
 
 

 

In deze klepper lees je kampverhalen,

koekelstoten, weetjes, leidingsvoorstelling,

afscheidnemende leiding, en nog veel meer!
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Beste lid, ouder, sympathisant en andere lezer, 

Vol enthousiasme, vreugde en plezier staan wij klaar voor het 

nieuwe scoutsjaar. Het zal weer een jaar vol leuke plein- en 

bosspelen, sjorringen, kookvergaderingen enzoverder worden. 

Wij mogen jullie het goede nieuws melden dat onze 

leidingsploeg dit jaar twee nieuwe leden mag verwelkomen en 

dat we, met pijn in het hart, afscheid nemen van slechts 1 –

talentvolle en uiteraard superleuke – leidster. We willen haar 

via deze weg alvast bedanken voor haar jarenlange inzet! Maar 

niet getreurd, de leidingsploeg van dit jaar (en ja, we zijn 

ondertussen al met 20!!) is meer dan ooit klaar om jullie allen 

weer een wondermooi jaar te bezorgen. 

Natuurlijk weten we allemaal dat de scouts niet alleen draait 

rond de leiding. We hebben jullie uiteraard nodig en hopen dat 

jullie ook dit jaar weer massaal aanwezig zullen zijn iedere 

zondag. Het thema van Scouts en Gidsen Vlaanderen luidt dit 

jaar dan ook ‘Be Prepared!’. Door klaar te staan voor anderen, 

dat extra handje hulp en een jaar vol goede daden willen we 

iedereen het VUUR IN SCOUTING laten zien! 

In deze klepper leest u de zotste verhalen, kampervaringen, 

gekke wist-je-datjes en natuurlijk de voorstelling van de 

gloednieuwe leidingssamenstelling. Verder wordt de klepper 

aangevuld met toffe foto’s en belangrijke informatie omtrent de 

inschrijving. 

Veel leesplezier en een stevige linker! 

De hoofdleiding, 

Britt en Janne 
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Inschrijvingsdagen! 

 Speciaal voor onze nieuwe leden, organiseren wij ook dit jaar twee 

inschrijvingsdagen! Op 11 en 18 oktober zit de leiding vanaf 17u paraat 

om alle nieuwe spruitjes in te schrijven. Daarnaast kan ook kledij besteld 

of gekocht worden.  

11/10 en 18/10 

Vanaf 17u 

Kindertjes inschrijven  

en kleren kopen/bestellen 

Inschrijvingsgeld moet niet ter plaatse betaald worden, dat gebeurt via 

overschrijving (40,00€). Voor meer informatie over de inschrijvingen kijk 

op onze site! 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 € 

T-shirt 10,00 € 
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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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Nothing beats the original 

Met Be Prepared zetten we dit 
jaar één van onze rotsvaste 
basispijlers extra in het licht: 
dienst. “Wees paraat om het 
juiste ding te doen op het juiste 
moment”, zei onze oprichter, 

Chief Scout of the World Baden 
Powell himself, 100 jaar 
geleden. Met zijn legendarische 
motto Be Prepared stak hij het 
vuur aan de lont, want 
miljoenen scouts en gidsen over 
de hele wereld gebruiken Be 
Prepared nog altijd als 
lijfspreuk. Van in het begin is 
dienst zo één van onze 

handelsmerken, maar toch 
kunnen we dienst moeilijk 
uitroepen tot de meest 
populaire basispijler. ‘Dienst’, 
‘helpen’ of ‘goede daad’ vinden 
we al snel wat soft of te 
oubollig klinken. We moeten af 
van die drempelvrees en 
terugkeren naar het vuur in 

scouting. En hoe kan je dat 
beter doen dan door een heel 
jaar paraat te staan voor 
elkaar, je groep en de wereld 
onder het motto ‘Be Prepared’?! 

© Scouts & Gidsen Vlaanderen
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Jammer genoeg begint ook dit scoutsjaar weer met het 
afscheid nemen van gestopte leiding. Dit jaar stopt 

maar één van de leiders en dat is Mieke! 

Omdat er maar één leidster stopt dit jaar, is het voor de 

Klepper redactie goed te doen om op pad te gaan en de 
gestopte leiding te interviewen. Daarom ben ik nu in 

Antwerpen, onderweg naar haar appartementje. 

 (deurbel ringt) 

Dag Mieke! 
Och hier, de Klepper redactie! Komt 
erin! (lacht) 

Mieke, vertel eens wat over jouw 

leven als scout. 
Mijn ouders hebben mij naar de 
gidsen gestuurd toen ik 6 jaar was. 

Daar zal ik hen heel mijn leven 
dankbaar voor blijven, want daarna 

ben ik nooit uit de scouts gegaan tot 
nu; 17 jaar later. Mijn scoutsleven 
bestond vooral uit vollenbak gààs 

geven. Om het kort samen te vatten: 
zondag is heel mijn leven mijn 

lievelingsdag geweest, of ik nu lid of 
leiding was. (lacht) 

Als je zo lang in de scouts hebt 
gezeten, moet je vast een 

favoriet spel hebben. 
Eén favoriet spel? Eigenlijk niet! Wat 
ik wel altijd super leuk vond, was 

kampen bouwen in het bos. 
Verstoppertje Kiekeboe is wel één 

van m’n favorieten… en oh ja! 
Sherikan pas op! Maar dan wou ik 
hem natuurlijk wel zelf zijn. (lacht) 

Wat zal je altijd bijblijven in heel 

je scoutscarrière? 
Dat is wel een heel moeilijke vraag 

hoor (lacht). Ik denk dat de meest 
memorabele momenten zich toch 
afspelen in de jinco. Maar ‘what 

happens in the jinco, stays in the 
jinco’, nietwaar? (lacht) De aanloop 

naar en uitvoering van hét Space 

weekend is ook wel iets wat ik nooit 

zal vergeten! 

