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Dit vind je  in deze Klepper:
• Kampverhalen Neufchâteau
• Leidingsvoorstelling scoutsjaar 2011 - 2012
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Voorwoord
Hey hey leden, ouders en andere

We zijn nog maar net terug van een zeer geslaagd en super 
bangelijk kamp en we starten alweer met het nieuwe scoutsjaar.

Het kamp in Neufchâteau was een succes! Dit hebben we te 
danken aan de vele inschrijvingen, het enthousiasme en ook aan 
de leiding en kookouders die er weer veel zin in hadden zoals elk 
jaar. De foto’s van het kamp komen binnenkort op de site, zo 
kunnen jullie nog eens nagenieten van het kamp!

Vandaag, 11 september 2011, gaat het nieuwe scoutsjaar van 
start. Wij hopen op minstens evenveel leden als vorig jaar, die elke 
zondag weer paraat zullen staan om eens flink te ravotten in het 
bos, pleinspelletjes te spelen etc. De nieuwe leiding is vandaag al 
voorgesteld aan de leden, maar kennen de leden en hun ouders 
de leiding eigenlijk wel? Kom meer over hen te weten in deze 
Klepper aan de hand van hun leidingsvoorstelling. Achteraan zit 
een adressenlijst van alle leiding, deze is ook te vinden op de site.

Wij wensen jullie alvast een leuk scoutsjaar toe! Wij zijn er alvast 
volledig klaar voor!

Ready...... Set......  GO!!

Mvg,
Hoofdleiding Scouting Ravels 
Johannes Sierens, Bart Bols en Nick Willems

3



Uniform
Je  loopt ze overal tegen het lijf: een olijke bende in Beige hemden en groene 
broeken. Dankzij deze ietwat aparte klederdracht zijn ze overal herkenbaar: 
het zijn kleine scoutsjes en gidsjes op pad

Het uniform is een essentieel onderdeel van het scouts-zijn. Het toont dat we 
deel uitmaken van een grotere groep en is bovendien heel handig in 
ontelbare situaties (het is o.a. onverwoestbaar, lekker warm ...). Bij Scouting 
Ravels is het uniform verplicht vanaf de KWk's. Het uniform van een scout of 
gids van Scouting Ravels bestaat uit de volgende delen:

• Een scoutshemd (zie afbeelding volgende pagina)
• Groene korte/lange broek voor de jongens

Groene Rok/lange broek voor de meisjes
• Een blauwgele scoutsdas
• Eventueel een bruine trui/T-shirt van Scouting Ravels

De kapoenen dienen enkel een das te hebben. Op het scoutshemd moeten 
ook een aantal kentekens komen. Het is niet voor iedereen duidelijk welke 
tekens ze moeten hebben en waar deze dan weer moeten hangen. Bij deze 
hebben wij op de volgende pagina een afbeelding staan die de meeste 
vragen zou moeten oplossen hierover. De kentekens worden door de leiding 
uitgedeeld in het begin van het scoutsjaar. De meeste tekens zijn voor de 
leden gratis, maar kosten voor ons veel geld. Gelieve hier zorg voor te 
dragen.

De scoutsdas is in de kleuren van onze scouts (geel-blauw). Deze zijn 
verkrijgbaar bij de leiding. Elk nieuw lid krijgt 1 das, bij verlies dient er een som 
van €2,5 betaald te worden voor een nieuwe.

Voor een Scoutshemd, scouts trui en andere kledingstukken wordt er in het 
begin van het scoutsjaar een pas- en verkoopmoment ingericht aan de 
lokalen. Dit om niet mijlenver te moeten rijden om je uniform in orde te 
brengen.

Voor verdere vragen omtrent het uniform kan je natuurlijk altijd terecht bij 1 
van de leiding. Ik kan jullie alvast 1 handige tip meegeven, zet overal je naam 
in of op (sjaaltje, hemd, trui...).
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Uniform

1 Takteken

2 Groepslintje
3 Jaarteken
4 België
5 Belofteteken

6 Sjaaltje
7 Vlaanderen

8 Provincie

9 Internationaal
scoutsteken

Kapoenen KWk’s Jonggivers givers

M
Scouting h c tfu |||| Scouting

Jins Leiding

(Vanaf givers, betalend)

(Betalend)

Vi.AAf.ÖÊftST<i

(Vanaf givers, betalend)

(Vanaf givers, betalend)

(Vanaf givers, betalend)
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Hopper

WINKEL
Hopper is de nieuwe variant van de scoutsshop. De dichtstbijzijnde 
hopperwinkel bevindt zich op onderstaand adres:

Lange Kievitstraat 74,2018 Antwerpen

Ons groepsnummer is: A 4111 G 

http://www.hopper.be/winkel/

http://www.hopper.be/winkel/


Jaarthema

Armoede is een onrecht 
Maak er spel van!

Je zult maar het geluk hebben om in België geboren te worden. 
Een land waar er voedsel genoeg is, waar je ziekenhuizen hebt in 
elke stad, waar er scholen zijn in elk dorp. Geen kinderen met 
opgezwollen buikjes in onze straten, geen hutjes van golfplaten in 
onze steden. En toch ... groeit bijna één kind op vijf in België op in 
armoede. Soms zichtbaar, maar vaak verborgen achter muren en 
deuren, ook in onze eigen straat.

Met dit jaarthema willen we heel duidelijk maken dat we het een 
schande vinden dat één op vijf van alle Belgische kinderen en 
jongeren in armoede leeft. In een rijk land zoals het onze is dat 
onaanvaardbaar. Armoede is een onrecht! En dat laten we niet 
zomaar gebeuren:we maken er spel van! Als jeugdbeweging zijn 
we een deel van de samenleving. Samen zijn we met meer dan 
250.000 kinderen en jongeren. We dromen van een samenleving 
zonder armoede en uitsluiting en zullen dit luidkeels verkondigen 
tot iedereen ons hoort. Ouders, buren, pers en politici: iedereen zal 
weten dat we vinden dat het armoedeprobleem structureel moet 
aangepakt worden. We gaan voor maatregelen die armoede 
echt oplossen, geen doekjes voor het bloeden!
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Jaarthema

Maar wie de wereld wil veranderen, begint altijd best bij zichzelf. 
Want eerlijk: kennen we de armoedeproblematiek allemaal wel zo 
goed? Betrappen we onszelf al niet eens op een vooroordeel hier 
en daar? Ook bij ons is er dus werk aan de winkel. En dat doen we 
op onze eigen typische scoutsmanier: we maken er een spel 
van. Niet van de armoede zelf natuurlijk, maar we proberen door 
informatieve spelen en speelse actie onszelf en onze leden meer 
bewust te maken van de armoedeproblematiek.

We moeten ook toegeven dat we als jeugdbewegingen uitsluiting 
soms mee in stand houden. Ook wij slagen er (nog) niet in 
kinderen en jongeren in armoede talrijk in onze jeugdbeweging te 
betrekken. We maken er ook voor hun spel van. Laat ons eens 
kritisch naar onszelf kijken. Welke drempels houden wij mee in 
stand? Wat kunnen we hier aan doen? Dat doen we beter niet 
alleen. Samen staan we sterker. We doen het samen, over de 
koepels van de jeugdbewegingen heen en met 
partnerorganisaties uit de armoedesector.
We maken er ons spel van.
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Afscheidnemende leiding

Koen mag zich vanaf dit jaar 
beschouwen als deel van de 
oud-leiding van de scouts van 
Ravels.

Als kapoen zette hij in 1994 zijn 
eerst stappen in het 
'scoutsdom’. Dat jaar nog zou 
hij samen met de andere 
kapoenen een eeuwenoude 
schat van een farao vinden 
onder begeleiding van 
professor Spillebeen. Daarna 
was er geen houden meer 
aan en het ene jaar vol scouts 
volgde het andere op.

Vanaf 2006 was hij actief leider, hij startte zijn veel belovende 
leidingscarrière bij de jonggivers.
Na een jaar kapoenen keerde hij terug naar de jonggivers en 
beleefde hij gelukzalige momenten in een put..

Deze ervaring inspireerde hem zodanig dat hij de scouts een jaar 
lang achter zich liet voor een retraite in Spanje voor zijn studies. Na 
deze bezinning was hij tot het wijze besluit gekomen dat hij een 
scout in hart en nieren was. Hij zou terug leider worden en sloot zijn 
carrière af met een jaar als kapoenenleider, en een memorabel 
ridderkamp.
Met spijt in het hart laat hij nu de plaats vrij voor een nieuwe, jonge 
generatie leiders en vlucht hij weer naar het buitenland. Hij heeft 
echter beloofd dat hij ons af en toe nog eens met zijn 
aanwezigheid zal verblijden. Eens toegetreden tot het 
'scoutsdom’ is het moeilijk Om het vaarwel te ZAfscheidnemende leiding
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Afscheidnemende leiding

Voordat hij weer eens het buitenland invluchtte hebben we hem 
nog enkele vragen gesteld. Deze heeft hij beantwoord, een 
traantje weggepinkt en vertrokken op zijn buitenlandse missie.

• Welke scoutsactiviteit zal je altijd onthouden?
Fiets 3-daagse in de ardennen (Jongverkenner) / 
ierlandkamp (verkenner) - spaceweekend (leiding)

• Wie was je beste leiding?
Seppe Van Gils

• Wat was je leukste jaar als leiding?
Het werd altijd beter

• Over tien jaar heb je een zoon/dochter van 6, moet die in de
scouts (van Ravels) gaan of toch maar naar de chiro?

Hij doet wat hij niet laten kan maar als hij naar de chiro 
gaat, zal ik hem moeten pesten.

• Wat was het leukste nachtspel dat je speelde?
Florennes, jongverkenners, sluipen tussen vuurwerk.

• Wat was het beste bosspel dat je ooit opstelde als leiding?
Het WO I bosspel voor de kapoenen.

• Welke tak zou je gekozen hebben moest je nog een jaar
leider gebleven zijn?

