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In deze klepper lees je kampverhalen, 
leidingsvoorstelling, afscheidnemende leiding, 

weetjes, en nog veel meer! 
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Dag beste lezer, lid, ouder, pionier of sympathisant, 

Het scoutsjaar staat weer op het punt om met veel bravoure 
van start te gaan! Alle harten slaan dus  net iets sneller, en de 
spanning stijgt ten top.  
Ondanks dat het fameus geslaagde kamp in Bergen-Op-Zoom 
nog vers in het geheugen ligt, en nog steeds nazindert, begint 
het in en rond Ravels al terug te kriebelen. Een hoop wild 
gespuis aan jong geweld weet met zichzelf elke 
zondagnamiddag weer ‘genen blijf’.  Maar gelukkig komt aan 
het gehunker naar ge-ravot, -sjot, -sjor, -lach, -bosspel, -
pleinspel, en –speel, dra een einde. Het ge-scouts staat weer te 
beginnen!  
Dat het kamp in Bergen-Op-Zoom een daverend succes was, 
moeten we jullie niet meer wijs maken; dat spreekt voor zich. 
Een schitterend weertje en een weelderige wei, meer hadden 
we niet nodig. Dat laatste daar moeten we op terug komen, 
zonder de helpende handen van onze prachtige kookploeg 
hadden we het namelijk nooit klaargespeeld! Dag in dag uit 
stonden ze paraat met raad en daad, en vooral met 
overheerlijke maaltijden! En met onze buikjesrond, werd alles 
mogelijk! We reisden samen heel de wereld rond!  
Net als het nieuwe jaar, staat er ook weer een vernieuwde 
leidingsploeg te popelen om er aan te beginnen. Vorig jaar 
braken we een record in leidingsaantal met een leidingsploeg 
van 20 personen. Dit jaar verbreken we dit record maar liefst 
met 9 personen. Ja, u hoort het goed, we zijn die jaar met 29 
leiding! 

Dat het niet altijd manegeur en rozeschijn kan zijn, moeten we 
ook aan de lijve ondervinden. Tot onze en hun spijt geven er 
dit jaar vier leidsters en één leider de brui aan. Wietske, 
Pauline, Carolien, Dorien en Nick hebben besloten hun 
scoutscarrière te beëindigen. Hoe spijtig deze zaak ook is, we 
hebben uit betrouwbare bron dat ze het allerminst nodig achten 
dat we te lang treuren om hun vertrek, en er gewoon wederom 
een heersend jaar van moeten maken vol jolijt en zottigheid 
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(en soms is een vuurke stook). Scouting Ravels kennende zal 
dat wel geen probleem zijn. Hun jarenlange inzet wordt 
uiteraard ten zeerste geapprecieerd.  
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. 
Vooraleer we er weer ferm tegen aan gaan en elke zondag weer 
de jachtweg en omstreken onveilig maken, willen we jullie 
alvast warm maken voor ons mosselfeest. Op zondag 5 maart 
2017 kunt u weer overheerlijke mosseltjes komen eten in de 
Wouwer. Noteren en aanduiden met stip!  
Alle voortekenen zijn gunstig, de goesting is groot en een berg 
zotte ideeën zitten alreeds klaar. Het wordt een geweldig jaar! 
En als het zondag middag ook maar een klein beetje kriebelt, 
spring op die fiets en hop naar de scouts! Weest onderweg 
voorzichtig en weest iedere zondag paraat! Scouting Ravels, 
gewoon doen!  
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. 
Allen nogmaals een denderend jaar toegewenst en tot zondag! 

Een stevige linker! 
De hoofdleiding, 
Britt en Janne 
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Inschrijvingsdagen! 

 Speciaal voor onze nieuwe leden, organiseren wij een inschrijvingsdag! 
Op 9 en 16 oktober zit de leiding vanaf 17u paraat om alle nieuwe 

spruitjes in te schrijven. Daarnaast kan ook kledij besteld of gekocht 
worden.  

9 en 16 oktober 

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 inschrijvingsdag 
(9 en 16 oktober). 

Een uniform ziet er liefst zo uit: 

Kledij bestellen via onze scouts gaat enkel op de 
inschrijvingsdag. 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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	Scouting is dé plek waar we samen, met 
vallen en opstaan, kunnen groeien.  
Je leert er al doende en op je eigen tempo, 
zeker op een veilige ontdekkingsreis.  

‘We trekken weg van bekende paden en 
kiezen samen welke grenzen we dit jaar 
willen verleggen.  

De kracht zit in het woord: "Ik kan dat niet" 
wordt "Ik kan dat nog niet".  
Ontdek, doe, leer, en vooral: groei! Wordt  
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Jammer moeten we dit jaar afscheid nemen van vier 
geweldige top leiding. Hier onder lees je een korte 
beschrijving van onze afscheidnemende leiding. 

 
Carolien 
Er bestaat een lief, braaf en grappig 
meisje, Carolien is haar naam. Al 
snel stond Carolien klaar, ze sprong 
in haar scouts uniform en ja daar 
stond ze dan bij de eerste rij, klaar 
voor een leuke scouts activiteit. Al 
snel werd Carolien een grote meid, 
met een mooie krullenbos huppelde 
ze vrolijk en zingend voorbij. 
Carolien heeft een grote hit! Maar 
dat is een heel, heel groot geheim. 
Ze is er een beetje verlegen over. 
J Haar kwaliteit was ook.. mopkes 
maken, Carolien brengt graag 
iedereen aan het lachen, dat lukten 
dan ook altijd goed!  
 Na twee geweldige jaren, leiding 
van onze kapoenen kwam er 
jammer genoeg een einde aan dit mooie verhaal. We hopen ons 
Carolien nog vaak te zien in de Jinco. Je bent ALTIJD welkom 
lieve Caro-Lola. J 
Leef nog lang en gelukkig Carolien! 
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Nick 
Er was eens een jongetje, Nick Willems was 
zijn naam.  
Buitenspelen was het liefste wat hij deed toen 
hij klein was.  
Hij kon niet wachten om naar het 1e leerjaar 
te gaan, en nee natuurlijk niet voor naar 
school te gaan. Maar wel om naar de scouts 
te mogen.  
In die tijd was dit nog alleen met jongens en 
konden ze zich volledig laten gaan. 
Hij leerde er sjorren als de besten, won 
verschillende keren met dikke Berta en was 
geliefd bij iedere scout. Het grootste avontuur 
uit het leven van ons Nickske, was leiding 
worden bij Scouting Ravels. En iets later werd 
hij zelfs hoofdleiding en probeerde hij die toffe kerels en grieten 
van de leiding in toom te houden.  Hier slaagde hij dikwijls in 
want zijn luide stem en kinderlijk enthousiasme waren zijn 
grote troeven!  
Uren en uren, eigenlijk zelfs dagen en dagen heeft deze jongen 

vertoeft in de staatsbossen te 
Ravels.  
Maar nu is hij op het punt gekomen 
om niet langer leiding te zijn bij deze 
amusante vereniging. Hij heeft zijn 
master behaald en een vriendinnetje 
en een job gevonden. En daarom 
nemen we tot grote spijt van leiding 
en leden afscheid van deze 
doordachte saiga! Maar gelukkig zit 
de scouts in ‘De wimmels’ zijn hart 
en nieren en zullen we heb nog veel 
zien verschijnen.  We willen je 
bedanken voor de afgelopen jaren en 
wensen je heel veel succes in alles 
wat je doet! Vergeet niet dat de 
Jinco je echte thuis zal blijven. 
Nickske, leef nog lang en gelukkig! 
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Dorien 

