KAMPKLEPPER

Kampen 2016:
– Bergen op Zoom: Kapoenen, KW’kes, Jonggivers
– Fietskamp: Givers
– Buitenlands kamp: Jins
Zeker invullen:
– Inschrijving

IN HET
MIDDEN!

– Toelating
– Medische fiche
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VOORWOORD

Beste scout, ouder, lid van het oudercomité en sympathisant,
De zomer lonkt. Het schooljaar loopt ten einde. Dat wil ook
zeggen dat het scoutsjaar op zijn einde loopt. We hebben met z’n
allen weer een heel jaar de Ravelse bossen en velden onveilig
gemaakt,
met
vele
plein-,
en
bosspelen,
sjorringen,
vuurtechnieken, wandelingen en andere zotte activiteiten zoals.
Het groepsweekend was een groot succes met dank aan Koningin
Petronella van België. De groepreis naar de Beekse Bergen mag
ook zeker niet vergeten vermeld te worden. Maar we zijn ook heel
trots op alles wat we dit jaar met jullie hebben kunnen bereiken.
Het waren weer zeer geslaagde edities van het mosselfeest en
Tropical Party bijvoorbeeld.
Maar gelukkig is het jaar nog niet helemaal gedaan. Naar
jaarlijkse gewoonte zullen we jullie nog verwennen met een
geweldig kamp. Vorig jaar kon je ons vinden in Loppem en
Frankrijk. Ook dit jaar gaan we op zoek naar avontuur. De
kapoenen, kw’kes en jonggivers doen dat in Bergen op Zoom. Ja,
u leest het goed, ons kamp zal dit jaar doorgaan in Nederland. De
givers zullen de bergen van Oostenrijk verkennen en de jins
trekken er op uit in Montenegro. Iedereen zal dus op buitenlands
kamp gaan.
Zeer gepast en na lange discussie mogen wij jullie met trots ons
kampthema van dit jaar voorstellen: een reis rond de wereld. Zijn
jullie klaar om de wereld met ons te verkennen?
Alvast aan allen een schitterend kamp toegewenst. Verdere
informatie over de kampen leest u verderop in deze kampklepper.
Zo, en nu schielijk jullie inschrijven voor het kamp! Tot op kamp
en weest paraat!
Een stevige linker,
De Hoofdleiding.
Britt en Janne
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Scoutskamp 2016
Bergen op Zoom

Reis rond de wereld
21 – 31 juli 2016
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Algemene Informatie
Scouting Ravels zal dit jaar op kamp gaan in Bergen op Zoom,
te Nederland. Bergen op Zoom is met de auto ongeveer een dik
uurtje rijden vanuit ons vredig dorpje Ravels. Een
routebeschrijving met de snelste weg en het adres kunnen jullie
verder in deze klepper terugvinden.
Om de traditie van de laatste jaren te doorbreken gaan we dit
jaar niet op tentenkamp, maar zullen we een keer beschikken
over lokalen. De kleinste spruiten onder ons, de kapoenen,
zullen hiervan volop kunnen genieten. De kapoenen zullen dit
jaar dus een keer niet in tenten slapen, maar onder een stevig
dak weg van alle weersinvloeden. Maar wees gerust, we zouden
Scouting Ravels niet zijn als er geen tenten opgesteld worden
tijdens ons kamp! De KW’kes en Jonggivers zullen de koude
zomernachten trotseren in onze welgekende patrouilletenten.
De kampplaats zelf zijn de terreinen van onze Nederlandse
collega’s, Scouting Markiezaatsgroep. We beschikken over een
zeer bosrijk domein om onze tenten op te stellen en een groot
speelterrein en speelbos op nog geen 100 m van onze
kampplaats. U hoort het dus al aankomen, wij gaan er dit jaar
weer een onvergetelijk kamp van maken!
Wij hebben er alvast super veel zin in!

Gegroet,
Leidingsploeg Scouting Ravels 2016
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De Kampplaats
Hier kunnen jullie enkele sfeerbeelden terugvinden van
de kampplaats dit jaar. Wij zijn alvast enthousiast over
dit terrein midden in de natuur.
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Belangrijke Data
Laatste keer scouts: Zondag 26 juni 2016
Kampdata:
Kapoenen:

26 – 31 juli 2016

KW’kes:

24 – 31 juli 2016

Jonggivers:

21 – 31 juli 2016

Givers:

19 – 31 juli 2016

Jins:

16 – 31 juli 2016

Bagage Jonggivers:
Binnenbrengen van bagage:
19 juli tussen 20:00 en 21:00
Afhalen fietsen:
Tijdstip en datum wordt meegedeeld bij vertrek op de
kampplaats.
Ophalen op de kampplaats:
Op 31 juli mogen de ouders hun kinderen terug komen
ophalen om 13:00 uur op de kampplaats.
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Kampadres
Vele ouders, familie, vrienden of liefjes willen natuurlijk een
briefje schrijven. Hieronder kan u het adres van de kampplaats
terugvinden.