Givers of jonggivers.
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Kapoenen

Sm urfnaam ; D orien Slegers

^murjveijaardiajsdatum: 03-/0

UTnmerjaaddenótoef: 0ijtf.65.5y .J0 

*Sm uifoum m er cpenfuc/ït: oĵ ŷ . o ^ .^ .jy

^murfadro#: Jzijen  aarsstraat 2^

2560 c/\gyefs
;j &&

&murjtetum: jvedgefw ije sdtaarBefi 

^ ffó t sm u rf 'i& jr a y  ?'; spruiten m et Kaassaus 

U m urfiafent: fi^ ra cfït, iEfian een fïefe ffoom drajen  

^Sm urjidecf: ^ u ja r^ a c^ so n

cW effism tirfyoefvhttfifc/w tfeufet?: ZÓz£f[e T
^murj^njantf: ^garjam ef 

^muijftoe^pmétt J^ody fjuiftCer

st^ ^ o zefin stitu ü \

i i i
Wm



Kapoenen

aam: f^aat F°anden

^m urfvegaardy&datum: oy-o^-ijyz 

^m urfn ummerj» addensfoef: 01^.55.65.0$ 

*3muifoummer crpenfucfït: 0 ^ 5 .6y. 10.52 

^Smuifadres: dfonjerfostraat 1 

2^So cfî avefs 

Umurfèótum,l £nt/icusiaóte spifovojef

<iW°at sm urf ifcjraaj ? : ^Smurfbie# in tajiate/fi 

*$murjïafei\t: J^foemen&ransen mafón, fzef£y£en 

^Smurjideof: l̂ fcrote sm u rfffff

^W^ffc&murjvpefvindiUftet feuJ&t ? : ^m urjye maj ty

' : V  9 ' *overJcTpen f

^murfviiand: cf&xrael
^m uijtoekm st: ^ 7nurfof>vveder> 0 c>emen£ttre) ^

^Smurfitudies: (ftedagogiscfïe weten$cfïaj3j3en,Hjet
mm1 ' ■ • ** •
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Kapoenen

aam mne 'ems

^ m u ifvija n tT : Tggarjamef 

*Smujfhoe/[vmjt: T^eT^feejsmurf 

*$m uif& tudie$: T^erpfeej& zttde -  j£ iv # et Uurnftt

«llll;:llll!|lillli III :t-M : ■: : ■ :

^m u7fveijaar<{ajódatum : M -o6-ijyo 

'SmuifouTttmerjfadiienstoef: oty./J.St. 61 
*Smurfnu7ttmer cpenfucftt: otfjrz.yj. 15  So 

*&murfadre&: U ro£e J5aan l̂ Z 

2$So c^gvefs 

*$m urftvtum : j^ ra cfitije  spec/it

*W°at sm urfiH jraag 7  : J 5 fauure sjoajftetti fo/ojnaise

murftafent: Voejaicftt ftouden over de&eine smurfje#

^Sm urfiiCecf: ^ m urftn

(WefiC#muifrf>efvmd’i£/$etfeu/&t ? :̂ arj(mtefjw#vfif
: ' ;•' : - •:•■•: — •:• g



Kapoenen

aam

aren

^m uiJ\Bijaardajsdatum :

^m u 7j^ u 7ft7nerj»adi{ensteef: 01^/65005$

*3 murf̂ tummer crpenfuc/it: qj^j6/s^Sz6 

*Smurfadre&: JSerflenfaanyj

2$$o c/Kgvefs 

IjSmur/iotum: ^Scfer fê^ajiucijnaajge

*}Vatsm urf 'i& jra a g l: ‘IVÏjzespreu£en 

'ê*mrfiafent: Qgacfjeven

^m uijidcof: Z^/Cexeff
«P“  ̂ \ •II41 |s ^
*W°ef/ïsmu7jwpefvbttfz£fietfeu£st 7 :  *3 mur0 e m aj;
*&murf\yandl JSaftfïaxar

■
°$murftoe£oMft: Hgrote ̂ murfojryo^en
% m u ifstu d iee: / ^Smurfwerfc ffn jen iet

\ .. ::f
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Kapoenen

Kan jij, als ECHTE kapoen, smurfin naar baby smurf leiden?



Kapoenen
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Kapoenen

Wie is jouw smurf, welke smurf zou jij zijn? Teken hem hier:
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Kapoenen

Kleurplaat:



KW’kes

Liefste dagboek,

Vandaag ben ik erg moe, want ik ben juist aangekomen 
van scoutskamp, en weet je wat? Het was 
onvergetelijk, niet te geloven, super miraculeus 
BANGELIJK ginder achter! Het kampthema was "extreme 
survival", dat betekent dat wij echt wel heel extreem 
gesurvivald hebben.
We kwamen aan, installeerden onszelf, wuifden onze 
oudjes uit, aten onze bo'kes op en vlogen er direct 
in! De namiddag hebben we helemaal gevuld door dé put 
te versieren. Ik heb zelf ook een bankje ineen 
gesjord! Na het avondeten werd ons het kampensysteem 
uitgelegd. We werden in 4 kampen verdeeld; noord, 
oost, zuid en west. Die kampen waren groepjes, geleid 
door telkens een kampleider. De kampleiders waren 
Oscar, Karl, Jef en Mats. We kregen dan allemaal een 
lintje met de kleur van onze groep, dat mochten we 
dan aan ons hemd of aan ons sjaaltje hangen. (Hoewel 
bijna iedereen uiteindelijk zijn lintje kwijt was, 
daar kon de leiding niet zo goed mee lachen... ©) Na 
die uitleg zijn we begonnen met de WWJOE-guiz, we 
werden dan getest op onze mensenkennis! Hoe goed we 
de kinderen kenden die bij ons in de groep zaten, 
maar ook de andere kinderen én de leiding! Met deze 
eerste proef was kamp Zuid gewonnen.
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KW'kes

De tweede dag hebben we eerst sportproeven gedaan; 
voetballen, hockeyen, honkbal, etc. In deze proef 
waren de spelers van kamp Noord de onverbiddelijke 
winnaars! Omdat het erg warm was die dag, zijn we 
even gestopt met onze spelletjes. We zijn dan lekker 
gaan zwemmen in 'Le lac du Neufchateau' ! Dan hebben 
we 's avonds nog een leuk bosspel gedaan! Mieke haar 
befaamde negerkes redden uit de woeste oceaan, hihi. 
Kamp Oost had de beste Rescue Rangers, zij wonnen 
deze proef!
Dag 3 zijn we heel de voormiddag bezig geweest met 
alles klaar te maken voor op 2-daagse te vertrekken.
Nadat we onze eigen 
smoskes hadden gemaakt 
voor 's avonds op te eten, 
hebben we onze beentjes 
gestrekt en zijn we 
begonnen met wandelen. We 
zijn wel zeker 4uurs 
onderweg geweest! Toch was 
iedereen geslaagd voor 
deze moeilijke 
oriëntatieproef, want om 
19u kwamen we aan bij boer 
Mare en zijn boerin.

We kregen al direct een vers glaasje melk! Dan hebben 
we nog van onze chocomousse gesmuld, ge-Weerwolven- 
VanWakkerdam-d en dan zijn we onze slaapzakjes 
ingekropen. Lekker dicht bij elkaar tussen de 
loeiende koeien, werden we wakker.
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KW'kes

Nog voor het ontbijt waren we terug aan op de 
kampplaats (op slechts 20 minuutjes wandelen ©) . Na 
een goede lange platte rust, werden we weer getest. 
Deze keer met uithoudingsproeven; om ter langste je 
adem inhouden, om ter langste op een paaltje staan, 
om ter langste hangen, om ter langste een sjorbalk in 
de lucht houden,... Voor deze proef heeft kamp zuid 
gewonnen, zij konden de balk wel 22min boven hun 
hoofd houden!

's Middags hebben we de estafetteproeven gedaan, daar 
heb ik mijn stem bij verloren, en iedereen denk ik...
Ook hier weer hebben de stoere survivors van kamp 
Zuid de overwinning gesmaakt. Een echte survivor eet 
alles wat op zijn bord komt, ook een goed gepeperde 
gebakken meelworm of een slijmerig slakje, ook ik! 's 
Avonds deden we een eetproef, en kregen we allerlei 
vies lijkende dingen op ons bord, die dan 
uiteindelijk nog wel mee leken te vallen!
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KW’kes

Donderdag was het groepsdag, we hebben dan in de 
voormiddag met de hele groep spelletjes gespeeld. In 
de namiddag zijn we nog eens gaan zwemmen, toen 
hadden we minder goed weer meegenomen. 's Avonds 
heeft de leiding een paar babbelaars gestraft, dat 
hield iedereen wakker, maar dat maakte niet zo veel 
uit want ze hebben ons er terug uit komen halen voor 
een avondspel! Was dat een verrassing! Echte 
nachtkijkers waren de spelers van kamp West, want zij 
wonnen deze proef.

Het einde van de week begon in zicht te komen, dus 
vrijdagvoormiddag hebben we ons toneeltje ineen 
gestoken, konden we eindelijk onze coole wilde dieren 
kostuums onder het stof uit halen! Er zijn een stel 
padvinders hun weg kwijt geraakt in de jungle en zij 
maken vanalles mee... In de namiddag hebben we onze 
eigen optredens geoefend, de put afgebroken en ons 
decor gebouwd. Alles klaargemaakt voor het grote 
kampvuur van morgen dus. Na het avondeten hebben we 
nog de survivor-tegen-allen-proef gedaan, om ter 
snelste een reeks opdrachten uitvoeren, teamspirit 
vereist! Deze keer waren de winnaars van The West 
Side, yeah!!



KW ’ kes

De dag van het kampvuur, een dag van weinig 
spelletjes en veel werk. We hebben met de KW'kes veel 
complimentjes gekregen want we hebben met z'n allen 
een hele berg hout versleept! Natuurlijk door al die 
stress vloog de dag voorbij, voor we het beseften 
stonden we al op te treden!
En dan ben ik al terug bij waar ik begonnen ben, 
zondag 31 augustus, vandaag. Zoals je ziet, 
dagboekie, ik heb een leuk kamp achter de rug dat ik 
niet snel zal vergeten!

Slaapwel,
De voorbeeldige en onzichtbare KW
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KW’kes

Bij sommigen ging 
de balk ophouden 
goed, bij anderen 
minder...
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fm
KW'kes

We zijn op 
survivalkamp,
Het is hier heel 
plezant,
We spelen in de 
modder en rollen in 
het zand,
We lopen naar 
beneden in bos 
spelen is fijn, 
Konden we hier maar 
altijd zijn!
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KW’kes

KW’kes

Op een mooie zomerige dag, vonden Mieke, Nick, Jan en Ruben 
een brief op de scouts. Ze zouden dit jaar samen leiding worden 
van de KW’kes maar moesten hier eerst nog proef ondergaan. In 
de brief stond vermeld:

ffieste toekomótige kw-’leiden»

Vom jullie leiding, kututen wonden -zullen jullie je eewt moeten (kwijzen.
Jtif nawc de Stavelóe S'iefc, de/ze /zal jullie op het goede pad (hengen.

O'S: Gen wuvéexeid op maddex, tundenninen.
Samenuwifiinfy i» ueneist!

MVQ. S)e Stauelóe fPiett.

Dus wat deden wij....
Wij trokken onze scouts kledij aan, 
en begaven ons met brute kracht 
(propere jeep van Jan) richting de 
Ravelse Pier.

De Ravelse Pier wist ons te vertellen 
dat we Door de ongerepte natuur 
op zoek moesten gaan naar dieren 
waar we onze
karaktereigenschappen in terug 
konden vinden.
En Hup gepakt en gezakt gingen 
wij deze safari aan.
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Mt
KW’kes

Na uren door de 
wildernis gereden te 
hebben, waren we nog 
steeds op zoek. Waar 
zouden we nu toch die 
dieren vinden.

Maar daar in de verte 
zagen we plotseling 
enkele wilde prairie 
paarden.
Mieke zag haar 
karaktereigenschappen er 
sterk in voorkomen.

Een Paard is tevens:
• Sterk
• Familiaal/lief
• Nieuwsgierig
• verdraagzaam
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Na wat getrappel en gesteiger, sprongen we terug de jeep in, op 
zoek naar de volgende dieren.

Alles verliep vlot en we kwamen aan bij een wei vol met stieren. 
Nick vond dit meteen het gepaste dier voor hem.

