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Beste leden, ouders, oud-leiding en andere lezers, 

Het is weer zover. Het einde van het scoutsjaar nadert en we 
kijken terug op een jaar vol geweldige activiteiten.  

Van een magische groepsreis naar Toverland, een episch 
groepsweekend over het paard van Troje, een geweldig 
mosselfeest en een Tropical Party waar we de mooiste dansmoves 
weer gezien hebben. We willen bij deze dan ook iedereen 
bedanken die ervoor gezorgd heeft dat dit alles weer een groot 
succes is geworden.  Wij zijn dan ook al heel trots op onze 
leidingsgroep die voor al deze activiteiten maar ook voor alle 
activiteiten op zondag hun uiterste best heeft gedaan. Het was 
weer mooi om te zien hoe onze oude rotten en nieuwe leiding hun 
fantasie omtoverden tot onvergetelijke zondagen.  

Maar er moeten ook nog twee heel belangrijke dingen komen: Op 
2 juli zal onze laatste activiteit plaats vinden. De heuse Verwen-
je-lijf-dag. Deze traditie is sinds vorig jaar terug het leven in 
geroepen en daar gaan we ook met volle teugen van genieten.  

Maar niet getreurd, we gaan niet heel de zomer stoppen met de 
scouts! We gaan nog op kamp naar het oh zo avontuurlijke 
Theux. Hier gaan alle takken vele bergen beklimmen, vele paden 
bewandelen en héél veel spelletjes spelen. De leiding staat al te 
popelen om jullie te vertellen wat er allemaal gaat gebeuren op 
dit kamp in de Ardennen. Lees het snel in deze klepper! 

Een stevige linker! 

De hoofdleiding, 

Janne en Britt 
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Kampplaats 

Algemene informatie: 

Hieronder ziet u een foto die het prachtige dorp Theux kort maar 
krachtig beschrijft. Theux is een typisch klein dorpje in de 
provincie Luik met 12 000 inwoners. Enkelen van ons zullen in 
een prachtig gebouw overnachten waar er voor de jongste leden 
echte stapelbedden zijn voorzien. En overdag is er een grote 
speelweide waar we heel de dag kunnen ravotten. 
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Belangrijke data 

Verwen-je-lijf-dag:  Zondag 2 juli 2017: laatste activiteit! 

Kampdata: 

Kapoenen:   26 juli – 31 juli 2017 

KW’kes:  24 juli – 31 juli 2017 

Jonggivers:  21 juli – 31 juli 2017 

Givers:     20 juli – 31 juli 2017 

Jins:    16 juli – 31 juli 2017 

Wij raden aan om het vervoer naar de kampplaats onderling af te 
spreken! 

Bagage Jonggivers: 

Binnenbrengen van bagage:  

Dinsdag 18 juli om 20 uur op de scouts. 

Bagage givers: 

Binnenbrengen van bagage: 

Dinsdag 18 juli om 20 uur op de scouts. 

De andere takken nemen hun bagage zelf mee naar de 
kampplaats! 

Ophalen op de kampplaats: 

Alle leden zullen op 31 juli om 12 uur een bus terug richting het 
kerkplein van Ravels nemen waar ze tegen 14:15 uur terug met 
hun ouders herenigd zullen zijn. 
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Kampadres

Jaarlijks sturen vele ouders, familie, vrienden of liefjes een briefje 
naar onze fantastische leden. Hieronder kan u het adres van de 
kampplaats vinden zodat u ook een briefje kan sturen! 

Naam Kind + Tak 

Rue Thier May 29 

4910, Theux 

België 
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Inschrijving Kamp 

We slaan op het vlak van de inschrijvingen vanaf dit jaar een 
nieuwe weg in en daarbij hoort jammer genoeg ook een pijnlijk 
afscheid van de traditionele papieren inschrijvingsformulieren en 
medische fiches. Maar, niet getreurd! Wij zorgen ter compensatie 
voor een verbetering van jewelste! 

Het alternatief dat wij hiervoor aanbieden verloopt een pak 
eenvoudiger en gebeurt vanaf heden volledig online! Het is dus 
niet meer nodig om uw inschrijving mooi verpakt in een 
enveloppe in een brievenbus van de leiders te deponeren, een 
simpel bezoek aan onze mooie  website volstaat! 

Als u het wonderbaarlijke doch logische besluit heeft 
genomen om samen met ons op kamp te gaan, doet u het 
volgende: 

✓ Surf naar https://scoutingravels.be/
✓ Zoek rechtsboven in uw scherm naar de rubriek

"Documenten". Klik!
✓ In het midden van het scherm vindt u de link naar de

kampinschrijving. Klik! Vul alle gegevens in!