Naam Kind + Tak
Bergsebaan 27
4622 RN Bergen Op Zoom
Nederland
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Inschrijving Kamp
Als jullie na het lezen van dit alles ook al zo veel zin hebben
gekregen in het kamp, schrijf je dan als de bliksem in! In het
midden
van
deze
klepper
kunnen
jullie
een
inschrijvingsformulier terugvinden voor de Kapoenen, KW’kes
en Jonggivers alsook een medische fiche. Je kan deze
formulieren afgeven op zondag aan één van de leiding of
binnenbrengen bij Stien De Kinderen.
De inschrijving moet ten laatste op 10 juli 2016*
afgegeven worden en bestaat uit volgende onderdelen:
− De inschrijving waar je de naam, tak en datum van het
kamp invult.
− Toelating van de ouders om mee te gaan naar het
buitenland. Omdat de meesten onder ons minderjarig
zijn, moeten de ouders toestemming geven om mee naar
het buitenland te mogen. Je moet hiervoor langs het
gemeentehuis (dienst bevolking) gaan. (DOE DIT ZEKER
OP TIJD)
− Een medisch formulier** dat volledig en correct
ingevuld moet worden, zodat de takleiding hiervan op de
hoogte gebracht kan worden en gepast kan reageren.
* Is het al voorbij de inschrijvingsdeadline en wil je toch nog
graag mee of heb je nog vragen? Neem contact op met één van
de takleiding of de kampverantwoordelijke (Britt Pijpers)
** Dit formulier zal door ons vertrouwelijk behandeld worden!
Het is uiteraard ook mogelijk om bepaalde gegevens mondeling
aan iemand van de leiding toe te vertrouwen. Verder vragen we
ook de SIS-kaart en het KIDS-ID van uw kind aan de leiding
af te geven bij vertrek op
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Ik ga op kamp en neem mee…
De lijst die volgt is een lijst met een minimum aan stukken om
mee te nemen. Houd wel rekening met het aantal dagen dat uw
kind op kamp gaat. Per tak wordt er ook nog een bundeltje
bezorgd met de zaken die zeker meegenomen moeten worden.
Wat neem ik zeker mee?
Kids-ID en SIS-kaart (af te geven aan de leiding op het
kerkplein)
Uniform (Sjaaltje voor kapoenen, sjaaltje en hemd voor
oudere takken)
Veldbed / Slaapzak (eventueel warm deken)
Kussen
Handoeken en washandjes
Zeep / shampoo
Tandenborstel / tandpasta / bekertje / kam of borstel
Zakdoeken
Pyjama
Onderbroeken (minstens voor elke dag 1)
Kousen (minstens voor elke dag 1 paar)
Gemakkelijke speelkledij (kleren die vuil mogen worden)
Korte broeken / lange broeken
T-shirts / dikke trui
Zwemgerief
Zonnecrème
Stevige schoenen / sportschoenen / laarzen
Keukenhanddoek
Linnenzak
Drinkbus / zaklamp
Fluovestje
Eventueel verkleedkleren (zie informatie per tak)
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Voor de jonggivers ook nog het volgende:
Gamel
Bestek
Drinkbeker
Rugzak en stevige stapschoenen
Fiets (+ eventueel fietstassen voor op 3-daagse)
€5 zakgeld voor op 3-daagse
!! Voorzie alles wat je niet wil verliezen met een naam !!

Wat neem ik zeker NIET mee?
−
−
−
−
−
−
−

Snoep
Geld
Wapens
Tabak
GSM
Elektronische gadgets
…

De leiding is niet verantwoordelijk voor
verlies of beschadiging indien deze toch
meegenomen worden.
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Routebeschrijving
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Aftelkalender:
13 juni

14 juni

15 juni

16 juni

17 juni

18 juni

19 juni

20 juni

21 juni

22 juni

23 juni

26 juni

27 juni

28 juni

29 juni

30 juni

1 juli

2 juli

3 juli

4 juli

5 juli

6 juli

7 juli

8 juli

9 juli

10 juli

11 juli

12 juli

13 juli

14 juli

15 juli

17 juli

18 juli

20 juli

27 juli

21 juli
J

28 juli

Jins
Givers
Jonggivers
KW’kes
Kapoenen
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16 juli
J

22 juli

23 juli

29 juli

30 juli

24 juli
J
31 juli
L

25 juli

19 juli
J
26 juli
J

KAPOENEN

Enkele mooie momenten van de groepsdag in de Beekse
Bergen:

En maar giechelen… J

Kaaris vond het heeeeel leuk!

Best spannend, die roofvogelshow!
Luigiano en Daan waren niet zo blij toen het weer tijd was om
naar huis te gaan na zo’n toffe dag! J
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我們建立營地!
(Vertaling: "Wij gaan op kamp!")

你和我們一起去？
(Vertaling: "Ga jij met ons mee?")

Nǐ hǎo! Wij zijn Chao Chen en Mayka-Lin en gaan dit
jaar mee op scoutskamp.
Wil jij graag met ons op avontuur en allemaal leuke,
geweldige, fantastische dingen doen?
Dan moet je zeker mee op SCOUTSKAMP gaan!
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Op kamp / Zài yíngdì