Een stier is:
• nadenkend
• aanpassend
• leeft graag in groep
• sterk

Yabadabadoo, we hebben al 2 dieren gevonden !!!
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KW'kes

Na een vlekkeloze tocht, kwamen we ineens in de problemen. 
Mieke als ervaren bestuurder in jungle nam het roer over en de 
jongens mochten een handje helpen.
Tot we vast zaten en de berg niet op konden. Maar als je samen 
werkt lukt alles: eerst wat duwen, dan wat trekken en we waren 
weer op onze route.
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KW’kes 5

Met een goed gemoed reden we dieper en dieper de jungle in.

Na al het wroeten en zweten ... op naar het volgende dier.



KW’kes

Na weer enkele uren rijden, zag Ruben ineens zijn evenbeeld, dat 
bokje daar in de wei was precies wat hij zocht.

Een bok is:
• dapper
• vrolijk
• dankbaar

Ook Jan vond snel wat 
speelkameraadjes.

Ezels:
• bij goed 

gezelschap 
vredelievend

• laat zich horen
• weet wat hij wil

Helemaal de Jan 
dus...
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KW'kes

MISSION 
ACCOMPLISHED!!

We zien jullie op de scouts vanaf 11 september 2011. 

Groetjes Mieke, Nick, Jan en Ruben.

“ ÏDowt óamenwwfien met andenen tem je het meeat avm j&zelf.”
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I Jong-givers

Kamp Neufchäteau 2011

Lotte stelt zich kandidaat voor America's Next Top 
Model?!!

21 /07/’11: donderdaa:

Dit was de dag toen het 
allemaal begon. We spraken 
zeer vroeg af op het kerkplein 
want vandaar uit zou onze 
spectaculaire reis naar Amerika 
beginnen. We hadden geluk 
dat niemand zich overslapen 
had (op 1 enkeling na, leider 
Sander). Om kwart na 8 zagen 
we de eerste stoere 
rugbyspelers en sexy 
cheerleaders het kerkplein 
verschijnen. Na afscheid te 
nemen van de mama’s en 
papa’s konden we de trein op.
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Om wat voor afwisseling te zorgen, hadden jullie leiders er voor 
gezorgd dat onze tweede trein een Harry potter trein was. Eentje 
met cabines waar je van de zetels een bed kon maken. Enkele 
meisjes vonden het wel fijn of van zo'n hokje een beautysalon te 
maken, (als de NMBS ooit klaagt voor nagellak aan de zetels... 
we weten u wonen M-L.R.;)) Na een lange reis komen we aan in 
Neufchateau waar de andere leiders ons aan het opwachten 
waren om ons de weg te wijzen naar onze kampplaats. Eens daar 
aangekomen werden we welkom geheten door de zeer 
sympathieke baas van het domein (huhummm...). Na zijn uitleg in 
het goed verstaanbaar Frans en de kennismaking met zijn honajes, 
zijn we onze valiezen gaan uipakken en onze tenten gaan 
opstellen.
’s Avonds hebben de kookouders lekker voor ons gekookt 
,hmmmml
Onze jonggivers waren na een helse dag zeer moe en waren ook 
zeer braaf gaan slapen.

22/07/’11: vriidaa

Na het ontbijt waren we 
begonnen met de opbouw van 
onze shelter. Grote plannen 
vraagt grote arbeid. Zo zijn we 
als team begonnen met balken 
sleuren en technisch zeer 
goede sjorringen te maken ;). 
Helaas heeft het toen bijna heel 
de dag geregend en sommige 
van onze jonggivers 
reageerden niet goed op dit 
tegenstrijdig zomerweer. Zo 
heeft C. Mertens deze dag 
meerdere keren de grond 
gezoend en van kleren mogen 
verwisselen.
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De opbouw van de shelter heeft een hele ochtend en middag in 
beslag genomen maar het resultaat mocht er zijn! Voor J.Deprez 
was het een zeer speciale dag want het was namelijk zijn 
verjaardag!
Met een mooie kroon op zijn hoofd, mocht hij de kaarsjes uitblazen 
die op zijn 'taart' stonden. Hip hip hoera!
's Avonds hebben wij zijn verjaardag gevierd met een klein feestje. 
We speelden 3D-twister, deden de limbo en aten lekkere 
chocoladepudding.

23/07/11: zaterdag

Nu alles volledig 
geïnstalleerd was, 
konden we beginnen 
met het echte werk. We 
besloten om op deze 
dag is een kijkje te gaan 
nemen aan de 
amazonerivier.

Met onze fiets en “De enige echte zodiak” trokken we naar de 
andere kant van Neufchateau waar een vergelijkbare rivier te 
vinden was. Enkele stoere jonggivers durfden, ondanks het weer, 
het bootje te betreden.
Sommige kregen niet genoeg voldoening om enkel te varen maar 
wouden ook zwemmen! Jorg en Lotte hebben toen een heel stuk 
gezwommen! Ook Jefke heeft zich gesopt in het koude water. 
HEROS!
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24/07/’11: zondag

Onze 3daagse ging van start.
We stapten even af van het 
thema Amerika en we gingen 3 
dagen meedoen met de Tour 
d’Ardenne. De jonggivers 
werden ingedeeld in drie 
groepen, de smiley's, de kruisjes 
en de hartjes. Tijdens onze toch 
werden er een paar wedstrijdjes 
gehouden tussen de 
verschillende groepen.
De eerste dag gingen we naar Libramont want daar vond in die 
periode de gigantisch grote jaarmarkt plaats in combinatie met 
een kermis. We waren van plan om een slaapplaats te zoeken en 
nadien gezellig rond de hangen op markt en de kermis. Dit plan 
draaide helaas anders uit. Uren en uren hebben we gezocht voor 
een slaapplaats. Niemand wou ons binnen (wat heel raar is met 
zo'n bende leuke mensen ;)).
Uiteindelijk hadden we iemand 
gevonden die alleen de meisjes binnen 
wou. We zijn nadien nog even verder 
gaan zoeken voor met een slaapplaats 
waar we met z'n allen konden gaan 
liggen maar dat was tevergeefs. Onze 
buikjes kregen ondertussen heel erg veel 
honger dus besloten we maar om 
frietjes te gaan eten. Het was 
ondertussen al behoorlijk laat en gingen 
we terug naar de mevrouw die enkel de 
meisjes binnen wou.
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Toen ze hoorde dat de jongens nog altijd geen slaapplaats 
gevonden hadden, brak haar hartje. Uiteindelijk mochten we 
allemaal binnen en hebben we heel haar living en keuken 
ingenomen met matjes,slaapzakken en rugzakken. Die nacht was 
de warmste nacht dat we tot hier toe al hadden gehad!
Dank u Annie!

25/07/' 11: maandaa

Na een lekker ontbijtje waar 
Annie, onze gastvrouw, voor had 
gezorgd, gingen we terug onze 
fiets op. Omdat we de dag 
ervoor niet naar de jaarmarkt 
konden gaan, wouden we 
vandaag er zeker van zijn dat we 
zeker iets leuks zouden kunnen 
gaan doen. We lieten daarom 
onze fietsen zeer goed beveiligd 
achter aan het station van 
Libramont en namen de bus 
richting Bouillon.
Vanaf 's middags werd er toen gezocht naar een slaapplaats. 
Ook hier bleek dat niet de gemakkelijkste zaak te zijn. Overal 
liepen jeugdbewegingen rond, die waarschijnlijk, net zoals wij een 
slaapplaats aan het zoeken waren. Na lang zoeken hadden we 
nog steeds niets gevonden maar besloten we eerst naar het fort 
van Bouillon te gaan voor het te laat was. Daar hebben genoten 
van ontelbaar veel oude stenen en heuse roofvogelshow. Enkele 
jonggivers (Dries en Jeroen) mochten naar voor komen om kennis 
te maken met 1 van de heel gevaarlijke of iets minder gevaarlijke 
roofvogels. Na dit spectacel was het weer etenstijd.
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Tegen een lekker pizza zeggen wij geen nee!
Na onze buikjes rond gegeten te hebben, moesten we verder 
zoeken naar een slaapplaats. We vonden nog altijd niets. We 
gingen eens horen bij de plaatselijke voetbalclub of we daar niet 
eens mochten gaan slapen. Dat was in het begin geen probleem 
tot onze contactpersoon langs de achterkant van het 
douchecomplex was gaan lopen. De andere voetballers die er 
toen nog aanwezig waren zeiden dat er nog een andere 
jeugdbeweging kwam, dus dat de hoge overdekte tribune niet 
meer gebruikt kon worden. Toen iedereen van de plaatselijke club 
weg was, zagen we nog een klein kantinnetje verder op het veld 
met een afdakje. We besloten dat we daar konden onder konden 
gaan liggen, iedereen droog onder het afdak en koud was het 
niet dankzij het goede weer en de dicht bijeen gelegde matjes! 
De leiding bleef heel de nacht wakker om een oogje in het zeil te 
houden. Ook de jonggivers hun slaappatroon werd nauwlettend 
in de gaten gehouden. We hebben deze nacht gemerkt wie de 
grootste snurkster is!

2&/07/'11: dinsdaa

Na een goede nachtrust keerden we 
terug naar onze fietsen in Libramont. 
Omdat het onze laatste dag van drie 
daagse was, moesten we 
terugfietsen naar onze kampplaats in 
Neufchateau. Het was dus ook de 
laatste dag van Tour d'ardenne.
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Er werden heel was broekjes uitgedeeld die moesten aangedaan 
worden tijdens het fietsen, het broekje van de snelste trapper, de 
grootste achterblijver, de fietskluns enzovoort..!
Toen we aankwamen hebben we lekker gegeten onder onze 
shelter en snel gaan slapen want we waren heel moe!

27/07/’11: woensdag

Vandaag mochten we wat 
langer slapen na een leuk 
maar zwaar drie daagse.
Na lekker ontbeten te 
hebben, transformeerden 
we ons in echte cowboys.
De ene zag er al wat 
gevaarlijker en stoerder uit 
als de andere.
Op muziek van de far west werden er twee kampen verdeeld en 
speelden we een heus cowboy bosspel. Ook op het plein bleven 
we in onze cowboy rol en speelden we ruwe spelen. Helaas is toen 
de hoed van leidster Kaat in twee gescheurd met dank aan wilde 
jonggivers;)
Ook hadden we vandaag Braziliaanse maskers gemaakt. Het 
maken van deze maskers heeft bij sommige letterlijk (bloed) zweet 
en tranen gekost! (Onder het motto: voor schoonheid moetje 
lijden) 's Avonds hebben black box gespeeld en we zijn toen heel 
wat te weten gekomen!!
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28/07/’11: donderdag

Groepsdagü! We 
speelden in de 
voormiddag heel was 
massaspelen . ‘s middags 
trokken we met z’n allen 
naar de voor ons reeds 
gekende rivier in 
Neufchateau.
Daar hadden we ons geïnstalleerd op het strandje. Na een hele 
middag te zwemmen trokken we terug naar de kampplaats en 
kregen we weer lekker eten. 's Avonds vond de spectaculaire 
miss en mister amerika verkiezing plaats. Er werden koppeltjes 
gevormd (ook was er 1 homokoppeltje, die uiteindelijk zeer goed 
scoorde!!) Na heel wat grappige opdrachten was er een 
winnaarkoppel uit de bus gekomen!
Jefke en Eva mochten zich vanaf toen de enige echte miss en 
mister Amerika noemen. Een dikke proficiat!

