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Voorwoord
Beste lezers,

De zom er is eindelijk in aantocht. De dagen worden langer en de vogeltjes 
fluiten er vrolijk op los. Dit betekent helaas ook dat het scoutsjaar op zijn  
einde loopt. Maar niet getreurd, want in de vakantie staat het kamp 
alweer voor de deur!

Dit ja a r gaan de jongere groepen (kapoenen, kw'kes en jonggivers) op 
kamp naar Sint-Joris Weert, in de omgeving van Leuven. Hier zullen zij 
verblijven in een prachtig scoutsdomein 'De Kluis' genaamd. De kapoenen 
kunnen er beschikken over een bungalow, voor de stoere kw'kes en 
jonggivers zijn er tenten voorzien. De oudste groep vindt dat ze het in 
België allemaal al wel gezien heeft en besluit om het internationaal aan te 
pakken. De jins trekken dit jaar met de rugzak doorheen het zonnige 
Portugal.

Meer informatie over de kampplaats, de kampthema's en de inschrijving 
kan je  verderop in deze Guitige Klepper terugvinden.

Tijdens dit jaar zijn er weer enkele zaken gerealiseerd. Zo wordt er al 
handig gebruik gemaakt van de vernieuwde fietsenstalling (die 
ondertussen ook een dak heeft gekregen). Het mosselfeest was dit jaa r 
weer een ongekend succes, waarvoor dank aan alle gasten, leiding en 
oudercomité.
Verder is de website verder uitgebreid. Je kunt hier de kalender, foto's, 
contactgegevens, fiscale attesten en verschillende documenten 
terugvinden zoals inschrijvingsformulieren voor weekends, groepsreis, ... . 
Als klap op de vuurpijl zal het berichtenblad voortaan ook online 
verschijnen. Op deze manier kunnen jullie maandagavond al kijken wat er 
voor de komende week op de agenda staat.

Website Scouts Ravels : http://scoutingravels.scoutnet.be/

Zoals steeds hebben we elke zondag samen met onze leden het beste van 
onszelf gegeven en ons kostelijk geamuseerd. Daar doen we het immers 
voor, nietwaar? Enkele successen waren de bosspelen, speurtochten, 
sjorvergaderingen, de onwaarschijnlijk amusante weekends die de 
verschillende takken gedaan hebben en noem maar op.

Wij hopen dat jullie allemaal mee op kamp gaan zodat we er samen iets 
geweldigs van kunnen maken!

Twee stevige rechters en tot op kamp!

Wout en Ruben
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Kamp 2010
De Kampplaats

De zomer en vakantie zijn in aantocht, 
de vogeltjes gaan al fluitend het leven 
tegemoet, het zonnetje komt al af en 
toe eens piepen, het scoutsjaar loopt 
weer naar zijn einde,... Hoog tijd dus 
om al eens te denken aan het kamp dat 
deze zomervakantie doorgaat in het 
jeugdverblijf "De Kluis" in Sint-Joris -  
Weert.
Wij (de leiding) gaan hier samen met 
de kapoenen, de KW'kes en de jonggivers de bossen en buurt onveilig 
maken. De Kluis is een domein van scouts en gidsen Vlaanderen waar 
verschillende kampgronden zijn. We zullen hier dus zeker andere 
scoutsgroepen tegen het lijf lopen. Verder in deze bundel vind je een 
plattegrond van "De Kluis".

Ze lf hebben wij 2 kampgronden ter 
beschikking en 1 blokhut met 
kampgrond. De blokhut (foto en nr 
3 op de plattegrond) wordt in 
beslag genomen door de kapoenen. 
Zij hebben hier een slaapzaal waar 
ze hun bedjes op kunnen stellen en 
waar ze eindeloos zullen dromen 
over alle avonturen tijdens het 
kamp. De KW'kes stellen hun 
tenten op op de kampgrond van de 
blokhut. Ook de koks zullen veel 

tijd spenderen rond de blokhut. Ze vinden daar namelijk alles wat ze 
nodig hebben om een fantastisch 4-sterren menu te koken voor ons. De 
blokhut is ook voorzien van een zaal, waar we kunnen schuilen als het 
toch eens een keertje slecht weer is tijdens het kamp. Wij hopen dat de 
weergoden ons goedgezind zijn en dat we deze zaal niet veel nodig gaan 
hebben. Op de kampgrond Tamme Kastanje (nr 16 op de plattegrond) 
stellen de jonggivers hun tenten op. Deze kampgrond ligt dichtbij de 
blokhut. Op de Tamme Kastanje i ook een sanitaire blok voorzien zodat de 
jonggivers niet ver moet wandelen om zich te wassen en naar het toilet te 
gaan. De kampgrond totem (nr 14 op de plattegrond) gaan we 
gebruiken om leuke pleinspelen op te spelen.
De kampthema's worden verder in de Guitige Klepper nog toegelicht per 
tak. Lees dus zeker ook de rubriekjes van je tak!
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Kamp 2010
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Nog meer informatie over de kampplaats??? Surf naar de website 
van "De Kluis" : http://w w w .hopper.be/jeugdverblijf/de-klu is
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Routebeschrijving
Grote Baan Ravels naar De Kluis 1, 3051 Sint-Joris-Weert 
Met de qps: Polderstraat, 3051 Sint-Joris-Weert

