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Voorwoord
Gegroet allemaal!
Wij zijn verheugd dat het nieuwe scoutsjaar al weer
van start is gegaan!
Het vorige jaar hebben we weer op een leuke manier
kunnen afsluiten, met ons kamp in Opoeteren.
Het kamp was naar onze mening zeer geslaagd! De
givers verkenden de Ardennen, de jins zochten het
iets verder en trokken rond in het mooie Kroatië.
Benieuwd wat jullie ‘kleine’ spruit allemaal heeft
meegemaakt? Lees dan zeker verder in de eerste
jaareditie van onze Klepper!
Het nieuwe jaar gaat van start met een kersverse
jonge leidingsploeg waar we trots op zijn.
Liefst 7 jins zijn er helemaal klaar voor om leiding
te worden en er een spetterend jaar van te maken.
Verder zijn er nog vijf ‘oude(re) rotten’ die hen
bijstaan!
Wat ook zeker het vermelden waard is, is dat onze
scoutsgroep dit jaar 40 jaar bestaat!
Dit kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan! In
1972-1973 werden de Sint-Martinusgidsen en SintServaas scouts opgericht. Er nu zijn al heel wat
jaren verstreken en heel wat oud-leiding en
sympathisanten zijn de revue gepasseerd. Zin om
elkaar nog eens terug te zien? Dit kan! Een
goedgevuld weekend vol activiteiten wordt voor oudleiding, leden en ouders gepresenteerd. Het
feestweekend zal doorgaan van 5 tot 6 oktober! Meer
informatie over het feestweekend staat verder in de
klepper.
Dit jaar bestaat de hoofdleidingsploeg uit Nick
Willems en Kaat Vanden Hoof. Johannes Sierens stopt
dit jaar met deze functie maar blijft nog steeds
actief als leider van onze jongste leden, de
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Voorwoord
kapoenen. Wij willen hem nog eens bedanken!

Als er vragen zijn of dergelijke, voelt u zich dan
niet verveeld om deze te stellen. Dit kan op de
scouts, via email of via telefoon.
Verder willen wij nog zeggen dat wij er alvast zeer
veel zin in hebben en hopelijk mogen wij uw kind dit
jaar verwennen met knotsgekke activiteiten!
Stevige linker,
Nick Willems en Kaat Vanden Hoof
Contact:
Nick Willems:
Kaat Vanden Hoof:
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Inschrijving
Wil jij dit scoutsjaar zeker niet missen?!
Schrijf je dan vliegensvlug in! Ben je
nog niet zo zeker? Geen probleem! Je
mag altijd eerst een paar keertjes
komen proberen!
Inschrijven kan vanaf 22 september!
Doordat de werkingskosten gestegen zijn, zijn we
helaas genoodzaakt om de lidgelden en kampgelden een
beetje te verhogen. We proberen deze nog steeds zo
laag mogelijk te houden. Het lidgeld van dit jaar
bedraagt €35 voor het hele jaar. Om misverstanden te
voorkomen vragen wij u dit lidgeld via overschrijving
te betalen op het rekeningnummer: BE46 4167 0371 0136
met vermelding: LIDGELD + NAAM LID + TAK.
Meestal is het mogelijk om een deel van het lidgeld
en/of kampgeld terug te trekken. Hiervoor kunt u best
eens horen bij uw ziekenfonds.
Voor nieuwe leden is het noodzakelijk om ook een
medische fiche en inschrijvingsformulier in te
vullen. Deze kunt u vragen aan de leiding of wordt
door de leiding meegegeven. Het
inschrijvingsformulier kunt u ook vinden op onze
site!
Als uw kind al lid is en er zijn veranderingen
gebeurd betreffende de medische of psychosociale
toestand van uw kind dan is het ook noodzakelijk een
nieuwe medische fiche in te vullen!!!
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Uniform
Als scoutsgroep onderscheiden wij ons van de andere
jeugdbewegingen met een supervet uniform!
Hieronder zie je de plaatsing van de kentekens.
De data van de kledingverkoop worden doorgegeven in
het berichtenblad. Daar kan je onder andere hemden,
broeken, rokken, sjaaltjes, T-shirten en truien
vinden.
De truien, T-shirten, sjaaltjes en dergelijke kunnen
enkel via onze scouts aangekocht worden. Voor hemden,
broeken, rokken, enz. kan je ook terecht bij
scoutswinkel Hopper (zie p.).
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Jaarthema
Hoe eenvoudig 'buiten spelen' ook mag klinken, toch
is het ons nieuwe jaarthema!
WAT verstaan wij
onder 'Spelen bovenal
overal?'

VLAANDEREN BUITEN
VAN JONG TOT OUD

OP VERKENNING

RESPECT MAN

ONTDEKKEN

GAS(t)VRIJ

Wil je meer te weten komen over het jaarthema & dans
of ben je op zoek naar meer informatie, surf dan even
naar https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/
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Afscheidnemende leiding
Neem kennis met…

De vrienden van Scouting Ravels

Het is weer zover… Een nieuw scoutsjaar, en dus ook
een nieuwe leidingsgroep. Dit betekent dat we ook dit
jaar afscheid moeten nemen van een paar pareltjes.
De woorden schieten ons te kort.
Al goed hebben Samson en Gert enkele liederen
geschreven. Aanschouw: hun nieuwste hits.
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Afscheidnemende leiding
AHOE AHOE AHOE
Heel heel heel lang geleden
toen was er eens een lieve meid,
daar rekende men op
dat zij werd een goede leidster.
– Ja, maar werd zij ook een
leidster?
Ja, het meisje heette Mieke en
haar achternaam was Blockx.
Ze holde door de bossen met een
lach
en ze speelde met de kind’ren
elke dag.
REFREIN:
Van je joebadoebadoe,
van je joebadoebadoe,
Ze was een zotte doos
en onze grote trots.
Van je joebadoebadoe
van je joebadoebadoe
We dansen in een ronde
en lang leve den Blockx!

© Samson en Gert - Joebadoebadoe

Niet zo heel lang geleden,
toen was zij al leidster voor
meer dan zeven jaar.
– En deed zij alle takken?
Ja, bijna alle takken.
Toen besloot Mieke te stoppen
en wij treurden dan om haar.
En altijd als j’iets op je
lever had,
dan kwam Mieke en ze
knuffelde u plat.
Van ahoe ahoe ahoe,
van ahoe ahoe ahoe,
We gaan ze moeten missen,
al werd het misschien tijd.
Van ahoe ahoe ahoe
van ahoe ahoe ahoe,
Dan kwam Mieke binnen,
“Alé mannen, stopt met da
gebleit!”

Heel heel heel lang geleden
toen waren er de gidsen voor
meisjes jong en oud.
– Waren er wel jongens?
Ja, de scouts van Ravels.
Na een tijd speelden zij samen
en dan was Mieke erbij.
En altijd als ons Mieke
binnenkwam,
dan danste en dan zong de hele
stam

REFREIN 2x

REFREIN
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Afscheidnemende leiding
© Samson en Gert – We gaan naar
de maan

HIJ GAAT NAAR DE MAAN!
G: De Ruben is een echte scout,
maar nu zal hij moeten gaan.
S: Hij zou zelf ook anders
willen,
maar er komt een nieuwe missie
aan.