29/07/ 11: vriidaa

Op deze dag kregen onze 
jonggivers het genoegen om 
een opleiding te krijgen tot 
rasechte navy seals.' S morgens 
werd er gewerkt aan het 
vertrouwen tussen de 
teamleden.

's Middags begon de echte opleiding. De namen werden 
veramerikaanst en er werd discipline aangebracht. Ook werd het 
officiële Navy seals lied aangeleerd. 1 Wij zijn van de navy seals, 
guj kunt ons nie aan, kzou m aar uit de pad gaan of ge gaat er 
allem aal aan. ’
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Soldaat Runey (R.Peeters) had wat moeilijkheden met het 
aanleren van de tekst maar uiteindelijk was het haar toch gelukt. 
Wanneer er niet geluisterd werd, werd er ingegrepen natuurlijk: 
(foto) rupsstrof. 's Avonds was ons streefdoel oriëntatie. En wat is er 
beter om op oriëntatie te oefenen dan een dropping? We werden 
geblinddoekt en kregen een mooi fluovesfje aan en werden 
nadien een heel stuk verder gedumpt. We vonden redelijk snel de 
weg terug! Dat hadden we goed gedaan!! Na een hevige dag 
kropen we onze slaapzak in.

30/07/'11: zaierdaa

Het was helaas onze laatste hele dag!
We begonnen de dag met een dorpspel in Neufchateau. We 
verzamelden 10OOOOOOhandtekeningen en kilo’s haren, telden wc- 
rollen, plaste in een fles ?!( hé S.Peeters).
Toen het spel gedaan was, keerden we terug naar de 
kampplaats. Na het eten werd de shelter afgebroken en 
oefenden we onze dansjes, toneeltjes,., in voor het kampvuur.
Na de lekker bbq gingen we rond het vuur zitten en kon de 
kampvuuravond van start gaan.
Toen de kampvuuravond er op zat, zaten we nog even samen en 
werden de kampaandenkens uitgedeeld.

41



Jong-givers
31/07/’11: zondag

Oh ®  , laatste dag!
We ruimden met z'n allen de kampplaats op en wachtten op de 
bus die ons terug naar het vredige Ravels zou brengen. Vlak voor 
we de bus instapten trokken we nog onze laatste groepsfoto.

"Hoe Siebe staat er niet op?!"
"Ja dieje was aan het playen met givers!"

We vonden het een heeeeeeeeeeeeeel leuk kamp!! Bedankt!
Jan, Sander en Kaat!

42



Jong-givers

43



Jong-givers



Jong-givers



Jong-givers



Givers
Donderdag 21 juli - Floor 
Ravels- Hogerheide

We vertrokken om 9u aan het kerkplein en fietsten langs de vaart 
en de Lilse Bergen. Nu heb ik ook een nieuwe weg naar de Lilse 
Bergen ontdekt. In het begin kregen we een verrassing van de 
leiding: een huisdier, een fret!. We noemden hem eerst 
‘familiebak' (een ideetje van de leiding), maar dat vond ik niet 
zo'n mooie naam. Dus verzon ik de naam Freddie, wat veel 
toepasselijker was. De meeste waren er in het begin bang voor, 
maar nu is iedereen er aan gewend. Toen we gingen eten, kregen 
we de opdracht om 2 wensen op te schrijven. Dat vond ik heel 
moeilijk. De wens van Lise was om op de kop van een giraf te 
gaan zitten. Toen lieten we Freddie los op de tafel. Hij plaste op de 
boekentas van Wietske en deed zijn behoefte in het midden van 
de tafel. Alle mensen zegden ons dag en waren verwonderd van 
onze Freddie. In het begin was er een rare meneer die iets te 
geïnteresseerd was in de Freddie. Freddie vindt de fietstocht niet 
zo leuk. Ik hoop dat hij levend aankomt en ik hem mee naar huis 
mag nemen. Het fietsmandje van Ruben viel de heel de tijd van 
zijn fiets dus dat lieten we achter. Jolien werd een beetje 
vervelend van mijn gezang, gelukkig was het maar voor even. 
Daarna vond ze mij terug leuk. We fietsten en fietsten 70kmü! Heel 
vermoeiend. We hebben allemaal pijn aan onze poep. We waren 
blij dat we de Nederlandse vlag zagen hangen. Nadat we onze 
fietsen hadden neergezet, wandelden we naar een slaapplaats. 
Daar zetten we onze tenten op en terwijl wij kookten, kwam een 
lichte regenbui voorbij. Ik heb lekkere ajuin gesneden. We hebben 
heerlijk gegeten. Echt spek voor de bek! En Freddie had ook lekker 
gegeten. Rundergehakt, aangeraden door een slager die 
toevalig ook een fret had.
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Na het eten hebben we het dorp verkend en een spelletje 
gespeeld op het plein. We kwamen Hollanders tegen en gingen 
terug naar onze tent. We zaten allemaal in één tent terwijl Ruben 
een boek voorlas (dat hij zelf heel mooi vond). Wij vonden het een 
leuk voorleesmoment. Toen deed ik mijn pyjama aan en ging in de 
tent liggen, waar we ontdekten dat de tent een zakje had. 
Slaapwel!

Uitspraak van de dag:
Wietske Janse: ‘Als je je grenzen goed  aangeeft, hoef je geen  
muren te bouw en .'

Vrijdag 22 juli -  Yanne

Hai, Hai, er is weeral een dagje voorbij, yippie! Ik zal de dag eens 
voor jullie ontleden. Eerst en vooral stonden we op. En helaas 
pindakaas regende het weer! Maar ja we moesten verder. We 
vertrokken vol goede moed naar de Cl 000, de winkel! Daarna 
gingen we ontbijten en wat later zaten we weer op onze zadel 
met onze pijnlijke konten. Heel pijnlijk, wees daar maarzeker van! 
Maar wij zijn geen platte kaasjes, dus beten we door en fietsten 
we, fietsten, en fietsten ... heel ver. We waren op een gegeven 
moment verkeerd gereden en dat was zowiezo door Ruben en 
Bart. (Yanne vergat blijkbaar dat wij, Bart en Ruben, helemaal 
achteraan reden en dus niet de daders van dit voorval kunnen 
zijn) Ineens stonden we aan een snelweg bij de grens van België. 
We namen dan maar een lange pauze en trokken weer op pad. 
Toen we eindelijk terug zeker waren op de goede route te zitten, 
deed de wind lastig. Hij was blijkbaar niet onze vriend.

48



Givers
Na enkele uren in de wind te zijn geweest, hielden we een pitstop. 
We klommen op een dijk en daar was de Westerschelde. Kei 
mooi! Om daar te komen moesten we wel eerst een hoop trapjes 
op en dat voelde wel een beetje raar aan de benen. Heel hard 
lachen. (Strijkplankje nodig?) Uitgerust trokken we weer verder.
Met zingen en dansen op de fiets kregen we het snel warm, want 
het was heel koud geworden. Niet veel later kregen Janne en 
ikzelf het geweldige idee om te eten. We hadden een mooie plek 
gevonden met zicht op zee, lekker gezellig! We lieten de fret zijn 
beentjes strekken. Hij maakte dankbaar gebruik van zijn vrijheid. 
Soms liep hij wel een beetje verder dan we hadden gezegd. Na 
de rit van de dag gingen we een slaapplaats zoeken. En met 
succes konden we na een uurtje al terug naar de leiding gaan 
met deze blije mededeling. We gingen naar de mevrouw waar 
we mochten blijven slapen. Daar aangekomen mochten we 
binnen slapen! Eerst gingen we nog eten op een pleintje en 
daarna was de dag om. We gingen terug naar de mevrouw om 
te slapen.

Zaterdag 23 juli -  Jolien 
Schravenpolder -  Goes

We vertrokken 's morgens vroeg al om 8u. We hadden bij heel 
lieve mensen geslapen. Ze hadden ons drinken meegegeven voor 
onderweg. We reeds dus eerst maar eens naar de supermarkt om 
eten te kopen voor heel de dag door te komen;. Dichtbij de 
supermarkt was een pleintje waar we ontbeten. Daarna reden we 
naar Goes. We moesten door 2 tunnels. Om elf uur kwamen we al 
in Goes aan. Daar hebben we een tijdje bij de kerk op een 
muurtje gezeten, genieten van de enkele zonnestralen.
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Toen moesten we aan onze ‘twaalf werken’ werken. We doken 
meteen de winkelstraat in. Daar vonden we een Kruitvat. Iedereen 
kocht een zak snoep, waarna we aan onze eerste opdracht 
begonnen: ‘verkoop een zelf gemaakt kunstwerk’. Uit een 
plastieke flesje van Floor hadden we een bloem gemaakt. Die 
hebben we dan kunnen verkopen voor 2 cent. Daarna gingen we 
opzoek naar een bakker, want ja bakkers verstoppen zich altijd 
goed. We moesten 10 broden bakken, maar geen enkele bakker 
wou ons helpen, snik. Toen verzamelden we terug bij de kerk waar 
Bart en Ruben zaten te wachten. Bart bedacht een spel met post- 
itjes. We moesten ons in groepjes verdelen van 2, Yanne en Lise, 
Janne en Floor, Jolien en Wietske en Bart en Ruben. Eerst 
vertrokken Yanne en Lise met een blokje post-its op weg die ze 
overal kleefden. Zo konden de volgende groepen de weg vinden. 
De tweede groep moest de plakkertjes zoeken en op de oneven 
nummers een vraag schrijven. De derde groep moest ook weer de 
plakkertjes zoeken en op de even nummertjes de antwoorden 
schrijven op de vragen. De laatste groep, Ruben en Bart, moesten 
de papiertjes zoeken en ze mee terug nemen. Al snel liep het spel 
echter in het honderd omdat de papiertjes gingen waaien. Na het 
spel gingen we terug naar de kerk. Daar besloten we te gaan 
zwemmen. In het zwembad waren twee verschillende baden en 
ook twee verschillende glijbanen. En daar gingen we natuurlijk 
direct in de overtreding. Na een paar keer van de glijbaan te 
hebben gegleden, namen we een duik in het grote bad. Daar 
zwommen we even rond, sprongen we van de rand en doken we 
wat. In dat zelfde grote bad lag een groot
opblaashindernissenparcours. Daar hebben we een tijdje op en af 
gesprongen tot we op het idee kwamen om 3 tegen 3 te doen; 
Elkaar er dus gewoon afduwen en trekken. De ploegen waren: 
Janne-Jolien-Lise tegen Yanne-Floor-Wietske.

50



Givers
Na het zwemmen reden we naar het Poelbos. Daar hebben we 
op een open plek gegeten. Na het eten hebben Ruben en Bart 
een plekje in het bos gezocht voor te overnachten. Toen we een 
plekje hadden, zetten we onze tentjes op en lazen Ruben en Bart 
nog een verhaaltje voor.