Hip hoi! Nog een paar weken en dan is het zover… het
SCOUTSKAMP! Doorheen
het jaar hebben we veel spelletjes gespeeld en ontzettend veel
nieuwe dingen ontdekt, we zijn zelfs een nacht blijven slapen op
de scouts! Dit was allemaal een fantastische voorbereiding om nu
met iedereen op kamp te gaan.
Op kamp gaan is voor veel kapoenen een grote ervaring en is ook
iets nieuw voor vele mama’s en papa’s. Daarom heeft de leiding
alles op een rijtje gezet zodat jullie weten wat een kamp is,
wat we doen op een kamp, hoe de dag eruit ziet,…
Als we op kamp gaan is dit samen met nog andere takken van de
scouts. De jongste takken zitten op dezelfde plaats, dit zijn
de kapoenen, kw’kes en de jonggivers.
De plaats waar we verblijven is altijd anders, de ene keer zijn
we in de Ardennen, een andere keer in Limburg en deze keer gaan
we naar Bergen op Zoom!
Alle takken hebben een overkoepelend kampthema en de aparte
takken kiezen dan nog een eigen thema om het hele kamp rond te
spelen en avonturen te beleven.
Een kapoenenkamp duurt 6 dagen (5 nachten), kw’kes kamp 8
dagen (7 nachten), jonggiverkamp 10 dagen (9 nachten). De
laatste dagen komen de givers en de jins nog voor het kampvuur
mee te maken.
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Kampdata: 26 juli t.e.m. 31 juli

We spreken dinsdag 26 juli om 9u af op het kerkplein om samen
naar de kampplaats te vertrekken. Hiervoor rekenen we op
bereidwillige ouders die zouden kunnen rijden.

We begroeten jullie in het Chinees, beste kapoenen, omdat ons
kampthema dit jaar Reis De Wereld Rond is. Afgelopen week zijn
onze twee vrienden Chao-Chen en Mayka-Lin op bezoek geweest. Ze
zijn speciaal helemaal van China overgevlogen naar de stille
kempen omdat ze graag met ons mee op scoutskamp willen. Wat een
toeval!! We gaan ons dit kamp dan ook helemaal onderdompelen in
de cultuur van de draken, krijgers, keizers, eetstokjes en zo
veel meer! We moeten er natuurlijk wel voor zorgen dat we eruit
zien als Chinezen, dus haal je beste kimono of samoerai-outfit
maar uit de kast en trotseer de wonderen van China! Dit wordt
zeker en vast een kamp om nooit nog te vergeten, dus pak je
koffer maar en haal je draak uit de stal om samen met ons dit
ongelooflijke avontuur te beleven!
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Hoe ziet onze dag op kamp er nu eigenlijk uit?

08:00

Kukelekuuuuu!!!
Opstaan

08:30

Ontbijt

09:30

Voormiddagactiviteit

12:30

Middagmaal

13:30

Namiddagactiviteit

16:00

Vier-uurtje

16:30

Namiddagactiviteit

17:30

Avondmaal

19:00

Avondactiviteit

21:00

Bedtijd voor de
kapoenen
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Bagage / Xínglǐ
In de jaarlijkse kampklepper staat een standaard bagagelijst.
De ingeschreven kapoenen krijgen daarbovenop een bagagelijst
speciaal voor kapoenen. Voor kapoenen vragen we om de
kleren per dag in zakjes te steken. Door voor elke dag een
zakje te maken weten kapoenen meteen wat ze aan moeten
doen en wordt niet heel de valies ondersteboven gehaald.
Op de bagagelijst zal ook verkleedmateriaal staan. Het is niet
nodig om verkleedkleren te kopen of te huren! De
boodschap is om creatief te zijn en niet te veel geld uit te
geven aan nieuwe spullen.
Het is een aanrader om in alle spullen (zéker de scoutsspullen)
de naam van de kapoen te schrijven! Na een kamp zijn er
steeds wasmanden vol verloren spullen. Als ze niet
teruggehaald worden, schenken we deze spullen aan
spullenhulp.
Wat niet mee mag op kamp zijn dure spullen en geld. Wij zijn
niet verantwoordelijk voor het verlies of de beschadiging van
deze spullen. Tijdens de middagrust en ’s ochtends voordat de
wekker afgaat, mogen de kapoenen in stilte een boek of strip
lezen. Deze mogen dus ook mee op kamp. Let wel: zet je naam
erin!
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Het eten / Shípǐn
We hebben het geluk dat er jaarlijks een groep gepassioneerde
kampkoks klaarstaat om ons eten te bereiden. Zij maken voor
ons op kamp lekker krachtvoer, zodat we een volledig kamp
goed kunnen spelen!
Aan tafel hebben we wel enkele regels, eentje daarvan is dat
de kinderen (en leiders) van alles moeten proeven uit respect
voor diegenen die voor ons eten hebben klaargemaakt.
Hygiëne / Wèishēng
’s Ochtends en ’s avonds poetsen we met z’n allen onze
tanden. Dagelijks voor het slapengaan, worden de kapoenen
gecontroleerd op teken. De kapoenen krijgen dan ook de kans
om zichzelf te wassen. Op kamp worden er ook één of twee
gezamenlijke wasmomentjes georganiseerd.
Douchen doen de kapoenen op kamp één keer. Als we gaan
zwemmen op de groepsdag.
Kapoenen die slapen met pamperbroekjes, mogen mee op
kamp. We maken dit jaarlijks mee en het heeft nog nooit voor
problemen gezorgd. We spreken met de kapoen zelf af hoe en
wanneer hij/zij het pamperbroekje kan aandoen zonder dat
iemand het ziet.
Contact / Liánxì
Als jullie nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te
nemen met de kapoenenleiding! Wij doen ook huisbezoeken bij
diegenen die dit graag hebben. Geef dus zeker een seintje als
je wil dat de leiding even langs komt!