G: De Ruben, we gaan u
missen,
tijd om weg te gaan.
S: Ik lig hier in mijn
mandje,
en ik sta niet op de maan.
G: Op de scouts is het te leuk, G: Nee, dit is de aarde hier,
en op het werk is het te saai.
dat is toch heel gewoon.
S: Toen kreeg De Ruben telefoon, S: We zullen nog wel eens
en zijn tas is al gepakt.
bellen,
met de astrotelefoon!
REFREIN 2x:
Hij gaat naar de maan,
REFREIN 4x
Hij gaat naar de maan,
We zijn bang maar hij is oud
genoeg,
in koor roepen wij: ‘Doeg!’
Hij gaat naar de maan!
S: Hij had een hele carrière
als leider bij de scouts.
G: Het was een brave jongen,
hij was niet dikwijls stout.
S: Met De Ruben kon je lachen,
maar soms rolde er een traan.
G: En feesten met De Ruben,
dat was een potje banaan!
REFREIN 2x
G: Te voet naar Scherpenheuvel,
hij heeft al goed getraind.
S: Maar gaan wandelen op de
maan,
het is een hele strijd!
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Afscheidnemende leiding
© Samson en Gert – Op, op, alles
is op

WEG, WEG, HIJ IS WEG
REFREIN 2x
– Hé, waar is die rosse
leider?
– Weg, weg, die is weg.
– En waar is de friet met
stoofvlees?
– Weg, weg, die is weg.
– Maar waar is de Krikke dan?
– Weg, weg, die is weg.
– Geen spek met ei meer in de
pan?
– Weg, weg, allemaal weg.

REFREIN
In winter en in zomer,
altijd droeg hij zijn
scoutsbroek.
Met zijn berg-botinnen
kwam hij dan van achter den
hoek.
De Krikke, we zullen hem
missen,
altijd als laatste wakker op
kamp.
Hij moest soms wel eens
slapen,
maar dat was ook geen ramp!

Kristof die goede leider,
zit nu niet meer op de
scouts.
Hij ging denken aan zijn
toekomst
en vond zichzelf te oud.

REFREIN 3x

Kristof die kon goed koken,
hij was gul met boter en
zout.
Hij hield van spellekes
spelen
en ravotten in het woud.
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Afscheidnemende leiding
© Samson en Gert – In de
disco

ZONDER RUBEN
REFREIN
Zonder Ruben, oo-oo-oh 
gaan we huilen, oo-oo-oh 
gaan we mokken,
gaan we bokken,
lopen we mensen van hun
sokken,
zonder Ruben, oo-oh!

In de disco, oo-oo-oh 
Met de Ruben, oo-oo-oh 
Gaan we zingen,
Gaan we swingen,
Gaan we op de tafel springen,
Met de Ruben, oo-oh!
Heel de avond gaan we dansen,
een goei liedje alsjeblief.
Dan dansen we met Ruben,
want we vinden hem toch zo
lief!

Ruben besloot te gaan werken,
op een mooie zomerdag.
Daarom moest hij dan stoppen,
met een wimpel en een vlag.
De Leeman kon goed klussen,
geen taak was hem te zwaar.
Maar als je dan wou gaan
dansen,
ging hij mee zonder gemaar!

REFREIN

REFREIN 2x
Vraag het aan alle leden,
maar Ruben is ne zot.
Laat hem even doen,
en je lacht jezelf verrot.
Op zondagavond naar Oostende,
een hele race zijn kot.
Zijn laatste kamp in Limburg,
hing hij in de bomen als ne
God!
REFREIN 2x
'k Zou nog uren kunnen
doorgaan,
maar dat gaat toch veel te
traag.
We gaan maar naar de disco,
want dat doet de Ruben graag!
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Afscheidnemende leiding
© Samson en Gert – In het
oerwoud

MET DE JEEP
REFREIN:
Met de jeep reed de Jan,
met een stoet vliegende eieren
om hem heen.
Met de jeep door de bossen,
in de bossen ben je nooit
alleen!
Met de jeep naar den bakker,
met een stoet eclairs om Jan
heen.
Met de jeep naar de scouts,
want hij voelde zich zo alleen.
G: D'r was eens een eenzaam
jongetje, hij danste door het
bos.
S: Toen zag ‘ie witte lokalen
en hij ging helemaal los.
S: Jan speelde heel graag
spelletjes, maakte vriendjes
als een baas(je).
G: Hij had altijd trek in eten,
S: of het nu wel of niet
vervallen was.
G: Het was al heel snel
duidelijk
S: Jan kwam bij de scouts.
S+G+K: Bij de scou ou outs,
bij de scou ou outs,
bij de scou ou outs.
REFREIN
S: Na al die vele jaren,
werd Jan er één van ons.
G: We leerden hem snel kennen,
absorbeerden als een spons.

G: Jan maakte heel graag
mopjes, joeg iedereen op stang.
S: En hij had gemeen lachje,
S+G: maar wij zijn niet bang!
S: De Jan was niet te straffen,
G: vraag dat maar aan Steven P,
S+G+K: in ie-ie-ie,
in ie-ie-ie
in ie-Ierland!
REFREIN
S+G: Olifanten, olifanten,
olifanten, hee
K: Lanterfanten,
lanterfanten, lanterfanten,
hee
S+G: Slingerplanten,
slingerplanten,
slingerplanten, sjee
K: Sympathisanten,
sympathisanten,
sympathisanten, sjee
S+G+K: Olifanten, olifanten,
lanterfanten, lanterfanten
slingerplanten,
slingerplanten,
sympathisanten,
sympathisanten!
G: De Jan gaat nu opzij,
S: zijn carrière is voorbij…
S+G+K: In het oe oe oe
in het oe oe oe
in het oe oerwoud!
REFREIN x2
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Kapoenen
Ahoy landrotten!
Hier ben ik weer, De Grauwe Roger. Voor degenen die
mij niet meer kennen: ik ben de kapitein van het
schip de zompige zeeduivel.

In juni 2013 zat ik diep in de problemenzee. Ik was
mijn bemanning kwijt, mijn papegaai en bovenal mijn
schat.
Daarom stuurde ik een boodschap in de fles naar mijn
oude stuurman Nick, een leider van de
kapoenen van Ravels.
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Kapoenen
En het werkte…
Ik was nog maar net gestrand op het strand van
Opoeteren en het was al zo ver. Op 26 juli 2013
kwamen ze daar aangedraafd.
Ze kwamen aan als ‘brave’, door-de-zee’se kapoenen.
VOOR

Daar was ik natuurlijk weinig mee. Ik wou echte
stoere, moedige, sportieve, slimme, behendige
piraten!
Daarom heb ik ze getest met een echte
piratenopleiding. En jawel… Na een lange dag slaagde
iedereen voor alle opdrachten. Hopelijk hangt hun
diploma nu ingekaderd boven hun hangmat.
NA
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Kapoenen
Door het zoute zeewater was de weg op mijn schatkaart
verdwenen. Een stoer piratendiploma halen was voor de
magiër niet voldoende om de volledige weg terug
tevoorschijn te laten komen.
Elke dag ging ik dus naar de magiër om nieuwe
opdrachten te vragen.
We moesten…






een papegaai hebben op ons schip
allemaal een verrekijker knutselen
bewijzen dat we schatten kunnen vinden
kunnen zwemmen
samen met andere takken kunnen spelen
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Kapoenen
Toen de weg in onze magische schatkamer helemaal
verschenen was, konden we eindelijk op schattenjacht.
We volgden alle aanwijzingen op de schatkaart; over
de berg, langs de paarden, door het bos, langs
ballonnenbomen en met de verrekijker en het kompas in
de hand.
Plots zagen we in de verte iets wat leek op een
papegaaiennest, zo veel pluimen! De slimme piraten
kregen het idee te beginnen graven.
Het zand en de pieren vlogen in het rond, tot ze
botsten op iets hards… de schat?!
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Kapoenen

Er werd niet altijd gezwoegd, gezweet en gewerkt. Een
echte piraat moet ook vrolijk kunnen zijn!