Je hebt in de leiding gestaan van 

kapoenen, kw’kes, jonggivers en 
givers. Welke tak vond je het 

leukst? 
Iedereen zal zeggen: ‘Mieke is 
geboren en getogen om kapoenen-

leiding te zijn’. Da’s waar ook. Ik was 
supergraag kapoenenleiding. Die 

mannekes hebben zo’n fantasie… 
geweldig! Aan de andere kant, vond 
ik mijn giverjaar ook wel supertof! Ik 

hoop de huidige jins dus vaak terug 
te zien in de jinco na 17u! (knipoogt 

en lacht) 

Had jij wel eens een bijnaam op 

de scouts? 
Ja toch wel. Toen ik in de leiding 

kwam, was er al een Mieke. Dat was 
dus super verwarrend. Mieke 
noemden ze ook wel Den Blockx, dus 

ben ik De Luyts geworden. Toen er 
nog een andere Luyts in de leiding 

kwam, is dat De Luyts en Luytske 
geworden. Maar daar weet jij alles 
van hé, Klepper redactie? (lacht) 

Jaja dat weet ik wel (lacht). Ik 

heb nog één vraag voor jou, 
Mieke. Ga je ons niet missen? 

Nee. (proest uit in het lachen) 

(lacht een beetje mee) Mieke, 

bedankt voor het openhartige 
gesprek en tot ziens! 



KAPOENEN 

8 

Het begon allemaal op een 
maandag morgen op het 

kerkplein van Ravels, waar 
we met koffer en auto's 
klaar stonden om naar 
Loppem te rijden. De rit 
duurde lang maar zonder 
problemen. Toen hebben 
we onze tassen uitgepakt 
en ons disco kamp kon 

eindelijk beginnen. 

- Vincent
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Iedereen wou graag bij de 
Boogie woopies komen en 
dus moesten we heel wat 
opdrachten doen om een 
echte Boogie woopie te 
worden. We hebben 

gedanst, creatief geweest, 
actief geweest en nog veel 
meer! Op het einde van de 
dag hadden we ons echt 
disco diploma! We staken 
ons diploma in een grote 
koffer die we dan in onze 
disco tent gezet hadden. 

- Carolien 
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Toen we 's ochtends wakker 
werden, ontdekten we iets 
verschrikkelijks!!! Al onze 
diploma's en discobollen 
waren gestolen. Gelukkig 

was Cool Bob er om ons te 
helpen! Na heel wat 

speurwerk kwamen we er 
achter wie het gedaan had, 
maar waar konden we onze 

kist nu terugvinden?? 

- Pauline
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... 

De gemene en gevaarlijke 

punkers hebben ons lang aan 

het lijntje gehouden. Ze 

verstopten onze 

superbelangrijke discokist in 

de tuin van het kasteel van 

Loppem en gooiden ook nog 

eens de sleutel in de bosjes! 

Gelukkig zijn ze na hun 

gemene daad meteen op het 

vliegtuig naar Pakistan 

gestapt! Was dat even 

spannend… 

- Mieke
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Alles is dan toch nog goed 

afgelopen! We hebben de 

kist teruggevonden, waar 

supercoole Boegie Woepies 

T-shirts in zaten. Dan

hebben we nog

een videoclip

gemaakt én de

discotrofee gekregen

van Cool Bob op het

kampvuur! De volgende

dag waren we blij dat

onze mama’s en

papa’s er waren en

gingen we naar huis.

- Janne
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Kapoenen! 

Een dikke merci voor het leuke scoutsjaar 

en kamp! Zonder jullie zou het maar saai 
geweest zijn!  

High Five 

Van jullie tofste leiding ooit, 

de Boegie Woepies 
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Er was eens een machtige Sultan genaamd ADAL de 

Grote.

Hij woonde in een prachtig paleis in Achalanen. 

Dat is een land met heel veel bomen en bananen. 

Zijn naam is GROOT maar zijn rijk is klein. 

En dat doet hem heel veel pijn... 

Zijn 4 trouwste vrienden dachten : "Hoe maken we hem blij?" 

Aku de Harlekijn zei tegen Adal :"Kijk naar mij!"

Zij sprong in het rond    

Al schuddend met haar kont 

Moppen tappen kon ze goed 

maar dat gaf de Sultan geen goede moed. 

Abella de buikdanseres waagde ook haar kans
En ze bewoog sierlijk als een gans. 

De Sultan was niet content, 
Hij zei: "Je beweegt als een dikke vent!" 

Risala de geheimzinnige probeerde het met haar tovenarij,
Maar ook dat maakte hem niet blij. 

Zitomira was de laatste van de vier,
Ze zei:"Ik heb dat opgelost binnen het kwartier!" 

Ze was geweldig goed met dieren 
en probeerde zo de Sultan te plezieren. 

De sultan vond al deze dingen wel fijn, 
maar zijn rijk was nog altijd klein.  

De 4 trouwe vrienden besloten om hier iets aan te doen, 
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dus vroegen ze om hulp bij elke kapoen! 

PALEISBEWONERS 

Adal de Grote 
Naam: Pieter Vanden Hoof 

Taak in het paleis: Het rijk regeren 

Lievelingseten: Krokodillenstaart op een bedje 

van kaviaar 

Is bang van: Niets 

Altijd op zak: Zwaard nummer 10 

Totem: Standvastige Brulaap 

Leeftijd: 22 jaar 

Studierichting: Verpleegkunde  

Zitomira de Dierentemmer 

Naam: Dorien Slegers 

Taak in het paleis: Dierentemmer/ 

Slangenbeheerder/..  

Lievelingseten: Palmboombladeren met 

gefrituurde banaan (liefst vegetarisch) 

Is bang van: Beenhouwers  

Altijd op zak:  Magische Fluit  

Totem:  Goedgelovige Schaarbek 

Leeftijd: 21 jaar 

Studierichting: Ergotherapie 

Risala de Geheimzinnige 

Naam: Wietske Janse 

Taak in het paleis: Met geesten communiceren 

en de kwade geesten buiten houden 

Lievelingseten: Geroosterde schorpioenen in 

looksaus 

Is bang van: Kleuren 

Altijd op zak: Kristallen bol 

Totem: Hulpvaardige Sneeuwhoen 
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Leeftijd: 19 jaar 

Studierichting: Toegepaste taalkunde Engels-Italiaans 

Aku de Harlekijn 

Naam: Carolien Wils 

Taak in het paleis: Moppen tappen, sfeer maken, 

scheetjes laten  

Lievelingseten: Kamelenbult saignant met 

gefrituurde sprinkhanen 

Is bang van: Zand (de woestijn) 

Altijd op zak: Moppenboek 

Totem: Speels Winterkoninkje  

Leeftijd: 18 jaar 

Studierichting: Verpleegkunde 

Abella de Buikdanseres 

Naam: Pauline De Kinderen 

Taak in het paleis: Sierlijk bewegen op de muziek 

Lievelingslied: Dansen met de paterkes van 

Katastroof 

Lievelingseten: Slangentongetjes met geroosterde 

pijnboompitten 

Is bang van: Bananenschillen 

Altijd op zak: Mp3 of radio 

Totem: Zachtaardig Stekelvarken 

Leeftijd: 18 jaar  

Studierichting: Biochemie  
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Oh nee! Een zandstorm heeft alle 

woorden op een hoopje gegooid! Kan 

jij de woorden terugvinden?  