1. Vertrek in zuidelijke richting op de Grote Baan/N12
naar Grote Baan Ga verder op de N12

4,0 km

2. Sla linksaf bij Noord-Brabantlaan/R13 Ga verder op 
de R13

3,1 km

3. Sla linksaf bij N19/Steenweg op Zevendonk
Ga verder op de N19 Ga rechtdoor over één rotonde

14,9 km

4. Sla rechtsaf bij R14/Westelijke Ring
Ga verder op de R14

4,3 km

5. Neem op de rotonde de 1ste afslag naar 
Antwerpseweg/N19 Ga verder op de N19

7?6 km

6. Flauwe bocht naar rechts bij N19/Westerloseweg
Ga verder op de N19

14,4 km

7. Sla rechtsaf richting R25 170 m

8. Ga rechtdoor op R25 2,1 km

9. Neem op de rotonde de 2e afslag naar 
R25/Terheidenlaan Ga verder op de R25

900 m

10. Sla rechtsaf bij Nieuwlandlaan 130 m

11. Sla linksaf om op de Nieuwlandlaan te blijven 550 m

12. Sla rechtsaf bij Nieuwland 550 m

13. Weg vervolgen naar Leuvensesteenweg/N19
Ga verder op de N19 Ga rechtdoor over één rotonde

13,0 km

14. Weg vervolgen naar R23 2,9 km

15. Sla linksaf bij N251/Naamsestraat (borden naar 
Heverlee/Waver/Namen) Ga verder op de N251

4,9 km

16. Sla rechtsaf bij N25/Naamsesteenweg 2,0 km

17. Sla rechtsaf bij Weertsedreef 3,5 km

18. Sla linksaf bij Oude Nethensebaan 900 m

19. Weg vervolgen naar De K lu is 120 m

De Kluis
3051 Oud-Heverlee

6



Ro u te besc hrijvl ng



Info inschrijving kamp

In het midden van deze kampklepper vind je het inschrijvingsformulier. 
Dit formulier moet volledig ingevuld worden. Je kan het formulier afgeven 
aan de leiding op zondag of binnenbrengen bij Mieke Blockx (De Braak 23, 
2380 Ravels). Het formulier moet afgegeven worden voor 10 juli 2010.
Het formulier bestaat uit 3 delen:

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

2. Een toelating om op kamp te gaan, waar je de naam van de ouder, 
de naam van het lid, de naam van de tak, de kampdatum en de 
gegevens van de familiepolis invult.

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

Dit formulier zal door ons vertrouwelijk behandeld worden! Het is 
uiteraard ook mogelijk om bepaalde gegevens mondeling aan iemand van 
de leiding toe te vertrouwen. Verder vragen we ook de SIS-kaart van uw 
kind en 2 klevertjes van de ziekenkas. Ze worden verzameld bij het 
vertrek op het kerkplein.

Omdat het medische formulier door onszelf apart van de eigenlijke 
inschrijving bewaard wordt (zodat de gegevens niet door eenieder vrij 
ingekeken kunnen worden), moeten de drie delen van de inschrijving 
ieder afzonderlijk gedateerd en gehandtekend worden door één van de 
ouders.



Wat mee te nemen
De lijst die volgt is een beperkte lijst met een minimum aan stukken om
mee te nemen. U dient wel rekening te houden met het aantal dagen dat 
uw kind op kamp gaat. Per tak wordt er eveneens nog een bundeltje 
bezorgd met de zaken die zeker meegenomen moeten worden.

- Een lunchpakket voor de eerste middag
- SIS kaart en klevertjes van de ziekenkas
- Valies
- Slaapzak
- Veldbed
- Kussen
- Teddybeer
- Handdoeken en washandjes
- Zeep / shampoo
- Tandenborstel / tandpasta / bekertje
- Kam of borstel
- Zakdoeken
- Pyjama
- Onderbroeken (minstens voor elke dag één paar)
- Kousen (minstens voor elke dag één paar)
- Gemakkelijke speelkledij (kleren die vuil mogen worden)
- Korte broeken
- Lange broeken
- T-shirts
- Dikke trui
- Jogging
- Badpak/zwembroek/bikini en handdoek
- Zonnecrème
- Stevige schoenen
- Sportschoenen
- Laarzen
- Keukenhanddoek
- Linnenzak (voor de vuile was)
- Drinkbus
- Zaklamp
- Briefpapier, enveloppen, postzegels, schrijfgerief (het is 

misschien handig om van tevoren de adressen op de enveloppen 
te schrijven!!)

- CD's (wel een naam op schrijven als je die meebrengt)
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Wat mee te nemen
Voor jonggivers ook nog het volgende:

- Zaklamp
- Gamel
- Bestek
- Drinkbeker
- Extra keukenhanddoeken
- Rugzak en stevige stapschoenen
- Fiets (eventueel met fietstassen voor op driedaagse)

ÜTIPÜ
- Merk zoveel mogelijk kledingstukken en andere eigendommen. 