Floris, Pim, Milo en Florre hielpen Nick te
sturen naar het zwembad. Zo hielp Wannes mij naar
huis te sturen.

Beste kapoenen/piraten,
Bedankt voor het leuke kamp,
ik heb het reuze naar mijn
zin gehad, en ik hoop jullie
ook!
En oh ja, de groeten van
Mieke en Nick!
AAaarrgh,
Roger De Grauwe
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Kapoenen

Kapoenen! Tournee general! Ge hoort het al, het is
hier den Bal!
Is september begint het scouts seizoen, en dan hebben
we weer veel kapoenen vandoen! Ben je tussen 6 en 7,
kom naar de scouts, niemand houd je tegen! En om er
goed tegenaan te kunnen gaan, heb ik al een paar
kapoenen op de kop weten te slaan!
Natuurlijk wordt het een spetterend jaar, en hopelijk
staan jullie elke zondag klaar! Veel plezier!
Groeten Balthazar Boma, pdg van de Boma
vleesindustrie N.V. en Erevoorzitter FC De Kapoenen.
Boem! Bam!
Knal! Er in
met die bal!
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Kapoenen

Onze nieuwste transfers voor
het seizoen 2013-2014:

Lise ‘Marcske’
Luyts
17 jaar
Spits
Prijs: 2 appels
& 1 ei

Floor ‘plumeau’
Vanelderen
17 jaar
Verdediger
Prijs: 100 frank

Johannes ‘Dagschotel’ Sierens
22 jaar
Doelman
Prijs: 100,1
miljoen
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Kapoenen

Lap, ik ben
mijn kleuren
kwijt! Wil jij
mij terug
inkleuren?

Zo, kapoenen! We zeggen het maar, hopelijk zijn
jullie net als ons helemaal klaar!
Klaar om zotte spellen te spelen, om je op zondag
nooit meer te vervelen!
Klaar om de zotte uit te hangen, en een heleboel
nieuwe vrienden te vangen!
Klaar om als een echte kapoen, zin te hebben om alles
te doen!
Groet met de hoed, jullie leiding!
Lise, Floor en Johannes!
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KW’kes

Het tot ridder slagen
van de stoere Kw'kes
Natuurlijk gebeurde dit niet zomaar. Onze Kw'kes
moesten zicht eerst bewijzen dat ze wel stoer genoeg
waren om tot ridder geslagen te worden.
Ze moesten overdag allerlei opdrachten uitvoeren dat
te maken had met kracht, snelheid, slim zijn,
behendigheid,... Al onze Kw'kes slaagden brachten
deze opdrachten tot goed einde! 's Avonds werden ze
tot ridder geslagen en kregen ze een echte
riddernaam.
Hier enkele voorbeelden van de riddernamen:
– Thomas = ridder Safir
– Thijs = ridder Tor
– Stijn = ridder Erec
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KW’kes

Beroemde Kw'kes
Jawel jawel, onze kw'kes zijn dit jaar op de
televisie gekomen! Dit vonden ze natuurlijk heel
spannend. We waren druk aan het vergaderen aan onze
ronde tafel toen er een journalist binnen kwam
gevallen. Onze kw'kes hebben het kamplied zeer luid
gezongen en heel hard gedanst op het lied om te laten
zien dat bij een echt scoutskamp veel muziek hoort!
Dit is natuurlijk ook iets om nooit te vergeten!

AVP
Anti-vikingpartij

W

ij zijn trots U te mogen meedelen dat de Antiviking-partij, onze beruchte vijanden, genaamd
‘De vikingen’, verslagen heeft!
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KW’kes
Het was niet moeilijk… maar ook niet gemakkelijk.
Abnormaal veel moed overwon de angst voor de
gruwelijke daden en kreten uit het duistere bos. Zo
brachten de ridders met hun bovenmenselijke
riddertechnieken de partijvlag terug naar de burcht.
De kw’kes Ridderorde heeft geschiedenis geschreven.
Hoogachtend,
Sir Giovanni, Sir Percival & Sir Lancelot
We hadden goede wachters in onze burcht die heel de
dag op de uitkijk stonden. Daar kregen de Vikingen
erg veel schrik van.
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KW’kes
Op het einde van het kamp hadden de Kw'kes de
Vikingen verslagen, en natuurlijk was dat 1 groot
feest. Ze kregen typisch ridder eten; Een stevige
pint met kippenboutjes! En dat was heel erg
lekker!!!!
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KW’kes

Enkele sfeerfoto's
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KW’kes

27

KW’kes
Jooooooow KW’kes en KW’kes-oudertjes!
Het jaar is net begonnen dus jullie weten een beetje
wie wij zijn maar met het volgende liedje zal jullie
nog een beetje bijleren over ons!

JOOOOWJOOOOW
We zijn af en toe een beetje raar,
maar staan zeker voor jullie klaar!
JOOOWJOOOW
doe ne ké zot is ons motto,
dus met ons winnen jullie de lotto!
JOOOOOOWJOOOOOW
Ik ben Jolien
en op de voetbal kan je me zien
JOOOOWJOOOOW
17 jaar ben ik oud
en lachen is voor mij goud!
JOOOOWJOOOOW
ik luister naar de naam Wietske
en ge ziet me dikwijls op mijn fietske
JOOOOOWJOOOOOW
volleyballen is mijn ding
ik zing, ik spring en ik swing
JOOOOOWJOOOOOW
ik ben Britt
en ik heb veel pit!!
JOOOOWJOOOOW
Toneel spelen is wat ik graag doe!
en mijn grapkes zijn altijd goed!!
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KW’kes
JOOOOOOWJOOOOOW

Geboortedatum: 30 Oktober 1996
Studierichting: Wetenschappen wiskunde 8uur,
bij het Sint Victor Instituut
Adres:
Telefoonnummer:
Hobby’s: Voetbal en scouts
Leeftijd: 17 jaar
Aantal jaar bij de scouts: 8 jaar

Geboortedatum: 13 Oktober 1996
Studierichting: wetenschappen talen,
bij het
Sint Pieter Instituut
Adres:
Telefoonnummer:
Hobby’s: Volleybal en scouts
Leeftijd: 17 jaar
Aantal jaar bij de scouts: ?

Geboortedatum: 16 februari 1994
Studierichting: Orthopedagogie,
bij AP Hogeschool Antwerpen
Adres:
Telefoonnummer:
Hobby’s: Toneel en scouts
Leeftijd: 19 jaar
Aantal jaar bij de scouts: 11 jaar
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KW’kes

Echte KW’kes die weten wat wij hieronder mee bedoelen!!

-UR

-C +E

____

___________

-I

+

W=Z

-K

______

____

_________ !!!!

Bereid jullie maar voor op een mega
geweldig jaar!
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Hopper
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Jonggivers
Opoeteren 2013 – Jonggivers
Een poëtische terugblik
Het was nog erg vroeg toen in Ravels het prachtige
ochtendbrullen der hanen en het zeemzoete
morgenbalken der vogeltjes in schril contrast kwam te
staan met het helse remgepiep en belgerinkel dat door
onze jonggivers teweeggebracht werd.
Met ingesmeerde, geschoren benen kwamen zij ten
tonele en toen wij de vastberaden, onverschrokken
blik in hun ogen opmerkten wisten wij ogenblikkelijk
dat deze achtentachtig kilometer lange fietstocht
richting het ondertussen bekende Limburg een fluitje
van een cent ging worden.
En zo geschiedde.
Nadat we onze achtentachtig kilometers gemaald hadden
waren wij nog lang niet moe. Neen, bijlange niet!
Integendeel! Met volle overtuiging stortten we ons op
de container van het huiselijke scoutslokaal en
werden er loodzware houten balken naar de top van een
steile Limburgse berg gesjouwd.
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Jonggivers
Een avond en een dag vol balk- en touwplezier later
konden we tegen een uur of tien geen boom meer zien.
Vanaf nu sliepen we verzekerd droog, want onze tenten
stonden enkele meters hoog.