 Sultan

 Dier

 Kameel

 Dansen

 Moppen

 Zwaard

 Zand

 Toveren

 Goud

 Rijk
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Kamp KW'kes 2014 -2015 

Zondag 19 juli kreeg de wei van Boer Marcel bezoek van de stoerste groep hip-

hoppende gangsters die ooit bestaan heeft. Boer Marcel kreeg al meteen schrik 

van ons en verstopte zich daarom het hele kamp in het plaatselijke ziekenhuis! 

En zeg nu zelf, als u in uw wei zo'n hoop 

gevallen zou aankrijgen zou u zich ook zo 

snel als mogelijk uit de voeten maken!  

Harde hiphop-muziek, wapens, 

zonnebrillen, hangende kleren, gouden 

kettingen, lage broeken, hoofdtelefoons, 

een ghetto en noem maar op ...  We 

hadden te maken met de ruwste mannen 

en vrouwen ter wereld en we zouden het 

geweten hebben! Bultrock daverde op zijn 

grondvesten. 

Elke dag kregen de festivalgangers in 

de ghetto (East- of West-side) te horen 

wat er die dag op het programma 

stond. Viel er wat te pikken vandaag? 

Moest er opgepast worden voor de 

politie of de festivalsecurity?  

De gangsterbazen legden dan uit wat we die 

dag gingen doen. Zo hebben we onder andere 

de kluis van het festival opgegraven, een dorp 

onveilig gemaakt en 's nachts dieven 

achtervolgd in het bos. Dat laatste was best 

spannend maar onze gangsters waren 

natuurlijk niet bang en kozen uiteindelijk voor 

een frontale aanval! Dat hadden de 

gangsterbazen (en de dieven) nooit verwacht 

en dus hadden we die bandieten vrij rap bij 

hun lurven! 
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Dat we die dieven zo rap hadden 

komt misschien door het feit dat 

wij het bos al goed kenden. Elke 

dag hebben we daar de omgeving 

onveilig gemaakt en ongewenste 

buitenstaanders bang gemaakt. 

We voerden onze opdrachten ook 

altijd zeer tactisch in 2 groepen 

uit, zo ging dat gemakkelijker. 

Groep 1 : klakskes gewoon    

Groep 2: klakskes omdraaien 

We waren daar uiteraard niet 

alleen voor de boel op stelten te 

zetten. Bultrock was een 

bangelijk festival en dus gingen 

wij dagelijks onze hiphop-benen 

losschudden en onze kelen 

heeszingen op de tonen van het 

kamplied en andere 

feestnummers! 

♪ "Kaaaweeekes zijn echte

gangsters, paaas maar goed

oooooop...." ♪ 

Om onze kleine KW’kes veilig te stellen 

van al die gangsterbazen zijn we even 

weg van onze Ghetto getrokken. We 

moesten er even tussen uit. We trokken 

naar het dorpje naast onze kampplaats. 

We waren opzoek naar een vriendelijke 

dame die ons voor één nachtje in haar 

huis/boerderij wou laten slapen. Bij de 

eerste hadden we meteen prijs, we 

mochten in de keuken van haar huis 

slapen! Toen we honger hadden kwamen 

de verlossende kookouders met het avondmaal aan! 
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Toen we de dieven achtervolgden hadden we de 

sleutel te pakken! We waren allemaal zeer 

benieuwd naar wat er in die geheime kluis van de 

gangsterbazen zou zitten. Toen we ze openmaakte 

zagen we allemaal een briefje, waarop stond dat we 

worstjes en marshmallow kregen! De volgende 

avond hebben we een gezellig kampvuurtje 

gemaakt in onze Ghetto, en hebben we samen onze 

vangst opgesmuld. Daarna zijn we allemaal met 

een veilig en voldaan gevoel in onze slaapzak 

gekropen… Zzzz, Zzzzzz 

De laatste dag van het kamp is het 

natuurlijk kampvuur! Naast een heleboel 

ludieke optredes en talentvolle, 

ingestudeerde dansjes moest er 

natuurlijk ook hout gehaald worden, 

véél hout. Want heb jij ooit al eens een 

kampvuur gezien zonder hout? Wij in 

ieder geval niet. En gelukkig hadden de 

KW’kes zoveel sterke jongens mee 

gebracht vanuit het kleine Ravels! 
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Hiphop-kruiswoordraadsel 
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Horizontaal 

3. Wie had een spalk rond haar vinger? (voor+achternaam)

5. Op wat hebben Wannes en Vic geschreven met een alcoholstift?

8. Bij welk spel gingen we achter de dieven aan?

Verticaal 

1. Welke groep was het stoerste op kamp?

2. Wat hebben wij geroosterd op het vuur?

4. Wat was het thema van de Kw'kes?

6. Wat zat er verstopt onder de grond?

7. Wie deed er een dansje op het kampvuur
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Liefste KW’kes , 

Wij hebben goed nieuws voor jullie. De KW’kesleiding zijn dit jaar namelijk 

allemaal superhelden! Elke leider heeft zijn eigen mega unieke 
superkracht. Hier even een voorstelling van jullie superleiding. 