Zo vinden wij sneller de eigenaar terug.
- Schrijf op een lijst wat je meegeeft, zo weet je ook wat je  terug 

moet krijgen.
- Heb je achteraf kleding te weinig of teveel??? Neem dan contact 

op met de eigenaar of met de leiding!!

Wat neem ik mee bij vertrek?
Volledig uniform (voor kapoenen enkel sjaaltje), lunchpakket en drinken, 
goed humeur,...

Wat neem ik niet mee?
Snoep, geld, wapens, alcohol, tabak, GSM, elektronische gadgets of 
andere dure spullen,...

Zakgeld???
Kapoenen en KW'kes hebben dit niet nodig!!!
Jonggivers mogen een klein bedrag meenemen voor de driedaagse. Dit 
bedrag is gelim iteerd tot 5 euro. Wij zouden u als ouder willen vragen u 
hieraan te houden omdat zakgeld op kamp meer dan eens een bron van 
conflicten en jaloezie vormt. Wij rekenen dan ook op uw medewerking!

Bagage???
- Kapoenen en KW'kes nemen hun eigen bagage mee als ze 

weggebracht worden door de be-rijd-willige ouders.
- De jonggivers gaan op de fiets naar hun kampplaats. Hun bagage 

wordt meegegeven met de container. De bagage kan op 19 juli 
tussen 19.00 en 20.00 naar het lokaal gebracht worden.

- Gins nemen alles zelf mee. Zij krijgen hierover meer informatie 
van hun leiding.

10



Belangrijke datums
Kampdatums

Kapoenen: 26 -  31 juli 2010
KW'kes: 24 -  31 juli 2010
Jonggivers: 21 -  31 juli 2010
Jins: 15 -  27 juli 2010

Vertrek

De vertrekuren zullen meegedeeld worden door de leiding. Alle leden 
krijgen nog een brief m et praktische informatie over het takkamp.

Aankomst

We komen op 31 juli '10 rond 15u met de bus aan op het kerkplein. Uit 
ervaring weten we dat h ier wat schommeling op kan zitten.

Jins krijgen dit door via hun leiding.
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Hopper

WINKEL
De dichstbïjzijnde hopperwinkel bevinden zich op onderstaand adressen:

Gitschotellei 204, 2140 Borgerhout 
Lange Kievitstraat 74,2018 Antwerpen

http://www.hopper.be/winkel

Ons groepsnummer is A  4111 G
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Mosselfeest
Op zondag 7 februari vond het jaarlijks mosselfeest weer plaats in G.C. De 
Wouwer.
Na het treffen van de nodige voorbereidingen door de mosselmannen en 
het oudercomité konden we aan de grote dag zelf beginnen. In de vroege 
uurtjes stroomden de leiding, jins en het oudercomité De Wouwer binnen. 
Hier begonnen ze al onmiddellijk met het plaatsen van de tafels die onder 
het toeziend oog van conciërge Roger met de nodige zorg werden 
behandeld. Eenmaal dit gebeurt was arriveerde onze mosselboer met zijn 
levering mosselen. Na de positieve reacties van de vorige editie hebben 
we voor dezelfde mosselsoort gekozen: Goudmerk genaamd. De groeten 
kwamen dit jaar van een andere leverancier, maar ook hier waren de 
eerste reacties zeer positief.

Tegen l l u  waren we klaar met ons voorbereidingswerk en konden de 
verschillende jobs verdeeld worden met als draaiende schijf het 
oudercomité die het culinaire gebeuren in de keuken voor hun rekening 
namen. De middagshift bleek dit jaar een ongeziene drukte teweeg te 
brengen waardoor de zitplaatsen goed volzet bleken te zijn. Eenmaal de 
grootste drukte voorbij was, kregen we even de tijd om een snelle hap of 
mossel te eten waarna we weer klaar stonden voor de avondshift. Hier 
was het iets minder druk dan vorig jaar, omdat de gasten meer gespreid 
kwamen om de gekende avondfile te vermijden. Nadat de meeste mensen 
met een volle maag huiswaarts waren gekeerd, konden wij aan het 
opruimen beginnen. Dit bleek vrij vlot te verlopen waardoor ook wij met 
een moe maar tevreden gevoel dit mosselfeest konden afsluiten.

Het was dit jaar een ongelooflijk succes waarvoor ik in de eerste plaats de 
mensen wil bedanken die zijn komen eten, laat het gesmaakt hebben en 
hopelijk zien we jullie volgend jaar weer terug!

Verder zou ik ook nog alle leiding en jins willen bedanken voor hun 
voortreffelijke inzet waardoor deze drukke dag op een vlotte en plezante 
manier is kunnen verlopen.
Als laatste zou ik ook nog het oudercomité en de vrijw illigers willen 
bedanken die het hele circuit achter de schermen draaiende hebben 
gehouden en de menu's met heet veel zorg en passie hebben bereid. Hier 
zal in het begin van volgend jaar nog een speciaal bedankje voor volgen.

Dan rest ons enkel nog te zeggen: Op naar een even geslaagde editie 
voor volgend jaar!