Na enkele dagen vol rust en plezier kwamen er gestaag
meer betraande ogen in beeld. Misten ze hun
scheppers? Neen. Waren de ondraaglijke, gruwelijke
processierups-verwondingen plots niet meer zo
draaglijk? Neen. De jonggivers misten hun stalen ros
en smeekten ons om onmiddellijk te vertrekken op een
heldhaftige drie dagen lange tocht!
En zo geschiedde.
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Jonggivers
De eerste nacht legden we gezamenlijk ons hoofd neer
in een groot lokaal met een speeltuintje aan te
Maasmechelen (plaatselijk ook wel Maasmekka of
Maasmachala genoemd.) Een leerrijke cultuurbeleving
later trokken wij de volgende dag door naar
Opglabbeek waar wij onze compagnie opsplitsten in
drie gelijke pelotons met elks dezelfde missie;
/V.I.N.D..E.E.N..S.L.A.A.P.P.L.A.A.T.S...
L.I.E.F.S.T..1..M.E.T..E.E.N..Z.W.E.M.B.A.D./ Twee
derde van onze troepen slaagde hierin, het andere
deel moest het die avond helaas zonder nat gespetter
doen.
Het wrange gevoel dat onvermijdelijk gepaard gaat met
het overschrijden van de helft van het kamp begon
zijn betreurenswaardige intrede te doen wanneer wij
terug voet zetten op het bekende Opoeterense
kampterrein. Na deze vermoeiende 3-daagse van Limburg
begon bij sommigen de grootte der ogen in te boeten
voor de grootte der wallen onder deze ogen en
zodoende waren de vreugdekreten overweldigend bij de
jonggivers toen zij na een dagje vol plezier de
beklimming naar hun tenten, waar hun nestje
geparkeerd stond, weer konden ondernemen.
Ons kookouderspeloton had deze dagen bij wijze van
spreken geen vuur meer nodig om onze boterhammetjes
van eieren en spek te voorzien ; bij deze overdreven
Afrikaanse temperaturen werden die wel vanzelf gaar !
Ook wij waren ons bewust geworden van het gegeven dat
onze geplande ruwe spelen wel eens martelend zouden
kunnen blijken tijdens deze hittegolf. Zo gezegd, zo
gedaan. Onze planning werd met veel plezier even
overhoop gesmeten en de ruwe spelen maakten plaats
voor een dagje vol nat en modderig jolijt.
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Gelukkig konden we na deze ietwat minder hygiënische
activiteiten uitgebreid gebruik maken van onze
luxueuze sanitaire voorzieningen om onze ietwat
minder goed riekende goddelijke lichamen af te
spoelen met ietwat meer hygiënisch materiaal.

Op de laatste avond van ons kamp konden wij tijdens
het gebruikelijke kampvuur rekenen op een grote
inbreng van onze groep. Sensueel dansen, mysterieus
goochelen, stoere drakenverhalen vertellen, een
moeilijke quiz … er werd zelfs een nieuwe
Nederlandstalige hit over onbekend bruin materiaal
gelanceerd ! Gelukkig was op al deze momenten de
gevoelige plaat aanwezig zodat wij later nog van veel
nostalgische momenten kunnen genieten.
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Zoals wij allen zeer goed beseffen is er een tijd van
komen en van gaan. Gaarne hadden wij jullie nog een
aantal scoutsdagen en nachten vol verhalen voor later
aan jullie eigen kleine spruiten te vertellen gegund
maar de lokroep van het huidige huiselijk front werd
jullie uiteindelijk toch te veel. Kort door de bocht
gaande kunnen wij tot het besluit komen dat dat wij
met gigantisch veel volk (32!) een geweldig kamp
hebben gehad. Wij hopen jullie dan ook in het jaar
2013-2014 weer te mogen verwelkomen aan onze
scoutslokalen.
See you all next year !

Groetjes
Pieter Vanden Hoof, Britt Pijpers & Ruben Leemans
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Henk – Het kaklied
STROFE 1:
Iedereen kent (4x klappen)
dat ene moment (4x klappen)
Het geluid van de plons en de geur van een slons.
En toen sloeg ik een kreet zodat iedereen het
weeeeeeeeet.
REFREIN:
Ik heb gekakt met haast en spoed.
Ik heb gekakt en ’t voelde goed.
Ik heb geroept, ik heb gepoept en ‘k heb gesnoept.
(LALALALA)
STROFE 2:
Toen verliet ik het WC,
ik kreeg een blik of twee,
die waren niet echt positief, dus ik antwoordde lief:
REFREIN

STROFE 3:
Na dat ene moment,
werd ik overal herkent.
Onlangs zat ik op ’t WC en zong iedereen met mij mee:
REFREIN
Hendrik Seurinck – Alle rechten voorbehouden
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Bereid u al maar voor,
want hier is ‘the fantastic four’!

Naam: Pippi Langkous
Adres:
Geslacht: vrouw
Leeftijd: rond 8 jaar
Hobby’s: dingen optillen, op avontuur gaan met de
jonggivers, kampen bouwen
Lievelingseten: spaghetti met een schaar
Lievelingskleur: ros
Talent: wiskunde: 3x3=7
38

Jonggivers
Naam: Hulk
Adres:

Geslacht: man
Leeftijd: 31
Hobby’s: jonggivers in
toom houden
Lievelingseten: spinazie,
erwten, bomen, alles wat
groen is
Lievelingskleur: paars
Talent: mezelf camoufleren

Naam: Frank de Tank
Adres:
Geslacht: ‘nen echte
vent’ Leeftijd: 28
Hobby’s: bezoek aan
zonnebank, gewichtjes
heffen (record: drie 6metersjorbalken!)
Lievelingseten:
proteïnenshake
Lievelingskleur: roos
Talent: poseren op
bodybuildingshows
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Naam: Michel Michelin
Adres:
Geslacht: man
Leeftijd: 24
(ontstaan in 1989)
Hobby’s: reclame
maken over mezelf
Lievelingseten:
asfalt
Lievelingskleur: wit
Talent: kruiwagens
van de scouts op
bollende houden

Op een dag…

Ik ben dan wel heel
sterk, maar hoe kan
ik de stoere jonggivers alleen aan?

Nu zijn we al met
2 maar we missen
nog iemand die
onze jonggivers in
toom kan houden.
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KRUIWAGEN
VOL GEZAG

Jonggivers

OOOOH! De hulk! Hij
zal onze jonggivers
wel temmen!!

Hij is hier
alleen maar
voor de show!

Wie is
dat???