 Kijk op de volgende pagina nog eens wat er allemaal in orde 
moet gebracht worden! 
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De inschrijvingen worden ten laatste op 10 juli 2017* verwacht 
en bestaan uit volgende onderdelen: 

▪ De inschrijving waar je de naam, tak en datum van het
kamp invult.

▪ Een medisch   formulier** dat   volledig   en   correct
ingevuld  moet  worden,  zodat  de  takleiding  hiervan  op
de hoogte gebracht kan worden en gepast kan reageren.
Het medisch formulier wordt samen met de inschrijving op
de website in orde gebracht.

▪ Toelating  van  de  ouders om mee  te  gaan  naar  het
buitenland.  Je  moet  hiervoor  langs  het gemeentehuis
(dienst  bevolking)  gaan.  (DOE  DIT  ZEKER OP TIJD)
Dit is enkel en alleen nodig als je met je tak (even) richting
het buitenland trekt!

Givers & Jins 

* Is het al voorbij de inschrijvingsdeadline en wil je toch nog
graag mee of heb je nog vragen? Neem contact op met één van
de takleiding of de kampverantwoordelijke (Sven Willems).
Contactgegevens vind je op het einde van deze klepper.

** 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. 
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Routebeschrijving 

Grote baan, 2380 Ravels   Rue Thier May 29, 4910 Theux 
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Ik ga op kamp en neem mee... 
De lijst die volgt is een lijst met een minimum aan stukken dat je 
zeker mee moet nemen. 

Hou wel rekening met het aantal dagen dat uw kind op kamp gaat 
tijdens het inpakken. Per tak wordt er ook nog een bundeltje 
bezorgd met de zaken die zeker meegenomen moeten worden. 

Wat neem ik zeker mee? 

 KIDS-ID of E-ID (af te geven aan de leiding op het 
kerkplein) 

 Uniform (sjaaltje voor kapoenen; sjaaltje en hemd voor 
KW’kes en Jonggivers) 

 Slaapzak en eventueel warm deken. Enkel jonggivers 
hebben een veldbed nodig! 

 Kussen 
 Handdoeken en washandjes 
 Zeep / shampoo 
 Tandenborstel / tandpasta / bekertje / kam of borstel 
 Zakdoeken 
 Pyjama 
 Onderbroeken (minstens voor elke dag 1 paar) 
 Kousen (minstens voor elke dag 1 paar) 
 Gemakkelijke speelkledij (kleren die vuil mogen worden) 
 Korte broeken / lange broeken 
 T - shirts 
 Dikke trui 
 Zwemgerei : strakke zwembroek en badmuts verplicht! 
 Zonnecrème 
 Rugzakje 
 Stevige schoenen / sportschoenen / laarzen 
 Keukenhanddoek 
 Linnenzak (voor de vuile was) 
 Drinkbus / zaklamp 
 Fluovestje! 
 CD’s (op eigen risico, schrijf je naam hier op als je dit wenst 

mee te nemen) 
 Eventueel verkleedkleren (zie informatie per tak) 
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Voor de jonggivers, givers en jins ook nog het volgende: 

 Gamel 
 Bestek 
 Drinkbeker 
 Rugzak en stevige stapschoenen 

Wat neem ik zeker NIET mee?! 

Snoep, geld, wapens, tabak, GSM, elektronische gadgets of 
andere dure spullen,... 

De leiding is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging 
indien deze toch meegenomen worden. 

Zakgeld 

Kapoenen en KW’kes hebben dit niet 
nodig! 

Jonggivers mogen 5 euro meenemen voor 
op 3 - daagse. 

De leiding is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging 
van materialen die meegenomen worden. 

!! Voorzie alles wat je niet wil verliezen met een naam !! 
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Aftelkalender 

MA DI WO DO VR ZA ZO 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

MA DI WO DO VR ZA ZO 

1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

☺

17 18 19 20 

☺

21 

☺

22 23 

24 25 26 

☺

27 28 29 30 

31 
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Kapoenen, kapoenen, kapoenen! 

Wat hebben wij ons de voorbije maanden weer rot geamuseerd! 
Jullie hebben op de paracommando-dag bewezen dat jullie 

spieren van staal hebben! Toen we spelletjes speelden met de 
KW'kes hebben jullie laten zien dat jullie van iedereen kunnen 

winnen! In Toverland hebben sommigen van jullie het aangedurfd 
om in de grootste, langste, snelste en hoogste houten achtbaan 

van heel België, Nederland en Luxemburg te gaan! Verder zijn we 
nog gaan sporten in de turnzaal, snoep gaan rapen op de 

carnavalsstoet, op de scouts blijven slapen op het 
groepsweekend, waterspelletjes en nog zoooooooo veeeeel 

meeeeer! 

