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Beste lid, ouder, grootouder, oud-leiding en/of sympathisant 

 

 

Het nieuwe scoutsjaar klopt weer op de deur en het belooft weer 

een echte knaller van formaat te worden. Ons 25-koppige 

leidingsteam staat weer te popelen om elke zondag van 2 tot 5 de 

zotste, origineelste en plezantste activeiten voor te schotelen aan 

onze fantastische leden.  

 

Met het geweldige kamp in Theux nog in ons vers geheugen 

gegrifd, zijn we zeker dat we daarin zullen slagen. Dus aan al 

onze leden (en leiding): haal dat sjaaltje uit de kast, strijk dat 

prachtige scoutshemd nog maar eens en leg die scoutsbroek/rok 

maar klaar!  

 

Ook zouden we graag willen meedelen dat de oude hoofdleiding, 

Britt en Janne, de fakkel hebben doorgegeven aan ons, Jeroen, 

Pieter en Hendrik. We zouden Britt en Janne daarom heel graag 

willen bedanken voor de voorbije geslaagde jaren en we hebben 

zeker de intentie om hen waardig op te volgen!  

 

 

Een stevige linker van de kersverse en enthousiaste hoofdleiding!  

 

Jeroen, Pieter en Hendrik 
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Inschrijvingsprocedure 

De inschrijvingsprocedure is heel simpel en bestaat uit 2 delen 

voor reeds bestaande leden en uit 3 delen voor nieuwe leden. 

Iedereen dient zijn/haar gegevens in te vullen op de site. Zo 

krijgen we een duidelijk overzicht van al onze inschrijvingen. Ten 

tweede bedraagt het inschrijvingsgeld €40,00 en dit bedrag kan 

gestort worden op onderstaand rekeningnummer, met duidelijke 

vermelding van naam en tak. 

Aan de nieuwe leden vragen wij een medische fiche in te vullen. 

Deze kunt u vinden op onze website. 

1. GEGEVENS INVULLEN

Surf naar scoutingravels.be en klik op ‘inschrijven’. 

2. BETALING

Overschrijven van €40.00 

naar BE46 4167 0371 0136 

met duidelijke vermelding van naam + tak 

3. MEDISHCE FICHE (voor nieuwe leden)

Surf naar scoutingravels.be en klik bij documenten op 

‘medische fiche’ 

Lever dit document ingevuld in op de scouts. 

OPGEPAST! Uw kind is pas verzekerd wanneer alle onderdelen 

van de procedure voltooid zijn! 
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Inschrijvingsdagen en uniformverkoop! 

 Speciaal voor onze nieuwe leden, organiseren wij 

inschrijvingsdagen! Op 15 en 22 oktober zit de leiding vanaf 17u 

paraat om alle nieuwe spruitjes in te schrijven. Daarnaast kan ook 

kledij besteld of gekocht worden.  

15 & 22 oktober 

Vanaf 17.00u 

Nieuwe leden inschrijven  

en kleren kopen/bestellen (voor iedereen!) 

Inschrijvingsgeld moet niet ter plaatse betaald worden, dat 

gebeurt via overschrijving (cfr. supra). Kledij wordt liefst wel 

meteen betaald. Zie hieronder de prijzen.  

Sjaaltje (eerste gratis) €5,00 

Hemd Kindermaat: €35,00 
Volwassenmaat: €38,00 

Rok of broek Kindermaat: €33,00 
Volwassenmaat: €40,00 

Trui €20,00 

T-shirt €10,00 
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De ‘regels’ betreft onze uniformen zijn als volgt:  
Kapoenen en kw’kes hebben een sjaaltje. Vanaf jonggivers komt 
daar ook een hemd bij. Jongere takken mogen, maar moeten 
geen hemd. Daarnaast kan je ook scoutstruien, scoutsbroeken en 
–rokken bestellen op de dagen van de uniformverkoop (15 en 22 
oktober). 
 