De Gaten Boorder 

Naam: De Gaten Boorder  
Bijnaam: Siebe Peeters  

Hobby’s: Gaten Boren 
Lievelingseten: Grondboor met Zand 
Totem: Speels (Borend) Schaap 

Mijn grootste Heldendaad: 45 gaten geboord in kleigrond 
in één dag 

Wat mij blij maakt: Een platte weide waar nog gaten in 
moeten komen 
Mijn Motto: “Der moeten nog wat gaten geboord worden” 

Wc-ontstoppervrouw 

Naam: WC-ontstoppervrouw 
Bijnaam: Marie-Line Ranschaert 

Hobby's: Wc’s ontstoppen (soms 
ook douches of gootstenen)  

Lievelingseten: WC EEND 
Totem: Dromerige Sifaka 
Mijn grootste heldendaad: Toen ik bezig was met 

mijn dagelijkse wc-ontstoppingsbeurt, hoorde ik 
opeens het geluid van een verstopte wc code rood. Ik 

vloog op mijn wc-ontstopper op het geluid af. Ik 
opende de deur van het wc-kotje en zag dat er een 
kind met zijn hoofd de wc verstopte. Dit was 

levensgevaarlijk voor het toilet! Ik nam dus zo snel 
mogelijk mijn speciale hoofd-wc-ontstopper en trok 

het hoofd er met al mijn kracht uit. DE WC WAS 
GERED! 
Wat mij blij maakt: propere ontstopte wc’s 

Mijn motto: Maak geen te grote toiletpapier proppen 

want dan zal wc-ontstoppervrouw je wc moeten komen ontstoppen! 

SUPERHELDEN 
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Super Onderbroekenvrouw 

Naam: Super 
Onderbroekenvrouw 

Bijnaam: Nadine de Boer 
Hobby's: Mijn eigen 
onderbroeken breien  

Lievelingseten: Pasta met 
onderbroekenroomsaus 

Totem: Sociaal Paard 
Mijn grootste heldendaad: Op 
een mooie zondagmiddag zat ik 

rustig in de achtertuin mijn 
onderbroeken te breien, toen 

ineens mijn rode telefoon begon 
op te lichten (dat betekent dat er 

een onderbroekennoodgeval is). 
Ik spurtte naar de telefoon, 
struikelde over mijn bol wol en 

breipennen, nam uiteindelijk op en hoorde dat er iemand met een groot 
onderbroekenprobleem zat. Het was code appelblauwzeegroen: een gescheurde 

onderbroek. Ik ben toen meteen naar de plaats delict gereden in mijn 
onderbroekenmobiel en heb ter plaatse zijn onderbroek hersteld. 
Wat mij blij maakt: vers gebreide onderbroeken 

Mijn motto: De dag begint goed als je een nieuwe onderbroek aan doet! 

Springtouwvrouw 

Naam: Springtouwvrouw 

Bijnaam: Lotte de Boer 
Hobby's: Springen tot ik erbij neerval! 
Lievelingseten: Sappig, goed springend gras 

Totem: Opgewekte (springende) Maki 
Mijn grootste heldendaad: Ik was eens aan het 

touwtjespringen op een wei en alle kinderen uit de 
buurt kwamen meedoen. Het zag er zó leuk uit dat alle 
mensen ons geld gaven! Dat geld heb ik aan de kindjes 

gegeven om springtouwen van te kopen. 
Wat mij blij maakt: Heel de dag touwtjespringen 

natuurlijk!  
Mijn motto: Heb je aan je hoofd verdrietige dingen, ga 
dan even touwtjespringen!!! 
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Super Krikke 

Naam: Super Krikke 
Bijnaam: Christophe Van Dooren 
Hobby's: katten uit bomen halen, en 
kw'kes helpen 
Lievelingseten: kernafval 
Mijn grootste heldendaad: Ik heb 
in mijn leven al eens de sneltrein die 
tussen Amsterdam Centraal en Breda 
rijdt doen stoppen voordat deze de 
ravijn in reed. 
Mijn motto: Geef nooit op, ga naar 
de top! 

-------------------------------------------------------------- 
Hé KW! Hoe zou jij eruit zien als superheld en wat zijn jouw 
krachten? 
Vul jouw superheldenfiche in en geef hem af aan de leiding!  
De coolste superhelden komen in de volgende klepper! 

Zo zie ik er (ongeveer) uit: Naam: 

Bijnaam: 

Hobby’s: 

Lievelingseten: 

Mijn grootste heldendaad: 

Mijn motto: 



JONGGIVERS 

25 

Het was 16 juli en we vertrokken richting Brugge! OH 
wat hadden we er zin in!  Jammer genoeg was de 

afstand te ver om met de fiets naar het kamp te gaan, 
dus hadden we besloten om met de trein te gaan, dat 

was uiteraard plezant! En ja, we waren aangekomen aan 
het coole festival; BULTROCK. Als echte festivalganger 
moesten we ons ticket afgeven en kregen we er in ruil 
een bandje voor. Dat was niet alles, we kregen ook een 
echt bultrock-petje. Dit was heel handig voor als de zon 

scheen!  We begonnen al meteen onze shelter te 

sjorren, dit verliep heel vlot! 

Op kamp was weer de ideale gelegenheid om onze top (kuch kuch) 

sjortechnieken nog eens boven te halen. Onze constructie was weer uitermate 

goed. Zo konden we genieten van een meters hoge shelter. Onder deze shelter 

hadden we ons chill hoekje gemaakt en een super vette saloon.  Het sjorren van 

onze shelter verliep vrij vlot. De shelter stond er zo goed als op 1 dag zodat we 

op onze tweede dag al veel meer tijd konden besteden aan super coole spelletjes 

te spelen. Natuurlijk hebben we onze shelter goed aangekleed met maar liefst 6 

vlaggen. Jammer genoeg liep het met onze vlaggen iets minder goed af.  

Op een avondje Mariawaken gingen de jonggivers erop uit om vlaggen te gaan 

pikken.  

Die Nederlanders waren 

daar jammer genoeg 

niet zo blij mee. Chance 

dat de leiding hiermee 

wel kon lachen ( allee 

achter jullie rug dan 

toch ). Vlaggen stelen 

dat kunnen ze wel, 

maar jammer maar 

helaas vlaggen bewaken 

iets minder. We waren 

dan ook allen verbaasd 

toen we opstonden 

zonder al die mooie 

vlaggen. Gelukkig dat 

die leiding zo goed kan 

onderhandelen!  
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MEXICAANSE WRAPS KOKEN! 