Zo'n hoop toffe activiteiten ... En dan moet het beste van al nog 
komen! We hebben natuurlijk nog een paar leuke activiteiten voor 

de boeg maar het absolute hoogtepunt van het jaar komt er nu 
ook razendsnel aan : het kamp! 

Voor elk kindje en voor elke leider van de scouts is het kamp het 
leukste moment van het jaar. De kapoenen die al eens op 

kapoenenkamp zijn geweest weten dit al, en voor de kapoenen 
die nog niet zijn mee geweest .... ga deze zomer zeker mee want 

het belooft weer super plezant te worden! 

Voor de kapoenen en de ouders die nog wat meer willen weten 
over het kamp staat er in deze klepper nog wat extra informatie! 

Groeten en hopelijk tot op kamp ! 

De kapoenenleiders 

Sven, Mander, Iraj, Lisse, Stien, Christophe, Pieter & Carolien 
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Fotoalbum genaamd "Met wat zotte kapoenen naar Toverland" 

Zottin op topsnelheid!                   2 zottinnen in de bobslee! 
 

 

Een hoop zotten op de wilde zee en 2 zotten met de jins op 
de foto! Zotten! 
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Fotoalbum genaamd "Een mengelmoes van nattigheid en 

zottigheid" 

Op weekend mag dat!  Fam. Van Nooten op glad terrein! 

Groepsfoto op groepsweekend! 
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Scouting Ravels : 
Kamp Kapoenen 2017 

26 Juli - 31 Juli 2017 

Theux 

Ga jij met ons mee op kamp? 

____________________________________________________ 
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Welkom in Theux, de hoofdstad van het 

koninkrijk Powélle! 

 Powélle is een enorm groot land en wordt al vele 
jaren geregeerd door de oude koning Pierre en 

zijn jonge vrouw koningin Svenette. De koning 
heeft zijn land heel erg lang alleen kunnen leiden 
maar enkele jaren geleden kwam hij toch tot het 
besef dat hij wat te oud aan het worden was. Zo 

besloot hij om zijn land te verdelen en deze delen 
door andere mensen te laten leiden. 

Deze mensen moesten dan wel slagen voor een 

heel belangrijke proef : het koningsexamen! En 
wat blijkt nu? Niemand van deze mensen was 

geslaagd! De koning en de koningin zijn dus nog 

op zoek naar geschikte konings-kandidaten voor 
hun land te leiden! 

Denk jij straf genoeg te zijn om te kunnen slagen 
voor het koningsexamen? 

 Ben jij een echte koning of koningin? 

Het koninkrijk Powélle heeft jullie nodig, 
kapoenen!  
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Wil jij graag met ons op avontuur en allemaal leuke, 

geweldige, fantastische dingen doen? 

Dan moet je zeker mee op SCOUTSKAMP gaan! 

 

 

 
 

 

 

 

Op kamp gaan is voor veel kapoenen een grote ervaring en is ook 

iets nieuws voor vele mama’s en papa’s. Daarom heeft de leiding 

alles op een rijtje gezet zodat jullie weten wat een kamp is, 

wat we doen op een kamp, hoe de dag eruit ziet,... 

 

Als we op kamp gaan is dit samen met nog andere takken van de 

scouts.  De jongste takken zitten op dezelfde plaats, dit zijn 

de kapoenen, kw’kes en de jonggivers. De givers en de jins 
sluiten later aan! 

 

De plaats waar we verblijven is altijd anders, de ene keer zijn 

we in Limburg, de andere keer in Nederland en dit jaar gaan we 
met z'n allen naar Theux in de Ardennen! 

 

Alle takken hebben een overkoepelend kampthema en de aparte 

takken kiezen dan nog een eigen thema om het hele kamp rond 
te spelen en avonturen te beleven.  

 

Een kapoenenkamp duurt 6 dagen (5 nachten) vol plezier! 
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Kampdata : 26 juli t.e.m. 31 juli 

We spreken woensdag 26 juli om 09.00uur af op het kerkplein in 
Ravels om zo samen naar de kampplaats te vertrekken. Hiervoor 
rekenen we op bereidwillige ouders die naar Theux willen rijden. 

De terugreis naar Ravels (31 juli) gebeurt met een reisbus! 

Hoe ziet zo'n koninklijke dag op kamp er nu eigenlijk uit? 