Een uniform ziet er liefst zo uit: 

Kledij bestellen via onze scouts gaat enkel tijdens de 
uniformverkoop. Als je later nog tekens, broeken, rokken, 
hemden,… wil bestellen, kan dat bij Hopper. Sinds kort levert 
Hopper zijn bestellingen bij de Banier (Turnhout). Sjaaltjes en 
truien zijn enkel te koop op de scouts. 
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Met als leuze 'Allemaal Abnormaal' 
mag het duidelijk zijn dat het nieuwe 
jaarthema fier inzet op iedereen; wie je 
ook bent of wat je ook wordt. 

Elke scout of gids heeft een eigen 
verhaal; een eigen achtergrond, 
handleiding of superkracht. We zijn 
blond, bruin, rood of zwart en groot of 
klein; hetero, holebi of zoekend 
onderweg daartussen. Soms lijken we 
alleen maar te verschillen; dan ontstaat 
er 'wij' en 'zij', krijgen we etiketten 
opgeplakt en stoppen mekaar in 
hokjes. 

'Allemaal Abnormaal' omarmt precies 
die verschillen; scouts en gidsen 
houden van 'anders' en van 'divers'. 
Iedereen mag in scouting zichzelf zijn, 
blijven en worden: een leider met 
heimwee of die klunst met vuur maken, een verkenner die ballet 
danst en niet graag vuil wordt, voetballende jonggidsen; iedereen 
blijft diep vanbinnen een kapoen. 

De stille genieters, de luide hardroepers, de zotte dozen, de 
angsthazen, de clowns, de stoere soldaten onder ons ... niemand 
wordt aan de kant gezet. Dat pesten er dit jaar nog minder dan 
ooit bij hoort in scouting, spreekt voor zich. Samen zorgen we dat 
ieder een unieke plaats vindt in het veilig, warm nest van een 
scouts- of gidsengroep; waar we nergens en nooit bang hoeven te 
zijn voor elkaar.  

 
© Scouts & Gidsen Vlaanderen
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Met spijt in het hart nemen we ook dit jaar weer afscheid van 4 
toppers van formaat. We willen ook langs deze weg onze 
afscheidnemende leiding nogmaals bedanken voor hun 
fantastische scoutscarrière en hen succes wensen in alles wat ze 
gaan doen!  

 

Pieter Vanden Hoof – Koning Pinteman 

Het is het einde van zijn strijd. 
Na 6 jaar zijn we hem kwijt. 
Want hij komt iets te kort 

Tijd, een lief of verplegersschort 
Maar voor z’n mooie carrière zeggen wij nen dikke merci 

Al die mooie momenten vergeten we nie! 
Daar stond je elke week met massa’s fantasie 
Deze jongen had elke sjorring onder de knie. 

Als een nieuwe leider vraagt hoe hij iets moet doen. 
Zeg ik kijk maar eens goed hoe koning Pieter dat doet. 
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Het beleid van koning Peteronella 
Is een regiem dat niet traditioneler kan 

Deze leider bestempelde ons lot. 
De Pieter onze God! 

Stien - Jij bent de bom! 

Wat een mooie tijd, hebben we met jouw gehad. 
Met veel enthousiasme en een groot blad.  
Je keek ons aan en we wisten het meteen. 
Bij kat-en-muis ben je onze nummer één! 

Wordt het tik, tak, tik, tak ja of nee yeah 
Voel de kapoenen springen op en neer! 

Wordt het tik, tak, tik, tak, ja of nee yeah 
Met de jonggivers had je ook veel plezier! 

We staan voor jou te springen en weten waarom! 
Jij was een echte klepper, jij bent de bom! 

