJeJongtWat. 

Nick Willems is een man 
die op zoek is naar een 
vrouw. Hij is geboren op 
25/03/1992. 
Hieronder vindt u 
enkele vragen die Nick 
heeft ingevuld en graag 
wil delen met de Givers. 
Nick is zeker niet 
verlegen en staat open 
voor alles. Zelfzekerheid 
straalt ook af van zijn 
profielfoto. 

Hou je van iemand die weet wat hij wil en weet waar hij mee 
bezig is? Aarzel dan niet en neem zeker verder contact op met 
hem. Wat mooi meegenomen is, dat is zijn: moorddadig, 
subliem, magnifiek, prestigieus, voortreffelijk uiterlijk. 
Je kan hem altijd bereiken op het nummer: 0478.38.40.52 (op
eigen risico)
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Onze volgende kandidaat is een vrouw van 20 jaar die na lange 
tijd twijfelen toch da stap heeft durven zetten om haar aan te 
melden bij onze datingsite. De reden voor haar aanmelding op 
onze site is omdat ze van haar onzekerheid af wil en ook omdat 
ze radeloos is en een angst heeft om forever alone te blijven. 
Bij deze stellen wij u graag voor: DORIEN SLEGERS 
Bijnaam: Doortje of Dorothea (dit omdat het meer gelovig 
klinkt dan gewoon Dorien). 
 
Dorien Slegers is een 
vrouw die op zoek is 
naar een (knappe) 
man. Ze werd op 3 
oktober 1994 ter 
wereld gebracht. 
Vanaf die dag voelde 
ze haar contact met 
God al. Dorien is 
misschien dan wel 
eerder verlegen toch 
wil ze graag op zoek 
naar haar prins op het witte paard die haar kan beschermen 
tegen het kwade. Bent u die prins of voelt u zich 
aangesproken? Twijfel dan niet en contacteer haar op het 
nummer 0493.05.35.79. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

GODVRUCHTIG 
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Straalt klasse en kennis uit! 

Onze laaste kandidaat is een een dame met klasse 
die naast haar leven in de haut-culture ook nog een 
geheime passie heeft, namelijk haar computergames. 
Ze meldde zich aan op Elite dating omdat ze een man 
van standing wil vinden die haar liefde voor 
computers deelt. Maar ze wil zich met hem ook 
kunnen tonen op de modedefilé van Dries van Nooten 
en dergelijke. 

Wij stellen u dan ook graag voor aan Britt Pijpers. 
Een dame met adelijk bloed en feeling voor de mode 
en golf. Mannen zijn voor haar een hulp bij het 
shoppen en een gentleman tijdens sociale events. Ze 
moeten tegenover haar hun mannetje kunnen staan 
maar luisteren naar haar.  
Het is van groot belang dat ook hij standing heeft. De 
20 jarige kempische schone wil graag haar game 
skills aan u tonen! Als u interesse heeft kan u zich 
melden via deze site of een bericht van standing na 
laten op haar mobiele telefoon: 0497276102. 

Wilt u hen beter leren kennen? Kom dan elke zondag van 2 tot 
5 naar Jachtweg 42c, te Ravels! 
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Jin-Kamp Hongarije (door Christophe VD) 

Dag 1: Het vertrek 
Met de vlieger vertrokken we vanop Zaventem 
richting Hongarije, na 2 uur vliegen/slapen 
kwamen we terug aan de grond. 

Aangekomen in Boedapest pakten we de bus, 
metro, tram naar de camping. Hier stelde we 
onze tentjes op. Daarna gingen we Pest (vlakke 
gedeelte van Boedapest) 
verkennen. 

We verkenden Pest, het was er zeer warm en 
het plaatselijk bier/fanta stond niet overal even 
koud. 

Snel nog even een groepsfoto 
(uitgezonderd de fotograaf ) maken 
voor de St. Stephen's basiliek. 

En omdat we geen vuur hadden 
moesten we wel uit eten, gelukkig was er een goedkope 
(in Boedapest is alles veel goedkoper dan in België) pizzeria in 
de buurt die onze honger kon stillen. ‘S avonds nog even 
nagetetterd over de dag, het verloop van het kamp en 
jobstudenten en we konden ons bedje opzoeken. 
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Dag 2: Op naar Keszthely. 
Na wakker te zijn geworden door de warmte, 
braken we onze tentjes weer af en gingen we 
eten. Niet veel later vertrokken we richting de 
tram.