Er was eens een meisje, klein van gestalte maar verlegen is ze 
nooit geweest. Ze wist vele harten te bekoren met haar sierlijke 
dansmoves en goddelijke stem. Maar zij zelf verloor haar hart 
aan de Gidsen van Ravels. Ravotten in de bossen, glijden in 
verf, toneeltjes verzinnen,… Het was iets waar dit meisje heel 
blij van werd. Het meisje luisterde naar de naam Dorien 
Slegers. Ze stamt af van een beroemde (of ‘beruchte) familie 
bij de gidsen en de scouts van Ravels. En haar naam heeft ze 
zeker waargemaakt. Ze is 5 jaar geleden leiding geworden en 
haar creatieve ideeën en enthousiasme hebben voor veel 
legendarische herinneringen en taferelen gezorgd. Ze staat na 
deze jaren bekend als het remorque-wijf, Dora, Dorothea, De 
slegers, … Maar het belangrijkste is dat ons Dorien een tofwijf 
is!  Sinds vorig jaar is deze goedgelovige schaarbek uit op 
avontuur, ze is al op stage geweest in Suriname en heeft nu 
een spannende toekomst voor de boeg. Ze trekt naar het verre 
Gent om daar te gaan studeren en zal ons daarom niet meer 
vergezellen als leiding. Met veel spijt in ons hard zeggen we 
daarom: Dorien, nen hele dikke merci voor de afgelopen jaren! 
We wensen je heel veel succes in alles wat je nog gaat 
ondernemen. Vergeet niet dat de Jinco je echte thuis zal 
blijven! En Dorien, leef nog lang en gelukkig! 
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Wietske 
Nog niet zo heel lang geleden werd er een schattig meisje 
geboren, met krulletjes in de haren. Al snel werd ze een grote 
meid met hele grote dromen. Ze wilde de wereld verbeteren en 
de wereld rond reizen. Ondertussen heeft ze al stukjes van de 
wereld verbetert, waaronder de scoutsterreinen van Ravels. 
Gelukkig niet alleen de terreinen maar ook alle mensen die 
daar vaak rondlopen. Na vele jaren als lid hier te hebben 
rondgelopen., werd ze een enthousiaste en creatieve leiding.  
Voor deze Hulpvaardige sneeuwhoen is geen land te ver, geen 
taal te moeilijk en geen kindje te vervelend.  
Week na week was het een plezier om haar bezig te zien met 
de kw’kes en kapoenen. Ze heeft als leiding vele bijnamen 
gekregen, onder andere Wapke en Wieters en zal ook nog heel 
lang zo noemen, maar   jammer genoeg heeft ze ervoor 
gekozen om een heel moeilijke studie te gaan volgen en blijft 
er niet genoeg tijd over om leiding te zijn.  We nemen daarom 
met spijt in ons hart afscheid van onze goedlachse Wietske!  
We willen je bedanken voor de afgelopen jaren vol plezier. En 
hopen je nog vaak tegen te komen in de Jinco! Wietske, leef 
nog lang en gelukkig! 
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Pauline 
Er was eens een meisje, Pauline 
was haar naam, ook wel Paulette 
genoemd. Als kleine meisje fietste 
ze naar de scouts en al lachend 
ravotte ze samen met haar 
vriendjes. En toen… was het 
moment daar! Pauline was er 
helemaal klaar voor en sloot zich 
aan de leidingsgroep aan. We he
bben daar mooie tijden beleefd, 
haar grootste kwaliteit was toch wel 
dansen. Ja, dat kon ze! Als eerste 
jaar ging ze voor de 100% als 
leiding voor de kapoenen, dat was een top jaar! Maar de 
kapoenen was ze nog niet beu, nee ze ging nog een keertje 
voor haar tweede jaar als leiding 100% voor de kapoenen. J 
Onze kapoenen zijn toch schatjes hé!  
Na die twee jaren kwam er stil aan een einde, het was een 
moeilijke beslissing voor haar, maar ze heeft de knoop 
doorgehakt en gaat stoppen met haar mooie verhaal op de 
scouts. Wij zijn ons Pauline allemaal graag aankomen op de 
Jinco, dus vergeet dat niet, je bent ALTIJD welkom! J 
Leef nog lang en gelukkig Pauline! 
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Klepper kapoenen 
BAAAAN ZAAAAAI BANZAI! 
Wat een geweldig kamp hebben we achter de 
rug! Gevochten met samoerais, China opnieuw 
veroverd, met Chinese stokjes gegeten, we 
hebben het allemaal meegemaakt! 
Om iedereen te laten meegenieten van hoe fantastisch ons 
kamp wel niet was, delen we hier een verkorte versie mee van 
hoe het er allemaal aan toe is gegaan in Ling Ping Ping, Bergen 
op Zoom. 
Op  dinsdag 26 juli stond iedereen om 9 uur paraat in zijn beste 
Chinese kostuum op het kerkplein. Pieter zag helemaal geel en 
sommigen hadden matchende outfits. Na een toffe groepsfoto 
genomen te hebben, lieten we Ravels city achter ons en 
vertrokken we naar onze bestemming. Gelukkig ligt Ling Ping 
Ping niet zo ver en moesten we niet te lang in de auto zitten. 
Toen we aankwamen op onze kampplaats was iedereen 
helemaal onder de indruk van de vette sjorring die er stond, 
net een speeltuin! Met wat proppen hebben we iedereen in de 
slaapzaal gekregen en zwaaiden we de mama’s en papa’s 
gedag zodat we konden beginnen aan het toffe kamp. We zijn 
begonnen met de Chinese tradities uit te leggen en leuke 
spelletjes te spelen zoals Chinese voetbal. Ook het kamplied 
oefenden we al eens in. Na het lekkere eten ’s avonds hebben 
we nog een actieve quiz gespeeld om te testen hoeveel jullie 
wel wisten van China en de leiding; al best veel ondervonden 
we toen! Uiteindelijk was het tijd om naar bed te gaan zodat we 
de volgende dag fris en fruitig konden beginnen. 
De volgende ochtend ontdekten we iets afschuwelijks: onze 3 
heilige beeldjes waren van het altaar verdwenen! Deze beeldjes 
vormen ons heiligdom en zonder ze zou de keizer van China 
zeker niet op bezoek willen komen; we moesten ze 
terugvinden! Er lag wel een brief bij het altaar die de dieven 
daar hadden achtergelaten, blijkbaar hadden de samoerais van 
de Verboden Stad de beeldjes gestolen en dachten ze dat wij 
die nooit terug zouden vinden. Maar dankzij de kapoenen 
hebben we toch kunnen ontraadselen waar onze beeldjes 
zouden moeten liggen, op de bodem van het zwarte meer. 
Maar waar zou dit zijn? Na het middageten hoorden Dorien en 
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Pieter iets toen ze bij de container iets aan het voorbereiden 
waren voor een spel, ze gingen kijken en zagen… de samoerais 
van de Verboden Stad! De samoerais hadden door dat ze 
gezien waren en sloegen op de vlucht, maar Dorien en Pieter 
gingen achter hen aan! Ze konden de samoerais niet inhalen, 
maar hadden wel iets op de grond zien vallen door één van de 
dieven. Het bleek een kaart te zijn, waarschijnlijk degene die 
leidt naar de beeldjes! De kapoenen waren meteen bereid om 
deze gevaarlijke zoektocht af te leggen en trokken erop uit met 
de kaart. Na een lange en vermoeiende tocht door smalle 
paadjes kwamen we bij een meer. Volgens de kaart zou het 
hier moeten zijn. We keken goed rond en zagen een touw dat 
verdween naar de bodem van het meer. Een paar moedige 
kapoenen waagden hun voeten in het water om het touw te 
pakken en trokken het naar de oever. Er hing een zwarte zak 
aan. Toen we de zak opendeden zat daar… de beeldjes in! 
Hoera, we hebben ze terug! Nu kan de keizer toch op bezoek 
komen! Euforisch gingen we aan tafel en speelden we nog wat 
spelletjes, klaar na zo’n spannende dag om naar bed te gaan. 
Maar net toen de leiding slaapwel had gezegd en het licht wilde 
uitdoen, stond daar ineens een samoerai voor de deur! 
Iedereen schrok zich rot want de samoerai zag er heel eng uit, 
maar in de legende die Pieter had verteld voor het slapengaan 
stond hoe we hem konden verslaan, met anti-samoerai rook! 
Met toch wel wat schrik maar ook heel veel moed trokken we 
onze schoenen terug aan en zetten we de achtervolging in op 
de samoerai. Het duurde even voordat we de anti-samoerai 
rookstokjes hadden gevonden, maar eenmaal we ze aanstaken 
bleef de samoerai steeds verder weg tot hij uiteindelijk bijna 
flauwviel van de rook en verdween om nooit meer terug te 
komen.  
Nog onder de indruk van wat we de vorige avond hadden 
meegemaakt waren we ’s ochtends ook druk bezig over wat 
ons die dag nog te wachten stond, namelijk het bezoek van de 
keizer! Supertrots dat we de beeldjes hadden teruggevonden 
én de samoerais verdreven hadden keken we al uit om al onze 
spannende verhalen aan de keizer te vertellen. In de 
voormiddag speelden we eerst een spel om waarin je om ter 
meeste delen van China moest veroveren, wat heel plezant en 
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spannend was, de teams gingen nek aan nek. In de namiddag 
was het één tegen allen, ook met een paar opdrachten om de 
komst van de keizer voor te bereiden, zoals het altaar versieren 
en een brief schrijven. ’s Avonds aten we ons avondmaal met 
Chinese stokjes, wat voor de één al iets makkelijker was dan 
voor de ander (zeker omdat het puree met hamburger was). Na 
het eten was het eindelijk zo ver; de komst van de keizer, of 
moeten we zeggen… keizerin? Dat had niemand verwacht! De 
keizerin was heel gracieus en majestueus, en wilde heel graag 
de traditionele meditatietechnieken zien die we hadden geleerd. 
Na prachtige demonstraties van een paar kapoenen en na onze 
wilde verhalen verteld te hebben, prees de keizerin onze 
dapperheid. We hadden zeker een feestje verdient! Dat moest 
ze geen 2 keer zeggen; de hapjes en drankjes kwamen snel 
boven tafel. Jammer genoeg had de keizerin het heel druk en 
kon ze niet lang blijven, maar we zijn toch heel vereerd dat ze 
Ling Ping Ping is komen bezoeken. Aan alle mooie liedjes komt 
een einde en het was tijd om na al dat gefeest naar bed te 
gaan.  
Dag vier al en dat betekent: groepsdag! Met de groepsdag 
speelden we met alle takken van de scouts de beste en 
bekendste massaspelen in de voormiddag en waagden we een 
duikje in het zwembad van Bergen op Zoom in de namiddag. 
Het zwembad had een lange groene glijbaan met lichtjes 
vanbinnen, echt superleuk! Anderen deden zelfs van de 
springplank het water in plonzen, de leiding was heel hard 
onder de indruk van de kapoenen want zelf durfden ze dit niet. 
Moe van al dat zwemmen aten we ons welverdiende vieruurtje 
en reden we terug naar de kampplaats. ’s Avonds speelden we 
nog spelletjes naar keuze en doken we vermoeid ons bed in. 
De laatste volledige dag, ai ai ai wat gaat het snel! De 
voormiddag bestond uit knutselen en spelletjes spelen en 
dansjes oefenen voor het kampvuur natuurlijk! Na de middag 
hebben de kapoenen heel goed meegeholpen met hout 
sprokkelen en werkten we nog aan de actjes die we gingen 
voorbrengen die avond. “Doe je handen maar omhoog en ga 
van links naar rechts, van links naar rechts, we gaan van links 
naar rechts…” Dit hoorden we zowat heel de dag door ;). Het 
menu voor het avondeten was…. Barbecue! Mmmmmm super 
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lekker allemaal! Na ons helemaal volgepropt te hebben met 
heerlijk eten (dikke duim voor de kookouders) was het eindelijk 
tijd om ons klaar te maken voor het kampvuur! Het was weer 
een groot succes; een grappig toneeltje van de leiding die alle 
actjes aan elkaar knoopten (Pieter en Nick op ontdekkingsreis, 
dat kon niet anders dan voor gekke avonturen zorgen), 
geweldige actjes van onze kapoenen inclusief het nooit eerder 
door kapoenen gezongen avondlied! De kapoenleiding en de 
kapoenen hebben tijdens het kamp in het geheim het avondlied 
zitten oefenen en toen hebben de kapoenen het helemaal 
alleen op het kampvuur gezongen! De leiding was super trots 
en moest toch wel een traantje wegpinken… Toen het 
kampvuur aan zijn einde was gekomen (het was al heeeel laat) 
was het hoog tijd voor onze kapoenen om voor de laatste keer 
van dit kamp in hun veldbedje te kruipen (snik!). Iedereen sliep 
meteen als een roosje en droomde hoogstwaarschijnlijk van 
alle geweldige avonturen die we tijdens het kamp hadden 
meegemaakt. 
En dan is het pijnlijke moment aangebroken, de allerlaatste 
dag. Heel de voormiddag hebben we zitten opruimen, de 
kapoenen hebben super goed meegeholpen en ervoor gezorgd 
dat alles op tijd klaar was. Toen de ouders kwamen zongen we 
voor de allerlaatste keer uit volle borst het kamplied en trokken 
we nog een groepsfoto, om daarna de kampaandenkens uit te 
delen en vaarwel te zeggen tegen iedereen. We sloten dit 
megasuperfantastische kamp af op de beste manier mogelijk 
voor ons kamp in Ling Ping Ping, op dezelfde manier waarmee 
we het begonnen, namelijk: 
BAAAAN ZAAAAAI BANZAI! 

Nog enkele mooie momenten: 
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Kobe met zijn samoerai-zwaard, klaar om de samoerais van de 
Verboden Stad eens goed aan te pakken 

Luigiano krijgt een speciale lepel met de estafette, da’s toch al 
wel een heel stuk moeilijker!  

Lekker een dutje doen na het zwemmen J 
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Ling Ping Ping hoofdkwartier 
“Laat ons je beste strijdgezicht zien”: 
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Wisten jullie dat de kapoenen het volledige avondlied van 
binnen en van buiten kennen ??? Ze hebben dit bij het 
kampvuur aan de hele scouts getoond!!!  
Hier kunnen jullie nog eens oefenen !  

O Heer, d'avond is neergekomen, 
de zonne zonk, het duister klom. 
De winden doorruisen de bomen 

en verre sterren staan alom... 
Wij knielen neer om u te zingen 

in 't slapend woud ons avondlied. 
Wij danken u voor wat we ontvingen, 

en vragen, heer, verlaat ons niet! 
Knielen, knielen, knielen wij neder, 
door de stilte weerklinkt onze beê 
Luist'rend fluist'ren kruinen mee 

en sterren staren teder. 
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê. 

 
__________________________________________________
_______________________________ 
Dorien is verdwaald in Ling Ping Ping! Help jij haar naar de 
uitgang? 
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Kapoenenleiding 
2016-2017! 