Tiǎozhàn
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Dit hebben de KW'kes dit jaar gedaan...
De grote stad-bouw wedstrijd
Op een prachtige
zondagnamiddag hebben de
KW'kes het tegen elkaar
opgenomen voor het bouwen van
de allermooiste stad die ooit op
een Vlaams scoutsveld heeft
gestaan.
Zoals beloofd maakt de
professionele jury (o.a. C. Van Dooren, M. Ranschaert, N. De
Boer, L. De Boer & S. Peeters) de winnaar bekend in deze
klepper. De jury heeft uren vergaderd, maar ze zijn tot de
conclusie gekomen dat ze allemaal precies even schitterend
waren. Dus we hebben allemaal winnaars bij de KW'kes zitten!
Hier volgen enkele foto's van de prachtige steden...
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Eén tegen allen
Het is fijn om in de scouts te zijn.
We maken veel plezier,
Met onze leiding hier.
Onze leiding is dan ook heel zot.
En soms zijn ze wat ondeugend,
Net zoals wij.
Van: Fran, Rik en Oscar

Voor één tegen allen
moesten de Wibbe, Wannes
en Rik 100 keer een
waterballon naar elkaar
gooien, dit ging niet zo
gemakkelijk dan dat ze
dachten.

De meisjes moesten voor een
opdracht hun voeten met werf op
een blad zetten. Wat een mooie
kunstwerken...
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Op 1 mei gingen we zoals gewoonlijk weer op
groepsreis!

We gingen eerst naar de Beekse Bergen en daarna naar
Speelland. We hadden jammer genoeg geen gids, maar wel 5
slimme KW'kes die kaart konden lezen en zeiden waar we
naartoe moesten.

En opeens was
Yazdan een
krokodil...
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Měihǎo de yītiān, buen día, Goedendag KW'kes
Zoals elk jaar wacht er een
geweldig kamp op jullie! Dit
jaar zakken we af naar
Bergen op Zoom in
Nederland, waar jullie vanaf
zondag 24 juli tot zondag
31 juli een geweldige
avontuurlijke tijd gaan
beleven met jullie supertoffe
leiding!
Omdat wij Bergen op Zoom een
beetje saai vonden, gaan wij de hele wereld rondreizen met
jullie. Zorg maar dat jullie je vliegangst kwijt raken, niet meer
zeeziek worden en geen schrik meer hebben van de gaafste
dieren.
Jullie leiding heeft al een route uitgestippeld. We gaan namelijk
de mooiste landen van de wereld bezoeken in 10 dagen! We
zullen de grootste piramides gaan checken in Egypte, over de
Chinese muur klimmen, op Safari gaan in Zuid-Afrika, de
lekkerste taco's eten in Mexico en rondzwerven in de Jungle
van Madagascar!
Kunnen jullie net als ons niet wachten op dit geweldige kamp?
Schrijf jullie dan zo snel mogelijk in! Laat het formulier dat
tussen deze klepper zit invullen door jouw mama of papa. Als
jullie je hebben inschrijven krijgen jullie nog een kampbundel
waar alle informatie in staat die jullie nodig hebben.
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De Jonggivers
De afgelopen maanden hebben de jonggivers heel hard
gevochten om te laten zien dat ze jonggiver waardig zijn!
Ze hebben hun beste vuurtechnieken, sjorkunsten maar ook
hun theatrale talenten laten zien. Van dit laatste zie je op de
volgende pagina’s een prachtig resultaat. Dit is er gekomen
nadat we de fantasie van onze jonggivers de vrije loop lieten en
ze ‘carte blanche’ gaven voor hun invullen in de klepper!
De jonggiver-leiding heeft nog wat werk om de scoutstalenten
te ontwikkelen maar de dramaqueens in jullie moeten zeker
niet meer getraind worden!

Met andere woorden WIJ ZIJN HEEL TROTS OP JULLIE,

ALLEEN SJORREN EN VUUR MAKEN MOET NOG BETER!
Gelukkig hebben we nog even tijd, en nemen we jullie 10
dagen mee op kamp om ervoor te zorgen dat het helemaal in
orde komt!

BE PREPARED
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Het Lang verwachtte jonggiverkamp
Reizen rond de wereld op onze fiets vonden wij niet z’n goed
idee voor onze poepkes… Daarom hebben wij een onbekende,
onbewoonde bestemming gekozen om ons kamp door te
brengen. Wij gaan jullie overleving skills testen op ons eigen
onbewoonde eiland. De wilde dieren die we daar gaan tegen
komen heeft nog nooit iemand gezien! Hoe gevaarlijk ze zijn is
dan ook een raadsel…

Wij gaan met jullie 11 dagen op pad. We duwen op de pedalen
van onze stalen ros tot we aankomen op een prachtige plek
genaamd?.?.?.?
Daar gaan we onze kampen opslaan en zo goed en zo kwaad
mogelijk zien te overleven. Wie van jullie zal het eerste eten op
tafel brengen? Of het eerst een vlot bouwen om aan de
overkant te geraken?
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Zo veel onbekendheden op een onbewoond eiland hebben jullie
nog nooit gezien!
We ontdekken tijdens deze 11 dagen ook de omliggende
eilanden tijdens een lang verwachtte 3-daagse waar jullie zelf
jullie boontje moeten doppen. Daarom het volgende:
WIJ, JULLIE ONBEVREESDE LEIDING DAGEN JULLIE DAN
OOK UIT OM JULLIE VOOR TE BEREIDEN OP DE
VOLGENDE GEBIEDEN:

Intellectueel

Creatief

Lichamelijk
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Groepsdynamisch

ANTI-ELEKTRONICA

culinair:

Maak van ontbijt op bed je specialiteit ;)
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En alle andere onverwachte dingen.