Op een jonggiverkamp mag koken op een 

zelfgemaakt vuur zeker niet ontbreken. Er 
stonden heerlijke Mexicaanse wraps op het 

menu! Terwijl een aantal jonggivers zich 
bezig hielden met het snijden van de 

groentjes, maakten de andere jonggivers 

het vuur aan. In een mum van tijd hadden 
we een heerlijke maaltijd bereid.  

Hieronder staat het recept voor de 
geïnteresseerden: 

Ingrediënten: 
 Pak Mexicaanse wrapvellen

 Fijne reepjes kipfilet of gehakt

 Mexicaanse roerbakmix van AH of gemengde groenten (mais,

rode paprika, groene en rode bonen, witte kool, prei, …)

 potje wrap saus of taco saus

 Guacamole

 Zure room

 Geraspte kaas

 Blaadjes sla

Bereidingswijze: 

 Bak de kippeblokjes (of het gehakt) in een pan

 Snij de groenten fijn en voeg deze bij de gebakken kip

 Voeg, als de groenten gaar zijn, de  wrap of taco saus toe

 Verwarm de wrapvellen enkele seconden in een pan of in de microgolf

 Smeer de zure room en guacamole op de

wrap

 Doe hier de sla en de mengeling van kip,

groenten en saus op

 Laat er wat geraspte kaas op smelten

 Vouw ten slotte de wrap toe

EET SMAKELIJK! 
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KOEKELJURK!! 

Natuurlijk hadden we naar jaarlijkse traditie de koekeljurk weer 

meegenomen op kamp. Deze jurk moest je heel de dag dragen als je een 

heel domme stoot had uitgehaald. Elke avond bespraken we de domme 

stoten van de dag en werd er na goed overlegd te hebben een winnaar 

(eigenlijk een verliezer) gekozen. Veel mensen hebben de koekeljurk 

moeten dragen maar de absolute winnaar was Yari Peeters. Ze kon het 

echt niet laten om een keer met haar hoofd een wesp dood te kloppen en 

in een waterput vallen is ook typisch iets voor haar. Daarom heeft zij de 

jurk het meest moeten dragen en wij hebben ons allemaal kapot gelachen 

met de stomme stoten van iedereen.  
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Wat er bij een jonggiverkamp ook niet mag ontbreken is de 3-daagse. 
We vertrokken wel samen richting Oostende, jammer genoeg in de regen! 

Toen we daar waren, 
werden we verdeeld in 

twee groepen. Ze moesten 

meteen een slaapplaats 
zoeken, de ene groep was 

al eerder terug dan de 
andere groep. Maar we 

hadden gelukkig allemaal 
een slaapplaats!  

De volgende dag moesten ze met hun groep om ter eerste in Brugge zijn. 

Het was een lange fietstocht en weer in de regen! Maar wij kunnen daar 
tegen en het was een super 3-daagse!  De groepen zochten weer een 

slaapplaats. De volgende dag speelden we een mega awesome  
CLUEDO-spel. En natuurlijk verkleed als cowboys   
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De krachten van een echte jonggiver! 

WATER 
Lang geleden leefde de 4 naties in 

vrede samen, 

maar alles veranderde toen de 
vuurnatie aanviel 

Alleen de avatar meester van alle 4 de 
elementen kon ze stoppen, 

maar toen de wereld hem het meest 
nodig had verdween hij. 

AARDE 

VUUR 

Wij 5 zijn de uitverkorenen 

van elke natie om de avatar 
zo snel mogelijk terug te 

vinden zodat de vrede kan 
terugkeren. Enkel de 

vuurnatie heeft anderen 
bedoelingen… 

Wij allen zijn dringend op 
zoek naar een ijzersterk 

leger dat ons wil helpen ons 
doel te bereiken. Wie van 

jullie is slim, sterk, handig, 
trouw, vindingrijk, en heeft 

een van de echte jonggiver 
krachten 

LUCHT 
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Jeroen: 

Ik ben de beste vuurmeester die er is 

en dit komt omdat mijn lievelingsliedje 

‘Vonken & Vuur’ van Clouseau is 

Ik hou ook van geflambeerde vogelspinnen 

en van rattenvergif op een bedje van oorwormen. 

Bovendien hou ik me graag met gevechtssporten bezig 

in mijn vrije tijd. En als laatste steekt ik mijn 

handen graag in het vuur als het om mijn liefde voor scouts gaat. 

Jolien:  
Ik ben de aller sterkste luchtmeester van de wereld. Dit komt 

door mijn 'sterke mense' dieet, ik eet alleen spijkers en vijzen 
maar als ik eens wil snoepen eet ik ook wel eens een glazen 

fles. In mijn vrije tijd speelt ik zeer graag zeeslag en tegen 
een potje World of Warcraft zeg ik ook geen nee. Maar het 
liefst van al ga ik naar de scouts om lekker te ravotten en vuil 

te worden. 

Stien: 

Ik ben een buffel die vliegen kan. Mijn lievelingseten is 

scoutsstoemp met scoutscola. En ik ben een krak in het nadoen 

van een draak en bak heel graag taarten voor mijn medeleiding!! 

Mijn dansmoves zijn ongeloofelijk elegant en mijn favoriete 

moment is de moment dat ik me bekeerde tot het scoutsdom. Omdat ik een 

buffel ben kan ik iedereen dragen op mijn rug, reizen is dus geen probleem. 

Britt: 

Ik ben een water meesters. Ik kom van de noordelijke 

water stam van België. Ik ben 1 van de laatste in onze 

soort. Daarom is het ook van essentieel belang om 

goed sterk en gezond te blijven. 2 kannen met water 

drink ik tot de grond leeg zonder enkel probleem. Dit is 

het geheim van mijn gezonde lichaam. Daardoor kan ik 

zonder weerstand aan alle activiteiten volle bak 

meedoen. "Vliegen, rennen, duiken, vallen en gewoon 

weer doorgaan. Dat is ook 1 van mijn levens moto's. 