Dag kapoenen!  
Kijk hier snel welke superhelden dit jaar de leiders van 

de kapoenen zijn! 
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Naam: Stien De Kinderen 
Beperking: blind 
Lievelingseten: blindevink 
Bang van: donker 
Totem: / 
Hobby’s: scouts, muziek, 
sightseeing 
Leeftijd: 19 jaar 
Studierichting: secundair onderwijs 
Engels                en 
Godsdienst  

Naam: Iraj Ali Ahmadzai 
Beperking: Moet altijd naar het toilet 
Lievelingseten: boevenvingers met rijst 
Bang van: Andere mensen 
Totem: goedgelovige hazenwind 
Hobby’s: voetbal, scouts, gamen, naar 
de put            wandelen voor water 
Leeftijd: 17 jaar 
Studierichting: wiskunde wetenschappen 

Naam: Lisse Verhoeven 
Beperking: Kan niet stoppen met 
schelden 
Lievlingseten: Spruitjes 
Bang van: Stemmen 
Totem: Spraakzame spitsvogel 
Hobby’s: volleybal, scouts, 
complimenten geven  
Leeftijd: 16 jaar 
Studierichting: moderne talen 
wetenschappen 
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Naam: Pieter Vanden Hoof 
Beperking: Stotteren 
Lievelingseten: Scoutsstoemp met 
scoutscola 
Bang van: Boeken 
Totem: Standvastige brulaap  
Hobby’s: Scouts, vertellen, 
plakkers plakken  
Leeftijd: 23 jaar 
Zoekt nog een plezante job  

Naam: Christophe Van Dooren 
Beperking: chronische snotneus 
Lievelingseten: zakdoeken met een 
snuifje snot 
Bang van: smetvrees 
Totem: hulpvaardig penseelaapje 
Hobby’s: scouts, computeren, 
ontsmetten 
Leeftijd: 20 jaar 
Studierichting: ICT 

Naam: Carolien Mertens 
Beperking: kan geen klinkers 
uitspreken 
Lievelingseten: letterkoekjes met 
mayonaise  
Bang van: Sven Willlems 
Totem: zachtmoedige tapiër 
Hobby’s: scouts, spellingscompetities 
Leeftijd: 16 jaar 
Studierichting: humane 
wetenschappen 
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Naam: Mander Van Breda 
Kracht: wc’s ontstoppen 
Lievelingseten: gestoofde wc-eend met 
pruimen 
Bang van: kinderen 
Totem: ontdeugende agame  
Hobby’s: voetbal, scouts, wc’s 
ontstoppen 
Leeftijd: 17 jaar 
Studierichting: wetenschappen 
wiskunde

Naam: Sven Willems 
Kracht: kakbroeken verversen  
Lievelingseten: Choco 
Bang van: hoogtes 
Totem: toegewijde herdershond 
Hobby: scouts, voetbal, pampers 
verversen 
Leeftijd: 17 jaar 
Studierichting: sociaal technische 
wetenschappen 
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Superheldenwoordzoeker! 
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Dag 1 - Op naar Egypte 

Na een tochtje met de auto en alle bedjes te hebben opgesteld 
konden de ouders hun kindjes achterlaten. De leiding hadden 

een brief gekregen van 
de                koning 
van België die haar 
dochter kwijt was, 
prinses Annabella. De 
geheime dienst had 
alles al geprobeerd, 
zijn laatste hoop waren 
de 27 kw'kes van 
scouting Ravels. Als 
snel vonden we het 

Facebook profiel 
van de prinses en 
wisten we dat ze 
in Egypte zat. We 
sprongen in onze 
hop on/off bus en 
gingen er met 
een vaart 
naartoe. Ginder 
aangekomen 
speelden we een 
aantal kleine 
spelletjes in het 
thema van 
Egypte. Na deze spelletjes was het al tijd voor het avondeten, 
en toen de afwas gedaan was hadden we de prinses nog 

niet gevonden. Tot onze verbazing zagen we dat ze 
niet meer in Egypte zat maar in China. Tijdens het 
reizen (slapen) stonden we ineens voor een dom 
object, iemand had op onze weg de Chinese muur 
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gebouwd. Er lagen bommen maar die werden bewaakt door 
ninja's. Na de strijd met de ninja's te zijn aan gegaan konden 
de kw'kes de muur opblazen en weer hun nestjes induiken.  

Dag 2 - Toch maar 
China 

Toen de dag weer 
aanbrak konden we onze 
scoutskleren weer 
aandoen (de meeste die 
van gisteren) en 
beginnen met ons 
scoutsdansje. Na het 
dansje konden we aan 
tafel schuiven en na de 

afwas begonnen we aan het maken 
van onze eigen Chinese hoeden. 
Rode, Zwarte, Groene,... zelfs gele 
en oranje hoeden waren er. 
Tijdens een dansmomentje en het 
maken van onze origami kikkers 
konden de hoeden drogen. 
Nadien hebben we hier onze 
eigen namen in het Chinese 
opgezet, een plakbandje, staart 
en rekker eraan en onze hoeden 
waren klaar. De avond viel snel, 
na een verhaaltje mochten we al 
weer te bed.  
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Dag 3 - Gaat ze nu  naar Afrika? 
 
Na ons dansje en een gezellig ontbijtje zagen we de nieuwste 

foto van ons 
prinsesje. Nu 
was ze 
ineens 
beland in 
Afrika, dus 
zat er niets 
anders op 
dan haar te 
volgen. Met 
onze rugzak 
vertrokken 

we op 
expeditie 
(zoektocht) 
in de 
savanne 
van 
Afrika, 
natuurlijk mocht een 
spelletje niet ontbreken. Na de 
spelletjes gingen we eten, daar 
speelden we nog meer spellen en 
natuurlijk een dorpsspel. Maar de 
leiding was het adres van de boer 

vergeten, na wat rondvragen kwamen we 
bij een scouts (wouw) terecht die hun lokalen graag 

wouwen uitlenen. Na het lekkere eten kropen we ons bedje in, 
klaar om de volgende dag er weer vroeg uit te gaan want het 
was een lange toch 
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Dag 4 - Waarom nu Ierland? 
 
Toen de ochtend aanbrak begonnen we met het afbreken van 
de bedjes, toen dit gebeurt was konden we nog snel onze 
maagjes vullen waarna we terug vertrokken richting ons 

kampterrein. Na onze reis 
terug 
en het 

opnieuw opstellen van alle 
bedjes (een deel door 

de leiding) kwamen we 
weer allemaal samen. Nu had de 
prinses een foto gepost van haar in Ierland. 

Dus gingen we met heel de groep naar Ierland 
voor de hailen games. Na een hele namiddag van 
sport en spel, vleeshoop op de leiding en 

touwtrekken konden we moe maar 
voldaan 
aanschuiven aan 
tafel, deze keer 
aten de kw'kes 

onder de 

sjorconstructie (waar de 
jonggivers boven zaten te 
eten) vanwege de regen. Er 
zat wel wat zandt in de soep 
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maar dat is beter dan een vlieg. Na het heel lekkere eten 
konden we starten met het douche spel, in dit spel maakten we 
van stinkende vieze kw'kes weer "minder" stinkende propere 
kw'kes. Na een kort verhaaltje vertrokken de kw'kes naar 
dromenland.  

Dag 5 - Mexico! 

Na de nachtrust van de kw'kes vlogen we er weer in, dit keer 
was de prinses gezien in 
Mexico, dus gingen 
we met zen alle 
naar daar. Maar zo 
gemakkelijk kom 
je Mexico niet in. 
We moesten dus 
oppassen voor 
de 
grenscontroles 
om dan via 
tussen 
personen 
binnen te 

geraken. In de namiddag 
probeerde we echte Mexicanen te worden met veel geldt door 

onze hoeden te verkopen, we moesten 
wel oppassen voor de politie en een 
hond ;). Na dat spelletje konden we nog 
wat spelen in de duinen, begraven van 
Warre en Mathijs hoorden daar 
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natuurlijk bij. Savondst merkten we dat de tenten nogal 
stonken, dit had waarschijnlijk te maken met de ajuinsoep van 
het avondeten. Door de regen werdt het ook nodig dat de 
leiding nog snel geultjes maakten rondt de tenten, hopelijk is 
het genoeg. 
DAG 6 - Groepsdag 
 
We hadden geen rekening gehouden met het water dat van de 
heuvel af ging, recht de geultjes in en smorgens liep het 
allemaal juist binnen. 

Er waren maar een paar spulletjes 
nat. 
Vandaag 
was het 

groepsdag, de dag waar (niet) 
iedereen naar uitkijkt. Natuurlijk begon deze dag met de oude 
vertrouwde pleinspelletjes. En bij kat en muis was Stien De 
Kinderen natuurlijk het geliefkoosde doelwit. Na de 
pleinspelletjes vertrokken we te 
voedt naar het zwembad. Beetje bij 
beetje kwamen kookouders leden 
oppikken om af te zetten aan het 
zwembad. Enkel de oude rotten 
kwamen nog te voedt aan. Nog 
geen 10 minuten later waren de 
eerste scoutjes al aan het 
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zwemmen en nog geen half uur later werd de eerste leider al 
gevloerd. Toen iedereen verschillende keren van de glijbaan 
geweest was en nadat we erachter kwamen dat de bubbels van 
het bubbelbad van Wannes Seurink kwamen was het tijd om 
het zwembad uit te gaan. Na de geweldige scoutsstoemp (die 
echt op was) speelden we nog een kleine ludieke Quiz en 
konden de kw'kes hun bedje in snurken, want 
sommige kunnen heel goed snurken.  

Dag 7 - DE BBQ, Het kampvuur 

De dag begon met een goede porsie regen, tijdens onze 
honkball natuurlijk. Maar na 10 minuten schuilen was de regen 
al weer over en konden we verder met ons spelletje. Zagen we 
daar ineens de princes toch niet zeker. 

Toen ze ons zag lied ze een 
briefje vallen en ging lopen. In 
de brief stondt dat ze gelukkig 
was en niet terug wilde, we 
hebben dit dat ook maar zo 
gelaten. Voor het middageten 
gooide we de heupjes nog eens 
los (Zie website). Na het eten 
werdt alles voorbereidt. Er 
werdt houd gesprokkelt, 

dansjes ingeoefent, er werden petjes 
geknutselt,... De avondt bracht ons niet alleen het kampvuur 
maar natuurlijk ook de bekende BBQ. Toen de buikjes vol was 
werdt in spoed thempo alles klaar gemaakt voor het kampvuur. 
We zagen wereldreizigers, een dromerige piloot. Een zeer 
mooie drakenshow en Stien zong de sterre uit de hemel. Toen 
het aan de kw'kes was kon iedereen lachen en natuurlijk 
dansten heel de scouts bij de chipmunks makarena. De nacht 
viel en nadat heel de scouts het avondlied zong kroop iedereen 
in bed.  
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Lekker 
ding!!!

Dag 8 - Het zit erop 
De ochtend brak aan, en voor sommige 
leiding was er een verassing. Deze nacht 
was (nu leider) Ruben Carpentier choco op 

een aantal leiding gaan smeren. Dit ludiek 
grapje hield ons niet tegen om er stevig tegenaan 

te gaan bij het afbreken van heel het kamp (en 
namens een aantal mannelijke leiding nog een kleine 
attentie links). In nog geen 4 uur was bijna heel het 
domein proper en een uur later was het kinderloos. 

Namens de aftredende Kw'kes leiding bedankt voor het 
toffe jaar en een geslaagd kamp (CVD). 

Exstra: Wat doe je met muizen? 
==> ducktappen! 