Meer info komt de leiding jullie en jullie ouders aan huis
bezorgen na de inschrijving voor het kamp J

30

GIVERS

De Givers doorheen het jaar…
Doorheen het jaar hebben wij natuurlijk superveel leuke
activiteiten gedaan en sommige givers wilden daar graag een
woordje over kwijt:
Het verhaal van Cato:
Één van de activiteiten die we
dit jaar hebben gedaan was
speeddaten. Na eerst
persoonlijke gesprekken met
alle kandidaten moesten we
naar elkaar brieven schrijven.
Degene met de meeste
brieven (Hanne en Nick),
waren dus de hoofdrolspelers
van het volgende spel. Het
spel was gebaseerd op het
tv-programma 'Mag ik u
kussen?'. Dus eerst mocht
Hanne 3 jongens kiezen uit
de groep die voor een kus
van haar gingen strijden. Ze
koos ze ervoor dat Daan niet
meer mocht meedoen.
Daarna kwam de tweede
ronde waarbij Mats en Tom
moesten vertellen wat ze met
Hanne zouden doen op hun
eerste date. Tom zou naar de
kebab gaan met een
limousine en Mats zou op een
dak sterren gaan kijken.
Ze vond de date met Mats het best en dus kreeg hij een kus
van Hanne (zie foto). Is dit het begin van een mooi
liefdesverhaal bij de givers?
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Het verhaal van Tom:
Wij Givers, waren op een mooie avond (en na veel gezaag)
gaan lasershooten in Mol. Onderweg naar Mol was er in de ene
auto al wat meer ambiance dan in de andere (he Nick).
Eenmaal aangekomen moesten we onze papieren invullen en
waren we klaar om te gaan Eerst kregen we een korte briefing,
en dan was het gaan. Er was al direct duidelijk wie er wel en
niet kon mikken. Zo was onze chauffeur van de KSJ duidelijk bij
de mindere (wa hadde gedacht..), en waren er ook strevertjes
waar niemand aan kon tippen (he Nick). Na een hele helse
avond, was iedereen zeer vermoeid, maar was iedereen het
erover eens dat lazershooten echt een top-activiteit was om
zeker niet te vergeten!
Enkele sfeerbeelden:
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De Givers gaan naar Oostenrijk!

19 – 29 juli 2016
Zoals normaal gezien iedereen onder jullie al wel weet, gaan
wij dit jaar naar Oostenrijk. Hierboven alvast een mooie foto
die is genomen in het Lechtal (het dal waar wij ook zitten). Wij
gaan daar natuurlijk niet stilzitten, wij hebben namelijk al
verschillend activiteiten gepland: tweedaagse, spectaculaire
wandeltochten, hoogteparcours, raften, karabijnschieten ….
Jullie leiding (Femke en Nick) zal nog een infobundel en een
infoavondje organiseren om wat meer informatie te geven,
wanneer deze zal doorgaan wordt nog meegedeeld via het
berichtenblad. Wat we al zeker weten is dat deze zal
plaatsvinden na de examenperiode.
Al 1 belangrijk informatiepuntje dat jullie al zouden moeten
weten: het kamp gaat door van 19 tot 29 juli, in Oostenrijk. De
bus van Jeka, de organisatie waarmee wij op kamp gaan, zet
ons dan rechtstreeks af in Bergen-op-Zoom (de gewone
kampplaats). Op 31 juli mogen jullie ouders je daar weer
komen ophalen.

35

JINS
VLOTTEN OP Z’N WEST-VLAAMS

VERTALING:

Wulder zaghn dat et vree goe were was
en mit wudr vlo rieden wulder nart sop.
Hunter ginge wi ’n klijin bwoate moake.
Mit nand en koord en vaneigens ook wot
oet, smitn wulder ’n snellen bwoate.
Ulder getier zit noch in m’n oare:
“’t rint dat ’t zinkt” en
“’t regnt mullejoengn” en “de rin
voalt lik schilte ut de lucht”.
Mor voral “’k em der hoeste in”.
Wulder lietn onzen bwoate te woateren,
moh twas e batje. Eenmoale te woateren
genkt lik gepeisd: ’t wos gin kloaten weird.
Olle broekvinten kletsen ’t woatere in.
Wudr bwoate was gin bwoate mere.
Olle meisjoengk zattn mit de poepers en
kieken van de rande. Twa bre smitn!
’T was lik ne grwote zwemkom. We pakn
olles ut woateren en schommelden op.
’T was een vree leute noene!