Zondag 24 juli -  Janne

Toen we deze morgen optonden in het Poelbos regende het en 
alles was nat. Niet iedereen was dus even goed gezind. We 
hadden alles opgeruimd en vertrokken opnieuw met de fiets.
Maar toen we juist waren vertrokken en we reden over een klein 
bruggetje schoof Wietske uit en voel op haar zij. Het was de schuld 
van Floor. Gelukkig deed het geen pijn. We fietsten verder. We 
aten aan een fietsenstalling naast de snelweg en daarna moesten 
we over de Zeelandbrug en die is 6km lang!!! Floor en Lise 
dachten dat het heel zwaar ging worden, de anderen zaken het 
volledig zitten. Toen we eenmaal op de waren ging het heel vlot, 
want we hadden de wind in de rug. We hebben ook een foto 
getrokken met de zee op de achtergrond. Na die 6 km brug 
kwamen we aan in Zierikzee, daar moesten we een slaapplaats 
zoeken. Eerst speelden we nog een paar spelletjes op een pleintje. 
De slaapplaats zoeken duurde lang. We hadden twee huizen 
gevonden: 1 binnen in een mooi huis en 1 buiten bij de familie 
Flodder, die het heel leuk vonden dat we daar zouden blijven 
slapen. We wisten niet wat kiezen. Eigenlijk sliepen we het liefst 
binnen. De leiding was redelijk boos omdat we zo kieskeurig 
waren. En hun zolang had laten wachten. De leiding had een 
voorstel: of goed slapen en een saaie avond beleven, of koud en 
hard slapen en nog iets gaan doen ’s avonds.
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Zo dat was snel beslist. Het werd de familie Flodder. We reden er 
naar toe en zetten onze tentjes op en maakten spaghetti. Ruben 
had het 2 keer laten overkoken., maar toch was het lekker. We 
wasten af en trokken de stad in. We speelden een paar spelletjes 
want er was helemaal niks te zien. We rusten uit op een bankje 
aan de zee en oefenden onze tuf-kunsten. We speeltjes nog wat 
spelletjes die Bart verzonnen had. Alles wat of wie we 
tegenkwamen of wat we deden zag er gay uit: ZIERIKZEE = GAY. 
Stad van eenhorens, regenbogen, roze ....
We gingen op zoek naar een café. We vroegen raad aan een 
jong koppel. Die vertelden ons dat we in de ‘Vlinder’ moesten 
wezen. Wat we dan ook deden. Het was er heel gezellig. We 
kregen allemaal 2 pintje. Yanne ging 5 keer naar de wc en viel 5 
keer over dezelfde trede. Omdat Yanne al aangeschoten was, 
heeft Bart een halve pint van Yanne gedonken. De rest was nog 
heel normaal. We babbelden over leuke dingen en kwamen te 
weten wat de meeste leiding over ons dacht, redelijk positief. Om 
half elf 's avonds gingen we weer terug naar de tuin van de 
familie Flodder; We deden allemal onze pyjama aan en maakte 
ons klaar om te gaan slapen. We wensten elkaar nog een goed 
nachtrust toe en vertrokken op reis naar dromenland.

Maandag 25 juli -  Wietske

Zon. Eindelijk zon. Het is 9u ’s morgens en de zon schijnt, we 
worden wakker in de tent in de tuin van de familie Flodder. Als 
alles opgeruimd is fietsen we naar de Albert Hein om eten te 
kopen. Daar zit een bedelaar op zijn instrument te spelen en hij 
keek ons soms heel eng aan. We aten alles op aan de kaai van 
Zierikzee en zaten pas om 11 u weer op onze fiets.
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De leiding had al gezegd dat we misschien in één keer tot in 
Antwerpen zouden fietsen, maar ik dacht niet dat we dat nog 
zouden doen, want het was bijna middag. Maar we gingen het 
dus toch doen! Wel lOOkm! We namen we een stukje een 
veerboot; Eigenlijk moesten we een andere boot nemen maar die 
vaarde niet op maandagen. Tijdens de vaartocht speelden we 
spelletjes zoals Big Booty en nog iets anders. Toen we terug aan 
wal konden in een andere haven moesten we uit de boot 
stappen met onze fietsen. Maar de boot lag niet helemaal tegen 
de kant, dus moesten we eigenlijk springen. Goed en wel aan de 
wal was hef tijd om te eten. Iets verderop zat een groep jongen 
yoghurt te slurpen en ze vonden zich heel stoer. Toen ze langs 
kwamen riepen ze: ‘Ga toch lekker fietsen joh!' en Floor riep terug: 
"Gaatguj nog ma wa yoghurt eten!’ Iedereen ging strijk (plank) 
natuurlijk. We fietsen na het eten door en kwamen raar maar waar 
hetzelfde groepje jongens tegen. Toen Yanne met haal fietsbel 
belde gingen ze expres traag voor ons fietsen. We staken ze weer 
voorbij en ze vroegen waar we naartoe gingen. Wij riepen in koor: 
Naar Antwerpen!’ Waarop zij riepen: ‘Oh naar Bobbejaanland?!'
En daar was de strijkplank weer. De jongens gaven op en wij 
fietsten weer verder. Na een tijdje te fietsen, zagen we de 
kerncentrale van Doel al voor ons liggen. En daarachter lag 
Antwerpen. Iedereen haalde al opgelucht adem, maar Doel was 
blijkbaar groot. (Grote dingen zijn van op verre afstand al 
zichtbaar aan de horizon.) Het begon dan ook nog te regenen en 
iedereen had pijn aan zijn kont en honger. Maar we moesten 
verder, dus bleven we door de eindeloos lijkende industriestad 
rijden. En toen, op een gegeven moment, zagen we de Onze- 
Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen voor ons opduiken. 
Eindelijk! We fietsten en fietsten tot we er waren, onder de tunnel 
door en dan een slaapplaats zoeken. We zagen een gebouw van
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de zeescouts en gingen vragen of we er een nachtje mochten 
slapen. Maar ze waren daar bezig met opnames van een film, dus 
dat ging niet. Toen zagen we een ander gebouw van de 
zeescouts, maar daar was niemand thuis. Dus trokken we naar de 
camping. We zetten onze tentjes op en wachtten tot Femke zou 
toekomen. We vlogen allemaal op Femke toen ze aankwam. Nu 
konden we eindelijk eten. We vonden een frituur tussen twee 
kermiskramen in en bestelden friet. In een kermiskraampje zagen 
we een BV, niemand minder dan Bert Vandenbosche van 
‘Familie’! Sommige waren helemaal onder de indruk, maar 
durfden geen hallo te zeggen. (Ze vergaten zelfs te eten, en dat 
voor hoe noemt hij weer van de tv?!) Toen alles op was, trokken 
we terug naar de camping. Daar douchten we. Schoon en wel 
kropen we in ons tenjte, wat in ons tentje wel wat krapper was nu 
Femke ons had vervoegd. En we vielen in slaap.

Dinsdag 26 juli -  Lise

We stonden op in de camping, maar hadden uitgeslapen. Dus we 
hadden heel veel honger en gingen naar de winkel. We reden 
naar een parking naast de Schelde met al het lekkers. We konden 
er alle boten zien. We aten op een grote bank. Er was lekkere 
fruitsap en appelsap en we kregen ook een nectarine. (De fruitsap 
werd bevuild door de chocomond van Floor.) Daarna gingen we 
een spel spelen in Antwerpen. Wietske en Jolien gingen plakkertjes 
hangen, ik en Yanne moesten die plakkertjes zoeken en er een 
vraag op schrijven, die Floor, Femke en Janne dan moesten 
beantwoorden wanneer zij er langs kwamen. Daarna kwamen we 
met z’n allen samen en moesten we een aantal opdrachten 
uitvoeren.
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We moesten heel Antwerpen rond fietsen om tips te zoeken voor 
onze eindlocatie. Het ging vlot! We hadden de eindlocatie 
gevonden; het portaal van de kathedraal. Op onze zoektocht 
kwamen we de scouts van Beerse tegen, onze oude vrienden van 
op gouwweekend. Dat was grappig.
Ze vroegen om te muilen op de foto. (muilen = vuil kussen) Maar 
natuurlijk zeiden wij daar nee op. Na de zoektocht gingen we naar 
de Delhaize, daar kochten we eten. Het was: aardappelen, 
worteltjes, ajuinen, gehakt, spek, soep en water. We reden terug 
naar de camping en begonnen meteen te kokkerellen. We 
schilden de worteltje en aardappelen. Jolien kon niet zo goed 
schillen, want de worteltje werden kleine vierkantige dingen. 
Wietske mocht de gekookte aardappelen pletten tot puree. Het 
was zeer lekker! Daarna deden we de afwas op de verkeerde 
plaats. Wat waren we stout! ’s Avonds gingen we naar het strand: 
Sint-Annekesstrand. We lieten de fred zijn beentjes nog eens heel 
goed strekken en hij vond het heel leuk. We namen wat foto’s.
(Die heel slecht gelukt zijn.) We speelden weerwolven en andere 
spelletjes. Toen gingen we terug naar de camping; We dronken 
daar nog een blikje frisdrank, lekker! Toen gingen we slapen.
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Eten, weeral

Met de wind in de zeilen op de Zeelandbrug!

56



Givers

57



Givers

Beste givers,

De dagen worden reeds frisser, de nachten langer en de zomer 
lijkt al een ver verleden. Inderdaad, het nieuwe scoutsjaar staat 
weer voor de deur. Jullie zijn echter een zeer gelukkig geprezen 
generatie. Na een donkere, kille en zwarte bladzijde in onze 
givergeschiedenis, zijn jullie de eersten die terug zullen mogen 
proeven van het Ierland avontuur. We vallen meteen met de deur 
in huis. Zoals jullie vast al wel gelezen hebben in deze Klepper, 
draait ons jaarthema dit jaar rond armoede. Maar niet getreurd, 
wij gaan er iets aan doen. Ook wij beginnen dit jaar als arme 
stakkers, maar we (jullie ©) zullen dit jaar onze eigen boterham 
moeten verdienen. Een lerlandkamp kost immers veel geld. Maar 
we hebben er vertrouwen in en we gaan de noodzaak proberen 
koppelen aan veel plezier. Hoe dit alles verder in zijn werk gaat, 
zullen jullie, givers, tijdens het jaar wel merken.
Hoewel Ierland de klap op de vuurpijl moet worden, draait ons 
jaar natuurlijk niet helemaal daar rond. We gaan tijdens het jaar 
ook een heleboel andere supervette dingen doen. Om te weten 
welke activiteiten dit zoal zijn, zal je elke week moeten komen. Het 
leidingsteam dat voor jullie klaarstaat heeft ondertussen samen al 
een 16 jaar ervaring als leider. Da's gene kattepis!
Goed, dit is voorlopig alles wat we hier gaan lullen...
Het enige wat ons nog rest te zeggen is: wij zijn er klaar voor, 
hebben er heel veel zin in en hopelijk jullie ook!