08:00 Kukelekuuuuu!!! Opstaan 

08:30 Ontbijt 

09:30 Voormiddagactiviteit 

12:30 Middagmaal 

13:30 Namiddagactiviteit 

16:00 Vier-uurtje 

16:30 Namiddagactiviteit 

17:30 Avondmaal 

19:00 Avondactiviteit 

21:00 Bedtijd voor de kapoenen 
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Kampbundel 

 

Binnenkort worden de kapoenen en de kapoenen-ouders verrast 
met een bezoekje! Tijdens dit bezoekje krijgen jullie van de 

kapoenenleiders de kampbundel overhandigd. Ook geven we op 
dat moment wat uitleg over het kamp en beantwoorden we graag 

al jullie vragen. 

 

 

De kampbundel bevat alle informatie die je nodig hebt! Het adres, 
het vertrek, de aankomst, de bagagelijst, informatie over het 

inschrijven, afspraken, ... Het staat er allemaal in!  

Belangrijk : het inschrijven gebeurt sinds dit jaar volledig online 
op de website van Scouting Ravels! Tot 10 juli kan je inschrijven. 

 

 

De datum van ons bezoek staat omwille van de drukke agenda 
voorlopig nog niet ingepland. Ben je niet thuis of heb je nog 

vragen na ons bezoek? Geen probleem! Als je niet thuis bent, 
steken we de kampbundel in de brievenbus. Als je nog vragen 

hebt, mag je ons ALTIJD contacteren via onze contactgegevens in 
de kampbundel of in deze klepper. Het is ook perfect mogelijk om 

ons bezoek op een andere dag te laten doorgaan!  
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Wat hebben we dit jaar allemaal gedaan? Heel veel 
natuurlijk!! ☺  

Één tegen allen 

Voor één tegen allen moesten de kw’kes 
een heleboel opdrachten uitvoeren, 
zoals: knuffel een boom, verzamel kusjes 
van leiding, wc-rol tellen, maak een 
piramide, verkleed iemand als mummie, 
maak een kaartenhuisje (dat was heel 
moeilijk, want er was veel wind! ☺) 

De kw’kes hadden alle opdrachten 
uitgevoerd, dus dat verdiende een kleine 
verrassing. Ze kregen allemaal een 
paaseitje, hmm ☺. 

Ra ra ra, wie is dit? 

Het begint met de S 
en eindigd met am.. ☺ 
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Knikkerbanen 

Op een mooie zondag namiddag namen de kw’kes het op tegen 
elkaar. Stuk voor stuk maakten ze prachtige knikkerbanen. De 
ene gebruikten mos, de andere maakten er een sloot rond.. Wat 
is het toch fijn om die handen vies te maken! ☺  

De jury besloot wie de winnaar was, maar het was echt te 
moeilijk om te kiezen. We waren allemaal winnaars!  
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Groepsweekend 

Tijdens het groepsweekend hebben 
de KW’kes laten zien dat zij het echt 
waard zijn om mee te mogen strijden 
tussen de grootste strijders. Op 
zaterdag zijn ze omgevormd van 
gewone grieken tot echte krijgers. Ze 
kregen een spoedcursus van 4 
Griekse krijgers die meteen weg 
geblazen waren door de strijdlust van 
de KW’kes. Nadat ze echte Griekse 
krijgers geworden waren werd het 
tijd om de Trojanen te trotseren en 
het gevecht naar Troje te brengen. 
De Trojanen op de muur waren 
helemaal verrast door de wilskracht 

en de volhardendheid van deze moedige strijders. Na de zware 
strijd aan de muur was het tijd voor een overheerlijke maaltijd 
waar de KW’kes hun buik helemaal van vol hebben gegeten.  

De laatste strijd was natuurlijk tussen de koning van Griekeland 
en de koning van Troje die plaatsvond op de muur waar onze 
moedige krijgers met veel spanning naar zaten te kijken. Zoals 

verwacht heeft de 
Griekse koning de 
koning van Troje 
weten te verslaan 
( want Grieken 
kunnen beter 
vechten natuurlijk 
) en konden onze 
strijders genieten 
van een wel 
verdiende 
nachtrust.  
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Nog enkele sfeerfoto’s 

Op een zonnige 

zondag mogen 
waterspelletjes 

niet ontbreken. 