We zagen dat het zeer goed weer was

‘d zeegn tje e bowaere je,

God zegene je en bewaart je,

Jeanne

Janne

en met onze fiets reden we naar het water.
Daar gingen we een vlot maken.
Met hand en touw, en natuurlijk ook wat
balken, bouwden we een mooi vlot.
Jullie geroep zit nog in mijn oren:
“het regent dat het giet” en
“het regent pijpenstelen” en “de regen
valt met bakken uit de lucht”.
Maar vooral “ik heb er zin in”.
We lieten onze boot te water,
dat ging makkelijk. Eenmaal in het water
ging het zoals gedacht: het was niets waard.
Alle jongens vielen in het water.
Ons vlot was geen vlot meer.
Alle meisjes hadden schrik en
keken van op de kant. Het was heel grappig!
Het was net een groot zwembad. We namen
alles uit het water en ruimden op.
Het was een heel plezante middag!
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Filosoferen in de auto

Het scoutsjaar is bijna gedaan,
we zullen het jaar nog snel eens afgaan.
We gingen op weekend in Geel ten Aard.
Tijdens de doop werd niemand gespaard.
Op leefweek zijn we geweest,
Dat was zeker en vast een groot feest.
Het deed onze toetsen mislukken,
maar dat kon de sfeer niet drukken.
Voor het eerst mochten we in de Jinco blijven plakken,
dat geld vliegt zo uit onze zakken.
Tijdens het bowlen kon niemand het geloven,
de winnaar was ne Van Ginhoven.
Naar Montenegro gaan we op kamp.
Dat wordt zeker geen ramp.
Het liefst op het vliegtuig geen terroristen,
we zijn nog niet klaar voor die doodskisten.
Als lid is het ons laatste jaar,
maar om leiding te worden zijn we helemaal klaar./?/!
EINDE
Met dank aan:Eva Van Geldorp,Iraj Ahmadzai,Anke Van Ginhoven
Janne Vanden Hoof
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POTATO

BOWLEN
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TENNISBALBAAN

SPORTHAL
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LEEFWEEK

SINTERKLAAS
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FOTOSHOOT
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Jinkamp Montenegro
16 juli t.e.m. 28 juli 2016
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Beste jins en ouders,
Zdravo! Ja jins, begin jullie Montenegrijns al maar te oefenen
want het is bijna zo ver! Binnenkort zitten WIJ op het vliegtuig
naar Montenegro.
12 dagen zullen we daar verblijven en we gaan daar van alle
zotte dingen zien en beleven natuurlijk, kort om : het wordt
een onvergetelijk kamp!
Avontuurlijk als we zijn, willen we van alle walletjes wat
proeven in Montenegro. We gaan de natuur verkennen in de
natuurparken, de steden en cultuur ontleden en we zullen ons
ook wel eens onze luie krent op het strand placeren.
In dit kampprogramma vind je een leidraad van onze trip. Het
is een leidraad, dus geen vastgeroest plannetje waar we ons tot
elke minuut aan gaan houden. In elk dorpje of stadje zijn
waarschijnlijk vele verborgen plekjes die we kunnen ontdekken.
Jins, jullie hebben dit kamp zeker en vast verdiend. We hebben
samen gekozen waar we naartoe gaan en geldactiviteiten tot
een goed einde gebracht. En wat we zeker niet mogen
vergeten, is jullie enthousiasme, inzet, ambiance gedurende
gans het jaar!
Jullie zijn geweldig!
Wij hebben er superveel zin in!
Janne en Lise
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HET KAMPPROGRAMMA
Wat gaan we allemaal doen?
Rondtrekken
Een beetje cultuur, een beetje natuur, een beetje water, een
beetje tocht en natuurlijk heel veel avontuur en keiveel plezier!
We slapen in iglotentjes, proeven van de Montenegrijnse
keuken, zetten eens een stapje in de wereld en gaan
verschillende plaatsjes bezoeken, maar we gaan vooral veel
genieten. Dit kampprogramma werd opgesteld als leidraad voor
onze tocht. Het kan natuurlijk dat we ergens langer blijven of
ineens iets leukers tegenkomen. We laten dan ook ons hartje
spreken en kunnen de planning te allen tijde veranderen.

Je eigen potje koken
In Oostenrijk en op groepskamp heb je de luxe om van de
kookkunsten van de koks te genieten. Tijdens dit buitenlands
kamp is het de bedoeling dat we ons eigen potje koken op
gasvuurtjes. Begin dus al maar te oefenen thuis! Naar de
winkel gaan doen we zelf of laten we over aan een aantal
bekwame jins die goed met geld om kunnen gaan. Het geld
wordt grotendeels door de jins zelf beheerd.
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Totemisatie
Tijdens het kamp krijgen de jins een totem en voortotem. We
doen de totemisatie op kamp omdat je elkaar tijdens het kamp
nog beter leert kennen. Je kan je karaktertje moeilijk 12 dagen
verstoppen. Om een voorbeeld te geven van een totem, zullen
we de totems van jullie leiding nog eens geven. Lise is een
geliefkoosde vink en Janne een sfeervolle maki. Je kan dan
tijdens het kamp eens kijken of deze nog wel kloppen ;-). Denk
voor
het
kamp
gerust
al
eens
na
over
de
karaktereigenschappen van je mede-jins. Ook wij gaan dit van
te vore al eens goed bekijken (aangezien dat we met zo veel
zijn), dan kan de totemisatie vlotter verlopen. Je kan ook al
eens kijken op de website van de Scouts en Gidsen Vlaanderen
om te zien welke totems er allemaal zijn.
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kijk-opscouting/rituelen/totemisatie/totem-zoeker