De mosselmannen Wout en Ruben.
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Kapoenen

Het scoutsjaar van onze kapoenen in 't kort
Het scoutsjaar z it er weer bijna op. Dat wil zeggen dat jullie kapoenen dit 
jaar weer hebben deelgenomen aan verschillende activiteiten. Wij zetten 
hier een aantal leuke activiteiten op een rijtje en laten een aantal 
kapoenen aan het woord die zeggen wat ze vinden van de scouts.

Carnaval
We zijn naar de carnavalstoet geweest in Weelde. Hier liepen vele 
vreemde vogels rond. Kijk maar naar de foto. Herken je  iemand?

Laddercompetitie
Ik was vandaag op de scouts, daar hebben we laddercompetitie gedaan. 
Dit is niet op een ladder klimmen, maar spelletjes spelen!! Als je  een 
spelletje won, geraakte je hoger op de ladder en de winnaar staat 
helemaal bovenaan! We hebben heel veel spelletjes gedaan: "kapitein 
zegt", telefoontje, roos en cactus, om ter snelst een beker water 
opdrinken, tw ister, mikado, hinkelrace, muurzitten, dassengevecht en nog 
vele anderen.
En scouts is heel tof!!!
Myrthe en Thijs

't Hegse Stalleke
Op de eerste hete zomerdag zijn we met de auto naar 't Hegse Stalleke 
geweest. Hier hebben we ons uitgeleefd op de vele speeltuigen in de 
speeltuin. We hebben hier ook gesmuld van een mega lekker ijsje.
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Kapoenen

Indianenweekend

Op weekend hebben we indianenoorlog 
gedaan! Het ging er heftig aan toe, want er 
werden zelfs indianen vastgebonden.

De slechte indianen werden 
vastgebonden en gekieteld door de 
kapoenen. Nadat we een bosspel 
gespeeld hadden, hebben de slechte 
indianen ons echte indianentaart 
gegeven waardoor we super 
speurkracht kregen. Hierdoor konden 
we de spreuk vinden die de Wigi-wigi 
indianenstam kon verlossen van hun 
vloek.

De kapoenen maakten een 
kampvuurkring. Bij het kampvuur 
hebben we de magische spreuk 
uitgesproken en de vloek verbroken.
De spreuk ging als volgt: WigiWigi's , 
de vloek wordt verbroken, 
WigiWigi's spring hoog als een 
echte kikker..., kakel als een kip .... 
WigiWigi's abracadabra, abraka 
indiaan! WigiWigi's zeg 3 x ' UCH '... 
"Grote Bizon" is nu heel blij en wil de 
kapoenen bedanken voor hun hulp. 
Dank je  wel!!!
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Kapoenen

ÜDit vinden de kapoenen van de scouts!!
Op de scouts mag je leuke dingen doen die je thuis niet mag: op de tafel 
staan, van de tafel springen, ballon kapot blazen, in de modder spelen, in 
een plas water springen, op de tafel schilderen, met takken spelen, echte 
scouts cola drinken, met nepgeld spelen, in het bos spelen, in de regen 
buiten spelen, kikkers en wormen vangen,...
Wout
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Kapoenen

D it vinden de kapoenen het leukst op de scouts:

❖ In de bomen klimmen (Thijs)
❖ De leiding foppen (Myrthe)
❖ Een bosspel spelen (Fien)
❖ "Telefoontje" spelen (Julia)
❖ Tekenen (Jasmien)
❖ Geldsmokkelspel (Myrthe)
❖ In het s lijk  spelen en kampen bouwen (Wout)
❖ Het disneykaartenspel! (Rense)
❖ Wafels bakken en snoepjes eten (Lene)
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Kapoenen
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7f ____________ Kapoenen
Het kapoenenkamp

Dag kapoenen,

Zijn ju llie  klaar om echte filmsterren te worden?!?! Kom dan zeker mee op 
ons filmkamp. Het beloof een mega-bangelijk avontuur te worden.
Jullie mama's en papa's brengen ju llie  in stijl naar de film set en we 
kruipen daar in de huid van verschillende filmsterren.

Zo gaan we op tocht met superhelden om te leren hoe we 
sporen kunnen volgen, anderen kunnen redden en misdaden 
kunnen oplossen.

Pïet Piraat is ook van de partij. Hij gaat ons 
leren hoe we een echte piraat kunnen worden.

Shrek laat ons zien hoe we het ons moeten 
gedragen als een echte oger.

Lekker boertig en met vele vettige spelletjes dus !!

Kunnen jullie evengoed spartelen als Nemo?? Hij gaat 
samen met jullie de diepe oceaan verkennen als echte 
clownvisjes.

Op de laatste avond gaan we een groot feest houden. Filmsterren zijn h ier 
namelijk heel goed inü De chipmunks leren jullie hoe jullie echt moeten 
shaken op knallende dansmuziek. Op de bonte avond met kampvuur 
kunnen jullie laten zien dat jullie echte filmsterren zijn. Je kan dan een 
dansje, een toneeltje of iets helemaal anders doen. Oefen thuis dus al 
maar goed!

Vele groetjes Mieke, Sander en Miche/le
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Kapoenen 7 f
Als je zin hebt om mee te gaan, schrijf je dan zeker in door het 
inschrijvingsformulier binnen te brengen bij de leiding!
Als jullie ingeschreven zijn, krijgen ju llie  nog een bundeltje met 
informatie. Hier zal in staan w atje  allemaal moet meebrengen.