Nen dikke merci, zeggen we daarom! 
Jij was een echte klepper, jij bent de bom! 
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Carolien - Jan Zonder Vrees 

40 Kapoenen bij haar eerste keer! 
Help mij dacht Carolien 

Ze zijn wel schattig, maar wild evenzeer! 
Help mij dacht Carolien 
Help mij dacht Carolien 

Je was een leiding vol magie 
Je deed kapoenen als een genie 
Met pijn in ’t hart verlaat je ons 

Merci voor alles en tot soms! 
Carolien nog veel succes! 

Het gaat je goed en gene stress! 

Ruben Carpentier - ik ben de Sergio 

Je bent de Ruben 
We namen je zoals je bent 

De ruben met bakken.. 
bakken talent 

Een toffe toffe kerel 
Een leider van formaat 

Al hang je vaak het beest uit 
en heb je veel praat 
Je bent de Ruben 

en houdt van een beetje feest 
Je kan het toch niet laten 
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‘T is echt heel tof geweest! 
En raak je met de tijd  

Je wilde haren nog niet kwijt 
Dan kom je maar terug 

’t is nooit een echt afscheid! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ook zullen we Iraj het komende jaar moeten missen, maar hij 
heeft beloofd om terug te komen en krijgt daarom nog geen 

uitgebreid afscheid!  
Wat hij wel krijgt is een mooie foto om boven jullie bed te hangen 

zodat jullie hem niet kunnen vergeten.  
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KAMPVERHALEN 
 

Er was eens lang geleden het koninkrijk Powèlle geregeerd door 
koning Pière en zijn lieftallige vrouw prinses Svennette. De koning 
vond dat hij te oud werd om het land te heersen en ging op zoek 
naar opvolging. Pière was een koning met heel veel wijsheid, 
niemand kon wat hij kon dus werd het land verdeeld onder 4 
gouverneurs. Stienette, Carolette, Liset en Krikket kregen een 
deel van Powèlle maar de koning vroeg zich af of ze wel klaar 
waren. Na een grondige test bleek dat niet zo te zijn en werden er 
nieuwe kandidaten uitgenodigd om Powèlle te regeren, zelfs tot in 
Ravels. 
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Woensdag 26 juli – Aankomst 

kapoenen 
 
Nadat alle kapoenen waren aangekomen op 
het kasteel van koning Pière kregen ze van 
hem de huisregels te horen  en toen de 
formaliteiten achter de rug waren gingen 
we naar boven om de spellen 'bommetje' 
en 'dikke nar' te spelen. Hierna was het 
eten klaar en gingen we eten. Na de afwas 
konden we starten met het eerste punt op 
de koninklijke agenda, het koningsexamen. 
Dit examen werd gestart met een hindernissenparcour waarbij de 
verschillende vaardigheden van de toekomstige koningen op de 
proef werden gesteld zoals klimmen, springen en gewichtheffen. 

 

 
 
Toen onze koningen en jonkvrouwen in opleiding uitgesprongen 
waren, gingen we eens testen of ze wel sierlijk op een paard kon 
zitten. Sommigen konden dat goed, anderen vielen wel eens van 
hun paard. 
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Nadat we de paarden weer op stal gezet hadden, gingen we op 
zoek naar het strategische lid bij een aangepaste versie van 'het 
slavenspel'. De koningen moesten fluovestjes gaan halen zonder 
geraakt te worden door de tennisballen van de koninginnen (P.s.: 

de koningen hadden gewonnen :p).

Nadat hofnar Mandère was losgegaan op de beats van de 
stoelendans, konden onze kapoentjes zich nog even uitleven in 

Château Powèlle waarna we het kamplied zongen en gingen eten. 
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Na het eten (en de afwas) ging de selectie verder, wie stak nu 
echt uit boven de groep? Een spelletje 'één tegen allen' moest 
daar uitsluiting over bieden en sommigen gingen heel ver op in 

het spelletje.  

(Tijn voelde de wasknijpers niet eens, een echte scout!!!) 