3 stevige linkers,

Kristof, Ruben en Tinne
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Subject: Kristof Van Wetering 
Totem: perfectionistische secretarisvogel 
Date of birth: 04-07-1988 
Sex: ja
Location: West-side motherfuckers 
HQ: Jinco, achter den toog
Crime: hier kan ik helaas niets over zeggen, confidential: what happens 
in ... stays in ...
Best performance: Giverkamp '08, vlotten op de Semois, fietstocht van 
440 km (Ravels-Herbeumont-Bouillon-Andrimont)
Least performance: Scherpenheuvel '10: opgave wegens blessure 
Afraid of: beesten met meer dan 6 poten 
Likes: Frietjes op vrijdagavond
Dislikes: Politiekers die denken dat ze de wereld gaan verbeteren 
Shoesize: 44 (en je moet Ruben niet geloven)
Best camp: Ireland ’04, onvergefelijke tochten, paradijselijke natuur,
puur scouting
Idol: CEO InBev Belgium
Relationships: I (vaste relatie, meer dan 6,5 jaar)
Best booze: Beer 
Worst booze: Tequila
Quote: "Moten, makkers, mastworp" check uw trui, jaja hij komt van mij
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Subject: Ruben Van Nooten 
Totem: Avontuurlijke Spreeuw 
Date of birth: 15-08-1988 
Sex: soms (zelden)
Location: East-side ‘til I die 
HQ: Jinco
Crime: schriftvervalsing. Ik teken te veel contracten die ik niet naleef.... 
(Jinco, ask Inga)
Best performance: voettocht naarScherpenheuvel '10
Least performance: afwezigheid op het ‘Spaceweekend’ vorig jaar.
Afraid of: kapoenen
Likes: chiromeisjes
Dislikes: chirojongens
Shoesize: 44
Best camp: Ierland ‘04
Idol: twijfel tussen Mahatma Gandhi en Batman 
Relationships: n-i u+rw» II (de laatste 2,5 jaar)
Best booze: bier 
Worst booze: bier
Quote: “Je sfopt niet met spelen omdot je oud wordt. Je wordt oud 
omdat je stopt met spelen."
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Subject: Tinne Baelemans 
Totem: In process..
Date of birth: 14/04/198?
Sex: Ja
Location: Waar? Dat ga ik niet aan 
uw neus hangen.
HQ: Oh Oh Jinco!
Crime: Liedjes van de Backstreetboys 
tot in de perfectie kunnen 
meezingen.
Best performance: Scherpenheuvel 
2010
Least performance: De dag daarna.

Afraid of: Grote neuzen.
Likes: donkere chocolade, zon, sneeuw, lachen 
Dislikes: geen of witte chocolade, regen, niet lachen 
Shoesize: 39 of 40: afhankelijk van het model.
Best camp: ANDRIMONT, in onze put.
Idol: Annette, de kip die niet meer legt, maar superhoog kan 
vliegen.
Relationships: 1 (9 maanden!)
Best booze: red red wine
Worst booze: alle dranken die te zoet zijn
Quote: “I am  a lucky bastard!"
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Dagboek jinkamp Italië

Zonda#-17 julO
De wekkers lopen af rond den fweeën het is nog vroeg in de 
morgen of vroeg in de nacht het hangt er vanaf hoe je het bekijkt. 
Om 3 uur staan we allemaal voor onze mooie Ravelse kerkentoren 
van uit hier vertrekken we richting
Charleroi. j
Na een lange vermoeiende rit zien '4 , 1 , f|

de komende 12 dagen niet te moeten zien.
In het vliegtuig maakte de stewardess Tinne wijs dat het vliegtuig 
naar Dublin gaat i.p.v naar Rome. Met zo een mopje kon Tinne 
duidelijk niet lachen ze heeft van heel de vlucht de stewardess 
niet meer aangekeken.
Ting: gordels terug aan we gaan landen.
Tinne & Mieke zaten langs de goeie kant zij hadden al meteen 
een zicht op Rome o.a. het Coloseum, Sint Pietersbaseliek, het 
kunstgebit.
Aangekomen op Italiaanse grond gingen er meteen de aantal 
kledinglagen die we in België groots nodig hadden uit.
Vanuit de luchthaven pakte we de bus richting het centraal 
station van Rome. Van hier pakte we de trein richting Napels.
Deze rit duurde lang heel lang twee en een half uur. Dorien had al 
snel een probleem ze moest plassen. Wc in de trein was er niet dus 
er zat maar 1 ding op en dat was ophouden.

we de vliegtuigen staan. 
Inchecken, bagage afgeven, even 
aanschuiven en we kunnen 
instappen. We snuiven die laatste 
regendruppels op en hopen deze
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Dorien was dan ook heel blij dat we anderhalfuur later het station 
van Napels binnenreden. Vanuit Napels stond er nog een korte rit 
van 20 min op het programma en dan waren we eindelijk op onze 
bestemming POMPEI.
In Pompei aangekomen hebben we onze tentjes voor een eerste 
keer in pracht en praal opgesteld.
Na de dichtstbijzijnde winkel opgezocht te hebben. Hadden we 
nog geen gasbusjes dus besloten we ons verblijf in Italië goed in te 
zetten en een heerlijke pizza te eten. Hierna deden we nog enkele 
spelletjes en kropen we allemaal moe maar voldaan in onze 
tentjes zodat we fris en monter aan onze tweede dag in Italië 
konden starten.

M a & v u lc L g '1 8  J u lO

We werden vandaag al snel wakker door het zonnetje dat op 
onze tent gebrand stond de liters zweet droop van ons lichaam. 
Goedemorgen, Italiaanse zon! Na 
een frisse douche starten onze 1 ste 
echte dag in Pompei. De boys 
vertrokken richting de winkel en dat 
vonden de dames natuurlijk niet erg 
zo konden wij onze vuile kleren al 
uitwassen.
Na de heerlijke broodjes belegd met kaas, hesp of salami konden 
we starten aan het culturele deel van ons kamp. We bezochten 
vandaag de ruïnes van pompei. Langs de kant van pompei ligt de 
vulkaan de Vesuvius. De Vesuvius is uitgebarsten in augustus 79 
hierbij kwam Pompei onder een dikke as laag te liggen vele 
mensen stierven. Die plaatsen van toen zijn nu toegankelijk voor 
ons en deze hebben wij vandaag bezocht.
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Eenmaal de ingang gevonden te hebben, bleek 
het te zijn dat we een geldig bewijs waar onze 
leeftijd op stond nodig hadden. Jammer, wij 
moesten onze passen afgeven aan de camping. 
Dus stond er niets anders op dan terug te moeter 

anders betaalde iedereen 11 € een heel verschil datje weet dat 
er sommige gratis binnen mochten. Tinne & Mieke besloten al snel 
hun duimpje op te steken en terug te liften. Dat lukte heel goed ze 
kwamen nog maar net terug op straat gelopen staken hun duim 
uit en hadden meteen touch. Ze stapte in de auto van een zekere 
Mario. De eerste knappe Italiaan dat Mieke tegen kwam. Terug 
hadden ze iets minder geluk daar voor gebruikte ze hun voeten. 
Eenmaal aan de ingang genoten de 3 jonge snotters onder ons 
van een gratis entree, de andere betaalde € 5 en ons Mieke 
betaalde omwille van haar leeftijd 11 euro maar liefst het 
dubbele. Tijdens ons bezoek konden we op alles een gepast 
antwoord vinden waarom het had gediend in hun tijd zoals de 
gaten in een muur juist kookpotten in een muur. Hier zette zij hun 
soep of maaltijd in zo bleef dat warm.
Maar een vraag reist ons nog na en ook nu als ik moet opschrijven 
komen er weer de wildste verhalen rond.
Op het einde van een weg stonden er telkens 3 blokken in het 
midden van de weg waarom dat deze diende was een goed 
vraag. Ruben: dat was geen weg maar een rivier 
en die blokken diende dat de mensen droog 
over konden steken. Mieke: De paarden werden 
door de blokken afgeremd zodat er niet te veel 
accidenten gebeurde. Tinne: het is een 
zebrapad.
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(de blokken dienden voor: Om de straten over te kunnen steken 
zijn er op veel p laatsen stapstenen. De wagens pasten hier precies 
tussendoor, om dat ze alle dezelfde asbreedte hadden. Bron: 
wikipedia)
Hierbij heb ik het dus opgezocht en bestaat er geen discussie 
meer over. Het is in grootste belang stapstenen zodat de mensen 
de straat konden oversteken.
Dat waren dan pompei en hun ruïnes. Hierna bezochten we nog

opeten. Ruben wordt de beste papa samen met Mieke die de 
beste mama wordt.
Tinne krijgt eerst huisje tuintje boompje kindje. Joren hecht veel 
belang aan zijn uiterlijk. Jasper is het grappigst en zal het eerst 
scheiden.
Hierna zijn de Jins moe en kruipen ze weer vredig op hun matje in 
hun tentje.

een terrasje. Gingen langs de winkel 
waar we nog wat spekjes en brood 
kochten voor bij de pastazakjes die we 
van België bij hadden. Na het 
avondeten speelde we black box. De 
gekste vragen met de gekste resultaten: 
Pieter kan het snelst een paprika

V C n id a 0 '1 9  J u lO

Dag 3 vandaag staat de beklimming van 
de Vesuvius op het programma. Na het 
ontbijt met als inhoud spek met ei en een 
broodje. Vertrokken we voor een zware 
beklimming dat was alvast zeker.
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De temperaturen waren serieus tegen het 
max. aan dus zweten was weer een feit. In 
eerste instantie kregen we een prachtig oud 
busje met een voldoende aan verluchting. 
Bleek dat na even siteseeing met het busje 
door pompei dat busje stuk was. Konden we in 
een echte reisbus waar een min. aan airco 

voorzien was. Tinne werd tijdens de busrit heel mottig. Eenmaal 
boven aan de top van de berg konden we verder te voet. leder 
ging op zijn eigen tempo naar boven. Boven aan de top 
ontmoette we elkaar terug. Het was een mooi uitzicht over de golf 
van Napels en de vulkaan uitbarsting was in drukwekkende 
diepte.
Na de beklimming konden we maar even 
uitrusten en meteen moesten we terug naar 
beneden want onze bus zou over een dikke 
15 min vertrekken. Doorgaan was dus wel 
de bedoeling. Enkel was dat niet echt 
simpel op de ondergrond die daar gelegen was. Het was een 
zandsteentjes ondergrond waarbij je goed moest zien hoe je ging 
het kon wel eens beginnen te rollen onder je voeten. Voorzichtig 
maar snel naar beneden was dus de boodschap.
We hebben het gehaald maar het was op het nippertje. Terug 
aangekomen in het dorpje wandelde we langs de winkel voor ons 
avondmaal: op het menu stond vanavond hamburgers. Na het 
avondmaal, de afwas, douch, en alle andere dingen die nog 
gedaan werden. Begonnen we aan onze eerste totemisatie. 
Vanavond werden Dorien en Jasper al wat meer in detail 
besproken. Na de totemisatie dronken we nog in gezelligheid een 
biertje en kropen vroeg in bed, Morgen vroeg uit de veren we 
gaan doorreizen.
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Wo&vibda#'20 juli/

Vandaag staat het doorreizen op het 
programma. Tenten afbreken, rugzakken 
inpakken, rugzak op de rug en

vertrekken maar. We 
stapte richting het 
station van Pompei 
dat een 500 m verder 
op de berg gelegen
was. De trein bracht ons naar Sorrento. Na een 
rit van 45 min kwamen we aan in Sorrento. Na 
een 20 min wandelen en af en toe een stopje 
bereikte we onze nieuwe mooie camping.