Vincent:  

Ik ben een aardemeester. Als ik op de scouts aankom eet ik liefst een 

emmer zand. Hierdoor kan ik mijn activiteiten vlot doorkomen, want u 

weet ‘ zand schuurt de maag’. Ik ben instaat om zandstormen te 

veroorzaken die leiden tot een gigantisch zandkasteel. Ja hoor, ik 

weet het ik ben echt graaf. 
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GIVERKAMP 2014-2015 

Dit was een kamp om nooit te vergeten 

en ocharme onze koks want amai wat konden de Givers 

veel eten 

Fietsen in Nord Pas De Calais 

Onze lieve leider Nick ne parle pas bien le francais!! 

Geen enkele berg was voor onze Givers te stijl  

en vanaf dag 4 was er iets mis met Jan zijn kledingstijl... 

Voor zandkastelen bouwen zijn we zeker niet te oud 

en af en toe waren onze Givertjes wel eens stout 

Het pikken van een franse vlag 

En dat nog wel op klaarlichte dag 

Zwemmen in de zee 

en 's avonds gezellig bij het kaarslicht een biertje of 

twee  

Bedankt manne voor het leuke kamp! 

Veel liefs en kusjes jullie (ex)Leiding 
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Wist je dat: 
* Anke helemaal te voet moest naar Ravels kermis omdat ze geen fiets meer

heeft sinds het kamp.

* Leider Nick echt niet goed in Frans is.

* De koks meteen doorhadden wanneer er een hongertje was bij de givers... Ze

kwamen dan in troepen voor de kooktent zitten en helpen (want ja als je naar

water kijkt, gaat dat sneller koken)

* Anneleen geplast heeft in een rivier terwijl de andere givers er nietswetend

rond stonden.

* Er geen fiets gestolen is van de leiding.

* 15 kg patatten te weinig is voor onze Givers. Dan moest het brood en de kaas

van de volgende morgen er al aan geloven.

* Enken Jan, Ine, Anneleen, Eva en Carolien gezwommen hebben in de franse

zee!????

* Mats terug naar beneden is gefietst om Britt mentaal te gaan steunen

* Mander en Tuur op den duur op andere hun zenuwen begon te werken tijdens

de fietstocht. BIj elke kerk riepen ze non stop: CHURCH CHURCH CHURCH!

* Louis Swaanen tijdens zijn rit berg af gestopt is om rustig op zijn gemak een

grote boodschap te doen naast de weg

* Karl zijn voeten op zijn stuur legt als we snel naar beneden gingen. (Dit had de

leiding pas heel laat door)

* We hele lieve kookouders meehadden op fietskamp. Applaus voor MIEKE EN

WIETSKE!

* Tuur regelmatig voor een goede sfeer zorgde; TOUS ENSEMBLE TOUS

ENSEMBLE, HEUJ HEUJ!

* Hendrik een enorm grote woordenschat heeft voor zijn leeftijd

* De givers Mieke bijna overtuigd hadden om terug leiding te worden. Jawel zo'n

schatten zijn het

* Dit jaar een recordaantal givers op kamp zijn geweest; 33 givers + 3 leiding.

* Tuur een diepe put gegraven heeft tot hij grondwater tegen kwam

* Jullie zotte leiding jullie een klein beetje gaat missen
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Ons interessante DAGBOEK geschreven door de 

Givers zelf. 

Dag 1-3: 

Annie en Boennie 

Liefste dagboek 

De reis naar de kampplaats zelf was leuk! We zijn 

met de trein van Turnhout naar Loppem gegaan. 

Toen we ergens moesten overstappen gingen we onze 

trein missen maar de o zo vriendelijke condecteur liet 

de andere trein een minuutje wachten voor ons zodat 

we onze overstap wel haalden. Toen de kampplaats in 

zicht was werden we hartelijk ontvangen door de 

CREW van het BULTROCK FESTIVAL. (We vonden het 

wel niet zo leuk dat ze onze gsm's afpakten :( :'( MAARR! Dat werd 

goedgemaakt met een lekker kommetje soep, 

puree, groenten en worst. Smullen maar 

omnomnomnom!  

Wij, Annie & Boenie en de rest zijn vandaag 

aangekomen op onze tweede camping. Het is hier 

veel properder dan op onze eerste camping. 

(Commentaar van Annie & Boennie: "Daar zaten wat rare mensen.) We hebben 

al gezellige avonden achter de rug. We vulden onze avonden in met Vikkingkubb, 

white box, times up, verstoppertje kiekeboe, etc. De sfeer in de groep zit goed! 

Kusjes Annie en Boennie  

Door Kato, Anneleen en Hanne  (Kort maar krachtig) 

Liefste dagboek, 

We zijn vandaag opgestaan en hebben alles opgeruimd. 

Mats heeft in de rivier gekakt. 

Klaar. 
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Door Hendrik Seurinck 

Dag 3 

Liefste dagboek 

Vandaag staat een een 40 kilometer lange 

etappe op het programma. Het peleton 

stond meerdere korte beklimmingen te 

wachten. Door de sterke wind -alhoewel 

de wind van gisteren sterker was- werd 

het een waaieretappe. Het peleton 

scheurde in verschillende groepjes, maar 

de favorieten wisten zich vooraan te 

handhaven. Omwille van talrijke 

prestaties leek een massasprint in de 

maak. Maar een woeste weg zorgde voor 

een zeldzame forfait: er werd enkel een 

winnaar van de strijdlust aangeduid. Deze 

eer was weggelegd voor Willems Sven: hij was steeds aanwezig in de kipgroep 

en hielp meerdere mensen door de woeste weg. Uiteindelijk haalde iedereen de 

vamping en ging iedereen in vrede slapen.  

Dag 4 

Liefste dagboek, 

Vandaag stond er een rustdag op het programma. Omdat Henk en Dries (De 

Bie) niet waren gewekt, konden ze niet onbijten met de hele groep. De uiterst 

vriendelijke kookouders zorgden er wel voor dat zij toch werden voorzien van 

een ontbijt met heerle chocomelk.Na een democratische overeenkomst begaf de 

groep zichper bus naar de befaamde Cap Blanc-Nez. Deze prachtige uitstap deed 

de vermoeiende benen van de renners meer dan goed. Eenmaal aangekomen op 

de camping werden de hongerigen gespijst met een pasta carbonara waarbij de 

smaak niet moest onderdoen aan die van perfect gebakken chicken nuggets. Na 

dit heerlijke maal begaven de renners zich naar de pooplarty met de beats van 

DJ Dario. Enkele renners wisten zich ook te voorzien van alcoholische dranken. 