Na deze activiteiten was het tijd om naar bed te gaan, het was al 
een zware dag want de kapoentjes sliepen onmiddellijk. 
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Donderdag 27 juli - We trekken het koninkrijk in  
 

8 uur, de kapoentjes werden wakker en na 
het aankleden en een stevig ontbijtje vlogen 
we er weer in. Tijdens het spelletje 'verdeel 
en heers' moesten ze zoveel mogelijk 
kaartjes van de andere teams verzamelen. 
Toen alle kaartjes binnen waren begonnen 
de tellers alle kaartjes te tellen, in de 
tussentijd werd 'het slavenspel' nog eens 
vanonder het stof gehaald. Geen enkel 
kapoentje ontsnapte aan de vangers. Nadat 
alle kaartjes geteld waren kwamen we er 

achter dat alle kapoenen geslaagd waren en werden ze tot koning 
geslagen.  

 

 
Toen ook onze middagspijzen binnen waren, vertrokken we naar 

Theux waar we aan de hand van opdrachtjes en foto's een 
parcours hebben gelopen in verschillende groepjes en met 

natuurlijk een zeer lekker 4 uurtje. 
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We roken al van ver dat de tafels klaargezet moesten worden en 
na een stevige kost vlogen we in onze avondactiviteit. Onze 

koningen moesten nog getest worden op kennis en dit deden we 
met een actieve quiz. Natuurlijk waren het vragen voor koningen, 
wie goed had opgelet in Theux had geluk want daar gingen een 
deel van de vragen over. Natuurlijk mochten de spelletjes niet 

ontbreken bij de quiz. Van samenwerken had 1 groepje toch geen 
kaas gegeten wat hen veel puntjes koste doorheen de quiz. 

 

 



KAPOENEN 

 19 

Na de quiz was het al donker, dus we speelden nog wat met de 
knuffels en doken ons nestje in. 

Vrijdag 28 juli - Vuile spelletjes 

Bij het krieken van de dag hoorden we de haan al "Goedemorgen 
kapoentjes, het is 8 uur. Tijd om tandjes te poetsen, speelkleren 
aan te doen en...." en konden we ons klaarmaken voor weer een 
dag vol plezier. En na de kampdans schoven we onze stoel onder 

tafel. 

Voor de middag was er een spel ingepland waarbij de kapoentjes 
voorwerpen moesten zoeken op de wei en dit in 4 verschillende 
groepen. Onze nieuwe koningen hebben natuurlijk zeer goede 
ogen, dus het duurde niet lang voordat alle kaartjes gevonden 

waren. 

Na het spel hoorden we de kookouders roepen en voor we het 
wisten was het platte rust op onze bedjes, ook de postbode kwam 
langs en had brieven bij (sommige kapoenen kregen er zelfs meer 
dan 7!). Het viel ons ook al op dat het stilaan een zwijnenstal aan 
het worden was. Heel de namiddag was het vuile spelletjes tijd, ik 

ga de foto's voor zich laten spreken. 
(Alle foto's en deze klepper staan in kleur op onze website)

µ 



 KAPOENEN 

 

  20 
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(Voor de mensen die het zich afvroegen, ja leidster Stien kreeg 
een zak bloem over zich) 

 
Na deze spelletjes was het tijd voor een stevig douche, in 

groepjes van 3 konden de kapoenen gaan douchen om van de 
gezellige kleurtjes en de niet zo frisse geurtjes af te geraken. De 
rest kon nog wat gaan rondhangen rond Château Powèlle. Na het 
eten en de afwas werden er nog kleine spelletjes gespeeld in de 
kamer (+ lichtfeestje/disco) en toen was het bedtijd... (of toch 

niet helemaal) 
 

Niet veel later kwamen de leiding er achter dat de 
eigendomspapieren van de 4 rijken weg waren, ook waren 

gouverneur Irasj en Krikket nergens te vinden. Na wat zoeken en 
touwtrekken met de jonggivers vonden ze de slechte gouverneurs 

in de jonggivertent met de eigendomspapieren.  
De kapoenen sloten hen op in de cel... 
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Zaterdag 29 juli - Groepsdag 