We stelde onze tentjes op. Enkel was de grond hier weer 
steenhard onze pikette geraakte de grond niet in de dames 
besloten hun tent goed op te stellen en gingen opzoek naar een 
hamer. Ze kwamen terug met een 
rubbere hamer. De pikette van de 
dames gingen in 1 rechte lijn de 
grond in. Joren weigerde de pikette 
met een rubbere hamer in de grond 
te slaan met gevolg 10 pikette schots 
en scheef. En nog is hij er van 
overtuigd dat een rubbere hamer 
niet werkt.
Oké tentjes check, matje opgeblazen met slaapzak er op check. 
Dan snel naar het zwembad. Tinne & Mieke besloten eerst nog 
achter gasbusjes en eten voor vanavond te gaan zoeken. Later 
lagen we met zen alle even aan het zwembad.
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De avondduister viel over Sorrento vanavond stond er een terrasje 
op het programma, na ons drankje terug naar de camping, 
Slaapwel!

VoneLerda#'21 juJU/
f . ' , |1 «  Na wat bij geslapen te zijn begon er

weer een nieuwe dag met het 
italiaanse zonnetje. De boys lagen al 

' aan zwöf^bad lang uit. Tegen een
WéCm* / H H H  uur of 3 trokken we naar het stadje om

gaan
zien hoe het er in sorrento aan toe 

ging. We hadden er al meteen 
onze naam gedrukt we kwamen 

aan het eerste winkeltje aan. Joren 
en Ruben zagen er prachtige 

riemen liggen maar waren er niet 
van overtuigd of ze wel echt waren.
Waardoor Ruben er over aan het wrijven was zo kon hij zien of het 
leder er mee af kwam of niet. De vrouw van de winkel was daar 
niet mee opgezet en begon in het Italiaans te schelden tegen 
Joren en gaf hem er nog een duw boven op wanneer Tinne er 

tussen wou komen kreeg zij ook een duw. We hebben ons 
omgedraaid en zijn doorgewandeld vonden het niet waard om

over zo iets moeilijk te doen.
We waren er toch al lang van overtuigd dat Italianen geen 
vriendelijk ras was.
Na de winkelstraatjes en de prachtige plaatsjes van sorrento 
ondekt te hebben keerde we terug naar de camping.
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Avondprogramma is Ruben & Pieter totemiseren en een kijkje 
nemen in het nachtleven van sorrento

Leiding waste af en ging hun kledij nog even 
uitwassen. Het was een stralende dag vandaag 
met het zonnetje mooi glanzend op ons snoetje 
in onze strandstoel. Het was vandaag een 
ontspannend rustig dagje. De boys trokken
halverwege de dag nog even naar het strand om daar Italiaanse 
schone op te sporen. Ze kwamen helaas van een kale reis terug. 
Middagmaal werd een halve pizza in het restaurant van de 
camping. Tegen een uur of 4 trokken Mieke & tinne nog even 
richting het stadje. Afspraak was 6 uur aan de winkel voor het 
avondeten op het menu: champignonnensoepje, croque 
monsieur, Paula puddigetje. Nog een laatste totemisatie van onze 
Joren stond op het avondprogramma.

V r L fd a ^ 2 2  J u lO

Vandaag RUST -  dag. Er staat niets op het 
programma enkel doen watje graag wil doen. 
We begonnen onze dag aan het zwembad.

ZatBrda^'23 juli/

jC Rome. Waar we de laatste dagen ons 
kamp zouden vullen met culturele

Vandaag zijn we doorgetrokken naar

bezienswaardigheden die Rome ons te 
bieden heeft.
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We namen de trein van 1 lu. we hadden vandaag wat vertraging 
opgelopen met regen. Om 8 uur was het heel hard aan het

maakte om M . » . op te ruimen in zo’n regen.
Maar goed »  j  het was ons gelukt om
alles af te breken en te kunnen
vertrekken. De trein van 11 u bracht
ons naar Napels sation deze rit
duurde in ™ lm  totaal ander half uur.
We kwamen aan in Napels station en bleek dat we binnen 10 min 
onze volgende trein hadden. We moesten hard lopen voor de 
trein te halen. Maar we hebben hem gehaald. Dit is weer de trein

van 2 en een halfuur zitten. We kwamen 
om 17.00 aan in Rome Termini. Tinne & 
Mieke zochten de beste camping 1 waar 
veel openbaar vervoer voorbij kwam. 
Tegen 17.30 snelde wij ons naar de metro 
deze bracht ons tot flaminio hier konden 
we de volgende metro richting barberini 

nemen. Zo kwamen we aan op onze camping. Een golfwagentje 
bracht al onze bagage naar onze staanplaats van onze tentjes. 
Eenmaal deze plaats aangeduid snelde zich enkele hongerige 
naar de winkel tegen half 9 konden onze gammelen gevuld 
worden met een heerlijke zelfgemaakte spaghetti bolognaise met 
verse groentjes. Hierna douchte we ons en bezochten Rome by 
night.
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Zondag'ZQ' julO

Dag 1 van Rome., in de voormiddag
slapen we nog 
eens lekker uit 
voor de 
komende 
dagen van 
rome en zijn 
zware cultuur 

te kunnen overwinnen. Na wat wassen 
en fotocamera’s wat meer elektriciteit 
te geven gaan we na de siësta richting 
Rome. Aangekomen in Flaminio 
zoeken we ons eerst even naar 
avondeten waar we een geniale 
aanbod zien staan €5 voor pizza magahrita + cola ons avondeten 
stond vast. Heerlijk trouwens zo een lekkere pizza in het hartje van 
Rome, een echte aanrader.
Na onze pizza zochten we de culturele plaatsjes op. We 
bezochten als eerste het piazza del popolo hier waren twee

edentieke kerken. Hierna gingen we door 
de del corso straat" winkelstraat” richting 
de Spaanse trappen. Waar we eerst nog 
even de duurdere winkels moesten 
passeren o.a. Dior, Giorgio Armani, Guggi, 
Louis vuitton, Prada e.d..
Even uitrusten op de Spaanse trappen en 
wat naar de handtassen kijken. We hadden 
ook een trouwer op de spaanse trappen 
een hels geluid wanneer deze twee kuste.
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Jins
Na de Spaanse trappen wandelde we verder met Joren als 
kaartlezer richting de Trevifontein. Hier was het heel druk. Op de 
moment dat wij daarstonden werd er iemand ten huwelijk 
gevraagd. Heel het plein heeft het geweten.
Na de trevifontein en nog even een stopje 
gehad te hebben bij het kunstgebit of 
typmachien volgens de Italianen wandelde 
we verder richting metro waar we onze 
laatste metro namen richting de camping.
Het was een rustige ontspannende avond.
Slaapwel!

Maandags 25 julu

j  Dag 9: op het programma Coloseum, het 
a = <(| foro romarum, het palatina, piazza del

venezia met het kunstgebit (ii victeriano), 
5 en anc*er mo° ie piazza's. op de metro op 

richting coloso. Aan het coloseum laten

meteen aan achter de 
gigantische wachtrij. Na 1 uur zijn we binnen in 
het coloseum en leidt gids Mieke ons rond in het 
coloseum. De gaten die er soms staan in de 
stenen en er rondom komt door dat voor dat het 
coloseum beschermd werd kon men er gewoon 
stenen komen afhalen en dat gebruiken voor 
andere belangrijke plaatsen. In de kelder ware aparte kamers 
voor de dieren en de mensen, het coloseum kon overdek worden 
door doeken. Het coloseum was heel mooi vonden we allemaal. 
Hierna trokken we naar het foro romarum en het palastina. Hier 
waren veel ruïnes van het vrogere rome hier waren veen winkels 
en badhuizen met tempels voor de maagden en dergelijke.
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Hierna trokken we terug naar de camping maakte we een heerlijk 
avondmaal dat bestond uit kip met rijst, heerlijk!

V v v n d a ^ '2 6  jl l U /

De boys hadden genoeg cultuur gezien en 
besloten zich aan het zwembad te leggen 
vandaag. De vrouwen hadden er echter nog 
niet genoeg van trokken nog eens terug naar 
de trevifontein hier smulde we rustig ons ontbijt 
op en werpte elk een muntje in de fontein met 
als betekenis dat we terug zouden komen naar 
de fontein en dus ook Rome. Na de trevifontein 

wandelde we richting het Pantheon het 
oudste gebouw van heel Rome met 
een gigantisch gat in het dak dat sprak 
bij ieder van ons grote ogen aan. Na 
het pantheon in ons fototoestel 
gestoken te hebben trokken we richting 
piazza novana. Dit was een prachtig 
plein waar in een fontein de 4 
werelddelen uitgebeeld werden door middel van de rivieren. Hier 
besloten we even van te genieten en een terrasje te doen. Wat 
later een slecht idee bleek te zijn we slaagde de kaart open en 
ontdekte al snel de prijs van een cola de prijs bedroeg € 7 voor 1 
cola. We hebben hier dan ook heel hard van genoten zeker een 
uur over gedaan voor ons drankje op was.
Vervolgens trokken we langs de spaanse trappen richting de 
winkelstraat terug naar onze Camping. Hielden nog even stop in 
de plaatstelijke Carrefour. En kochten alle ingrediënten voor de 
scoutsSTOEMP, ook in Italië smaakte deze bangelijk goed.
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Na de afwas en alle dagelijkse tafereeltjes. Stond er op het 
avondprogramma de totem van Jasper & Dorien bekent te 
maken.
Na vandaag gaat Dorien door het leven als een Schaarbek en 
Jasper als een Morinelplevier.

Wo&n&dcuf'27 julO
Onze laatste dag bestond uit de paus en alles rond de paus. 
Normaal door het jaar komt de Paus elke woensdag op het sint 
Pietersplein. Dus wij allen op tijd uit de veren om een glimp op te

vangen van onze heilige paus. We 
waren om 10.15 op het sint Pietersplein 
om 10.30 zou de paus arriveren maar 
het was verrassend rustig op het Sint 
Pietersplein. Even nalezen in de trotter 
blijkt de de paus in de 
vakantiemaanden in een buitenverblijf 
verblijft en dat hij dan dus niet op het

Helaas, pindakaas we hebben er dus 
naast gevist en waren diep 
teleurgesteld dat we de paus niet 
hebben gezien, de verdere planning 
was de Sint Pietersbaseliek te bezoeken.
Eenmaal binnen heb je ogen te kort om 
alles gezien te krijgen.