Na de tram (met airco) te 
hebben verlaten kwamen we op 
het station uit. Jammer genoeg moesten we op 
een ander station zijn (in Boeda) om te reizen 
naar onze volgende bestemming, we moesten dus 
de metro weer op. 

Eindelijk juist konden we na even wachten/ 
eten de trein op. En na wat slapen en 3 uur 
reizen kwamen we aan in Keszthely, waar 
we even zochten naar de camping. Snel de 
tenten opstelden en een groepje 
(Siebe, Marie-line, Carolien,Nick 
en Christophe) vertrokken op zoek naar gas 
voor op te koken en eten. 

In het centrum van Keszthely kwamen we te weten 
waar de winkels waren echter hadden ze geen gas, 
na het winkelen wat "spelen" en stappen kwamen 
we terug op de camping waar de rest al aan het 
eten was ( en de muggen ons opaten).

‘S avonds nog even een plons wagen in het 
zwembad van de camping (na sluitingstijd dus het 
was er niet al te druk) en we konden starten met 
het uitzoeken van de eerste totem voor Jeroen. Dit 
deden we op de pier met een tof uitzicht over het 
Balaton meer.
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Dag 3: het  termaal meer 
‘S morgens starten we met een wasje te draaien, 
met "WIP" (zuiver wit). Toen onze was aan de lijn 
hing vertrokken we richting het centrum voor ons 
ontbijt. Na het eten van onze pistolets vertrokken we 
naar Hévíz met de bus. 

Hier aangekomen pakten we snel 
allemaal een ijsje en smikkelde het naar binnen 
met "Phil Collins" (Brother Bear, Tarzan,...). 
Nog snel de plaatselijke winkeltjes in duiken en 
toen richting het termaal meer (meer dat licht 
radioactief is waardoor altijd warm).

Na het plonzen in het warm weer, en het 
schaken tegen de dames gingen we terug 
naar de camping. Ze waren mij kwijt 
ondanks ik op de afgesproken plek zat, van 
een ijsje was niets gezegd.  

Terug op de camping 
gingen we koken, echter ging het fornuis 
niet aan, mogelijk was de gas op. Na een 
opheldering door het campingpersoneel 
konden we eindelijk starten met koken 
(voor het eerst).

‘S avonds nog snel 2 Totems besproken (Nadine 
& Christophe) en we konden weeral te bed. 

Dag 4: Siófok Here we come! 
Het was weeral morgen, het zonnetje scheen en 
we moesten onze trein halen dus moesten we 
nog opschieten ook. Na het afbreken van onze 
tenten gingen we dus naar het station waar we 
op de trein richting Siófok stapten.



JINS 

48 

Na een lange treinrit kwamen we aan in Siófok, hier 
zochten we de toeristendienst (links in de 
watertoren) ER WAS AIRCO!!!. Na hier veel uitleg te 
hebben gekregen konden we vertrekken richting de 
kampplek maar snel nog eerst eten. 

Aangekomen op de camping hadden 
we al meteen last met de 
beveiliging, toen dat verholpen was 
konden we een plekje uitkiezen en 
weer een plons wagen in het meer.  

‘S avonds nog snel koken want we hadden 
honger maar de zon ging al onder. 

Avonds nog lekker gezellig 
zitten zingen en we konden 
uit gaan (waar Siófok om 
bekend staat). Wachtende op 

de bus werd er gezongen en eenmaal ginder 
leek het een echte uitgaansstraat. Toen we 
beslisten terug te gaan was de taxi nabij. 

Dag 5: leiding + Shoppen = LOL 
‘S morgens slecht gezind opstaan van 
gisterenavond ;), tijd voor een eitje. na het eten 
gingen  de minderjarigen zwemmen. 