Met carnaval gaan we 
altijd een kijkje 

nemen naar de stoet. 
Maar vooral veel 

snoepjes rapen!  
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Liefste kw’kes, 

Het einde van een geweldig scoutsjaar nadert... Maar dat 
betekent natuurlijk ook dat het kamp steeds dichterbij komt! 
Doorheen het jaar hebben jullie bewezen dat jullie leuke, stoere 
en sterke kw’kes zijn die echt wel tegen een stootje kunnen. 
Daarom kregen wij, jullie leiding, deze week een brief in de bus 
van Harold Haroldson, de oude koning van de Vikingen: 

Gegroet Kw’kes 

In onze noordelijke landen heeft een hevige storm gewoed. Huizen, winkels, 

akkers, bossen… Alles is vernield, al onze oogsten zijn waardeloos, heel onze 

voorraad eten en drinken is op en velen onder ons zijn gesneuveld. Daarom zien 

wij geen andere mogelijkheid meer dan jullie hulp in te roepen. 

Van jullie leiding hebben wij gehoord dat jullie allemaal sterke en stoere jongens 

en meisjes zijn die altijd met heel veel naar de scouts komen.  

Daarom hebben wij beslist om jullie mee te nemen op een rooftocht doorheen de 

zuidelijke landen, met als hoofdstad en eindbestemming Theux. 

Natuurlijk moeten jullie eerst bewijzen dat jullie het wel waard zijn om mee te 

gaan op deze gevaarlijke en lange reis. Dat kunnen jullie eerst en vooral doen 

door zo goed mogelijk als een echte Viking verkleed te komen wanneer jullie 

aankomen op het kamp. Daarna gaan we jullie op de kampplaats grondig testen 

op kracht, uithoudingsvermogen en intelligentie. Als jullie slagen in deze testen – 

en daar twijfelen we niet aan – mogen jullie mee op de ruigste rooftocht die jullie 

ooit zullen meemaken. Maar pas op, onderschat dit niet! 

Als jullie zullen slagen in deze rooftocht en huiswaarts keren met een enorme buit, 

zullen jullie jezelf echte Vikingen mogen noemen en zullen we jullie grondig 

belonen voor het redden van ons volk. 

Wij zien jullie terug op 24 juli in Theux, uiteraard gekleed in de echte traditionele 

vikingklederdracht.  

Uwe majesteit 

Koning Harold Haroldson 
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Jullie zien dus wat er van jullie 
verwacht wordt. Wij zien jullie graag 
allemaal terug van 24 tot 31 juli zodat 
we dit geweldige scoutsjaar kunnen 
afsluiten met een nog geweldiger 
kamp! 

Groetjes 

Jullie leiding 
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KW'KES 

30  
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TVV Buitenlands kamp 

• Waar? Parking naast Kerkplein Ravels 

• 9 juli van 09.30u tot 17.00u 

• Prijs? Auto's €6    /    Fiets €3 

• Wie? Jins van Scouting Ravels 
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Beste jonggivers en ouders, 

Het is bijna zover, binnen 2 weken zitten wij 
in de hoge gebergten van België. Daar gaan 
wij meemaken hoe het is om te leven zoals 
de clerus dat in de middeleeuwen deed! De 
clerus zijn de geestelijken, - zoals priesters, 
nonnen en bisschoppen - zij hadden enorm 
veel macht in de middeleeuwse 
standenmaatschappij. Het is natuurlijk geen 
wonder dat wij, machtige jonggivers, deze 
stand een heel kamp lang gaan voorstellen. 
;-) 

Het is voor jullie een raadsel wat we die 11 
dagen gaan doen, maar voor ons een heel leuk weetje. We gaan 
jullie dan ook nog in spanning laten en niet te veel verklappen. 
Maar mama’s en papa’s, om jullie gerust te stellen: jullie zoon of 
dochter gaat geen hongerlijden en gaat zich vooral geen enkel 
moment vervelen! 

Verder in deze bundel vind je de praktische info voor het kamp. 

Baggage afleveren: 

Op dinsdag 18 juli om 20 uur verwachten we jullie aan de 
scoutslokalen om jullie bagage in de container te laden. Probeer al 
jullie bagage in één koffer of zak te steken, een veldbed mag 
uiteraard apart. Het is de bedoeling dat je alles wat je op kamp 
nodig hebt dan al binnen brengt. Op de dag van vertrek heb je 
enkel een klein rugzakje met drinken en een lunchpakket nodig 
en eventueel iets om je tijdens de treinrit bezig te houden (bv. 
Kaarten, puzzelboekje,…).  
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Vertrek: 

We gaan dit jaar niet met onze fiets naar het kamp maar met 
trein. We verzamelen op vrijdag 21 juli om 8.25 uur op het 
kerkplein te Ravels met een rugzak (met lunchpakket, drinken 
en eventueel iets om je mee bezig te houden onderweg) en 
vergeet zeker niet je goed humeur en veel zonneschijn mee te 
pakken! ;-)  