Genieten
Het kamp is jullie allerlaatste
moment als lid van scouts Ravels.
We gaan er alles aan doen om
jullie hier met volle teugen van te
laten genieten. Ook kan je op het
kamp van de gelegenheid gebruik
maken om al je vragen over
leiding worden en leiding zijn te
stellen. Wij zullen deze met veel
plezier beantwoorden. Wij geven
jullie graag alle uitleg die jullie
nodig hebben en we zijn bereid om
jullie klaar te stomen naar volgend
jaar toe.
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Overzicht

zaterdag 16 juli 2016

Aankomst Podgorica

Zondag 17 juli 2016

Reis naar Durmitor National Park

Maandag 18 juli 2016

Durmitor National Park

Dinsdag 19 juli 2016

Durmitor National Park

Woensdag 20 juli
2016

Reis naar Kotor

Donderdag 21 juli
2016

Kotor

Vrijdag 22 juli 2016

Kotor

Zaterdag 23 juli 2016

Bezoek aan Lovcen National Park,
Cetinge
+ reis naar Budva

Zondag 24 juli 2016

Budva

Maandag 25 juli 2016

Budva

Dinsdag 26 juli 2016

Budva

Woensdag 27 juli
2016

Reis naar Podgorica

Donderdag 28 juli
2016

Vertrek naar huis
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Montenegro in kaart
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Podgorica
De hoofdstad van Montenegro is Podgorica. Deze stad met
ongeveer 180.000 inwoners heeft een oppervlakte van 1.441
km². Podgorica is het commerciële en culturele centrum van
het land en heeft naast een universiteit verschillende industriële
bedrijven en een theater. De stad is gebouwd tussen vijf
rivieren in. Omdat Podgorica tijdens de Tweede Wereldoorlog
voor een groot deel is verwoest, is de stad redelijk nieuw. Er
zijn veel moderne gebouwen, parken en veel groene plekken.
Ook kenmerkt de stad zich door de lange, vaak grauwe
boulevards met karakteristieke plekjes.
Op 9 kilometer van de stad is de internationale luchthaven.
Onze tocht begint dus in Podgorica waar we meteen de cultuur
van Montenegro kunnen opsnuiven. We zullen hier maar 1
nacht blijven aangezien er nog veel dingen op onze planning
staan. Na dit vleugje cultuur duiken we meteen de mooiste
natuur in die Europa aan te bieden heeft.
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Dumtor
Ons eerste nationaal park
zal Dumitor zijn.
Nationaal Park Durmitor
is een natuuroase in het
noordwesten van
Montenegro, met
uitzonderlijk
natuurschoon. Het staat
sinds 1980 op de lijst van
UNESCO werelderfgoed,
maar 39.000 ha van
Durmitor is al sinds 1952
een nationaal park.
Het park zelf heeft 7 locaties die speciaal beschermd worden:
speciale delen naaldbos, Crna Poda (stuk oerbos met bomen
van wel 50 meter hoogte), Škrčka meren en een stuk oever
van de Sušica rivier, Barno Jezero (meer), Zabojsko Jezero
(meer), Mlinski Potok (“de molenbeek”) en de gehele Tarakloof.
Het panorama van Durmitor bestaat uit tal
van
bergtoppen,
scherpe
kloven,
besneeuwde
bergkammen,
uitgestrekte
weiden, oude bossen en unieke glaciale
bergmeren. Het gebied is rijk aan flora en
fauna. Durmitor heeft een subalpien klimaat
met lange winters en korte zomers. In een
gemiddeld jaar ligt er meer dan 120 dagen
sneeuw! In hartje zomer kan het overdag
heerlijk warm zijn, zo rond de 25 graden,
terwijl het kwik ’s nachts kan zakken tot het
vriespunt.
Het is niet alleen maar natuur, er is ook
cultureel historisch erfgoed. Maar meestal
is het in dit soort oorden heerlijk om met
het “verstand op nul” rond te dwalen en
heerlijk te ontspannen
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Kotor
Het levendige havenstadje Kotor ligt aan de prachtige Kotor
baai en bezit een schilderachtig oud centrum met Venetiaanse
architectuur, een 17e-eeuwse klokkentoren, de 12e-eeuwse
Kathedraal
van
St.Tiphun met twee
torens en tal van
andere
bijzondere
bouwwerken.
De Baai van Kotor is
moeilijk met een pen
te beschrijven. Je moet
het zien, voelen en
beleven.
Het
wordt
gerekend
tot
de
mooiste baaien van de
wereld, maar het lijkt
eigenlijk meer op een
fjord. Het behoort tot
Unesco-werelderfgoed.
De Baai van Kotor is een mix van geschiedenis, cultuur,
ontspannen op strandjes, watersport, festivals, heerlijk eten,
versmarkten, cruiseschepen, jachthaven, hoge bergen: alles.
Ook aan uitgaansmogelijkheden komt Kotor niets te kort ;-) .
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Cetinje
De stad Cetinje is de culturele en historische stad van
Montenegro. De Montenegrijnen noemen deze stad ook wel
vaak de “Museumstad” van het land. De historische stadskern
bestaat uit gebouwen die vroeger ambassades waren en
barokke paleizen die tot de koninklijke familie Petrović
toebehoorden. Vanuit deze paleizen regeerden ze eeuwenlang
met ijzeren hand over het land. Ondanks het op het eerste
gezicht sombere uitzicht is Cetinje een stad met een hele rijke
cultuur. In de vele musea kan er kennisgemaakt worden met
de
Montenegrijnse
tradities,
folklore,
diplomatie
en
geschiedenis.