IK BEN FRANK DEN
TANK!!!
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Nu zijn we compleet! We kunnen
het komende jaar de jonggivers
aan. Wij als nieuwe
jonggiverleiding hebben er super
veel zin in! We zijn dan wel 4
meiden, maar het zal zeker een
zalig jaar worden!
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Het begon allemaal 40 jaar geleden. Toen nog gescheiden
van elkaar, werden de verenigingen Sint-Martinus Gidsen
en Scouts Sint-Servaas opgericht! In deze 40 jaar is er
veel gebeurd en zijn er veel leidingsploegen de revue
gepasseerd. Omdat we alle oud-leiding en groepscomités
willen laten meegenieten van dit verjaardagsfeest,
wordt er in het weekend van 5 en 6 oktober een heus
verjaardagsfeest georganiseerd!
Op de volgende pagina vindt u een overzicht van de
activiteiten. Het is zeker niet verplicht om aan alle
activiteiten deel te nemen!
Zoals u zult zien kan dit weekend niet mislukken! Een
echte scout in hart en nieren zou aftellen naar dit
weekend, zoals wij allemaal doen! Omdat enkele
activiteiten voorbereiding vragen, vragen we of u zich
wilt inschrijven.
Als u graag aan één of meerdere van deze activiteiten
wilt deelnemen, volstaat het om een mail te sturen naar
het volgende mail adres:
40jaarscoutingravels@gmail.com. Hierin vermeldt u
duidelijk uw naam en de activiteiten waaraan u wilt
deelnemen.
Wij hopen zoveel mogelijk oud-leiding, groepscomités en
kookouders te mogen verwelkomen!
Groetjes,
Leidingsploeg Scouting Ravels 2013
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Receptie oud-leiding, groepscomité en
andere genodigden.

Feest tot in de vroege uurtjes!

20u00 – 22u00

22u00 - …
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Brunch voor de feestbeesten die zijn
blijven slapen (inschrijven).

Scoutsactiviteit voor de leden + open
terras voor ouders, oud-leiding en
sympathisanten.

11u00 – 14u00

14u00 – 17u00

Zondag 6 oktober!

Lekkere scoutsmaaltijd (inschrijven).

17u00 – 20u00
Gratis!

10 euro

Gratis!

Drank
betalend

10 euro

Drank
betalend
+ Mogelijkheid om te blijven slapen in Gratis!
patrouilletenten (inschrijven).

Namiddag vol scoutsactiviteiten voor
oud-leiding (inschrijven).

14u00 – 17u00

Zaterdag 5 oktober!

Een overzicht van de activiteiten:

Givers
DAGBOEK GIVERS: Ze volgden de GR en het werd alleen
maar mooier…
19 juli
’s Morgens vertrokken we naar La Roche, sommigen met
een overgewicht aan bagagae. Eenmaal aangekomen, deden
we inkopen en aten we onze boterhammen op de markt.
Nadien konden we nog eten halen in de plaatselijke Spar
voor de avond ( + 4 uurtje). Hierna volgde een
stadsspel waar we door het zoeken van coördinaten met
onze wandel gps de weg vonden naar onze eerste
overnachtingsplaats ,camping de l'ourthe". Na het
opstellen van de tentjes en een duikje in de Ourthe te
nemen, gingen we ons eerste potje zelf klaar maken:
pasta met tomatensaus. Nadien nog even bijpraten met
een drankje, waarna we tevreden in ons bed konden
kruipen.
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20 juli
Na een goede nachtrust en een stevig stuk stokbrood
braken we ons kamp af en trokken verder. We begonnen in
"La Roche" aan de befaamde "GR57". Deze was soms lang
zonder schaduw en redelijk stijl, dus soms even een
pauze pakken was een must. Onderweg wat tegenliggend
verkeer tegen gekomen die een grote vitesse sneller als
ons gingen, er was namelijk MTB kampioenschap. Alle
paden waren bijna afgesloten voor de wandelaars,
waardoor wij stukken door de bossen onze eigen weg
moesten banen. Hierna hadden we onze welverdiende rust,
die voor sommigen meer dan nodig was. Terug met volle
moed begonnen we aan onze tocht langs een paar
Keltische gebouwen, en stijl de berg af. Nog even een
stop voor een verfrissende duik en toen het al laat was
kwamen we bij een grasveld langs de rivier. Dit vonden
we een geschikte plaats voor onze eerste nacht wild te
kamperen. Siebe, Jan, Jeroen en Christophe gingen naar
boven met ALLE lege flessen water in de rugzak van jan
de berg op om water te halen in "Nadrin", daar bleek
het kermis te zijn. Na een paar drankjes vulden we de
drinkflessen. Jeroen en Christophe vulden hun maag met
een hotdog en Brusselse wafel met slagroom. Terug
beneden aangekomen maakten we onze potjes (macaroni met
kaassaus) en probeerde Jan en Jeroen een vis te vangen.
Na het eten snel afwassen, en tent opstellen. Nog wat
bijkletsen rond het vuur.
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21 juli
Na heerlijk geslapen te hebben langs de kabbelende
rivier , hervatten we onze tocht na het onbijt. Berg op
en berg af totdat we op een hoge berg aankwamen, hier
even een paar groepsfoto's gemaakt en weer verder de GR
gevolgd totdat we boven aan de taverne "Diekirch"
kwamen. Hier hebben we wat gedronken en sommigen een
ijsje naar binnen gespeeld. Waardoor we klaar waren
voor terug stevig te wandelen tot aan de stuwdam van
Nisramont. In dit dorp zochten we een goede slaapplaats
nadat we een frietje gegeten hadden. We hadden de
achtertuin van een vakantiehuis ter beschikking . Die
nacht hebben enkele kennis gemaakt met de lokale
vriendelijke vos, genaamd Valère.
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22 juli
Na de nacht te hebben doorgebracht met onze “local “
braken we onze tenten af. De dames gebruikten make-up
zodat ze terug gezien konden worden . We lachten nog
over Valère de vos en hoe die in Siebe zijn hoofd
probeerde te sabbelen. Met de bus reisden we langs
mooie wegen en arriveerden we in "La Roche" Waar we
onze inkopen deden en terug naar onze eerste camping
gingen. Nadat alles opgesteld was, waren we klaar voor
een gezellige kajaktocht. Maar Marie-line zag het
avontuurlijker in. Na nog geen minuut zat ze niet meer
op het water maar in het water. Zonder al te veel
problemen bereikten we (buiten Ruben die ook nog even
een duikboot speelden) de eindmeet. Hier stond een bus
klaar die ons terug naar de camping bracht. Moe en zeer
hongerig begonnen we te koken. Maar een plotse storm
gooide roet in het eten voor sommigen, waardoor ze in
de sanitaire voorzieningen gingen koken. Niet alleen
dat was een probleem, ook sommige tenten waren
ondergelopen. Nadien wasten de meisjes nog gezellig hun
haren in de rivier.
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23 juli
De vogels wekten ons en vlogen we er weer in. Nog snel
even de krant lezen en we waren weg van de camping. De
jongens gingen naar de spar inkopen doen,waarna we ons
ontbijt aten naast een legertank. Daarna legde de
leiding ons de kneepjes van het liften uit, zodat we
naar ons huis konden vertrekken. Eenmaal aangekomen
namen we snel een drankje. Toen kwam de leiding ons
halen, zodat we onze intrek konden doen in ons huisje.
Nadien aten we hamburgers, en namen een douche. Nog
snel even het dorpje verkennen en we sloten de dag af
met een gezellige babbel.
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24 juli
Na een lekker ontbijt (spek met ei) gingen we op zoek
naar een plein om te spelen. Het begon te regenen, dus
gingen we schuilen onder de tribune van de plaatselijke
voetbalploeg. Daar hebben we even geweerwolfd. Nadien
nog wat pleinspelletjes gespeeld op het grasveld en
weer terug naar het huisje. We staken de bbq aan en
maakten croque- monsieurs. Ondertussen deden de dames
nog een paar keer "123 piano". ’s Avonds hebben we nog
een spelletje blackbox gespeeld waarna we ons bedje in
konden kruipen.
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25 juli
We begonnen de dag met
een lekker zacht/hard
gekookt eitje en een
beetje sport. Wat later
vertrokken we naar het
bos. Na het bezoek van de
leiding bij de dienst
toerisme waar de
dorpsschoonheid zat,
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wisten we waar het bos was. Na een serieus stuk berg af
speelden we een spelletje boomvoetbal en kwamen er
achter dat een beetje verder een rivier stroomde. En
mits we nog geen dam hadden gemaakt, was dit het
uitstekende moment. Even later zagen we
rivierkreeftjes. Na 2 uur zoeken hadden we er 9
gevangen, zodat ons 4 uurtje eens iets speciaal werd.
Na 2 uur vrije tijd begon Ruben aan zijn soep en Jan
aan zijn spieringkoteletten. Even bakken en pruttelen
en dan maar smullen van het lekkers. Dat het lekker was
mocht gezegd worden. Vooral de soep van Ruben viel in
de smaak. Het was dan ook een geheim recept. Toen het
donker was, gingen we weer naar het bos. Hier speelden
we een nachtspel. De leiding had zich als grap verstopt
in het bos, waardoor er een kleine paniek ontstond
tussen de overblijvende leden. Terug aan het huisje
aangekomen, ontdekten enkelen de mogelijkheden van
Christophe zijn camera terwijl de andere hun
nachtcrèmes op deden.