==>Van de vloer sl 
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LEIDINGSVOORSTELLING 

§ Naam:Hendrik “Henk”
Seurink aka Youri Poyra

§ Hobby: geld tellen, pokeren,
Russische roulette spelen

§ Lievelings drinken:
Russische scoutscola

§ Lievelingskleur: 500
eurobriefjes-roos

§ Woonachtig te: East-side
§ Quote: Wat je zelf hebt

gedaan,.. heb je toch maar
weer mooi zelf gedaan.

§ Totem: Intelligente Kea

§ Naam: KaaiLuytskepoetst
§ Hobby: vuile wc kuisen
§ Lieverlings eten:goei

stukske biefstuk met een
kwakje mayo en friet

§ Lievelingskleur: kak
bruin

§ W/E : West side
§ Quote: eEen lach is een

simpele manier op er
mooier uit te zien!

§ Totem: Geliefkoosde Vink
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§ Naam:PrinceVince
§ Hobby: knikkers

verzamelen, vriendjes
laten komen spelen,
skippybal springen

§ Lievelings eten: frietje
met specialsaus van de
pot van den Cheng

§ Lievelingskleur:
steenkoolzwart

§ W/E: West side
§ Quote: Als het is wat het

is, dan is dat wat het is.
§ Totem: Volharde Boxer

§ Naam: Ruben Carpentier AKA.
Ketchum

§ Hobby’s: Pokemon spelen,
tuinieren, poesjes redden

§ Lievelings eten: frietjes met
mayonaise en curryworst

§ Lievelingskleur: blauw (zoals
de zee)

§ W/E:  East-side
§ Quote: Als iemand de kat uit

de boom kijkt, heeft de
brandweer minder werk.

§ Totem: Sociaal Jak



KW’kes 

37 

§ Naam: Jeroen Van
DoorenA.K.A. Juan Del
Rio

§ Hobby: gras maaien,
bomen snoeien

§ Lievelings eten: weust
me pejkes en stoemp

§ Lievelingskleur: Valor
rood

§ W/E: East-side
§ Quote: Beter een

scheetje voor iedereen,
dan buikpijn voor mij
alleen!

§ Totem: Gevoelige Lijster

§ Naam: KaaiAnnie
§ Hobby: akkers omspaaien
§ Lievelings eten:

koeinvlaaien
§ Lievelingskleur:

koeiendiaree geel
§ W/E: E-side
§ Quote: Beter nen John

Deere op het land dan 10
new Hollands aan de kant!

§ Totem: Gezellige
Kraanvogel
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§ Naam: Leader Janse 
§ Hobby: mijzelf inbeelden als

 één van de Avengers  
§ Lievelings eten: alles wat uit

 de Vildan komt 
§ Levelingskleur: mystiek

 blauw 
§ W/E: West side 
§ Quote: Leven is als een

 curryworst, je moet ze zelf
 speciaal maken.  

§ Totem: Bedachtzame Ponny 
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Pioniershoekje 
1. De mastworp 
 

 Sla het touw eenmaal om de 
paal heen en kruis over het 
staande deel van het touw  

 Sla het touw nog eens, in 
dezelfde richting, om de 
sjorpaal heen en zorg er voor 
dat je langs de andere zijde van 
het staande deel achter de paal uit komt. Het staande deel 
zit nu ‘ingesloten,’ tussen twee touwen.  

  Steek de tamp (het touweinde) onder het enkele touw 
door en trek de mastworp aan.  

  Als je de mastworp nu van dichtbij bekijkt, zie je dat hij 
gevormd wordt door twee evenwijdige rechte touwen en 
één touw dat schuin over de anderen loopt. De losse 
einden zitten tussen de twee, die rond de sjorpaal heen 
lopen. 
 

Deze knoop wordt gebruikt om de meeste sjorringen mee te 
eindigen. P.S. : Een mastworp maak je niet door 'onder het 
kruis door te steken'! 
 
2. De timmermanssteek 
 

 Sla het touw om de paal heen. 
 Keer nu om het lange eind terug. 
 Sluit af door het korte eind enkele 
malen om zichzelf heen te draaien. 

 
Deze knoop wordt gebruikt om te beginnen met een sjorring. 
De mastworp kan hier eventueel ook voor gebruikt worden. 
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3. De kruissjorring 

Deze sjorring dient om twee palen aan elkaar te bevestigen die 
ongeveer een rechte hoek vormen. Men onderscheidt de 
„vaste‟ en „losse‟ paal. De vaste paal is een 
paal die al verbonden zit in de constructie. De 
losse paal wordt hiertegen bevestigd.  
Je begint de kruissjorring met een 
timmermanssteek op de vaste paal. Meestal 
komt de druk op de losse paal van boven. 
Daarom wordt de steek net onder de losse paal 
en rond de vaste paal gelegd. Het oog van de 
timmermanssteek bevindt zich dan aan de 
rechterkant. Je vertrekt met je touw recht uit het oog. 
Je slaat het touw drie keer om de palen heen, zoals in de 
tekening is aangegeven. Elke winding leg je netjes naast de 
vorige en trek je stevig aan. Men werkt steeds “binnenbuiten”. 
Bij de losse paal worden de slagen naar binnen toe gelegd, en 
bij de vaste paal naar buiten toe. Een handig ezelbruggetje is 
LOBI: LOsse balk BInnen, of het gekende zinnetje dat de  
 
 
 
 

 
 

meeste leden met sjorervaring ongetwijfeld al 
gehoord hebben . Bij „buiten-buiten‟ of „binnen-binnen‟ krijg je 
een kruising van het touw tussen de palen en wordt de 
spanning niet gelijkmatig verdeeld. 
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Daarna ga je woelen. Je slaat het touw tussen de palen door 
om de windingen heen. Elke woeling trek je weer strak 
aan. 

De drie woellingen leg je naast elkaar. Je werkt van de  
vaste paal naar de losse paal toe. Tenslotte werk je de 
sjorring af met een mastworp op de losse paal, vlak na 
het woelen (Scouts en Gidsen Vlaanderen) 
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Kamp 
Jonggivers op overlevingskamp en … 
Gesurvivald hebben we. Al waren we wel blij dat we op het 
einde van ons kamp nog 12 leden hadden (Lennert bij de groep 
blijven, Lene blijven ademen!!) 
We begonnen ons kamp met een zware fietstocht naar Bergen 
op Zoom. Bergen dat wij getrotseerd hebben, ‘t was niet 
normaal. 

 
Vervolgens kwamen we aan in Bergen op Zoom. We vlogen er 
natuurlijk meteen in. Koffer twee bergen verder zeulen. Om 
daar in een mum van tijd, op de bergtop een tent recht te 

zetten.  
 
Hop naar de sjorring, een shelter sjorren, 
das toch geen werk? Allee toch niet als 
we ervaren sjorders bij hadden gehad ;).  
 
Hopsaké, we leerden er nog een paar 
sjorren en maakten onze shelter af. Het 
resultaat mocht er wezen! 
 
Van sjorren kregen we geen genoeg! 
Shelter hier, vlot 
daar! 
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Zo verkenden we een onbekend eiland. Vlotten over een meer 
van wél 11meter diep. Waar die 11meter nu juist zat, dat 
hebben we wel nog niet ontdekt.  
Ons eigen eten maken en liedjes zingen, dat kunnen we als de 
beste! Allee of toch iets in den aard. We ontdekten dat naast 
Jolien ook Nina niet het perfecte ritme bezat ;-). Chance dat we 
Britt en Stien bij hadden, tschijnt dat die wel kunnen zingen! 
Wat Vincent daar juist deed, denk dat niemand het weet. 
Misschien had die jongen zijn pilletjes nog niet genomen, maar 
Vinnie voor sfeer en gezelligheid een dikke 10!! 
Na wat ravotten op de kampplaats, konden we vertrekken op 
driedaagse. Goh wat fietsten we ver, chance dat de leiding 
altijd de weg wist en ons zonder omweg naar onze driedaagse 
leidde. Die plaats heette toch niet toevallig ‘Bergen op Zoom’ :-
O. Daar kon de leiding wat uitrusten, terwijl onze kinders een 
slaapplaats zochten. Echter bleek dit moeilijker dan verwacht. 
Daar ging de rust van de leiding ;-). Chance dat Jolien mee 
was, die op ‘één twee drie’ een slaapplaats wist te regelen. Je 
ziet dat hé, ervaring vereist ;-). Hier kregen we een soepje en 
een luxe ontbijt van ons Hannie. 
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Na de driedaagse werd onze rust op 
het kampterrein verstoord. Plots 
waren er kleine monsters die met 
ons eten gingen lopen. We luisterden 
naar een mooi bezinningsmoment 
van Jeroen. Hij bracht onze innerlijke 
ziel weer tot rust, waarna we onze 
maaltijd konden gaan halen.  
Toen we ’s avonds laat bij de tenten 
van onze lieve kindjes aankwamen, 
bleek dat deze kindjes nog niet aan 
het slapen waren. Hierdoor kregen 
sommige leden, tijdens een gepaste 
straf, de schrik van hun leven.  
 
 
Vervolgens volgde het nachtspel, we zijn vrij zeker dat jullie 

daarna toch vrij stil waren ;-). 
Ik denk dat we kunnen besluiten 
dat het een top kamp was!! 
Er werden vele vuurtjes gestookt, 
er op los gevlot, Britt werd 
vervoerd, Lennert werd ontvoerd, 
Stien stal de spullen van Ferre, 
Ferre had nooit iets gedaan, Kato 
was miss fashion, Nina en Fien 
werden pubers, Stijn&Thomas 
vormden een prachtige prosti , 
Vincent had niets ondertekend & 
wonder boven wonder Thijs had 
zoveel pluimen verdient voor een 
heel kieke! 
 
Bedankt Voor het fantastische 
kamp!  
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Jong Givers 
Naam: Rune AKA geheime wapen 
Hobby's: Mijn vijanden overwinnen 
en gratis drankjes aan de bar krijgen 
Lievelingseten: Spaghetti met een 
cremeke van MAC 
Specialiteiten: zakgeld aftroggelen 
van mijn sugar daddy's 
Totem: dromerig zeepaardje 
Tandkleur: sneeuwwit 
Favoriete wc papier: Het wc papier 
van de laatste collectie van Dior  
Leukste wc ervaring: In mijn privé 
jet met leonardo di caprio als 
gezelschap  
Grootste blunder: Die vond plaats 
na een paar gratis drankjes aan de 
bar... 

naam: onze lieve vrouwe (zuster) tuurtella 
hobby's: met mijn bloedverwanten naar de 
eucharistie gaan en mijn kinderen 
christelijk opvoeden 
lievelingseten: wijn met brood 
specialiteiten: een goede band scheppen 
met mijn kinderen en de heer 
totem: bewuste arassarie 
tandkleur: hemels wit 
favoriete wc(papier): de wc in de sint- 
adrianus kerk te Ravels-eel, met natuurlijk 
het bijhorende wc papier 
leukste wc-ervaring: ik had eens de eer 
om na dagenlang te sparen mijn stoelgang 
te lozen in de wc die in bezit was van de 
aartsbisschop van Mechelen- Brussel 
grootste blunder: ik ben meerdere malen 
in fout gegaan door mijn kinderen te 
vergeten nabij de supermarkt.	