51

JINS

We zullen hier ook een nationaal park bezoeken, namelijk:
Lovcen.
Lovcen is in 1952 uitgeroepen tot nationaal park. Het is
gesitueerd boven Kotor en naast Cetinje en beslaat het centrale
en hoogste deel van het gelijknamige gebergte. Voor
Montenegrijnen heeft dit gebergte een speciale betekenis en
staat symbool voor vrijheid en staat ook bekend als “het heilige
altaar”. Op de bergtop Jezerski Vrh (1.657 m) is een
indrukwekkend
mausoleum
gebouwd
voor
dichter,
prinsbisschop en heerser Petar II Petrovic Njegos (1813 1851). Zijn bekendste werk “Gorski Vijenac – De Bergkrans”
werd in vele wereldtalen vertaald. Het is een epos over de
eeuwenlange strijd van het Montenegrijnse volk tegen de
Turkse overheersing. Het boek wordt beschouwd als
een
meesterwerk van de Montenegrijnse literatuur.
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Budva
Mondaine kuststad
De stad Budva is een van de
meest mondaine steden aan
de Montenegrijnse Kust. De
autovrije
oude
stadskern
wordt door een middeleeuwse
stadsmuur omringt, die in de
middeleeuwen
door
de
Venetianen gebouwd werd.
Binnen de stadspoorten zijn er
talrijke pittoreske straatjes
waar men gezellig kan wandelen. De architectuur in de oude
binnenstad is voornamelijk van Venetiaanse herkomst. Deuren,
ramen en balkons zijn in Romeinse stijl van de Venetiaanse
republiek gedecoreerd. Er zijn vier kerken in de oude stad: de
kerk van Sint Ivan uit de 7e eeuw, de kerk van de Heilige
Maagd (Santa Maria in Punta) uit 840 n.C., de kerk van de
Heilige Drie-eenheid uit 1804 en de kerk van Sint Sava.
Lange zandstranden
De rivièra van Budva staat bekend om zijn wijde
baaien met zandstranden. Deze zijn meestal in een
beschutte baai gelegen en worden omzoomd door
dichte subtropische vegetatie. De twee bekendste
stranden van Budva zijn het Mogren strand en het
mooie Slovenska Plaža dat zich over een lengte van
anderhalve kilometer uitstrekt.
Nabij de oude stad ligt het eiland Sveti Nikola dat met
zijn kristalheldere stranden tot de populairste
badplaatsen van Budva hoort. Het is eiland is een van
de populairste bestemming van de locale inwoners.
Zij noemen dit strand Havaje (Hawaii).
Hier zal ook zeker een leuk plekje zijn om gezellig
iets te drinken! :) We zullen hier drie of vier nachten
blijven. Daarna reizen we terug naar Podgorica.
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PUZZEL FUZZEL

O-ooow… Wat zit er nu in het scoutsbos?!!!
Verbind de puntjes en ontdek het zelf!
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PUZZEL FUZZEL

Er zijn 10 verschillen! Kan jij ze vinden?
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WIST-JE-DATJES

Beste klepper-lezers, wisten jullie al dat…
§ …de jins weer een fantastische editie van Jincasseren
hebben gemaakt?
§ …we dit jaar allemaal op buitenlands kamp gaan?
§ …je veel makkelijker een strike gooit als je met z'n allen te
samen probeert?
§ …de jins dit uitbundig geprobeerd hebben en het ook nog
lukte?
§ …vegetariërs minder explosieve kracht hebben omwille
van een tekort aan fosfocreatine in hun spieren?
§ …de kapoenen dit jaal naal China tlekken?
§ …de givers superlekkere aardbeien hebben verkocht?
§ …er ergens in de buurt van de scouts al jarenlang een
geheime boodschap in een fles verstopt is?
§ …er een kaasbollenrace bestaat?
§ …het op zondag 26 juni de laatste keer scouts van dit jaar
is?!
§ …we voor die laatste scoutsactiviteit supergrote plannen
hebben om er een mega vettige, prettige en spectaculaire
afsluiter van te maken???? ZEKER KOMEN !
§ …leider Pieter na de scoutsactiviteit van 29 mei de trotse
eigenaar was van 33 muggenbeten?
§ …de kapoenen controle hebben gekregen van een
controleur van het ministerie van scoutsologie? We zijn
geslaagd! Hoera!
§ …leidster Dorien 17 juni terug met beide voetjes in het
Belgenland staat en dus nog de laatste scoutsvergadering
mee kan doen!
§ …het weer beter is in België dan in Suriname?
§ …de jins verborgen talenten hebben? Fotogeniek zijn ze
wel!
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ADRESSEN
Adres:
Site:

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

Groepsleiding

Janne Vanden Hoof,
Dorien Slegers,

Pieter Vanden Hoof,
Kapoenenleiding

Paulien De Kinderen,
Carolien Wils
Wietske Janse
Siebe Peeters
Marie-line Ranschaert

KW’kesleiding

Christophe Van Dooren
Lotte De Boer
Nadine De Boer
Britt Pijpers
Jolien Segers
Vincent Doomen

Jong-giverleiding
Stien De Kinderen
Jeroen Van Dooren
Nick Willems
Giverleiding

Femke Van Ginhoven
Janne Vanden Hoof

Jinleiding

Lise Luyts
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