Als jullie nog vragen hebben over het kamp, kan je steeds bij de leiding 
terecht. Je mag ons gerust een mailtje sturen, bellen, vragen stellen op 
zondag,... Als ju llie graag hebben dat we eens op bezoek komen bij jullie 
thuis om uit te leggen wat een kamp allemaal inhoudt, aarzel dan niet en 
laat ons iets weten. Onze contactgegevens vind je achteraan in de Guitige 
Kampklepper of op de website van de scouts.

Vele groetjes

Sander, Michelle en Mieke

Om in te kleuren

verkieedplaneet
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Kw’kes

Konïng van Katoren

Van 24 tot 31 juli gaan de kwk's op, naar het schijnt, het beste kamp ooit! 
We gaan dit jaar naar 'De K lu is ' in St. Joris Weert. We vertrekken op het 
kerkplein met de auto en komen terug met de bus.
Om het helemaal echt te maken, en om ten volle te kunnen genieten van 
het voorspelde schitterende weer, gaan we in tenten slapen.

Het thema:
In het land Katoren is de koning gestorven. Zes zure ministers regeren 
het land en moeten een nieuwe koning kiezen. Stach stelt zich kandidaat 
maar moet zeven bijna onmogelijke opdrachten vervullen.
Stach roept de hulp in van alle Kwk's om hem te helpen de nieuwe koning 
te worden van het land Katoren.

Hij zoekt vindingrijke, sterke, sportieve, vrolijke, handige, grappige, kleine 
en grote, kromme en rechte, voetballende, scheppende, spelende, 
dromende, slapende, enz, enz,... meisjes en jongens die hem een handje 
toe willen steken.

Elke dag van het kamp gaan we samen de opdrachten te lijf en beleven 
we zo ontelbare bangelijke en avontuurlijke ... avonturen. Het zal er 
spannend, grappig en onvergetelijk aan toe gaan, wees daar maar zeker 
van.

Hopelijk hebben jullie alreeds enorm veel zin om op kamp te gaan; wij 
alvast wel.

Gedetailleerde info krijgt u nog via de kampbundel in de brievenbus. 

Groetjes,
Ruben, Vyshal, Margot en Johannes.
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Kw’kes
Heeej KW'kes ,

Het jaar is weeral bijna voorbij. Wat is dat rap gegaan zeg. Niet getreurd, 
we hebben nog een heel kamp voor ons! Voor we daar verder op ingaan

op ons indianen en cowboyweekend.
De (voor sommige moeilijk vindbare) lokalen 
van de chiro van Retie waren niet ideaal, maar 
gelukkig zijn de weergoden ons goedgezind 
geweest. Het weekend werd ingezet met een 
avondwandeling. Met de fakkel in de hand en 
enkele muzikale noten van een lonely cowboy 
op de achtergrond trokken we op 
verkenningstocht.Onze dichtste buren woonden 

dan wel op enige afstand, toch zullen ze geweten hebben dat de kw'kes 
van Ravels in de buurt warenIDeze wandeling had misschien nog iets 
langer mogen duren, want echt moe waren de meeste kw'kes precies toch 
nog niet, zo bleek de volgende ochtend.

Bij het krieken van de dag, toen jullie leiding nog in dromenland 
vertoefden, waren de kw'kes al fit en monter aan de nieuwe dag 
begonnen. We besloten dan ook maar op te staan om "verdoeme goei 
brood" achter onze kiezen te steken, zodat we gereed waren voor een dag 
vol actie. We begonnen met enkele actieve pleinspelen die elke scout tot 
in de puntjes zou moeten kennen en kunnen zoals; honkbal,dikke berta 
etc.

Tussendoor werd er nog gebouwd....

blikken we nog even terug
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Kw’kes
's namiddags volgde er een speurtocht naar de 
moordenaar van ons opperhoofd. Uiteindelijk bleek 
onze eigenste Margot V. de koelbloedige killer te zijn. 
Straffer nog, zonder enig greintje schaamte stond ze 2 
uur later daar bij ons in Retie. Gelukkig heeft ze 
tezamen met chef-kok Kristof heerlijke scoutsstoemp 
in elkaar geflanst. Na deze stevige maaltijd waren 
volledig klaar voor een "klein" kampvuur. Wat een 
zang-, dans- en acteer talent zit er toch in onze groep!

Zondagochtend werd er gelukkig iets langer uitgeslapen. Eens alle bedden 
waren opgeruimd en de slaapzakken in die veel te kleine zakken waren 
gestompt, volgden er nog enkele actieve spelletjes. Toen ju ist de laatste 
stenen aan het meester-bouwwerk van onze ingenieurs van dienst waren 
gelegd, arriveerden de moeders en vader om hun vermoeide KW op te 
halen.

Voor diegene die de KW'kes nu nog niet goed kennen, volgt hier 
een korte samenvatting:

s  Ze kunnen de moeilijkste situaties te baas....

s  ze hebben iets met zand....
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Kw’kes

s  ze zijn wel te vinden voor de nodige dosis humor....

s  ... kortom ze zijn echte scouts!!!
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Jonggivers

Een echte jonggiver? Ken je  leiding?