De dag voor het kampvuur is 
traditiegetrouw onze groepsdag. Dit 
keer gingen onze groepsspelletjes 
door op verplaatsing (vanwege de 

afstand). Met een poep en een zucht 
vertrokken de kapoenen naar het 
zwembad ( en met een cd van K3 
vliegt de tijd). Gelukkig was er een 

grasveld bij het zwembad en 
kwamen onze spelletjes op gang. De klassieke dikke berta, 
vlaggeroof, kat en muis, lekkerland/viesland,... ze kwamen 

allemaal aan bod en ondertussen waren ook de jins gearriveerd. 
Na een picknick konden we binnen. 
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Na het zwemmen werd er gedoucht, en toen konden alle leden 
zich amuseren in de speeltuin van het zwembad. 
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Toen de kapoenen weer aankwamen aan de lokalen werden er 

heel even boven spelletjes gespeeld en niet veel later geknutseld. 
Toen iedereen er was, werd het kamplied zonder muziek gedanst 
(bedankt Mathijs was ook eens plezant ;-p ). En schoven we aan 

tafel voor de wereldberoemde SCOUTSSTOEMP!!!  
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s'Avonds mochten we nog even spelen bij Château Pouwelle en 

toen was het tijd om te gaan slapen. 
 

Zondag 30 juli - Kampvuur  
 

Bij het schijnen van de eerste zonnestralen (die al weer weg 
waren bij het maken van de foto rechts) werden de kapoenen 

gewekt. Het was 
namelijk de dag 
waar heel veel 

leden naar hadden 
uitgekeken, het 

gezellige kampvuur 
en natuurlijk de 
grote BBQ. Zoals 

vorig jaar 
vertrokken we de 

dag erop dus 
moest alles worden 

ingeladen. Voor de middag werd voor 
het kampvuur geoefend (geen foto's) en 

klommen we voor de laatste keer op 
Château powèlle voor een grote groepsfoto en toen was het tijd 

om te eten en voor de verandering was het een schuimfeestje bij 
de afwas. 

Toen de afwas gedaan was kwam de verhuismolen op gang, alle 
leden hielpen mee. In een mum van tijd was alles opgeruimd, een 

deel van de leiding die instonden voor het kampvuur brachten 
alles in gereedheid. 
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Toen alles opgeruimd was, werd beneden alles klaargezet voor 
het eten en niet veel later zongen we uit volle borst het kamplied 

waarna de kapoenen als eerste konden opscheppen. En ja een 
BBQ gaat er met een prachtig zonnetje en een geweldige groep 

goed in. 
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Onmiddellijk na het eten werd het bovenop 
den berg gezellig gemaakt met muziek, licht 

en vuur voor het kampvuur. En dit jaar 
waren Samson & Gert van de partij om alles 

aan elkaar te praten. En zo was het weer 
een gezellige avond. 
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Maandag 31 juli - Vertrek 

Het kamp zat erop en alle koffers werden weer ingeladen. Veel 
kapoenen hadden nog genoeg kleren voor nog een week, alles er 

weer in krijgen was ook een werkje. Het kookgedeelte werd 
opgeborgen en alle restjes werden opgegeten. Een half uur voor 

we vertrokken werden de containers opgehaald. 
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Moe maar voldaan vertrokken we met de bus terug naar Ravels. 
Een aantal leiding kon de slaap wel heel gemakkelijk vatten bij de 

film.  

Bedankt voor het geweldige kamp!!!! 