Eén van hen was de enige bruine renner uit het peleton, Ahmadzai Iraj: tot 

groot jolijt van 

de anderen 

gedroeg hij zich 

heel grappig. 

Ondanks het 

gedoe sliep 

iedereen vast en 

in vree. 
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Dag 5 

Liefste dagboek 

Een nieuwe dag lag voor de boeg. Deze dag werd vrolijk ingeleid met het 

traditionele ontbijt, tot Van Bavel Sander een verschrikkelijke 

ontdekking deed: De fietsen - het overgrote deel van de fietsen- waren op 

wonderbaarlijke wijze verdwenen. Eén van de gedupeerden was de immer 

sympathieke rechercheur Seurinck Hendrik. Hij besloot danook een 

onderzoek te sarten met de stoere ruige bink Jack, alias De Bie Dries -

wiens fiets tevens gestolen was-. Uit dit onderzoek bleek dat de fietsen 's 

nachts gestolen zouden zijn en aangezien zulke onderzoeken steevast 

goed worden gedaan was er bijne geen ruimte voor twijfels. Ondanks dit 

spijtige voorval moest het leven verder gaan.  

De groep - onder wie zowel gedupeerden als niet gedupeerden- probeerde 

er het beste uit te halen. Zij gingen naar Boulogne-sur-Mèr om daar hun 

gedachten te verzetten. Na deze prettige uitstap keerde de groep terug 

naar de camping. De leiding besloten daar de ouders in te lichten over de 

onfortuinlijke fietsendiefstal. De man die nog het ergst uit deze situatie 

kwam, was Janssens Jan wiens fietstassen met spullen ook was 

meegenomen. Al een geluk dat de kookouders -die de groep zeer nauw 

aan het hart ligt- een pasta pesto had klaargemaakt zodat de dag toch 

nog plezant kon worden afgesloten. 
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Wat voor onze Givers is bij gebleven van het kamp: 

 in één woord. 
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Last but not least!!! 

Het goede nieuws is dat we sinds dit jaar terug (veel) Jins 

hebben! (2015-2016) Hieronder een pracht van een foto van 

enkele trotse jongeheren die overgaan van Givers naar Jins. De 

ondertiteling is geschreven door de enige echte Carpentier 

Ruben hemzelf.  

Ondertiteling: "Peace allemoale en F***  al de haters"  #FreeGgoran 
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Liefste Givers 

Zoals jullie kunnen zien (en al gezien hebben in onze filmpjes), zijn 

wij echte gangsters; onherkenbaar en supersnel. Natuurlijk wilden 

wij heel graag giverleiding worden, want ja welke gangster wil er nu 

niet naar Oostenrijk?! Op de leidingsverdeling zijn wij niet verkozen 

als giverleiding en dat kunnen wij onmogelijk laten gebeuren! 

“Wij, niet verkozen?!”, grijnsde we nog even. We moesten actie 

ondernemen en zijn daarom samengekomen om een plannetje te 

smeden (terwijl het ijzer nog heet was). Na lang nadenken en 

discussiëren, zijn we tot een gesofisticeerd plan gekomen: 

WIJ GAAN DE REST VAN DE LEIDING VERMOORDEN, 

ZODAT WIJ GIVERLEIDING WORDEN! 

Mhuahahaha. Jullie, de givers, hebben al enkele filmpjes gezien van 

onze ingenieus geplande moorden. Vincent kwam in aanraking met 

een verstikking, Lise haar hart werd doorboort … .  
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En ja hoor, onze plannen zijn gelukt! Die mietjes gaven het redelijk 

snel op en zijn wij als enige over gebleven. Wij zullen de giverleiding 

worden, vandaar een korte 

voorstelling van wie wij zijn: 

Te strijd ga ik dit jaar, niet te paard, 

maar met de fiets. Zo sta ik elke 

zondag klaar aan de scoutslokalen 

om jullie een poepje te laten ruiken 

van al het scoutsgebeuren. Ik heb 

maar één motto: ‘Ge gaat hard, of ge 

gaat nie!’ .  

Givers; be prepared! 

Naam: Femke Van Ginhoven 

Woonplaats: Jachtweg 37, 2380 Ravels 

Geboortedatum: 14/10/1996 ( bijna jarig dus) 

Leeftijd: 18, almost 19  veel te oud 

Geïnteresseerd in:  mooie, intelligente jongens 

Hobby’s: Scouts!, ik sport ook wel graag 

Lievelingseten: Kip met rijst en curry 

Meest criminele daad: openbaar dronkenschap 

Minst criminele daad: een mama met buggy uit de bus geholpen 

Eerste moord: mier doodgetrapt 

Eerste afpersing: Daar doe ik niet aan mee. 

Leukste activiteit: Ik vind alles leuk! 
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Geboren en getogen in de 

Kempen strijd ik al jaren voor 
de fijne zondagnamiddagen op 

de Scouts van Ravels. Deze 

traditie mag zeker niet 
verbroken worden en heb dit 

jaar samen met Femke gekozen 
om te vechten voor de Givers! 

Let’s dot this! 