Beste padvinders,

Jullie kennen ons ondertussen al een beetje, maar nog niet helemaal. Vul 
daarom even het kruiswoordraadsel. Bij elk lijntje staat een nummertje 
dat verwijst naar een vraag. Zoek of achterhaal het antwoord en 
achterhaal onze leuze voor de zomer.

Er zijn dingen die van groot belang zijn voor het jonggiver zijn, ze zijn 
genoteerden in een steen gebeiteld. Ze zullen je  helpen tot een 
volwaardige ontwikkeling to t top-jonggiver.
Het zijn de 10 geboden van der jonggivers:

- Een jonggiver heeft elke vergadering en kampdag zijn hemd en 
das aan.

- Een jonggiver komt nooit of te nooit te laat toe op een 
vergadering of andere afspraak.

- Een jonggiver is steeds beleefd tegen zijn leiders.
- Een jonggiver doet minstens een goede daad per week (en 

schrijft deze op).
- Een jonggiver is nooit moe, uitgehongerd of dorstig tenzij de 

leiding dat ook is.
- Een jonggiver laat nooit een andere jonggiver in de steek.
- Een jonggiver heeft nooit bij zich op een vergadering/kamp: 

aansteker, een niet aan de regels voldoenend mes, sigaretten, 
alcohol, wapens of chirotrui.

- Een jonggiver geeft nooit op.
- Een jonggiver draagt zorg voor de natuur.
- Een jonggiver is op de scouts altijd in opperbest humeur!

Zij d ie leven volgens deze geboden, zullen in de hemel der jonggivers 
verwelkomd worden. Ze gaan een grootse carriere als goede padvinder 
tegemoet en bereiken meerdere roem en glorie. Julie zullen op kamp de 
kans krijgen deze geboden in de pratijk om te zetten.

Wees paraat!

Jullie leiding, Tinne, Tinne en Bart
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Jonggivers
De vragen:

1. naam:
2. kleur haar:
3. kleur ogen:
4. favoriete vak op school:
5. droomjob:
6. favoriete tv-programma:
7. favoriete muziekgroep:
8. favoriete boek:
9. school/werk:
10. lievelings scoutsspel:
11. leukste scoutskamp:
12. favoriete eten:
13. favoriete drinken:
14. favoriete gezelschapsspel:
15. hobby's:

Het kruiswoordraadsel:



Jonggivers

Het Hippieweekend
Op een zonnige vrijdagavond begaven alle 11
jonggivers zich verkleedt als Hippie naar het
scoutslokaal. Een voor een kwamen ze
aangehuppeld vol bloemetjes, armbanden en I
halssnoeren. Tot Pauline & Carolien ons
gezelschap nog groter maakte met een heel ' m
klein baby konijntje. Wij hippies met een warm '
hart hebben het konijntje opgevangen en een s „
thuis aangeboden. Een lekker warm doosje met wat gras en een kannetje

Ondertussen staken de jonggivers de handen uit de 
mouwen. Zo hoort dit nu eenmaal. Na alle rare 
ideeën van,"kom stellen we de tent niet binnen op". 
Hebben we toch maar de wijze leiding laten spreken 
en gezegd waar de tenten moesten komen. Met 
enkele bijsturingen stonden de tenten op voor 
zonsondergang.

Het konijntje 'P IF ' genaamd heeft ondertussen zijn 
oogjes geslapen voor een diepe slaap. Hij heeft niet lang van onze warmte 
mogen genieten. Helaas.. ODE AAN PIF! (1 min stilte)
Hoe later op de avond hoe actiever de Jonggivers nu eenmaal worden. Na 
een heel donker nachtspel waar sommige onder ons Mieke de aap nog zijn 
tegen gekomen. Hebben we toch de creativiteit nog eens laten werken 
met een spelletje appel, appelsien, aardappel en pinea 
herinneringen maar boven komen.

Jonggivers gaan een voor een hun bedje in en doen 
rustig hun oogjes toe.. TOE had de leiding toch 
gezegd? Oké, na enige tijd zijn ze flink gaan slapen,
Ook al beloofde Sabine hagedoorn een heerlijk

weekend vol 
zonneschijn. Onze 
eerste kampeernacht 
was toch nog aan de
Maar deze frisse nacht wordt snel vergeten 
door een echte jonggiver. Na een heerlijk 
ontbijt heeft iedereen de ochtendstond weer 
in de mond. En gaan we weer voor een dag 
vol spel en vertier.
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Jonggivers
In de voormiddag hebben wij ons dan ook fijn geamuseerd met de 
bloemenweide te redden van de ondergang. De hippies tegen de pesticide 
mannen. Maar wat gaat de tijd snel als je  op weekend bent!
12 uur Middagpauze natuurlijk. De mondjes moeten gevuld worden. Dit 
maal niet met een boterhammetje met choco. Nee nee, het was helemaal 
anders.. Een lekkere BLAUWE pannenkoek.