Carolien Mertens - Iraj Ali Ahmadzai - Lisse Verhoeven - Mander Van Breda - 

Pieter Vanden Hoof - Stien De Kinderen - Sven Willems & Christophe Van Dooren
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LEIDINGSVOORSTELLING 

Beste kapoenen en ouders, 

Het scoutsjaar staat weer voor de deur en reken er maar op dat 
het een fantastisch jaar gaat worden! En wij, de leiding van de 

kapoenen, zouden het heel leuk vinden dat we volgende jaar heel 
veel bekende gezichtjes mogen terugzien, maar ook super veel 

nieuwe gezichtjes mogen leren kennen. 

Daarom geven we kort wat uitleg over wat jullie volgend jaar 
allemaal mogen verwachten. Elke week is er op zondag een 

beestig toffe activiteit voorzien van 14 tot 17 uur (soms ook op 
een vrijdag- of zaterdagavond). Wat we dan ongeveer gaan doen 
kan je elke week terugvinden in het Berichtenblad, maar ook op 

onze website www.scoutingravels.be. 

Alle kindjes uit het eerste en tweede leerjaar zijn dan welkom aan 
de scoutslokalen, om een hele namiddag lang te ravotten en veel 
vriendjes te maken. Er wordt zeker ook tijd vrijgemaakt voor de 

nodige plas- en drinkpauzes. 

De scouts is voor heel veel kinderen geweldig, maar het kan 
natuurlijk ook zijn dat het iemands ding niet is. Daarom mogen 

alle kindjes een aantal keer gratis komen proberen. Maar zo snel 
mogelijk inschrijven is zeker de boodschap, anders ben je niet 
verzekerd. Als jullie nog iets meer willen weten, kunnen jullie 

altijd onze website raadplegen of bellen/mailen naar iemand van 
de kapoenenleiding. 

Een stevige linker van de hele kapoenenleiding, 
Jolien, Lise, Mander, Vincent, Ferre, Anke en Hendrik 
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Hier kan je kennis maken met jullie kapoenenleiding, of 
zullen we zeggen: ‘de 7 dwergen van sneeuwwitje?’ 

-Naam: Vincent-Stoetel, waarschijnlijk de
grappigste dwerg, de enige zonder baard. Hij
kan niet praten en is altijd het slachtoffer
van de andere dwergen.

-Totem: Goedlachse Das
-Hobby's: scouts en diamant uithakken.
-Lievelings eten: pasta en pizza
-Varia/melding: ik hou stiekem van
country muziek.
-Aantal jaren leiding: 4de jaar leiding
-Lievelingskleur: appelblauwzeegroen
-Favoriete sprookje: sneeuwwitje en de 7
dwergen natuurlijk

-Naam: Mander-Niezel,
blijft meer op de achtergrond; hij 
niest zo hard, dat alles om hem 
heen door de lucht vliegt. 

-Totem: ondeugende agame
-Hobby's: scouts en niezen
-Lievelings eten: sappige snotjes
-Varia/melding: ik ben stiekem
de knapste dwerg
-Aantal jaar leiding: 2de jaar
leiding
-Lievelingskleur: groen
-Favoriete sprookje: hans en
grietje
-Favoriete zin/woord: "wulle
hemmen et goe gehad"
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-Naam: Ferre-Grumpie,
deze kwade en chagrijnige dwerg verandert
in de loop van het verhaal tot een lieve en
meelevende dwerg. Hij houdt niet van
vrouwen, maar verandert van mening als hij
een kus van Sneeuwwitje krijgt.

-Totum : Gepassioneerde Kwikstaart
-Hobby’s: Basketbal en Scouts 
natuurlijk!
-Lievelings eten: pizza
-Varia/melding: Ik ben een beetje bang in
het donker
-Aantal jaren leiding: 1ste jaar leiding
-Lievelingskleur: Geel
-Favoriete sprookje: Pinokkio
-Lievelingszin/levenszin: ik haal wijsheid
uit sprookjes en ik leef nog lang en gelukkig

-Naam: Anke-Dommel,
hij valt overal in slaap en is dus vaak
op de achtergrond
-Totem: Gezellige kraanvogel
-Hobby's: scouts en slapen
-Lievelingseten: spaghetti
-Varia/melding: stiekem ben ik
verliefd op sneeuwwitje

-Aantal jaar leiding: 2de jaar
 leiding 

-Lievelingskleur: blauw
-Favoriete sprookje: rapunzel
-Favoriete zin/woord: beter nen
buxus in de hand dan tien
kerstbomen langs de kant
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-Naam: Henk-Giechel,
blijft meer op de achtergrond en
houdt van lachen.