Naam: Nick Willems 

Woonplaats: Grote Baan 132, Ravels 

Geboortedatum: 25/03/1992 

Leeftijd: 23 jaar (ja, ik ben oud aan het worden) 

Geïnteresseerd in:  Meisjes, stoere handgebaren, Arabisch … 

Hobby’s: Scouts!, Al Jazeera kijken, lopen … 

Lievelingseten: Frietjes met stoverij, Pasta carbonara 

Meest criminele daad: Wildplassen tegen een boom 

Minst criminele daad: Een knuffel van de minions gekocht 

Eerste moord: 9 jaar, mijn goudvis vergeten te voederen 

Eerste afpersing: 10 jaar, meer zakgeld anders geen klusjes ;) 

Leukste activiteit: Bosspel, nachtspel, kamp … 
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François Budé 

Ik zal mezelf even voorstellen aan de hand van een 

Naamgedicht: 

Je kan zien, ik ben een mooie man 

Altijd klaar om de wereld te beschrijven 

Niemand die dat zo goed kan  

Nochtans zit ik er niets mee in 

En om in de scouts te blijven 

Mijn leven komt meer tot zijn recht in een Elfje: 

Scouts 

Sfeervolle Maki 

Enthousiast en blij 

Als jullie braaf zijn 

Doei 

      Bertus Aafjes 

Dag, de Limerick zal mij verder helpen om mezelf bloot te geven: 

Een man met veel woorden 

Toen het geluid van vogels mij stoorde 

Begon ik met het schrijven van gedichten 

De eerste gingen vaak over dikke wichten 

In pelgrimsoorden  

Lise; zo kan je mij ook noemen  

Geliefkoosde vink verdoeme 

Lief en teder, metafoor  

Ook goed als luisterend oor 

Ik neem afscheid, hier een bloem 

Wij voelen ons vereerd jullie te mogen begeleiden in 

jullie laatste jaar als scoutslid. Bij deze maken wij 

gebruik om een ode aan jullie te brengen, dit in de 

vorm van een Sonnet: 

Liefste jins, dit wordt jullie laatste 

jaar als lid 

Maar maak jullie geen zorgen 
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We zullen jullie een top jaar bezorgen 

Met als resultaat dat iedereen jullie aanbidt 

Dit jaar zullen we nog eens spelen als de kleinste 

kinderen 

Alle spelletjes die jullie maar willen 

En ook een heleboel chillen 

Niemand zal jullie hinderen 

Stiekem leren we jullie ook hoe het is om leiding te 

zijn 

Al doende kan men leren 

Ieder begin is klein 

Maar we gaan er vooral van profiteren 

Op buitenlands kamp met je perfecte bikinilijn 

JA joh, reuzefijn!  

Klaar met zeveren zijn we bijna, hieronder nog even een paar random 

woorden om onze gevoelens te uiten: 
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Faciliteren, postordercatalogi, moederlichaam 

Voorsorteren, andijvie, badkamerraam 

Nu zal het allemaal wel weer gaan 

Groetjes Lise & Janne 
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Uitwisselingsstudent in Scouting Ravels 

◊ RAVELS - De startdag

van het scoutsjaar te Ravels

was zoals gewoonlijk weer

een gelukkig weerzien met

bekende gezichten en een

jammerlijk afscheid van

afwezige gezichten. Doch

het opmerkend oog kon op

deze dag eveneens de

aanwezigheid van enkele

nieuwe gezichten

opmerken.

et is een algemeen geweten

feit dat het nergens ter 

wereld beter is dan in Ravels. Dat 

beseft men ook in de Verenigde 

Staten van Amerika, en dus pakte 

mevrouw Becky Roche deze 

zomer haar valies en vertrok zij 

met het vliegmachien naar Ravels 

(-Eel). Hier zal zij enige tijd 

vertoeven onder de hoede van -

eveneens nieuw gezicht- Stien De 

Kinderen alvorens nieuwe Ravels-

getinte oorden op te zoeken. 

~Scouting~ 

Na een tijdje van de rijke Ravelse 

cultuur genoten te hebben 

besloot zij dat het tijd was voor 

een nieuwe stap in haar Belgische 

avontuur : Scouting Ravels. Voor 

welgeteld één jaar tijd zal zij de 

rangen van de leiding versterken 

en ondergedompeld worden in de 

traditionele gebruiken en 

spelletjes die eigen zijn aan onze 

jeugdbeweging. 

~Engels-Nederlands~ 

Becky komt uit het verre Amerika 

en (raar maar waar) daar spreekt 

men geen Nederlands! Uiteraard 

probeert zij dit jaar onze 

prachtige taal en dialect onder de 

knie te krijgen. Dit houdt in dat 

zij in het begin van het jaar bij de 

oudste takken zal helpen omdat 

deze leden al wat Engels kunnen 

spreken. Later kijken we of ze 

eens bij de jongste takken kan 

aansluiten. Spannend!  -PVH 

H 
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Beste klepperlezers, wisten jullie al dat… 

 … de speciale Bultrock editie een gigantisch succes was?

 … de leiding weer heel veel zin heeft om er staalhard in te

vliegen?

 … er dit jaar twee helemaal nieuwe leidsters bij de scouts

komen?

 … eentje van die twee Amerikaans is?! Cool!

 … zout dodelijk is? Een bord zout eten overleef je niet!

 … dat de leiding graag valt tijdens teambuilding?

 … er eindelijk bekend is wie de fietsen van de givers

gepikt heeft?! Het waren de punkers!!!

 … het zakkenspel heel lang kan duren?

 … we volgend jaar in Holland op kamp gaan?!

 … de Jinco dit jaar wel eens te klein zou zijn met zoveel

leiding en jins?

 … het allergevaarlijkste dier voor de mens de mug is?

 … de leiding op donderdag 10 september de lessen hebben

overgenomen in de Ravelse scholen?

 … 20 februari het leukste feestje van het jaar komt?

‘TROPICAL PARTY’

 … smileys er in Azië zo uitzien: ^.^ ?

 … New York City (maar) 12 keer groter is als Ravels?

 … er wel 653 keer meer mensen leven in New York City?!

 … we waarschijnlijk zondag met NOG meer leiding en

leden in de kring staan dan vorig jaar?
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Adres: 
Site: 

Jachtweg 42c, 2380 Ravels 
http://www.scoutingravels.be/ 

Groepsleiding 
Britt Pijpers 

Janne Vanden Hoof 

Kapoenenleiding 

Dorien Slegers 

Pieter Vanden Hoof 

Paulien De Kinderen 

Carolien Wils 

Wietske Janse 

KW’kesleiding 

Vincent Doomen

Marie-line Ranschaert

Christophe Van Dooren 

Lotte De Boer 

Nadine De Boer 

Jong-giverleiding 

Britt Pijpers 

Jolien Segers 

Siebe Peeters 

Stien De Kinderen 

Jeroen Van Dooren 

Giverleiding 

Nick Willems 

Femke Van Ginhoven 

Jinleiding 

Janne Vanden Hoof 

Lise Luyts 

http://www.scoutingravels.be/