26 juli
Na een kleine bui in de morgen zaten we in het huisje
een ontbijt te nemen. Sommigen namen een douche. Die
namiddag speelden we nog spelltejes in de tuin. S’
avond hadden we onze handen vol met het bereiden van
het eten. "Hanen poten met rijst en curry". Na het
verslinden van die maaltijd gingen we naar het
marktje. Op de markt snoven we de sfeer op en aten we
lokale hapjes. Onderweg kwamen we de patrouilleleiding
van een andere givergroep tegen. Enkele momenten
latere zaten we bij hun patrouille naast de kerk. Na
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deze aangename ontmoeting zijn we met hun op pad
geweest naar het jeugdhuis.

27 juli
Deze dag hebben we lekker kunnen uitslapen en een
luilekker dag kunnen doen. Met enkele spelletjes en
genieten wanneer de zon er even door kwam.
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28 juli
We begonnen aan onze laatste volledige dag. Niet alleen
spel en plezier was voorzien want wij kunnen er toch
snel een bende van maken. Het was dus ook opruimen
geblazen. We voelden ’s avonds dat het kamp zijn tol
begon te eisen waardoor we normaal gezien snel in slaap
zouden vallen, maar een hevig onweer zorgde dat we onze
54

Givers
rust even moesten uitstellen. Gelukkig was dit maar van
korte duur.

29 juli
Gelukkig hadden we al een deel opgeruimd. Maar enkelen
waren bij het opruimen vergeten te sorteren. Dit zorgde
dus voor een nieuw vies klusje zodat Siebe en MarieLine de vuilbak konden onderzoeken. Nassogne is niet
bij de deur, dus moesten we op tijd vertrekken wilden
we om 6u thuis zijn. We gingen terug naar het station,
zodat we terug richting Turnhout konden sporen. Eenmaal
aangekomen in het station van Turnhout konden we terug
kijken op ons spetterend scouts kamp en nog volop
genieten van de maand vakantie die ons nog restte.
De Givers
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Givers!

Vul deze binairo in, dan mag je verder lezen.

Fluitje van een cent.
Dus… Wie is jullie nieuwe leiding?
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MEET

Mieke Luyts

A.K.A. Labiele Luc

NAAM:

Mieke Luyts

BIJNAAM:

Mie, Luytske

TOTEM:

Dromerige Rivierdolfijn

LEEFTIJD:

21

SCHOOL:

Karel de Grote Hogeschool Antwerpen

DROOMBEROEP:

Karpervisser of boevenvanger

SCOUTSLOOPBAAN:

4e jaar leidster

LIJFSPREUK:

Die hard!

LIEVELINGSDIER:

Mier

GESPOT!!

DROMERIGE RIVIERDOLFIJN
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BOTS
Ferm bal
houwe op de
scouts.
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MEET

Pieter Vanden Hoof

A.K.A. Losse Loes

NAAM:

Pieter Vanden Hoof

BIJNAAM:

Pirre, Hoof, Stache

TOTEM:

Standvastige Brulaap

LEEFTIJD:

20

SCHOOL:

Katholieke Hogeschool Leuven

DROOMBEROEP:
SCOUTSLOOPBAAN:

Ambulancier bij de brandweer of
Bondgirl
3e jaar leider

LIJFSPREUK:
LIEVELINGSDIER:

Maybe it’s Maybeline
Pinguïn
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GESPOT!!