De volwassenen namen de 
taxi (worden al een dagje 
ouder) richting den TESKO 

op zoek naar gas (om op te koken) en 
eten voor avonds. Na de winkel op zijn 
kop te hebben gezet, en versteld te 
hebben gestaan van de verscheidene 
worsten gingen we terug volgeladen naar ons stekje. 
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Uiteraard was de rest al aan het zwemmen, 
en we vonden ze niet. Nadat we de kreeftjes 
(verbrand) hadden gevonden doken de 
leiders ook het water in.  

‘S avonds het eten maken 
dat de volwassenen 
gekocht hadden en we 

konden aan de totems beginnen.

Na het bespreken van de totems 
(Siebe & Carolien) konden we 
wat over het kampvuur 
beginnen fantaseren met weer wat gezang. Echter 
waren de poorten dicht gedaan en moesten we 
inbreken op onze eigen camping. En Vincent ging 
helemaal los die avond terwijl Jeroen en Siebe de 
scoutstraditie ere hielde en een vlag zochten voor 
in de Jinco.

Dag 6: Pécs 
Toen we de volgende dag weer uit onze 
tenten moesten vluchten vanwege de hitte 
haalden we onze tenten weer neer. Volgens 
de receptie zouden we niet veel later een 
trein hebben naar onze volgende 
bestemming. Dit bleek op het station niet te 
kloppen dus gingen we met de trein terug 
naar het centrum. 

Echter hadden we 
deze trein gemist die 
ons naar het 
centrum zou 
brengen, we 
moesten dus nog 
iets langer bakken in 
de zon. 
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In het centrum hadden we besloten om te wachten op de bus, 
omdat dit nog even duurden gingen we snel winkelen en 
natuurlijk spelletjes spelen (het stoelen rugzakken spel). En 
natuurlijk ging een ijsje en een pizza er zeker in. 

Het was een zeer drukke bus, met wat 
gebreken. Soms kreeg ik en de persoon voor 
mij water van de airco over onze bolleke. Na 2 
uur slapen stapten we eindelijk uit in Pécs en 
zochten naar een plek om te slapen, 
“gelukkig” was er 1 plek. Wat later konden we 
eten. 

Toen het donker was 
konden we starten met de totems van Lotte 
De Boer en Vincent Doomen. Deze laatste 
viel deze in slaap waar wij dus niet mee 
konden lachen (al zijn de foto’s natuurlijk 
hilarisch). 

Dag 7: De TV-Toren 
Vandaag was het zover, we begonnen aan onze 
eerste beklimming, richting de Tv-toren. Wat er 
te beleven was wisten we niet maar de leiding 
wilde er koste wat kost geraken. 

Na een hoop gestapt, gespring en gepuf waren 
we er bijna, snel nog even bijtanken en op 
krachten komen. Eenmaal aangekomen bleek 
het een restaurant te zijn. 

We konden bovenop de toren even uitblazen, 
ons zweet verdween meteen. 
Natuurlijk konden er wat grappige foto’s vanaf 
en een groepsfoto. Na een drankje en wat te 
eten gingen we terug naar beneden. 
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Nog snel op een monument kruipen op onze toch naar 
beneden, waar we sommige (verborgen) kanten gezien hebben 
en wat van de omgeving konden zien. 

Toen we terug waren bij de tenten waren gingen 
er een deel naar de winkel waar ze het “JOLO” 
Hollands nog eens bovenhaalden. Na het eten 
gingen we naar het centrum om daar nog een 
totem te bespreken met een drankje. 

Dag 8: To Baja! 
Er brak weer een beestige dag aan, heel onze 
voortent zat vol mieren (toch aan mijn kant). 
Na het afbreken lieten we onze spullen achter 
bij de kampplek en gingen de 
bezienswaardigheden bekijken. 

Daar bezochten we een 
openlucht museum, een muziekmakende fluit, 
de dom van Pécs 

Nog snel een groepsfoto 
maken. 

We hadden echter nog geen 
eten, dit moesten we dus gaan 
halen. Een deel haalde de tenten en een deel 
ging naar de winkel. Alle rugzakken in de bus 
ging moeilijk gaan dus namen we de taxi. 