Sint Pietersplein komt.
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Zo mooi, zo blinkend dat je bijna een 
zonnebril nodig hebt om alles te 
kunnen bekijken. De kerk, arm, dat is 
toch nog niet te merken, in Rome 
meer bepaald, in de Sint 
Pietersbaseliek. Na alle pracht en 
praal van goud bewonderd te 
hebben besloten we de baseliek te 
beklimmen na een aantal trappen 

stonden we boven en hadden we een prachtig uitzicht. Helaas 
was het heel hard aan het regen voor de prachtige foto’s was dat 
iets minder. Maar we hebben genoten van het uitzicht, na de 
beklimming picknickte we op het sint pietersplien al schuilend voor 
de regen. Hierna trokken de dames voor de laatste keer de 
winkelstraten in voor nog wat souveniertjes en dergelijke te 
bemachtigen. Om half 8 stond was er een plaatsje gereserveerd 
in het restaurant van de camping voor ons laatste avondmaal. 
Tijdens de wachtijd op onze maaltijden brak er een groot onweer 
los. In een mum van tijd stonden de straten blank. Jasper en Joren 
waren de helden van vandaag loopte terug naar de tenten om 
de rugzakken die in de voortenten lagen in de tent zelf te gooien 
zodat de kans op da alles helemaal doorweekt werd wat minder 
was. Na ons eten ginge we de schade op meten. De vrouwen hun 
tent is bespaard gebleven enkel de manne hun tenten stonden 
letterlijk in een zandvloed. We besloten onze tenten af te breken 
en alles al in te pakken zodat we nog een klein beetje de 
mogelijkheid hadden wat spullen droog te maken door middel 
van een droogkast.
Het was met wat die avond onze laatste avond was echt in stijl 
geëindigd ©.
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Rugzakken waren ingepakt enkel matjes lagen allemaal opgesteld 
onder een afdak waar we dan toch nog enkele uren van de 
nacht konden slapen. Er moest ook nog getotemiseerd worden. 
Iedereen moest nog een voortotem krijgen.
Iedereen is nog aan de beurt kunnen komen waardoor de Jins nu 
allemaal een totem en voortotem 
hebben die hun karakter 
omschrijft.
Dorien: Goedgelovige Schaarbek 
Joren: Temperamentvolle 
steenarend 
Ruben: Hulpvaardige 
Sneeuwstorrmvogel 
Pieter: Standvastige Brulaap 
Jasper: Droge Morinelplevier
We kruipen voor de laatste keer onder de wol en zullen over 
enkele luttige uurtjes onze oogjes weer moeten openen om te 
vertrekken.

Donderdag'28 juli/
5.00 gaan de wekkers af, opstaan! Iedereen was snel klaar en 
wandelde naar de uitgang waar onze taxi al stond te wachten. 
Om 6.30 stonden we in de luchthaven, na een laatste ontbijt op 
Italiaanse bodem konden we inchecken.
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Het duurde precies een 
eeuwigheid voordat we konden 
instappen in het vliegtuig. 
Eenmaal in het vliegtuig begon 
het heimwee al te knagen naar 
Italie. Maar er stond niets anders 
op we moesten terug naar onze 
mama’s en papa's.

EINDE.

Jins
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Overlevingstips Jong-givers

Deze richtlijnen kunnen uw leven redden. Ze zullen u 
helpen overleven om u opdracht als jonggiver uit te 
voeren. Paniek en Chaos zijn uw grootste vijanden. Uw 
kennis, uw opleiding, tucht en koelbloedigheid zullen die 
overwinnen.
Wees een jonggiver, wees paraat.



Overlevingstips Jong-givers

A. Algemene regels
1. Denkt u eerst maar eens na: een overhaaste handeling 

kan schadelijk
zijn voor uzelf of voor uw vrienden. Vergeet niet datje 
een scoutshemd 
aan hebt.

2. Kijk na of niemand in nood is voor een megacool, 
superduper tof spel, een keigrave sjorring of een stevig 
robbertje worstelen. Ook een goed gesprek van 
uwentwege kan helpen.

3. In geval van een slachtoffer: lach nooit uit. Kijk na of zijn 
leven niet in
gevaar is, uw tussenkomst kan dit verhelpen.

4. Tracht eventuele geschillen overbodig te maken.
5. Tracht uw jonggiver-zijnde ten volle te benutten. M.a.w: 

luister steeds aandachtig naar uw overste.

HELP MEKAAR!!!!!
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Overlevingstips Jong-givers
B. W at staat er je te doen

1. Seinen

N
Morseal fabet :

A J S...  2 . . ~
B- . : .  K T - 3
C - - .  L - . . U. . -  4. . . . -
D- . .  M - V. . . -  5
E .  N W 6-. . . .
F 0  — X- . . -  7 - . . .
G P . ~ . Y  8 —

| H . . .  Q - . - Z - . .  9 ~ ~ .
ï R 1 .—  o -----

Vooraleerjebegint teseinen, moetje natuurlijk ook duidelijk
afspreken op welke manier je gegevens gaat versturen. De
standaardkodes werden opgenomen in de rubriek diensttekens.
Op kamp kunnen daar naar gelang de omstandigheden nog extra
tekens aan worden toegevoegd.

Dienstekens:

V E betekent oproep
AR betekent einde bericht
T - betekent woord begrepen
EEEE betekent vergissing
K betekent klaar
Q betekent wacht
R betekent begrepeneinde bericht
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Overlevingstips Jong-givers
2. Knopen

..... .......... .............. .......................... .................. ......W g g g g BP!..... ................

GEWONE KNOOP OF HALVE KNOOP
Een pewone of hatve knoop is een onderdeel van ancleic MiMfjaft; 
of steken. Hij wordt soms gebruikt als stoppersknoop om dnn) <Mj 
verdikking te beletten dat het eind door een blok of door <S<'
/ou schieten. Het geeft daarbij niet de indruk dat er een kwitflM 
aan 't werk is geweest want er bestaan daarvoor sierh|kei !<»«- 
pen.
Na belasting en/of nat worden is hij bijna met meer los li- kt !|I«

I

mti

MASTWORP - meerknoop 
De mastworp is de eenvoudigste steek om een eind op een rond- j
hout te beleggen. j
Hij kan op verschillende manieren gelegd worden, met de tamp ot j

De1lmp°moet lang genoeg gelaten worden om bij het zetten met j 
door te schieten.
H ij vormt het klassieke begin van de meeste sjorringen.
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Overlevingstips Jong-givers

W EVERSKN OOP - verbindingsknoop
Ben weverskncop is zeer geschikt oen lijnen van verschillende 
dikte op elkaar te zetten.
Hij is zeer eenvoudig, gemakkelijk te leggen en gemakkehjk weer 
los te maken.
Op zee noemen ze hem de schootsteek.
Scouts noemen hem de vlaggesteek w anneer ze er de vtaggelus 
mee aan de vlaggeiijn zetten.

HALVE STEEK
Een haive steek is eveneens een onderdeel van ander*? knofïfivi 
en steken en wordt zéér zelden afzonderlijk gebruikt.

PLATTE KNOOP verbindingsknoop
Een platte knoop is de meest gebruikte manier om lijnen of» & 
kaar te zetten. Hij is klein, plat, gemakkelijk te maken en lol tf
maken. .
Hij is echter alleen geschikt voor lijnen van gelijke dikte.
Hij is minder geschikt voor het verbinden van moderne, s iu gp  
gladde kunstvezellijnen.
Om hem goed te leggen moeten de beide losse tampen naast Hm\ 
respectievelijke vaste tampen komen te liggen aan dezelfde 
daarvan.
ZONIET, dan heb je een oude-v/ijvenknoop geiego

PAA LSTEEK  • vaste lus 
De paalsteek is de eenvoudigste m aar zeer betrouwbare steek 
orr» een enkele vaste lus te vorm en.

de losse tamp moet aan de b innenzijde  van de steek tegen zijn 
vast eind liggen.
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Overlevingstips Jong-givers

VISSERSKNOOP - Twee zoete liefjes 
■ verbindingsknoop

De vissersknoop is een snelle manier om twee natte ot zeer glad 
de lijnen op elkaar te zetten; de tampen moeten echter tuirn

H !jl!eenWaTsdvoorcleel dat de einden in eikaars verlengde komen

'belasting en nat w orden is hij zéér moeilijk los te  maken.

g sm :

DUBBELE SCHOOTSTEEK - verbindingsknoop
Deze variante op de weversknoop • schootsteek is zeer geschikt 
bij groot dikteverschii tussen de einden. Hij biedt tevens meer 
veiligheid.

TIMMERMANSSTEEK * schuivende lus
De timmermanssteek is een zeer e e n v o u d ig e  manier om een 
schuivende lus om een voorwerp of rondhout te leggen om dit op 
te hijsen ot voort te slepen. . , , mh, n
Wanneer de trek met onderbrekingen werkt zou de steek kunnen
lossen.
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Recept

Naar aanleiding van de vele vragen hier rond geeft kookmoeder 
Marleen haar recept vrij om die overheerlijke chocomouse ook 
eens thuis te kunnen maken.

Benodigdheden:

-  8 eiwitten + 40 gram bloemsuiker (+ sneufie zout)
-  8 eigelen + 40 gram bloemsuiker
-  500 ml room
-  300 gram pure chocolade + een beetie room

Hoe ga je te werk?

s  De 8 eigelen met de bloemsuiker klop je met de mixer op tot 
deze een witte kleur vertoont. Dit kan wel even duren 

s  De 8 eiwitten en de bloemsuiker opkloppen 
S  De room opkloppen
s  De chocolade met een beetje room laten smelten. Dit kan in 

stappen van 30 seconden in de microgolfoven of au bain 
Marie.

s  Doe de gesmolten chocolade bij het opgeklopt eigeel, 
meng dit goed onder elkaar! 

s  Voeg de room bij de chocolade en het eigeel. 
s  Als laatste voeg je het opgeklopt eiwit toe. Dit moet er 

luchtig onder gespateld worden en NIET geklopt!

Doe de chocomouse in potjes of in een kom en laat 
ongeveer 2  uur opstijven in de koelkast.

SMULLEN MAAR!!
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Wist-je-datjes

Wist je dat:

->• Er TWEE eiken bij de scouts staan en dat er zeker ENE moet 
wijken? (welke kiesde gij?)

-»  Dit jaar onze leidingsploeg versterkt wordt met 3 kersverse 
leiding?

Er dit jaar, naar onze spijt, toch één echte leider nood 
gedwongen is moeten stoppen met scouts?

-> We Koen heel veel succes wensen in zijn loopbaan naar 
echte baggeraar?

Wij een super-mega-fantastisch-reuze goed kamp hebben 
gehad in Neufchateau, de Nederlanden en Italië?

-»  We dit scoutsjaar op tentenkamp gaan in Bocholt?

We dit jaar erin vliegen met een leidingsploeg dat maar liefst 
15 koppen telt?

-»  Onze nieuwe leider, Pieter, zeer vergeetachtig is?

->• We nog nieuwe ouders zoeken voor in het oudercomité?

->• Als je in het oudercomité zit de leidingsploeg ondersteunt en 
vrij kunt kiezen welke klusjes en activiteiten je bij helpt?

->• Als je info wilt over het oudercomité je altijd vrij mag zijn om 
vragen te stellen?

-»  Leider Kristof met armworstelen sterker is dan leider Nick?

->• Het hart van een blauwe vinvis (van 20m) evenveel weegt 
dan een kleine auto?
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Oudercomité

Johnny Bierens en Ilse Vercammen 
Blauwe Kei 1 Oc, Ravels 
014/65.99.08

Luc Slegers en Leen de Nijs
Eigenaarsstraat 24, Ravels 
014/65.59.10

Inge Broeckx
Grote Baan 55, Ravels 
014/65.74.25

Marleen Verbraeken,
Grote Baan 132, Ravels 
014/71.86.61

Wout Verheyen,
O.l.v. straat 58, Ravels 
014/47.59.32

Wij, als leiding, hopen deze lijst nog verder uit te breiden met 
vrijwillige ouders.
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Fotofinish
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Adressen

Adres:
Site:

Groepsleiding

Kapoenenleiding

KW'kesleiding

Jong-giverleiding

Giverleiding
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