STANDVASTIGE BRULAAP

“Ik droom ervan om
internationaal door te breken.”
Als ik twee wensen mag doen dan
is nummer één zonder twijfel:
Bond Girl worden! Ten tweede wil
ik afraken van mijn Russisch
accent.
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Dagboek jins: Kroatië
2013
16-17 juli
Om 3u45 stonden we paraat
op het kerkplein. We
vertrokken om 4u naar
onze busopstapplaats in
Brussel Noord. Na
ongeveer 6u in de bus te
hebben gezeten, moesten
we afstappen in Frankfurt om daar te wachten op de
bus. Tijdens het 2u wachten aten we ons middageten op
en aten we een ijsje. Toen arriveerde onze bus
richting Zadar. Na een lange rit, met veel slaap,
kwamen we rond 09u40 aan in het warme Zadar. We waren
nog maar net de bus uit toen er al 2 chauffeurs ons
een taxi aanboden. We herorganiseerden onze bagage,
wisselden ons geld om in kuna’s en gingen met de taxi
naar onze camping (deze was toch goedkoper dan een
bus, handig!). Opstellen, alles installeren en dan
verfrissing opzoeken aan de zee. Deze lag gewoon
achter de camping, ideaal! Dat hadden we wel verdiend
na die lange rit. Na deze verfrissing gingen we eten
in een restaurantje aan de zee; Na het lekkere eten
(met
rondvliegende
vogels) gingen
we langs de
zee terug naar
onze camping
om lekker in
ons tentje te
kruipen en te
gaan slapen.
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18 juli
’s Nachts hoorden we Lotte
overgeven. Niet van de drank, maar
ze was echt ziek. Het begin van
het Leemanvirus is begonnen. Op
onze planning stond dat we naar
Zadar gingen, maar jammer genoeg
zonder Lotte en Mieke. We namen de
bus naar het oude stadsgedeelte ,
waar we marktjes hebben gedaan en
over de dijk hebben gelopen. Toen
we langs een ijskraam liepen, zag
Lise hele grote bergen ijs en wou
er een foto van nemen! Op het
moment dat ze de foto nam, vloog
er bijna een duif tegen Lise en ze viel bijna tegen
de grond. Het eerste lompe van de dag. Nog geen uur
later liep Lise tegen een paal. Het was duidelijk:
“Lise kreeg de volgende dag de kukkelbril”. We namen
de bus terug naar de camping en gingen nog even naar
de zee. Na het avondeten was Lotte al wat beter en
zijn we nog eens naar het centrum gegaan. Dan konden
Mieke en Lotte het ook zien. We hebben het “zeeorgel”
en de ‘ode aan de zon” gezien. Nadat we wat kunst
hadden opgesnoven, keerden we terug naar de amping.
Daar dronken we nog wat en gingen met een aantal nog
naar een cocktailbar. Daarna gingen we slapen.
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19 juli
Vandaag was het een
drukke dag. We stonden
op, ruiden alles op,
braken de tenten af,
betaalden de camping en
vertrokken met de bus
naar Zadar-centrum.
Eénmaal daar
aangekomen, moesten we
en 3-tal kilometer
wandelen naar het
buscentrum waar we, na veel onderhandelen en de prijs
te laten zakken, de taxi naar Pag namen. Onderweg
stapten we nog even uit om van het mooie uitzicht te
genieten. We installeerden ons op de camping, lagen
wat op het warme strand en aten kip met rijst en
geïmproviseerde currysaus, mmmm lekal! Toen werd het
tijd voor totembespreking. Jolien beet de spits af,
gevolgd door Janne. Daarna tijd voor wat actie! We
maakten ons op en vertrokken naar de partybeach. Daar
was het superleuk! De ene was wat zatter en/of
romantischer dan de andere, maar dat maakte de avond
compleet! Na een lange party keerden we terug naar de
camping
waar
we in
ons
bedje
kropen.
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20 juli
Ondanks het feit dat we laat in onze bedjes lagen,
waren we al vroeg uit de veren. De ene door de
oververhitte tent, de andere omdat Kristof nog niet
zo goed wakker was. Hij viel over een piquet, recht
op Mieke haar hoofd, terwijl die nog vredig lag te
slapen.
Maar dat was allemaal niet zo erg, want
Kristof ging te voet naar de winkel die wel wat
kilometers van de camping ligt. De ladies pakten de
cornflakes en gingen naar het strand. Daar kwamen de
verhalen van de avond voordien weer boven. We weten
nu eindelijk waar een wc-borstel echt voor dient, dat
het niet zo makkelijk is om ’s nachts je tent terug
te vinden, dat stille waters diepe gronden hebben en
nog zoveel meer….Na een paar uur lijkt het alsof
Kristof van de aardbol verdwenen is. De winkel bleek
verder dan verwacht en liften als vent is “not done”
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 Dus Kristof kwam aangereden op een gehuurde
scouter. Wat wel nodig was, anders zouden we de
komende dagen niet aan eten geraken. Na het
avondetenwas het tijd voor totemisatie. Yanne en
Floor waren vandaag aan de beurt. Na de totemisatie
gingen we weer een feestje bouwen. Na het uitproberen
van een ander discotheekje kwamen we weer op onze
vertrouwde plek, de Noa, terecht.
21 juli 2013
Vandaag was het een zware dag voor ons allen. De
nacht van 20 op 21 juli waren we samen naar de party
beach feestje gegaan. Daar konden we lekker uit de
bol gaan. “Dansen, dansen, dansen,…” Die nacht voelde
Femke zich niet goed (het Leemansvirus kwam weer
kijken), daarom gingen we wat vroeger naar onze
camping. We moesten in twee beurten naar de camping
rijden met de taxi. We kwamen de scouts van Lommel
tegen die dachten de zonsopgang te kunnen zien om 5u
’s morgens. Haha, niet dus! Daarna zijn we met zijn
allen gaan slapen. Door deze zware nacht waren we
allen uitgeput en konden/ mochten we uitslapen. Dat
namen we serieus en sliepen tot half 12. Sommigen
bleven daarna nog slapen. Janne, Femke en Mieke waren
ziek. Dat kwam waarschijnlijk door de zon en het
Leemansvirus. Daardoor namen we maar een rustdag.
Voor velen kwam dit als geroepen. Sommige gingen
zwemmen, anderen sliepen en andere beklommen bergen.
We hadden allen wel iets te doen. Na wat zagen en
klagen, kregen we van de scouts van Lommel wat
meloen, mmmmmm. Zeer vriendelijke gasten. Na een
rustige dag konden we beginnen met het avondeten.
Lekkere hamburgers. Er werd wel niet veel gegeten,
maar dat kwam door alle zieken die we bijhadden. Na
het eten konden we onze tenten al afbreken omdat we
’s nachts om 4u moesten vertrekken naar Plitvice
National park. ’ s Avonds gingen we vroeg te bed om
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nog wat bij te slapen in open lucht. Het was een zeer
leuke dag (voor sommigen toch).

22 juli 2013
We stonden om 4 u ’s nachts op. Pakten onze rugzakken
mee naar de bar en daar stond onze taxi al te
wachten. Het was een beetje een rare man. Hij kon
niet tegen het licht van een zaklamp. Het was
moeilijk om te slapen want de muziek ging plots aan
en hard. Onderweg maakten we een stop in een
restaurantje om iets te drinken. Aangekomen in
Plitvice. Daar was het heel mooi.! Blauw water en
grote watervallen, veel visjes,…. Doordat we zo vroeg
waren hadden we het park bijna voor ons alleen. Na de
wandeling gingen we terug naar de taxi. Die heeft ons
naar Krka gebracht. 3 uurtjes rijden naar de camping.
Oh ja, er was nog iets grappigs gebeurd. Jolien had
labello op haar lippen gedaan (dacht ze) Toen keek
Femke plots heel raar naar Jolien. Ze zegt: “Je hebt
bruine lippen ! Het was blijkbaar geen labello, maar
wel bruine crèmestift . En toen gingen we koken. We
gingen spaghetti eten, mmmm. Janne had de saus
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opgewarmd en plots viel heel de pot van het vuur. Dat
was heel grappig. We gingen op tijd naar bed, want we
waren een beetje moe. Slaapwel.

23 juli 2013
We stonden op om 9u30. Het was warm en na een kort
ontbijt, maakten we ons klaar om te vertrekken naar
het tweede natuurpark, Krka. Het werd een wandeling
van 3 km in de hitte, maar ik vond dat het rap
vooruit ging. We kwamen aan bij de ingang van het
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park. Daar moesten we even wachten tot we tickets
hadden. Intussen hadden we zin in een ijsje en
kochten we er ook er ook 1. We moesten We moesten de
bus pakken naar de echte ingang. Lotte haar droom kon
werkelijkheid worden want we reden met de bus langs
een afgrond. Toen maakten we een wandeling door het
park. Daarna gingen we zwemmen bij de watervallen. We
kregen een lekker middagmaal in het park. En sommigen
kochten nog een lekker plakkerig pannenkoekje. Hierna
vertokken we terug naar de camping. Mieke, Femke en
Floor pakten de boot naar Skradin, waardoor Femke
zebrabillen kreeg en ze gingen wat neuzen in de
souvenirwinkels en kochten eten. Ze hadden zich
voorbereid om terug naar de camping te liften, maar
uiteindelijk konden ze nog de laatste bus pakken. We
aten fishsticks met spinazie en aardappelen. De
eerste portie spinazie was jammer genoeg wel
omgevallen (Janne?). Hierna begonnen we met de
totems. Het waren de allerlaatste. Als beloning voor
onze inzet tijdens de totems kregen we alleen een
stuk cake. Daarna waren we moe en gingen we slapen.
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24 juli 2013
Opnieuw pakten we alles in en vertrokken naar de
volgende verblijfplaats. In de bus kon iedereen wat
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slaap inhalen. Eenmaal aangekomen in Sibenik, haalden
sommigen hun beste Engels boven om een camping te
zoeken. En wat voor een camping…. 4 STERREN BEACH
RESORT SOLARIS.We werden in stijl ontvangen en onze
bagage werd met ‘een golfkarretje’ naar ons terrein
gebracht . Al snel gingen we de “sani’s” inspecteren
en dit waren echte tempels!(zeker in vergelijking met
de andere campings). Spiegels met gouden randen,
haardrogers, zeer goede douches,… Toen onze tenten
rechtstonden, was het nog eens tijd om aan het strand
te gaan liggen. Terwijl we genoten van zon, zee,
strand zochten we volop naar totems. Daarna gingen we
het gezellige Sibenik verkennen. Via smalle
straatjes met kleine winkeltjes liepen we de stad
door. We kozen een leuk restaurantje waar we met zijn
allen pizza aten. Buiten Jolien dan, die was
KOTSmisselijk (letterlijk). Ook zij had het
Leemansvirus te pakken. Hoewel de ober vreesde dat
het door de pizza kwam . Na het eten, aten we een
ijsje en postten we onze geweldige brief. Floor kocht
ook nog een paar prachtige sandalen. We keerden terug
naar Solaris, waar we nog even gingen “totemen”.
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Femke, Floor, Lise en Lotte doken nog snel het
nachtleven in en vonden na een hele zoektocht een
plek waar we de volgende dag helemaal los konden
gaan. Opnieuw een geslaagde dag!