Nadien vertrokken we met de bus naar Baja, 
hier wisten we al snel waar we heen moesten 
gaan, stelden ons tentje op en gingen aan de 
slag met het eten. ‘S avonds besproken we 
de laatste totems. 
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Dag 9: Net geen goulash:( 

Na een stevig ontbijt konden we er weer 
helemaal tegenaan (al zat er 
wel wat anti-kleef in het 
eitje). We gingen naar een 
soort vuurtoren een 
kilometer verderop. 

Natuurlijk was het weer tijd voor een 
spelletje, hier was een afgebroken gebouw 
perfect voor. Na kiekeboe te hebben gedaan 
zetten we onze toch voor naar de vuurtoren. 

Maar we stopten weer, deze keer voor een 
drankje (wat weeral niets kostte). Er was een 
speeltuin bij waar we weer het klein kind uit 
hingen. 
Na het bekijken van de toren, 
en kennis gemaakt te hebben 
met “de sok” gingen we naar 
de kampplaats om ons om te 

kleden. Toen gingen we in het centrum een 
trein regelen maar deze kwam nooit opdagen. 

En het moment van de waarheid, we gingen op 
restaurant voor de echte Hongaarse goulash. Maar 
we konden onze ogen niet geloven toen het weer niet 
op de menu kaart stond. Vele konden de menukaart 
zelfs niet lezen en bestelde blind iets, iets wat goed in 
de smaak viel. Na nog wat te bespreken in de pub 
keerde we terug naar ons tentje. 
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Dag 10: Terug in pest. 

We braken de volgende morgen ons kamp af en gingen weeral 
richting het busstation. Nick, Siebe en Jeroen gingen eten halen 
terwijl de rest naar de buspaal ging.  

Hier hebben we zeer snel gegeten (aan de lopende 
band bijna) gelukkig was de buschauffeur goed gezind 
en wachtte hij op ons. 

In de bus gingen we allemaal nog 
eens door onze totem papieren, 
we hadden nu iedereen gehoord 

dus konden de perfecte match vinden. 

Terug aangekomen in 
Pest begonnen we te zoeken waar we waren, 
gingen naar de wc en zagen dat we op onze 
oude camping waren. We gingen eerst op 
zoek naar een nieuwe camping, kwamen 
onderweg nog reclame tegen voor een tour 
bus (morgen meer info). We namen de vorige 
camping. 

Eenmaal aangekomen stelden we snel onze 
tenten op en zagen dat er nog een scouts in 
de buurt was komen staan. Nadien zijn we 
weer gaan winkelen en begonnen te koken. 
Toen het donker was besproken we nog even 
allen totems en waren we er bijna bij iedereen 
uit. 

Dag 11: Goulash!!!!!!! 
Na onze late avond stonden we toch weer vroeg 
op vanwege den warmte in de tent. We hadden 
besloten om de toerist uit te hangen dus moesten 
we na het eten naar het eerste opstap punt 
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Na wat wachten (de bus zat te vol) kon onze 
tour ook beginnen. We leerden hier nieuwe 
talen bij en ook een geweldig liedje dat 
tijdens de tour afgespeeld werd. 
 
 
We zagen heel Boeda en Pest vanuit een bus 
met een hoop info erbij, een betere les “Boedapest” kon je niet 
hebben. We stapten op verschillende punten af om zelf ook op 
verkenning te gaan. ‘S middags hebben we gegeten in het park 

 
‘S avonds was het moment, we hadden eindelijk 
een restaurant gevonden waar ze goulash 
serveerde, het was zeker anders dan thuis maar 
ook zeer lekker. 
 
Ook het hebben we deze 
avond nog een tour gemaakt 

op de Donau met de boot en ook hier 
kregen we info. ‘S avonds nog wat 
gedronken in een plaatselijk “gewoon” café. 
En zochten weer ons matje op. 
 
 
Dag 12: BBQ op kamp? 

 
Het was zover, onze laatste volledige dag op 
kamp, en natuurlijk gingen we onze tour 
voortzetten maar dit keer een stuk trager. 
 
Helaas was niets open toen we 
er kwamen, dus gingen we 
maar een drankje nuttigen. We 

waren een paar leden kwijt maar die vonden 
hun weg terug. 
 