 JONGIVERS 
 

  46 

Naam: Eva AKA Portier 
Hobby's: Deuren open en dicht 
doen 
Lievelingseten: houten deuren, 
maar plastieken zijn ook goed 
Specialiteiten: vliegensvlug glazen 
deuren openen 
totem: kunstzinnige streepmuis 
Tandkleur: scoutslokaaldeurkleurig 
Favoriete wc-papier: ecologisch  
papier van gerecycleerde deurtjes 
Leukste wc-ervaring: ik vind elke 
wc met een deur geweldig 
Grootste blunder: Die vond plaats 
achter gesloten deuren 

 
 
 
 
Naam: Dries De Bie aka Alarm 
Hobby's: Lawaai maken met men 
neusfluit en neuspeuteren 
lievelingseten: Lekkere, lange, 
slijmerige snotjes 
Specialiteiten: Het produceren 
van zoals hierboven beschreven 
slijmpjes. 
Totem: Avontuurlijke Monniksrob 
Tandkleur: Bruinbeige, zoals 
karton 
Favoriete wc(-papier): Gebruikt 
met sporen, dat geldt voor de wc 
en het papier. 
Leukste wc-ervaring: Ik had 34 
welbestede wc-papierstukjes 

nodig om het daar vanachter minimaal proper te krijgen. 
Grootste blunder: De hele buurt wakker gemaakt met mijn 
lawaai, doordat ik "The Notebook" aan het kijken was en men 
neus moest snuiten van het wenen.  
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Naam:zõnyå  
Hobby's: de wc vande scouts 
kuisen  
Lievelingseten: ne kofie me een 
goei koekske derbij. 
Specialiteiten: alles da vettig 
is.... NIEMEER vettig make ! 
Totem: levenslustige barry 
Tandkleur: de kleur van 
lavendel wc eend  
Favoriet wc papier: dubbel-
laags ultra witte poepkes 
verfrisser vande aldi. 
Favoriete wc: ene dak zelf 
gekuist heb natuurlijk ! 
Grootste blunder: toen ik gaan 
stappen was, met de vrouwen 
vande kuisbond in ravels.... 
Inde late uurtjes was alle drank 
op ! En toen zijn we dreft 
beginne drinke ... da was ook 
geen goei idee.ik heb de hele nacht belletjes geboert ! 

Naam: Vincent Doomen aka Reserve das 
Hobby's: Zingen, dansen en springen. 
lievelingseten: Goeie beest met friet met 
mayonaise 
Specialiteiten: met mijn mooie stem 
liedjes zingen voor mijn fans. 
Totem: Goedlachse Das 
Tandkleur: Appelblauwzeegroen 
Favoriete wc(-papier): zo zacht als een 
schapenhuidje 
Leukste wc-ervaring: het zijn er teveel 
om op te noemen maar de leukste 
ervaringen zijn toch op de scouts 
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Naam: Lotte AKA prinses poezebeest 
Hobby's: krabben aan de dure meubels van mijn baasje en 
andere katten uit de buurt het leven zuur maken 
Lievelingseten: versgeboren vogeltjes die nog niet kunnen 
vliegen 
Specialiteiten: het huis volbraken met zelfgekweekte 
haarballen en mijn boodschap achterlaten in de tuinen van de 
buren 
Totem: opgewekte maki 
Tandkleur: parelmoerkleurig met een vlekje wiskas en een 
spatje bloed 
Favoriete wc papier: dat heb ik niet nodig, ik gebruik mijn 
pootjes daarvoor 
Favoriete wc: de achtertuin van de overburen van onze buren, 
lekker zanderig en goed voor diepe putten! 
Leukste wc ervaring: toen er eindelijk na mijn wormkuur 
geen wormen meer in mijn uitwerpselen zaten die aan pijn 
poepje kwamen kietelen 
Grootste blunder: 
gevallen in mijn eigen, ja... 
net gevulde..., put 
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Giverkamp 2016 – Elbigenalp, Oostenrijk 

Dag 1 - De busrit 
Liefste dagboek, 
Ik moest vandaag heeeel vroeg opstaan om op scoutskamp te 
gaan. We gingen met de bus naar Oostenrijk! Kei mega cool, 
maar de rit was echt wel lang (13 uren). Gelukkig was er F.C. 
De Kampioenen, anders had ik dat niet overleefd. Ook zijn er 
hele mooie slaapfoto’s gemaakt. J De andere groep in de bus 
was echt saai; ze vroegen niet eens onze mening over de films 
L. Achja, we hebben het overleeft. Hopelijk wordt de terugweg
gezelliger. ’s Avonds zijn we dan aangekomen in ons huisje dat
een beetje (veel) kraakt, maar het is er wel gezellig. Toen
hebben we spelletjes gespeeld en een pizzabaguette gegeten.
Slecht voor het dieet! Dat was het ongeveer. Houdoe
Xxx Anneleen (en Kato en Hanne) 
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Dag 2 - De inwandeling 
Liefste dagboek,  
Vandaag was het een ‘inwandelingdagje’. Haha mop. Naar 
boven wandelen was echt heel vermoeiend. Gelukkig was er 
een reddend café met bon uitzicht, waar we onze eerste halve 
liter gerstennat mochten nuttigen. Bij het naar beneden 
wandelen, zwikte Nick (Woestie) zijn voet om. Deze keer 
weende hij nog niet. Na deze (instap)wandeling gingen we 
zwemmen in de koude, fijne Lech (riviertje in ons dorpje). Een 
paar dappere givers (Jan, Yannick en Anneleen) gingen 
helemaal onder, maar dan had de je stoere, maar marginale 
givers die een dam bouwden. Tot dat ene moment waarop er 
een waterpokémon voorbijkwam. Haha grapje, het was 
Anneleen die voorbij kwam in de harde stroming. Nu gaan we 
cordon bleu eten, haha grapje, ik lig al in bed en schrijf dit 
twee dagen in de toekomst.  
Doeg 
Xxx Louis, Anneleen, Hanne, Kato en Daan (haha mopje die ligt 
in een anderen kamer. Oeps juist aangekomen) 
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Dag 3 - De dag dat Nick begon te wenen 
Liefste dagboek, 
Vandaag hebben we een veel te snelle kabellift genomen, haha 
mop. Wij zouden hem nog kunnen volgen (oke waarschijnlijk 
super actieve, vrolijke, goedlachse, opgewekte givers en 
sadistische, vredelievende Jan die deze keer nog wel zijn 
spullen had). De wandeling was ziek zwaar, maar we zijn op de 
Jöchelspitze geraakt, waar we heerlijke versnaperingen hebben 
gegeten, haha mop. Het waren weer vettige boterhammen. Bij 
het naar beneden gaan, kwamen we sneeuw tegen en daar 
ging het mis…. . Buikschuiven is GEEN goed idee. Resultaat: 
een wenende Nick en een traanogende Daan. Na een bezoekje 
aan het ziekenhuis was Daan weer in orde.  
P.S. Drink NIET van het rivierwater 
Xoxo Anneleen en Kato 
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Dag 4 - Touwenparcours 
Liefste dagboek, 
Vroeg stond onze wekker weer, schaars was het eten voor 
vertrek en snel moesten we zijn om onze eerste bus te halen. 
Al waren we snel voor de eerste bus, stond er een 2de bus op 
ons te wachten richting het touwenparcours in een klein 
idyllisch dorpje. Deze bus zou vertrekken 5 minuten voor de 
aankomst van onze bus, gelukkig stond een JEKA medewerker 
daar ons op te wachten terwijl ze heldhaftig de bus tegenhield. 
(Ze had het waarschijnlijk gewoon vriendelijk gevraagd) De bus 
stopt, iedereen stapt uit, (die Ieren moesten natuurlijk nog 
even in de weg lopen) lopen lopen lopen en op de volgende 
bus. Eenmaal in de bus dacht iedereen dat het meest 
spannende van de dag al voorbij was, dit was natuurlijk zonder 
het mega vette hoogteparcours gerekend. Eenmaal 
aangekomen en een kleine veiligheidsinstructie in het Engels 
(ja, sommigen waren hier geen helden in) mochten we het veld 
in. Verschillende parcours waren uitgezet, iedereen deed zijn 
ding en de middag vloog voorbij. Enkele parcours al wat 
zwaarder dan de anderen, maar zeker de moeite waard! Terug 
aangekomen in het idyllisch dorpje waar we eerder zo snel 
moesten zijn, hadden we nu bijna een uur vooraleer de 
volgende bus kwam. Dit uur, zouden we bij goed weer, kunnen 
gebruiken om een kleurtje op te doen. Dit was natuurlijk buiten 
het zeer hevige stormweer gerekend dat er toen over ons heen 
trok. Buiten een paar bruine broekjes en een klein traantje zijn 
we er heelhuids uitgekomen. Na een vermoeiende dag zijn we 
maar vroeg ons bedje ingekropen, morgen staat de 
langverwachte maar loodzware tweedaagse op de planning. 
Stevige Linker, 
Nick Willems 
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Dag 5&6 - Tweedaagse 
Liefste dagboek, 
We zijn gisteren op tweedaagse vertrokken. Het was een heel, 
heel, heeel lange wandeling op het stippelpad. Uiteindelijk 
kwamen we aan bij ons hutje, dat dubbelgeboekt was. 
Iedereen was nat van het zweet van al dat klimmen en 
zwoegen. Het kostte ons bloed, zweet en tranen om bij het 
hutje te geraken. Al een geluk dat de sfeer nog goed zat. Door 
de dubbelboeking, moesten we opsplitsen. Een deel moest bij 
een groepje knappe KSA’ers (groetjes Yack). In de avond aten 
we spaghetti en dronken eine heise Chocomilch mit Sane. Den 
Herman kwam met ons jodelen met zijn accordeon. Achteraf 
kwamen we in de bar en maakten we veel ambiance met den 
Herman. Ohja, vergeten melden: we hebben een supercool 
scoutsmonument gemaakt, met stenen in de bergen. Na een 
tijd gingen we toch maar eens slapen en hadden we nog een 
leuke conversatie met de knappe KSA’ers tot hun enge leider 
met zijn vaag snorretje binnenkwam en riep dat ze moesten 
zwijgen, anders kregen ze geen drank meer (ze zaten eerst nog 
buiten te praten met Femke en Nick). Uiteindelijk gingen we 
slapen en werden we wakker door de wekker om HALF 8 :o. 
Het ontbijt trok op niet veel… Het brood was niet te eten. We 
maakten een groepsfoto en vertrokken terug naar het huisje. 
De padjes waren heel stijl met allemaal losse kiezeltjes en 
modder (super glad dus). Er zijn er veel uitgegleden, maar 
uitzonderlijk Yackie. Zij viel wel meer dan 20 keer (koekeltrui-
waardig toch?). We liepen langs weien met koe’tjes en paarden 
en zongen leuke liedjes. Op het einde van de wandeling hebben 
yari en Louise nog een work-out gedaan. We kwamen één voor 
één aan rond 2 uur. Jan, Yannick en Tom gingen zwemmen in 
de rivier. De anders jongens gingen pokémons vangen en de 
meisjes gingen even lekker douchen en rustten wat uit. Straks 
gaan we tomatensoep, rijst met zoetzure saus en nog een 
yoghurtje eten.  
Zo dit was tweedaagse 
Bye Wieze, Yack, Paula, Eva en Yannick 
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Dag 7 - Rafting 
Lieste dagboek, 
De dag na tweedaagse gingen we raften, waarvoor we heel 
vroeg moesten opstaan en ons moesten haasten. We hebben 
de bus genomen om half 8. Toen we uitstapten gingen we 
ontbijten, omdat we een uur op de volgende bus moesten 
wachten.Toen we in Imst aangekomen waren, werden we 
opgepikt door een man van het raften. We moesten allemaal 
een pak aandoen en een zwemvest. Eerst leerde de man ons 
hoe we moesten roeien en daarna hoe je iemand terug in de 
boot moest halen als je eruit gevallen was. Daarna gingen we 
in het water. Het begon rustig tot om de bocht, daar was de 
eerste stroomversnelling. We deden leuke spelletjes met de 
raftboot. De man maakte vele grapjes, waar Yari niks van 
verstond. J Het raften was superleuk en toen we terug op de 
bus aan het wachten waren, hebben we nog veel pokémons 
kunnen vangen en er waren ook veel pokéstops. 
Xxx Paulien, Yari, Eva en Louise 
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Dag 8 – Eindelijk Rust! 
Liefste dagboek, 
Vandaag was het eindelijk rustdag! Vanmorgen stond de 
wekker een pak later dan we ondertussen al “gewoon” waren. 
Een lekkere brunch werd klaargemaakt door onze lieftallige 
leiding en Mieke dat zo snel op was dat er bijna niets meer over 
was voor hen. J Na het eten trokken we onze zwemspullen aan 
en wandelden we naar het plaatselijke zwembad. Het leek wel 
een privézwembad aangezien er buiten ons bijna niemand was. 
Beetje zonnen, veel van de glijbaan en een paar baantjes later 
vetrokken we weer naar ons huisje aangezien er slecht weer 
voorspeld werd. ’s Avonds stond er karabijnschieten op de 
planning, een helse strijd barste los voor de podiumplaatsen. 
Voor de meisjes waren volgende podiumplaatsen ingevuld 
door: 