25 juli 2013
De bedoeling was om vroeg op te staan. Uiteraard was
dit niet het geval en sliepen we uit. We namen de bus
richting het stadje. Daar splitsten we op. De leiding
ging een terrasje doen en totems zoeken met een
ijskoffie in de hand. Wij gingen winkelen . Daarna
namen we de boot richting een groot eiland. Daar
verkenden we eerst het eiland en deden daarna een
terrasje. Kristof ging een lange, gevaarlijke
wandeling maken. Na een lekkere ozujsko lemon gingen
we in 2 groepen zitten en totems in groep bespreken.
Na het totemzoeken was het tijd om de boot terug te
nemen. We aten nog gezellig in het stadje. Na het
eten liepen we naar de bus en gingen we ons op de
camping klaarmaken om uit te gaan. Daarna deden we
een goede voordrink met gin. Sommigen waren
behoorlijk aangeschoten => veel sfeer! Lotte kwam
zelf haar eerste ponny tegen . We gingen naar de
piratenboot om te feesten. Allemaal dansen als
beesten en ons Jolien heeft er weer eens goed van
geprofiteerd. Om 4u was het tijd om naar onze tentjes
te gaan. Het was een topavond!
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26 juli 2013
Vandaag stonden we op een ‘mooi’
uur op om alles op te ruimen en
door te reizen naar Split. De
bus naar Split was geen leuke
bus, want er was geen airco. Dat
vond een persoon met een kater
zeker niet aangenaam! Eenmaal
aangekomen, gingen er een paar
naar de toeristeninfo zoeken en
de rest probeerde wat te bekomen
van de zware busrit en werden
lastig gevallen door veel
zwervers. We hebben wel onze
goede daad van de dag verricht.
We gaven de zwervers onze flesjes en ontdekten dat
hij ooit op straat in Antwerpen gewoond heeft. Toen
dat alle informatie verzameld was, vertrokken we naar
onze camping. Daar genoten we nog van zon,zee en
strand. We gingen naar de winkel en maakten een
lekkere stoemp klaar. Het moment van de waarheid was
aangebroken! Het uitreiken van de totem! Jolien werd
een beweeglijke manoul, Janne een sfeervolle maki,
Yanne een uitbundig paard, Floor een
vrijheidslievende katta, Wietske een hulpvaardige
sneeuwhoen, Femke een goedlachse dromedaris, Lise een
geliefkoosde vink en Lotte een energieke Mees.
Traditiegetrouw riepen we 1 voor 1 onze totem in de 4
windrichtingen. Jaja, tevreden kropen we allemaal ons
bedje in.
27 juli 2013
Na het slapen in open lucht, moesten we weer alles
opruimen. We waren allemaal nog heel moe. We
vertrokken toen naar de stad. Eeens in Split
aangekomen met de bus, konden we nog rustig wat
marktjes bekijken. Janne kocht een paar schoenenen
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Jolien wat souvenirs. De rest vooral eten en drinken.
Na wat uren rondlopen, konden we stipt om 15u met de
bus vertrekken richting Brussel met een tussenstop in
Frankfurt van 5u. Eens we in de bus zaten, vielen we
als een blok in slaap. ’s Nachts werd Janne plots
ziek, maar gelukkig was dit na een dutje beter.

28 juli 2013
Na een onrustige en vaak onderbroken nacht, werden we
wakker. Om 11u kwamen we in Frankfurt aan. Daar
moesten we 5 uurs wachten op de volgende bus. Dat
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viel wel mee omdat er veel winkels waren. We vulden
deze tijd dus ook op door in de vele winkels te gaan
kijken, 10 keer naar het wc te gaan, een aantal keer
zinloos de lift te nemen, het kamplied te leren en
vooral te eten.!! Daar kwam onze bus aan! Vroeger dan
verwacht! Iedereen was meteen goed gezin (zoals
altijd natuurlijk), maar het mocht niet wezen. We
moesten nog wachten … Dus besloten we Kristof zijn
teennagels te lakken. Dit liet hij verrassend goed
toe! Het ging zelfs zo ver dat hij de nagels van
Yanne begon te lakken. Na nog een paar keer het
kamplied te zingen, arriveerde onze bus in Brussel.
Waarna we afscheid namen van Jolien. En een paar
geweldige kookouders ons veilig op de kampplaats
afzetten.
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Wist-je-datjes
Beste klepperlezers,
Wisten jullie al dat…
 … wij gemakkelijke buren hadden op kamp, die
graag meedansten op onze kamp-beats? 
 … de KW’kes op tv Limburg zijn geweest én in de
krant hebben gestaan?
 … de kapoenen de schat van Roger hebben gevonden?
 … Stijn Proost en Tibo Van Gils de sterkste
KW’kes zijn?
 … er dit jaar maar 3 ‘mannelijke’ leiders zijn?
 … we dit jaar van de sint nieuwe gaskachels
gekregen hebben in onze scoutslokalen?
 … het Gamma-Uiltje de meest voorkomende
dagactieve nachtvlinder in Vlaanderen is?
 … de scouts dit jaar 40 jaar bestaat? FEEST!
 … er dit jaar 7 nieuwe leidsters onze
leidingsploeg komen versterken?
 … we met meer den 100 op kamp zijn geweest?
 … de jonggivers hun tenten in de bomen hadden
gehangen?
 … wist-je-datjes verzinnen moeilijk is?
 … de onderdelen van de shelter gemaakt zijn van
onderdelen van het allereerste scoutslokaal?
 … Pieter Vanden Hoof de eerste vergadering jarig
is en dit – volgens hem – geen toeval is?
 … de jonggivers op kamp 88 km op een dag hebben
gefietst?
 … de jins van het Kroatische leven hebben genoten
voor 2 weken?
 … de scouts van Ravels KNOTS-KNETTER-GEK is?!!
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Contactgegevens
Adres:

Jachtweg 42c, 2380 Ravels

Site:

http://scoutingravels.scoutnet.be/
Kaat Vanden Hoof

Groepsleiding
Nick Willems
Johannes Sierens
Kapoenenleiding Lise Luyts
Floor Vanelderen

Jolien Segers
KW’kesleiding

Britt Pijpers
Wietske Janse

Dorien Slegers
Janne Vanden Hoof
Jonggiverleiding

Lotte Leemans
Femke Van Ginhoven

Pieter Vanden Hoof
Giverleiding
Mieke Luyts
Kaat Vanden Hoof
Jinleiding
Nick Willems
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