Toen we terug waren voor ons 
avond eten gingen we  naar de winkel voor een 
geweldige BBQ* voor te berijden. 
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Al snel was alles gesneden, 
geschild en waren de 
wegwerpvuurtjes aangestoken. Al snel 
ging het vlees er op (waar de 
worstjes zeer goed van gekruid 
waren). Alles was lekker, we kregen 
het zelfs niet op. 

Niet veel later was het donker, het 
moment was aangebroken. We begonnen 
met het uitdelen van de totems. Aap, 
schaap, lijster, paard, forel,… alles kwam 
aan bod maar het ging ook zeer snel, want 
voor we het wisten was het al weer tijd om 
ons slaapzakje op te zoeken. Dit keer 

deden we iets waar we al lang naar uitkeken. Bijna iedereen 
sliep onder open hemel. 

Dag 13: Bay Bay Hongarije 

Morgens ontwaakte we in de zon, maar het was eens niet te 
warm. We moesten wel beginnen met opruimen, we hadden 
namelijk een druk schema. 

We ruimde dus onze tentjes weer op, deden 
nieuwe propere kleren aan voor terug aan te 
komen in België. Gepakt en gezakt gingen we 
nog snel kijken in de stad. 
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Tijdens het zoeken naar een teken voor op 
onze hemden van Hongarije viel alles in 
het water, letterlijk! Voor het eerst in 13 
dagen begon het daar ‘te regenen dat het 
kletterde’. De straten stonden binnen de 
minuut blank. 

Niet veel later was het 
over. We zochten en vonden de tekens voor 
op de hemden, toen gingen we de richting 
de luchthaven. Hier checkten we in en 
gingen eten. 

We deden onze laatste centjes op en gingen 
de vlieger in, na 1.5 uur slapen kwamen we 
aan in België waar onze ouders klaar 
stonden, net zoals een bad/douche en een 
wasmachine. 
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Beste klepperlezers! 

Wisten jullie al dat... 
þ Het kamp weer supermega awesome was?!

þ Boer Koenraad een beetje ne gekke was?!

þ We 9 nieuwe leiders hebben en dus nu een recordaantal leiders (19)?!

þ We een gloednieuwe website hebben (www.scoutingravels.be)?!

þ De givers de tuin van leidster Britt en Janne mogen gaan poetsen?!

þ Alleen vrouwelijke muggen kunnen steken?!

þ Het oog van een struisvogel groter is dan zijn hersenpan?!

þ Leider Nick beter een Vergeetachtige Saiga was geweest?!

þ De givers liever op hun kamer Mario Cart spelen dan buiten de mooie

natuur verkennen?!

þ Leidster Kaat in Peru is en niet meer terug naar de scouts komt?!

þ Leider Johannes en leidster Floor op de robopoenenufo zijn blijven

zitten en niet meer terug naar de scouts komen?!

þ Leidster Wieters nog wel terug komt?!

þ Een vlo 350 keer zijn lichaamslengte ver kan springen?!

þ Als wij 350 keer onze lichaamslengte ver willen springen, dat over 7

voetbalvelden zou zijn?! COOL!

þ Een krokodil zijn tong niet kan

uitsteken?!
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De hoofdprijs gaat naar Daan Seurinck. Hij moet deze eerste 
plaats delen met leidster Lotte (kijk goed op de achtergrond). 
Op de 2e plaats staan Louise De Kinderen en Hanne Van 
Dooren. 
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Adres: 

Site: 

Jachtweg 42c, 2380 Ravels 

http://www.scoutingravels.be/ 

Groepsleiding 

Britt Pijpers 

Nick Willems 

Femke Van Ginhoven 

Kapoenenleiding 

Janne Vanden Hoof 

Mieke Luyts 

Paulien De Kinderen 

Carolien Wils 

Vincent Doomen

KW’kesleiding 

Pieter Vanden Hoof 

Femke Van Ginhoven 

Christophe Van Dooren 

Siebe Peeters 

Nadine De Boer 

Jong-giverleiding 

Lise Luyts 

Jolien Segers 

Lotte Leemans

Marie-line Ranschaert

Lotte De Boer 

Jeroen Van Dooren 

Giverleiding 

Nick Willems 

Britt Pijpers 

Dorien Slegers 