 

 

Adres: 

Tijdens het kamp kan je brieven schrijven naar jullie zoon/ 
dochter naar het volgende adres: 

 

 

Naam Kind + Tak 

Rue Thier May 29 

4910 Theux 

 

 

Aankomst:  

Op Maandag 31 juli zullen we vanuit Theux op de bus terug 
naar Ravels springen en mogen de mama’s en papa’s jullie komen 
halen op het kerkplein. Ze zijn van harte welkom om 15.15 uur 
om jullie terug in hun armen te sluiten.  
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Als je over deze bovenstaande info nog vragen hebt, mag je ons 
altijd een berichtje sturen of bellen op de volgende nummers.  

Rune Peeters: +32 496 37 86 94 

Dries De Bie: +32 496 35 86 80 

Tuur De Kinderen: +32 483 43 87 47 

Vincent Doomen: +32 479 32 39 97 

Pieter Dierckx: +32 497 33 92 53 

Eva Van Geldorp: +32 488 56 57 84 

Lotte de Boer: +32 487 78 84 46 

 

 

 

  

Tot snel, 
machtige clerici! 
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Givers 

Dag givertjes! We moeten toch eens diep nadenken wanneer ze 
ons vragen wat we het voorbije half jaar allemaal hebben 
uitgestoken. We zijn bijna zeker jullie de eerste activiteit van dit 
‘scoutssemester’ nog lang niet vergeten zijn. Weten jullie nog hoe 
jullie daar stonden? Mesje in de hand, grote lach op het gezicht 
en 600 kg mosselen om te kuisen. Puik werk van jullie! Daarna 
volgden er activiteiten zoals paintballen, knutselen, film kijken 
tijdens de examens, tennisbalbanen bouwen, de groepsreis, het 
groepsweekend, waterspelletjes, een scoutsversie van Mag ik u 
kussen? en de speurtocht naar de moordenaar van Rihanna. Over 
dit laatste wilden de givers nog wat kwijt. 

Schrijftalent Louise De Kinderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekentalent 

Paulien Bols 
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Kamp 

Jullie zijn al op de hoogte van onze mooie plannen die we samen 
gaan waarmaken deze zomer. We gaan namelijk om fiets- en 
wandelkamp. Hoe dit precies in zijn werk zal gaan en voor alle 
details zullen wij nog een kort infomoment organiseren voor jullie 
en jullie ouders, maar we geven hier al snel wat informatie. Het 
algemeen kampthema is scouts door de standen heen. Wij zullen 
ons ontpoppen tot de arbeiders van de maatschappij die gretig op 
zoek gaan naar werk in Vlaanderen, Wallonië en zelfs Duitsland. 

We zullen vertrekken op donderdag 20 juli. We spreken af op het 
kerkplein en fietsen gezamenlijk naar het station van Turnhout. 
Hier zullen we, met fiets en dergelijke, de trein nemen richting 
Luik. Deze rit duurt tweeëneenhalf tot drie uur, met 1 overstap. 
Eenmaal aangekomen in Luik springen we op onze fietsen en 
verplaatsen we ons richting Dalhem, zo’n 21 km verder. Hier 
zullen we overnachten in een nederige huisje, eigendom van de 
ouders van leidster Nadine.  

Wanneer we de volgende ochtend vroeg zullen ontwaken door de 
kraaiende haan zetten we onze zoektocht naar een goede job 
verder. We fietsen verder richting oosten, naar de Duitse stad 
Aken. Deze route is 36 km en niet helemaal vlak.  
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Onderweg zullen we een mooie – potentiële -werkgelegenheid 
tegenkomen (verrassing!). 

 In Aken zetten we onze tentjes op op een ²plaatselijke camping 
en hier zullen we twee nachten verblijven zodat we voldoende tijd 
hebben om alle mogelijkheden die Aken biedt te verkennen.  

Op dag vier nemen we onze stalen ros opnieuw bij de hand en 
trekken we terug richting België. Onze fietstocht zal eindigen 
nabij het natuurpark van Eupen: Les Haute Fagnes. Hiervoor 
zullen we zo’n dikke twee uur onderweg zijn. Ook hier verblijven 
we op een camping. Het is op deze plaats waar onze fietsen 
worden opgehaald door de kookouders en worden meegenomen 
naar de kampplaats in Theux. Vanaf dag 5 gaat ons kamp dus 
verder te voet. We volgen de GR 15 van Eupen naar Spa. Deze 
afstand bedraagt ongeveer 30 kilometer, hier hebben we twee 
dagen de tijd voor. In Spa is het bovendien tijd voor ontspanning 
en hier zullen we twee nachten vertoeven.  