1. Eva Dierckx 
2. Mieke Blockx 
3. Louise De Kinderen 

Voor de jongens werd het podium alsvolgt bezet: 
1. Yannick Van Bavel 
2. Nick Willems 
3. Mats Van Gils 

Een dikke proficiat nog eens aan alle deelnemers, zonder hen 
was de strijd niet zo spannend geweest! J Na het 
karabijnschieten werden we hartelijk ontvangen in een 
plaatselijk café. Op een deftig uur richting ons bed was 
aangeraden, morgen nog een uitwandeling om de spieren te 
ontlasten!  
Gegroet, 
Nick Willems 
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Dag 9 - De dag dat dromen verpletterd werden 
Liefste dagboek, 
Deze dag begon vol goede hoop. Iedereen had zin om te 
wandelen, dus we gingen een zeer avontuurlijke wandeling aan. 
We pakten de bus naar Bach, van hieruit gingen we wandelen 
naar een touwbrug die zich bevind op 105 meter hoogte. Dit 
was geen zware wandeling, maar wel een leuke wandeling. 
Onze eerste stop was bij een mooie waterval. Na een paar 
adembenemende foto’s was het tijd om door te wandelen naar 
een riviertje, war ons Mieke ons vergezelde. Na deze korte 
pauze wandelden we recht naar de hangbrug. Deze hangbrug 
stond al jaren op de bucketlist van Jasper. Jasper had namelijk 
een droom om van zo’n hoogte te kakken. Jasper greep hier 
zijn kans met beide handen. Na een keer rondkijken, stook 
Jasper zijn kont tussen de railing, maar Jasper had door dat het 
niet lukte. Zijn hart was gebroken. Deze kans krijg je maar één 
keer in je leven. Nadat hij getroost was, namen we nog een 
paar indrukwekkende foto’s en liepen we door tot een bushalte 
in Bach en keerden naar ons huisje weer. De namiddag hebben 
we gespendeerd met gezelschapspelletjes. De avond gingen we 
een hele leuke fuif organiseren. Dat dachten we toch.. . De hele 
avond liep in de puree. Er ontstond een hele grote drama-
avond, waarvan niemand iets begreep, zelfs de dramaqueens 
niet. Het enige dat ik weet is dat het over Hanne en Daan ging. 
Ik probeerde me buiten het drama te houden, maar dat was 
niet gelukt. Ik wou gewoon gaan slapen, maar er bevond zich 
een hysterische Kato. We wilden haar kalmeren, maar ze sloeg 
mij gewoon (heel zachtjes) in mijn gezicht. Toen was ik heel 
boos op Kato. (de volgende dag waren de ruzies weer helemaal 
opgelost, en waren we terug dikke vriendjes).  
Jasper 
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Dag 10 – Naar Bergen op Zoom 
Liefste dagboek, 
Gisterenavond laat zijn we vetrokken richting Bergen op Zoom, 
nu staan we hier op een parking in Maasmechelen onze saaie 
busgenoten uit de bus te laten. Ze mogen anders wel een 
beetje sneller zijn zodat de lichten terug uitgaan en wij nog een 
klein dutje kunnen doen. Oeps, in slaap gevallen blijkbaar… 
Ondertussen aangekomen in Bergen op Zoom bij de rest van 
Scouts Ravels voor dag en dauw. Rustig ons bed installeren en 
genieten van onze laatste dagen kamp. Wij vonden het super 
leuk en hopen jullie ook?! 
Gegroet,  
Femke en Nick 
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Een dag in de bank van Ravels. Een drukke werkdag voor de 
bankdirecteur Richard.  
Er zijn vier gevallen die steeds weer om een lening komen 
vragen. De bankbedienden weten niet meer wat doen en sturen 
deze vier marginalen 
naar Richard de 
bankdirecteur. Daar 
stellen ze zich één 
voor één voor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Naam: Britt Pijpers 
Nickname: Bahall Pyjama 
Totem: Vredelievende 
Olifant 
Leeftijd: 22 jaar 
Waarom ik een lening 
nodig heb: om mijn 
bedevaartstocht naar Tibet 
te financiëren 
Waarom ik deze lening 
niet krijg: ze sluiten pas 
een lening af vanaf €500 en 
mijn wandelsandalen, 
drinkbus, tandenborstel, 
tent en zonnehoedje kosten 
maar €356 in totaal. 

Waarom ik dit onterecht vind: Omdat Buddha beloofd heeft 
om mijn dromen waar te maken. 
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Naam: Nadine de Boer 
Nickname: Nadia Prostituta 
Totem: Sociaal Paard 
Leeftijd: 19 jaar 
Waarom ik een lening 
nodig heb: ik wil serieus 
genomen worden en ik heb 
dus dringend een 
borstvergroting nodig. 
Waarom ik deze lening 
niet krijg: ze vinden andere 
ingrepen meer van belang. 
Waarom ik dit onterecht 
vind: deze borstvergroting 
is van levensbelang voor 
mij. Ik heb al een aanvraag 
ingediend om mijn naam te 
laten veranderen in Nadia dikke Tita. 

Naam: Marie-Line Ranschaert 
Nickname: Marie-Lina Pool de 
la Piscina 
Totem: Dromerige Sifaka 
Leeftijd: 19 jaar 
Waarom ik een lening nodig 
heb: ik heb mijn man al 
regelmatig bedrogen met de 
badmeester en hij wil me niet 
meer sponseren. Ik heb iemand 
nodig die mijn levensstijl verder 
kan financiëren. 
Waarom ik deze lening niet 
krijg: omdat mijn man de 
bankdirecteur is. 
Waarom ik dit onterecht 

vind: het nieuwste chanel-badpak kost echt wel veel. 
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Naam: Janne Vanden Hoof 
Nickname: Zatte Jan de Bierman 
Totem: Sfeervolle Maki 
Leeftijd: 20 jaar 
Waarom ik een lening 
nodig heb: ja om bier te 
kopen natuurlijk. 
Waarom ik deze lening 
niet krijg: wegens artikel 
nr. 58, iets met strafblad 
of zoiets. 
Waarom ik dit onterecht 
vind: Beer is love, beer is 
life. Gezond leven is niks 
aan.  

Omdat de bank de dagelijkse bezoekjes van de bende 
marginalen beu was en er geen grondige rede was om deze 
mensen effectief een lening te geven, zagen ze nog als enige 
optie om hun zelf in dienst te nemen. Deze vier mensen kan je 
dus vanaf nu bewonderen achter het loket in de bank van 
Ravels.  

Na al dit gezever willen we jullie toch nog even meegeven dat 
wij met zen vieren er helemaal klaar voor zijn om er een 
bangelijk giverjaar van te maken!  
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Groetjes De Bende Marginalen: Janne, Nadine, Britt en Marie-
Line 
 
 
 
PS. Als je deze prachtige foto’s in kleur wil bekijken, surf dan 
snel naar www.scoutingravels.be 
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Zaterdag 16 juli 2016 
 
Liefste dagboek,  
Deze ochtend/nacht werden we al om 2u30 op het kerkplein 
verwacht. Hoewel we allemaal bitter weinig tot niet geslapen 
hadden, was iedereen zeer goed wakker. Het kriebelde in onze 
buiken. De eerste blunder van het kamp ging naar Anke Van 
Ginhoven die had gezegd dat haar vader ons zou kunnen 
brengen naar de luchthaven, maar die daadwerkelijk in 
Frankrijk was. Geen paniek, dit probleem was snel opgelost 
dankzij een nog meer wakkere ouder van een of andere 
Wimmels. Het rijden ging vlot, we hebben drie maal dezelfde 
rotonde mogen bezichtigen. Eenmaal aangekomen in de 
luchthaven bestonden onze volgende uren uit wachten, 
wachten, vliegen, wachten, wachten, vliegen, ah nee nog 
wachten (typisch Amerikanen), vliegen en nog wat wachten. In 
deze bittere tijden van wachten werden we geamuseerd door 
Henk die een drugtest moest ondergaan. Zijn nivea protect en 
bronze mocht helaas niet mee op het vliegtuig. Ook een kindje 
dat het leuk vond om al zijn koekjes terug uit te spuwen kon 
ons wel vermaken. Rond de middag kwamen we aan in 
Podgorica, de hoofdstad van Montenegro. Om ons te 

Het jaar zit er al weer op en is voorbij gevlogen! J Laat ons 
zeggen dat we heel wat zotte, fantasische, leuke, 
vernieuwende dingen gedaan hebben dit jaar.  
 
De jins in Montenegro trekken door het land,  
nog nooit zo een tof kamp gehad! 
 
In Montenegro hebben wij (Janne&Lise) jullie veel beter 
leren kennen, het was zeker en vast een kamp om nooit te 
vergeten! 
 
Wij vonden het een TOP jaartje en wij (Janne&Lise) gaan 
jullie missen, maar niet voor lang want op 18 september 
staan we samen paraat als leiding op de scouts! J 
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verwelkomen liet God wat regen uit te lucht vallen. We fixten 
snel een taxi naar de enige camping van de stad en stelden 
voor het eerst onze iglo-tentjes op. We zijn vandaag ook 
Podgorica gaan verkennen. Hier viel zo veel te zien dat we na 
15 minuten terug konden keren om eten te gaan kopen. 
Wegens gebrek aan gas aten we vanavond koude schotel. ’S 
avonds kregen we uitleg over hoe ons kamp er uit zal zien en 
over totemisatie. Na een gezellige avond gingen we allemaal 
slapen. Morgen trekken we de bergen in. 
Slaap wel!  