Na het heerlijke middagmaal werd het eens tijd dat de leiding de leden 
uitdaagde. Het werd dus 3 leiding tegen 15 jonggivers. Het spel ging van 
start iedereen zocht zoveel mogelijk schapen en konijnen in het bos. De 
leiding waren de BLAUW, Leden de ROOI. Het ging hard tegen hard. De 
leiding wou schapen en konijnen om deze te vermoorden, leden wou 
schapen en konijnen om deze te gebruiken voor warme jasjes van te 
maken. Jonggivers dachten dat ze al gewonnen hadden. Maar dan ken je 
uw leiding nog niet jonggiver! Al snel kon de leiding enkele leden 
omkopen en deze voor hun kar spannen. Ook al vonden ze het niet fijn 
hun vriendjes en vriendinnetjes te beliegen. Uiteindelijk moet de leiding 
toegeven dat ze verloren waren doordat de jonggivers vals hadden 
gespeeld.

Na ons heerlijk ijsje besloten we nog even te plastiekschuiven. Nu 
kwamen pas de echte zomerkriebels in ons naar boven. Heerlijk zo lekker 
warm en dan met water spelen.

Na een avondje pleinspelen en weerwolven werd het tijd om ons 
goedgekend avondlied nog eens te laten horen. En gingen wij hopelijk een 
warmere nacht te gemoed.

ZONDAG, WAKKER WORDEN!! We werden wakker door onze leuke 
buurkindjes 'kapoenen'!! Na een lekker warme nacht zijn we uit onze tent 
gekropen. Na een felle opruim periode en nog enkele pleinspelen gespeeld 
te hebben o.a. Hophophophop (leuke filmpjes te zien op het internet). 
Maar helaas een weekend is zo om en zeker wanneer je u amuseert. Al 
snel werd het 13.00u en de mama's & papa's kwamen een voor een de 
jonggivers weer terug op halen

DIT WAS EEN GESLAAGDE WOODSTOK, met dank aan: Scouting Ravels. 
P.s.: zie de volledige fotoreportage op het internet!
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Jongglvers

Het jonggiverkamp

RAVELS INT, 6 mei 2010

Geachte jongeheer en -dame,

Jullie scoutkamp komt er weer aan en dit jaar zal het speciaal worden. Scouting Airlines, 
kortweg scoutAIR, is de laatste jaren sterk aan het groeien. Om ook een grote speler te 
worden op de Belgische markt werd RAVELS INTERNATIONAAL gekozen als eerste 
bestemming op Belgisch grondgebied.
Naast nieuwe bestemmingen in België en nieuwe vliegtuigen in onze vloot, wensen we ook 
nieuw jong en fris cabinepersoneel aan te werven. Het zit namelijk zo dat scoutAIR, de 
luchtvaartmaatschappij van de scouts wereldwijd, jullie groep jonggivers wil uitnodigen voor 
een opleidingsprogramma tot steward(ess). Jullie zullen de kans krijgen om tijdens deze 10 
dagen durende opleiding een stukje van de wereld te zien, en kennis maken met het reilen en 
zeilen in een vliegtuig. Het beloofd spannend te worden, met een hoop verrassingen. Meer 
daarover kunnen jullie meer lezen in onze speciaal gemaakte infobrochure. Deze bevat 
ondermeer informatie over de opleiding zelf, als over de reis die jullie zullen maken, 
getuigenissen en informatie over jullie bagage.
Dit is een unieke gebeurtenis en kan, als jullie meegaan, ook een unieke ervaring voor ieder 
van jullie worden. Ik hoop dus van harte dat wij jullie via deze weg kunnen overtuigen om 
mee te stappen in een avontuur met scoutAIR.

Hoogachtend,

Mr. Mark Jacksons 
Area Manager scoutAIR 
Huntingway 42c 
B-2380 RAVELS INT 
BELGIUM

“Were flying high, were flying  right up to the sky. ”
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Jins
H et jinkamp

Dit jaar kozen de jins om op buitenlands kamp te gaan naar Portugal. 
Avontuurlijk zoals we zijn, willen we zowel natuur, cultuur, trektochten 
doorheen het Portugese binnenland als ontspanning aan het strand. 
Portugal is een land dat al 
enkele malen bezocht werd door 
de scouts. E r zijn dus al enkele 
avontuurlijke oud-leden en oud- 
leiding (waaronder Kristof) deze 
omgeving al eens gaan 
verkennen. Zij vonden deze 
bestemming alvast de moeite 
waard, we moeten dus geen 
schrik hebben dat er niets te 
beleven valt. Plezier maken we 
tenslotte nog altijd in de eerste 
plaats zelf!

Om deze re is te plannen en te bekostigen hebben we h ie r het hele jaar 
met de jingroep rond gewerkt. We hebben een fuif gegeven en zullen nog 
een broodjesverkoop en een carwash organiseren. Dit kamp wordt de 
afsluiter van een reeds geslaagd jin jaar.

We vertrekken op woensdag 14 ju li in Charleroi om 15u25 waarna we om 
16u50 in Porto zullen landen. Van hieruit zullen we doorreizen naar de 
hoofdstad, Lissabon. Na hier enkele dagen de toerist uit te  hangen hebben 
we nog een tiental dagen over om stapsgewijs terug noordwaarts richting 
Porto te trekken. Over deze afstand van 300 km nemen we onze tijd om 
de meest bezienswaardige plaatsen te bewonderen. Op maandag 26 juli 
zullen we vanuit Porto om l lu 4 0  opstijgen waarna we om 15u00 terug in 
België landen.