Een week na vertrek (dag 8) wandelen we richting Theux, de 
kampplaats waar de kapoenen, kw’kes en jonggivers verblijven, 
zo’n acht kilometer verder. Op 31 juli zit ons kamp er op. 
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Volle 

lijn: 
met de 

fiets 
Stippell

ijn: te 

voet 



GIVERS 

44  

HORIZONTAAL 

4. Dit gevoel hebben we allemaal omdat het scoutsjaar er al op zit. 
7. Deze giverleidster is de jongste. 

10. Plaats waar kapoenen, kw’kes en jonggivers op kamp gaan en onze 
eindbestemming. 

11. Deze leidster speelde Helena tijdens het groepsweekend. 

VERTICAAL 

1. Dit gevoel hebben we allemaal omdat het kamp er nog aankomt. 
2. Deze giverleidster is de oudste. 

3 Dit maakten we onlangs uit zand. 
5. Hier vond ons giverweekend plaats (lang geleden). 

6. Deze persoon vermoorde Rihanna niet. 
8. Deze giver draagt iedere zondag dezelfde sokken. 

9. Met dit vervoersmiddel zullen we vertrekken op kamp. 
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Jinkamp Griekenland 

16 juli t.e.m. 28 juli  

  

 

 

 

Praktische informatie 

 

Vertrek: 

 

Datum: zondag 16 juli 2016 

 

Van - naar Uur van vertrek Uur van aankomst 

Charleroi - Athene 09u10 13u20 

 

Aankomst: 

 

Datum: vrijdag 28 juli 2016 

 

Van - naar Uur van vertrek Uur van aankomst 

Heraklion - Athene 15u25 16u15 

Athene -  Zaventem 17u25 19u45 

 

Vervolgens gaan wij rechtstreeks door naar het gewoon kamp in 
Theux.  
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Overzicht 

Zondag 16 juli 2017 Aankomst Athene zaterdag 

Maandag 17 juli 2017 Rafina 

Dinsdag 18 juli 2017 Rafina 

Woensdag 19 juli 2017 Rafina  Athene 

Donderdag 20 juli 
2017 

Athene 

Vrijdag 21 juli 2017 Athene 

Zaterdag 22 juli 2017 Athene 

Zondag 23 juli 2017 Athene  Kreta (Chania) 

Maandag 24 juli 2017 Kreta (natuurpark bij Samariakloof) 

Dinsdag 25 juli 2017 Kreta (Chresonissos) 

Woensdag 26 juli 2017 Kreta (Chersonissos) 

Donderdag 27 juli 
2017 

Kreta (Chersonissos of Heraklion) 

Vrijdag 28 juli 2017 Vertrek naar huis 
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Wat we daar precies gaan doen, komt niet in deze Klepper, dat 
kunnen de jins en hun ouders vinden in hun kampbundel. In deze 
kampbundel staat ook informatie over het papierwerk dat ze in 
orde moeten maken (brief gemeentehuis ouderlijke toestemming, 
kaartje mutualiteit,… ), welke spullen ze moeten meenemen,… . 
In deze klepper houden we het op enkele mooie foto’s van 
plaatsen en dingen die wij hoogstwaarschijnlijk ook gaan zien 
tijdens ons kamp.  

De Akropolis in Athene 
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Tempel van Zeus 

 

 

Olympisch stadion in Athene 

 

 

Wandeltocht langs de Samariakloof in een natuurpark op Kreta 
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Chania op Kreta 

 

Strand van Chersonissos  

 

 

Knossos 
op Kreta 

 

 

 

 

 

 

 



JINS 

51  

 

Stad Heraklion 

 

 

Jincasseren! Hopelijk wordt ons kamp even tof als ons feestje! 😊  
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Het leven als een vis 