Zondag 17 juli 2016 

Geachte dhr./mevr.* dagboek 
Vanochtend ontwaakten we onder de stralende zon. Op de 
planning vandaag stond een luxueuze bustrip naar het alom 
gekende nationale park Durmitor, waar de volgende drie dagen 
zullen worden doorgebracht. 
Om het zogenaamde ‘bus 
station’ van het 
wondermooie, toeristische en 
gezellig Podgorica te 
bereiken, dienden we ons te 
voorzien van taxi’s. Wanneer 
deze taxi’s dan arriveerden 
op onze camping, stapte dan ook iedereen in… of toch bijna 
iedereen. De immers goedlachse P. Dierckx was namelijk nog 
een bruine trui aan het breien. Bijgevolg moest hij zich dan 
individueel per taxi verplaatsen. Vervolgens stapte iedereen 
(deze keer echt iedereen) in op een bus, die maar liefst vier 
sterren had. Deze vier sterren resulteerden dan ook in een on-
board jacuzzi. Na twee à drie uur en bijna één ongeval later, 
bereikten we dan eindelijk Durmitor. We moesten echter nog 
een korte wandeltrip tot een goed einde brengen alvorens we 
echt de camping aankwamen. Hier werden we gezellig 
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verwelkomd door Noa met een glaasje schnaps. Deze 
zelfgebrouwde drank bevatte slecht 50 graden alcohol, dus 
niemand ondervond enige last. Daarna installeerden we ons en 
vertrokken we by feet naar het Black Lake. Enkele stoere 
jongens (+Lisse) waagden zich al 
zwemmend naar een eiland terwijl 
de rest achterbleef op het strand en 
genoot van het uitzicht. Ten slotte 
sloten we de dag af bij het 
kampvuur met een Montenegrijns 
pilsje. 

Goede nacht! 
*schrappen wat niet past 
 

Maandag 18 juli 2016  
 
Zeventig graden jom 
Ontwaken met het gekletter van een koeienbel  
ontbeten in de ochtendzon  
Niemand wist waar hij aan begon  
Vertrokken we heel snel  
 
Stoer en cool verdeeld op weg  
Terwijl stoer op tempo kwam  
stopte cool zo nu en dan  
Voor een trouw en niet voor pech  
 
Samen eten en ’t was goed  
Overtuigd voor een zware klim  
door iemand met te veel moed  
 
Doodangsten doorstaan op de top  
het zien van de dood zijn schim  
De groep werd één, wondjes op de dop.  
~ Hendrik Seurinck 
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Om deze levensbedreigende situatie beter in beeld te brengen 
verzonnen we op het kampvuur nog een bijpassende song.  
 
(Op Country roads)  
There was no road 
Take me home  
To a place 
I feel safe 
cause den Driesje  
nearly killed us 
Take me home 
Zeventig graden jom 
 
 
Dinsdag 19 juli 2016 
 
Dag dagboek, 
Vandaag sliepen we wat langer. Na het ontbijt vertrokken we 
terug naar het prachtige en adembenemende Black Lake. We 
kregen voor het eerst de oeroude totemboeken onder onze 
neuzen geduwd. Onze Fluffie ging ook mee. Lisse en Pieter 
durfden nog een duik in het zwarte water te nemen. We 
wandelden het meer rond over de fabelachtige wandelwegen en 
lieten onze gedachten verdwalen in deze UNESCO-
werelderfgoed-natuur. Onderweg genoten we van ons 
middagmaal onder de stralende zon. Onze tocht werd beëindigd 
en beloond door een koude samenstelling, ook wel ijs of 
crèmeke genoemd. We haasten ons terug naar de camping 
want daar stond een stel Walen ons uit te dagen op een potje 
voetbal. Onze coach had de beste tactiek verzonnen om deze 
zuidelijk gelegen landgenoten gelijk te maken met de harde 
grond. Door perfecte wissels en communicatie tussen de 
spelers en de coach(es) wisten we zonder moeite ons de 
winnende partij te maken. Vijf goals volgden zonder enige vorm 
van inspanning en de tranen van de tegenpartij waren niet te 
stoppen. Ravels heeft nog nooit verloren. We sloten de avond 
af met totemisatie en een pintje aan het kampvuur. De ene jin 
kon hier al beter tegen dan de andere.  
Tot morgen! 
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Woensdag 20 juli 2016 

Dobardan dagboek, 
Om 9u waren we gepakt en gezakt. Na het ontbijt en de 
mopjes over onze eventuele spauwers ging de leiding onze 
pintjes van de afgelopen drie avonden betalen. We Walen waar 
we met grote voorsprong van gewonnen hadden dachten ons 
even in het zak te zetten. Uiteraard lukte dit niet en hebben wij 
hun in het zak gezet (bedankt leiding). Toen begon de busreis. 
Na zoveel uur in de bus en na de paniek dat de neger in 
kwestie dacht dat deze moest spauwen, kwamen we aan bij de 
zee. Wat was dat jong, de meerderheid had zo te horen nog 
nooit een zee gezien. Het was heet in de keet. Na veel gezaag 
over de warmte (er worden geen namen genoemd) namen we 
een duik in de koningsblauwe, fenomenale zee. Omdat we 
allemaal zo uitzonderlijk intelligent zijn, hadden we een pizzeria 
uitgekozen waar we slechts drie uur moesten wachten op ons 
eten. De gastvrouw Kelly had tranen van geluk en blijdschap 
gelaten. Na een lekkere maal en na het bewonderen van de 
glinsterende vloer gingen we een terug naar onze camping. Op 
deze tocht hebben we de Montenegrijnse vlag van de post 
stiekem onteigend.  
Ciao! 
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Donderdag 21 juli 2016  
 
Jow dagboek,  
Vandaag was het de Belgische nationale feestdag. Om deze 
uitermate belangrijke dag te vieren, verplaatsten we ons per 
bus naar het toeristische doch gezellig Kotor. Hier namen we 
ruimschoots de tijd om te shoppen, te zwemmen en voor 
sommigen om een kapper te zoeken. Na deze glorieuze tijden 
en het memorabele avondmaal begonnen we aan het 
totemiseren. Vervolgens werd wat gepintelierd om de avond 
goed in te zetten. Sommigen onder ons gaven hierdoor een 
ietwat verwarde indruk. Na een bursrit waarin iedereen Ravels 
leerde kennen, gingen we naar een discotheek. Daar werd de 
nationale feestdag relatief goed gevierd. Enkele enkelingen 
vierden zelfs zo goed onder de innovatieve impulsen van een 
werkelijk geweldige dj dat ze hun vreugde niet volledig voor 
zichzelf konden houden. Om hun spijsverteringstelsel niet te 
overbelasten besloten ze een deel de maaginhoud achter te 
laten in respectievelijk de mooie stad of taxi. Na deze daden 
van glorie besloot iedereen in te dommelen.  
Daaag! 
 

Vrijdag 22 juli 2016  
 
Hoi dagboek, 
Nat in het zweet of andere 
vloeistoffen, zo ontwaakten 
we deze ochtend. Het was 
meteen duidelijk dat het voor 
sommigen onder ons een zure 
dag ging worden. We 
vertrokken allen richting het 
centrum van Kotor. Dit is 
trouwens ongetwijfeld het 
meest pittoreske stadje van 
onze reis. We wilden vandaag 
eens iets speciaals doen. Een 
paar uitermate goede 
regelaars fixten een boottrip 
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voor ons. We hadden een schoon booteke voor ons alleen. Deze 
voer ons rond tussen de baaien van de nabijgelegen steden. 
Het was een pracht van een zicht. Maar het werd nog beter! De 
boot stopte hier een daar en we maakten van de gelegenheid 
gebruik om het water in te plonsen via acrobatische en 
spectaculaire sprongen. Het was een geweldige ervaring, maar 
écht geweldig! We aten onze buikjes rond in het winkelcentrum 
waarna we aan onze volgende uitdaging begonnen. De 
beklimming van de middeleeuwse muren van Kotor stonden op 
ons te wachten. Sterk als we zijn voltooiden we dit zonder enig 
moeite. Het uitzicht dat we boven te zien kregen was 
onbeschrijfelijk, formidabel 
mooi. We namen de tijd om 
van dit zicht te genieten. 
Rustig en verzonken in 
gedachten keerden we terug 
naar de camping. Het was een 
zeer leuke dag! 
 
Kusjes xoxo 
 

 

Zondag 24 juli 2016  
 
Goeie dag-boek  
Ontwaken deden we onder een 
al hoge ochtendzon. Na alle 
impressies van de vorige nacht 
besloten we om het deze dag 
wat rustig aan te doen. We 
vertrokken samen naar het 
strand voor een plonske en 
kregen vrije tijd om het mooie 
Budva te ontdekken. Enkele 
fijnproevers ontdekten een 
authentiek streekproduct; overheerlijke chickenwings! 
Tegelijkertijd hield de leiding zich bezig met het zoeken van 
totems. Toen er voor elk van ons een dier gevonden was 
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werden deze door de andere jins besproken op het mooie, 
plaatselijke voetbalveldje. Hierna volgde, jawel, nog wat vrije 
tijd. Dit vonden we leuk en we maakten van deze tijd gebruik 
om te zonnen en te zwemmen, nog meer streekproducten te 
nuttigen of om het lichaam te versieren op allerlei manieren. 
Deze rustige dag werd afgesloten met een barbecue. Dit 
gebeurde redelijk uitgebreid en terwijl de chefs vlees bakten at 
de rest al de groentjes op. Na deze heerlijke maaltijd maakten 
de jins zich klaar voor een onthullend potje white box. De 
vragen gingen vooral over de diepere aspecten van het leven 
en waren redelijk intiem. Zo kregen we onder meer nieuwe info 
over de geslachtsdelen van enkele jins, altijd interessant. 
Wegens latere publicatie in de klepper gaan we hier niet verder 
op in. Na deze vermoeiende dag en moeilijk verwerkbare 
informatie kroop iedereen snel zijn slaapzak in.  
 
Dooooeeeei 
 
Maandag 25 juli 2016  
 
Wazaaaa dagboek 
Vandaag besloten we terug wat actie te ondernemen en gingen 
we, na commentaar te krijgen over ons decibelgebruik van de 
vorige avond van de campingbaas, naar het oude stadje van 
Budva. Dit was een grote culturele activiteit aangezien we de 
alleroudste boom van Europa te zien kregen. Dit cultureel 
fenomeen bleek een olijvenboom te zijn. Na enkele originele 
foto’s genomen te hebben, zijn we wat verder op getrokken. we 
kwamen terecht op een mooi zandstrandje waar enkele echte 
durvers zich waagden aan een flinke sessie cliff-dive’n. 
Natuurlijk zagen de jongens dit als een hanengevecht en weren 
er extreme grenzen verlegd. Eenmaal terug op de camping 
legden we een goede laan in onze maag met heerlijk wraps met 
zalm en kruidenkaas (of platte kaas?). Nadat iedereen er op en 
top aantrekkelijk uitzag, namen we, zoals alle rijke tata’s, de 
taxi naar de grootste discotheek in Montenegro; de Top Hill. 
Hier lieten we zien hoe Ravels hard gaat. Ook van de 
Montenegrijnen hebben we enkele lokale, heel geschaafde 
dansmoves overgenomen. Sommigen onder ons, we noemen 
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geen namen omwille van privacybescherming, hebben zelfs van 
andere lokale specialiteiten kunnen genieten. Ook over de soms 
wat pikante foto’s zullen we hier maar zwijgen. Eén van onze 
vrouwelijke medegangers vond het per se nodig om na het 
nuttigen van een bepaalde hoeveelheid alcoholische dranken 
het mooie witte shirtje van één van de feestgangers eens flink 
te bevuilen. Ook hier gaan we niet verder op in. Na het feesten 
zijn we nog op zoek gegeaan naar een vettige hap die we na 
een grote zoektocht niet gevonden hebben. Dan hebben we 
maar alle vettige frijt in de lokale supermarket gekocht om 
daarmee in bed te kruipen. Hierna hebben we ons doodoo’ke 
gedaan. 
Slaapzacht dagboek! 
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Dinsdag 26 juli 2016  
 