We zullen 13 dagen met elkaar leven en dit is misschien nog wel het 
meest leerrijke van onze trip doorheen Portugal.

Wij hebben er alvast super veel zin in !!!

Wout en Kristof
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Jins
Enkele cartoons

'©'ÓiiginrWrtist _ _
Re p r o cl u etio n .rig h ts  o bta' in ab I e rfro lrr v  $  V  A T  \  Aï £* 
M w .  C a rt o o nS t o c k . c om T H t f e e

Playboy Scouts of America
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De Website

Zoals jullie in het voorwoord al konden lezen, zijn wij bezig met de 
uitbreiding van onze website. Het is dus zeker de moeite om daar eens 
een kijkje te gaan nemen. Wat kan je zoal vinden op onze website?

Algemene informatie over de werking van de scouts en speciale 
activiteiten.

Zo vind je onder andere de inschrijvingen van de weekenden, het kamp 
en dergelijke op de website.

A ls je graag nog eens terugkijkt naar leuke activiteiten van het afgelopen 
jaar, dan kan je per tak de foto's bekijken en downloaden.

De contactgegevens van de leiding vind je eveneens op de website. A ls je 
vragen hebt, aarzel dan niet om te bellen of een mailtje te  sturen.

Vanaf mei staat het berichtenblad onlineü Je kan hier wekelijks de 
activiteiten terugvinden. Uiteraard kan u dit ook nog blijven lezen in het 
oude vertrouwde berichtenblad.

Website Scouts Ravels : h ttp://scoutinaravels.scoutnet.be/

COMPUTEWJEMS Itf SCÖUTMx-

o m  BEREKENDE SfJEL DE FOUTMARGE ÖP DE LMTSTE COOfcDIhJAAT
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Oudercomité
Wij zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste ouders die in ons 
oudercomité willen komen. Als je hier interesse voor hebt, aarzel dan niet 
en laat zeker iets weten aan de hoofdleiding. Zij of de mensen van het 
oudercomité lichten jullie graag in over wat het oudercomité allemaal 
inhoudt. Het oudercomité is onmisbaar tijdens evenementen als het 
mosselfeest, een handje toesteken bij het opknappen van de lokalen en 
dergelijke.

Zoals ju llie al wel gemerkt hebben, is er dringend nood aan een 
opknapbeurt voor de scoutslokalen, we willen hier volgend jaar mee 
starten. Wij als leiding kunnen dit niet alleen en zoeken daarom "handige 
Harry's" die ons daarbij willen helpen.

John en Ilse Bierens-Vercammen 
Luc en Leen Slegers-De Nijs 
Inge Broeckx 
Dorien De Kort 

AREVERBJfr t creatief met siiiéonen
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Scoutsuniform

Met het dragen van het uniform toon je dat je scout of gids bent en 
verwijs je naar de waarden van de beweging. Het uniform geeft leden en 
leiding de mogelijkheid om iets gemeenschappelijk te veruiterlijken en 
laat toch ruim te voor een persoonlijke touch.

Het uniform bestaat voor iedereen in alle takken uit een aantal dezelfde 
eenvoudige basisstukken, goed van snit om in te ravotten: een beige 
hemd, een sjaaltje en een groene broek. Kapoenen hebben enkel een 
sjaaltje nodig.

Je kan ook een bruine scoutstrui, T-shirt of topje kopen van onze eigen 
groep. Dit is niet verplicht! Wij v inden het belangrijker dat je een hemd en 
een sjaaltje van de scouts aan hebt tijdens de activiteiten. Indien je nog 
een trui of T-shirt wil hebben, kan je  de leiding hierover aanspreken. We 
hebben hier een voorraad van liggen.

We hebben eveneens nog een aantal hemden liggen van verschillende 
maten. Als je  nog op zoek bent naar een hemd, kunnen we kijken of je 
maat er nog tussenzit. Je kan deze ook zelf gaan halen in de Hopper. Meer 
informatie hierover vind je op pagina 12.

We zouden willen vragen of iedereen die een hemd/ trui/ T-shirt heeft 
besteld, deze wil komen afhalen.
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Wist-je-datjes
• We dit jaar 2 nieuwe leiders hebben mogen verwelkomen!!
• We dit jaar met 100 leden in de Scouts zitten.
• We weer heel het jaar elke zondag bangelijke activiteiten gedaan

hebben.
• We samen met andere jeugdverenigingen een "Familiedag"

georganiseerd hebben voor Kom Op Tegen Kanker.
• Dit ondanks het weer een succes was.
• De jins dit jaar op kamp gaan naar Portugal.
• De andere takken Sint-Joris-Weert onveilig gaan maken.
• Leider Ruben niet goed tegen de eerste zonnestralen kan.
• Je altijd een tekstje mag schrijven voor de Klepper.
• Wij weer mega-veel zin hebben om op kamp te gaan.



Fotofinish
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Adressen

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

Groepsleiding

Kapoenenleiding

KW’kesleiding

Giver-en jinleiding
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