Op het droge 

Op de  zondag van het schoolfeest waren wij viskes. Eerst hebben 
wij allemaal op een zeer volwassen manier gevingerverfd, we 
moesten allemaal onze droomvis verven. Daarna hebben we een 
quiz gedaan om onze vissenkennis te verbreden, zo konden we 
schubben verdienen die we dan op onze vuilniszak konden 
plakken zodat we op visjes leken. Toen heeft de vissengraat ons 
naar de brug geleid waar een QR-code hing die dan naar het 
schoolfeest stuurde. Met onze vissenkleding aan keken we naar 
de mooie dansjes.we vonden die zo mooi dat we op het 
fantastische idee kwamen om ook eens over het podium te 
wandelen. We waren eerst van plan om er snel over te lopen 
maar toen vroeg meester Jan aan Siebe of we geen dansje 
wouden doen. Siebe zei natuurlijk: “Jha!!” wij zagen er zelf 
allemaal dik tegen op behalve Siebe. Daar stonden we dus, 
onvoorbereid op het podium. We wisten niet eens welk lied er 
ging komen. Op dat moment zette Dries Janse ‘Ik ben Sergio’ op, 
toen gingen we helemaal uit ons dak. Na ons optreden beloonde 
meester Jan ons met een gratis drankje. Zo was het een leuke 
afsluiter! 

Geschreven door de Koira en Mats 
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In het water 

De zondag erna gingen we onze ‘skills’ (die we de week ervoor 
hadden opgedaan) testen. Sommige viskes hadden nog wat 
schrik, dus sjorde we eerst een vlot, want JAAAA sjorren dat 

kunnen we wel! 😉  Vervolgens hadden we een doel voor ogen ‘ de 

ijskraam’. Het was een ware veldslag daarheen, vele viskes vielen 
af. Het was dan ook een zware tocht, onderweg kwamen we 
opstakels tegen zoals takken, prikkeldingskes , druiven , maar 
ook de stank was niet te houden. Onderweg kwamen we maar 
liefst twee van onze soortgenoten tegen, jammer genoeg dreven 
deze op het water. Dat verklaart misschien de stank, warme en 
koude plekken, we weten het nog steeds niet zeker, maar 
desondanks hielden Daan, Mats, Nick , Kato en Jolien het vol! 
Trots klommen ze uit het water en vergezelde de groep voor een 
lekker ijsje. Hieronder zie je nog enkele sfeerbeelden 

Op de rechter foto ziet u duidelijk 
een verwarde Femke, zij was er de 
vorige activiteit jammer genoeg niet 
bij. Hierdoor moest zij viskes ‘op het 
droge’ en viskes ‘in het water’ op 1 
activiteit doen. Het werd haar af en 
toe te veel. Gelukkig kon zij rekenen 
op hulpvaardige jins en uiteindelijk 
toch nog met onze school 
meezwemmen. 
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Dag kleppers! Wisten jullie al dat ... 

✓ ... We onze kabelbaan opnieuw mogen opstellen?

✓ ... Alleen vrouwelijke muggen steken?

✓ ... De jins op zondag 9 juli een carwash organiseren?

✓ ... De kapoenen een loopgravenoorlog hebben uitgevochten?

✓ ... In Wallonië de jongens overal een strakke zwembroek

moeten dragen?

✓ ... Wij een vreemd nieuw lid hebben? Hij heet reMark!

✓ ... De jins op de Akropolis (in Athene) gaan filosoferen over

hun totem, net zoals de grote Socrates daar ook

filosofeerde?

✓ ... We nog altijd geen Nobelprijs voor Literatuur hebben

gekregen? Raar!

✓ ... We spiksplinternieuwe wc's en douches hebben?

✓ ... we in Juslenville (Theux) op kamp gaan, dit afkomstig is

van de Romeinen en dit vernoemd is naar Juslin Villa (Latijns

voor 'huis van Juslin') ?

✓ ... De verwenjelijf-dag niet alleen onze laatste

scoutsactiviteit, maar ook een knaller van formaat is?!!
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Groepsleiding 
Britt Pijpers 

Janne Vanden Hoof 

Kapoenenleiding 

Sven Willems 

Christophe Van Dooren 

Pieter Vanden Hoof 

Iraj Ahmadzai 

Stien De Kinderen 

Carolien Mertens

Lisse Verhoeven 

Mander Van Breda 

KW’kesleiding 

Jeroen Van Dooren 

Hendrik Seurinck 

Dries Janse 

Ruben Carpentier 

Vincent Verschueren 

Anke Van Ginhoven 

Lise Luyts 

Adres: 

Site: 

Jachtweg 42c, 2380 Ravels 

http://www.scoutingravels.be/ 

Jonggiverleiding 

Lotte De Boer 

Artuur De Kinderen 

Eva Van Geldorp 

Rune Peeters 

Pieter Dierckx 

Dries De Bie 

Vincent Doomen

Giverleiding 

Britt Pijpers 

Nadine De Boer 

Janne Vanden Hoof 

Marie-line Ranschaert 

Jinleiding 

Siebe Peeters 

Femke Van Ginhoven 

Jolien Segers 

http://www.scoutingravels.be/