Alowa dagboek 
Na een rustige nacht van veel geslaap en gedroom, maakten 
wij ons zoals gewoonlijk op een tamme en nonchalante wijze 
klaar om ons naar de volgende bestemming te verplaatsen. Na 
een zeer warme, maar toch probleemloze busreis kwamen we 
aan in het vrij rustige Bar. Iedereen zat zonder moeite en 
gezaag te popelen om naar de volgende camping met hopelijk 
normale sanitair te vertrekken. Alleen stond deze camping niet 
aangeduid op de plaatselijke stadskaart. Hierdoor hebben we, 
met mede danke aan D. Janse, een vrij grote omweg genomen. 
Gelukkig deed de rest van de leden hier totaal niet moeilijk 
over en zij we (uiteindelijk) toch aan de camping geraakt. Ze 
hadden hier alles wat een mens zou kunnen wensen: een grote 
eettafel, een werkend fornuis, een frigo, douches, drinkbaar 
water, wifi en jawel hoor, twee toiletten waarop men gewoon 
zijn/haar behoefte kan doen zonder schrik om over je eigen 
broek te ontlasten. Toch ging niet alles even vlot. Na een 
poosje gewacht te hebben op de leden ide op weg waren naar 
de winkel, begon het pijpenstelen te regenen, maar er is geen 
regen die nat genoeg is om de sfeer in deze groep te kunnen 
verlagen. Het menu van vadaag was een stevige pot 
overheerlijke scoutsstoemp. Deze werd gemaakt door de 
talentvolle P. Dierckx en T. De Kinderen. De avond was 
stilletjes aan neder gekomen en de leden gingen naar bed om 
zich klaar te maken voor de laatste volledige dag in 
Montenegro.  
 
See you 
 
Woensdag 27 juli 2016  
 
Konnichiwa dagboek 
Vandaag was het spijtig genoeg de laatste volledige dag in het 
adembenemende Montenegro. Maar niet getreurd: we kregen 
eindelijk onze langverwachte totems. Deze kregen we pas bij 
zonsondergang, dus we moesten nog heel even wachten. Om 
de ellende van het wachten te verzachten, gingen we onze door 
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de zonnestralen bloedhete lichamen onderdompelen in de zoute 
watermassa. Vervolgens werd de groep ingedeeld in drie. Eén 
groepje ging zich, sportief als ze zijn, vermaken door te 
voetballen op een echt kunstgrasveld. Een andere deel besloot 
te zonnebaden en op iedereens spullen te letten. Het derde 
groepje maakte uiteraard de beste keuze. Die derde groep, 
waartoe natuurlijk de meest aangename jins (en leiding) 
behoorden gingen gezellig een drankje nuttigen en babbelden 
nog wat na over het al fantastische kamp. Hierna vertrok de 
hele naar de kleine, maar gezellige camping om zich klaar te 
maken om te gaan uiteten en hun totems in ontvangst te 
nemen. Het eten zelf was simpel, maar lekker en was 
bovendien relatief goedkoop. Na het eten was het dus eindelijk 
zover: de totems. We vertrokken vlug naar een gezellig 
strandje om de zonsondergang net voor te kunnen zijn. Het 
was een prachtig en intiem moment. Dit zijn onze totems: 
  
Carolien Mertens: Zachtmoedige Tapir  
Hendrik Seurinck: Intelligente Kea  
Ruben Carpentier: Sociale Jak  
Eva Van Geldorp: Kunstzinnige Streepmuis  
Dries de Bie: Avontuurlijke Monniksrob  
Anke Van Ginhoven: Gezellige Kraanvogel   
Lisse Verhoeven: Spraakzame Spitsvogel  
Dries Janse: Bedachtzame Pony   
Ferre Van Leeuwen: Gepassioneerde Kwikstaart  
Rune Peeters: Dromerig Zeepaardje   
Vincent Verschueren: Volharde Boxer  
Iraj Ahmadzai: Goedgelovige Hazewind  
Mander Van Breda: Ondeugende Agame  
Tuur De Kinderen: Bewuste Arassari  
Sven Willems: Toegewijde Herdershond  
Pieter Dierckx: Levenslustige Barry  
 

 

 



JINS 

76 

Donderdag 28 juli 2016 

Allerbeste dagboek van de hele wereld, 
Vandaag was het onze allerlaatste dag in Montenegro. Heel 
jammer, maar gelukkig stond een heel tof groepskamp op ons 
te wachten. Om onze stalen vogel op tijd te kunnen nemen, 
moesten we wel vrij vroeg opstaan en nadat iedereen gepakt 
en gezakt was, vertrokken we per taxi (en één groep met de 
sportwagen van de Duitse campingbaas) naar het vliegveld in 
het mooie Podgorica. Eenmaal daar checkten we in en gaven 
we onze bagage af. We konden bijna meteen op de vlieger en 
we stegen op. Twee vluchten en één tussenstop later landden 
we veilig in Düsseldorf. Toen we echter de bagage moesten 
afhalen, kwamen we tot de vaststelling dat de bagage van twee 
jins de bagageband niet had gehaald. Echte vrienden als we 
zijn besloten de jins die hun bagage wel hadden al naar de 
kampplaats te vetrekken met de uiterst vriendelijke ouders die 
tijd vrijmaakten om ons te komen halen (DANK U!). Toen die 
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jins aankwamen op de kampplaats bleek plots dat de jins (+ 1 
leidster) die hun bagage later in ontvangst hadden kunnen 
nemen al daar waren. Die hadden duidelijk de snelste auto 
genomen. Na een goed ingestudeerd kamplied en een lekker 
avondmaal namen we ruimschoots de tijd om te genieten van 
een rondleiding en van de plaatselijke biertjes.  
 

 

 

Vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 juli 2016  
 
Deze dagen op kamp amuseerden wij ons zo goed dat we het 
dagboek helemaal uit het oog verloren zijn. Maar geloof ons, 
ook hier was het reuzeleuk! Een kamp om nooit meer te 
vergeten! 
Daaag dagboek J  
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Leidingsvoorstelling Jins 
Allerliefste Jins, en andere sympathisanten die dit graag lezen 
Zoals jullie (jins) al weten, door het super leuke spel dat wij 
gespeeld hebben, na jullie in onze tuinen hebben liggen 
zweten, jullie hart bijna 5 keer is stilgevallen en jullie heel 
Ravels hebben doorgecrost alsof de Jolle achter jullie aan aan 
het lopen was met een bijl. Zijn jullie er waarschijnlijk achter 
gekomen wie jullie fantastische, verse, nog nooit eerder 
vertoonde jinleiding is geworden voor dit jaar:  Siebe, Jolien en 
Femke, a.k.a. Softie, de Jolle en de Foemp. Wij hopen bij deze 
dat we in dit jaar vele emotionele, vredelievende en euforische 
momenten gaan meemaken. En onthoud goed: We do not 
remember days, we remember moments.  

 
 
Misschien weten jullie nog niet goed wat onze interesses en 
voorkeuren zijn, en misschien zelfs niet hoe we eruit zien, 
vandaar hier een korte voorstelling. De slimme onder jullie 
zullen merken dat dit eveneens de antwoorden zijn van het spel 
dat jullie gespeeld hebben. 
 
 
 
 
 
 



JINS 

79 

Onze voorstelling: 
Naam: Jolien Segers 
Geslacht: valt te betwisten, nee 
hoor, Jolleke is een vrouw 
Geboortejaar: 1996 (ouw doos) 
Rijksregisternummer: 
96103035060 
Lengte (in feet): 5.3477690288663 
Aantal jaar leiding: 3 jaar 
Inspirerende studiefiguur: Isaac 
Newton 
Levensmotto: ''t Is nie omdat er ne 
keeper in de goal staat, da ge nie 
kunt scoren” 
Fietskleur: wit  
Lievelingskleur: blauw met zwart    
(de Jolle wordt niet graag 
kampioen...) 
Herkenbare handeling: klappende 
handen 
Favoriete drankje: Passoa 

Naam: Siebe Peeters 
Geslacht: Man 
Geboortejaar: 1997 ( das nog 
een jong veulentje seg) 
Rijksregisternummer: 
97032421556 
Lengte (in feet): 
5.905511811018 
Aantal jaar leiding: 2 jaar 
Inspirerende studiefiguur: John 
Crombez 
Levensmotto: “Life isn't about 
finding yourself. Life is about 
creating yourself” 
Fietskleur: grijs met blauw 
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 Lievelingskleur: grijs  
Herkenbare handeling: witte 
short 
Favoriete drankje: Jupiler 
Naam: Femke Van Ginhoven 
Geslacht: vrouw 
Geboortejaar: 1996 (amai das 
ne ouwe velo, ma da hedde ook 
nodig zeker...) 
Rijksregisternummer: 
96101446042 
Lengte (in feet): 
5.3477690288663 (haha ja, net 
even groot als de Jolle) 
Aantal jaar leiding: 3 jaar leiding 
Inspirerende studiefiguur: Karl 
Marx 
Levensmotto: “Alles kan kapot” 
Fietskleur: rood 
Lievelingskleur: okergeel 
Herkenbare handeling: 
balpennen kapot bijten  

favoriete drankje: rosé 
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Beste klepperlezers, wisten jullie al dat… 

ü …we dit jaar met 29 leiding zijn?
ü …het op 11 februari Tropical Party is en op 5 maart

Mosselfeest?
ü …het kamp in Bergen-Op-Zoom een groot succes was?
ü …vrouwen bijna twee keer zoveel met hun ogen knipperen

als mannen?
ü …de jins Montenegro verkend hebben en dit echt de

moeite was?
ü …we op de scouts een groot zangtalent hebben?
ü …we voor de eerste keer na zoveel... jaren tijd een

multiculturele leiding zijn?
ü …de kolibrie achteruit kan vliegen
ü …we dit jaar weer geweldige kookouders op kamp

meehadden?
ü …een kat meer dan 32 spieren in elk

oor heeft?
ü …de kw'kes in 7 dagen de hele wereld

hebben rondgereisd?
ü …als je een goudvis opsluit in een

donkere kamer, hij wit wordt?
ü …de scouts dit jaar voor meer vrijheid

gaat? #Freedom
ü …we voor het eerst in 3 jaar terug

meer jongens als meisjes in de leiding
zitten

ü …er nu geen veganiste meer in onze
scoutsleiding zitten?
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Adres: 
Site: 

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

 

Groepsleiding 
Britt Pijpers 
Janne Vanden Hoof 

Kapoenenleiding 

Stien De Kinderen 
Pieter Vanden Hoof 
Christophe Van Dooren 
Iraj Ahmadzai

Mander Van Breda 

Carolien Mertens 
Sven Willems 

Lisse Verhoeven

KW’kesleiding 

Jeroen Van Dooren 
Lise Luyts 
Dries Janse 

Anke Van Ginhoven 
Ruben Carpentier 
Vincent Verschueren

Hendrik Seurinck

Jong-giverleiding 

Lotte De Boer 
Vincent Doomen 

Artuur De Kinderen

Dries De Bie 
Pieter Dierckx 

Eva Van Geldorp 

Rune Peeters 

Giverleiding 

Britt Pijpers 
Marie-line Ranschaert

Janne Vanden Hoof 
Nadine De Boer 

Jinleiding 

Jolien Segers 
Siebe Peeters 
Femke Van Ginhoven