-Totem: Intelligente Kea
-Hobby's: Scouts en lachen
-Lievelingseten: Prei
-Varia/melding: Ik ben stiekem
toch altijd een beetje knapper dan
Mander.
-Aantal jaar leiding: 2de jaar
leiding
-Lievelingskleur: Oranje
-Favoriete sprookje: Repelsteeltje
-Favoriete zin/woord: "Het leven
is hard, maar Henk is harder."

-Naam: Lise-Bloosje, blijft meer op de
achtergrond; als men hem aanspreekt,
begint hij spontaan te blozen.
-Totem: Geliefkoosde vink
-Hobby's: SCOUTS en fitness
-Lievelingseten: frietjes met
joppiesaus

-Varia/melding: Ik dans heel graag
-Aantal jaar leiding: 5de jaar leiding
-Lievelingskleur: rood
-Favoriete sprookje: Belle en het
beest
-Favoriete zin/woord: lachen is
gezond!
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-Naam: Jolien-Doc,
hoofddwerg die zich vaak verspreekt.

-Totem: beweeglijke manoel
-Hobby's: voetbal , fitnessen en scouts
-Lievelingseten: frietjes met
stoofvlees
-Varia/melding: Ik dans graag samen
met Lise
-Aantal jaar leiding: 5de jaar leiding
-Lievelingskleur: blauw
-Favoriete sprookje: Doornroosje
-Favoriete zin/woord: "Met
medelijden bereik je niet veel."

------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tijd om te kleuren! 



KAPOENEN 

 37 

Het verhaal van de 7 dwergen 

Er was eens, lang geleden, een groepje van 7 dwergen. Ze 
leefden samen in een klein huisje aan de rand van het bos.  

Elke dag vertrokken ze samen naar de ijzermijn om daar te gaan 
werken. De dwergen zongen altijd leuke liedjes en waren de beste 

vriendjes. Maar na een lange dag, toen de dwergen terug thuis 
kwamen, deden ze een vreselijke ontdekking:  

Ze waren maar met 6!  

Eentje van hen was achtergebleven in het bos tijdens hun weg 
naar huis. Ze keken allemaal eens goed rond, en toen riep Doc, 

de leider van de groep: "Het is Bloosje die kwijt is!" Iedereen was 
in paniek en de dwergen wisten niet wat ze moesten doen. Tot 

plots Happy, de vrolijkste dwerg, het woord nam: 
 "Vrienden, ik heb gehoord dat er in Ravels een hele slimme en 

toffe groep kindjes rondloopt: de kapoenen van de scouts. 
Misschien kunnen zij ons helpen om Bloosje te zoeken?"  

Alle dwergen vonden dat een heel goed idee, want de kapoenen 
van scouts Ravels hebben al vaak bewezen dat ze elke klus 

kunnen klaren. Ze maakten een afspraak met de hoofdleiding en 
op zondag 31 september begint de zoektocht. En vergeet niet: 

Hoe meer kapoenen er dan naar de scouts komen, hoe 
makkelijker wij deze moeilijke klus kunnen klaren! 
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KAMPVERHALEN 

Beste klepperlezers, 

Onze kw’kes hebben dit jaar een geweldig kamp achter de rug! 
Ze zijn omgevormd tot ECHTE stoere vikingen door de enige 

echte Harold Haroldson. Maar dat kon natuurlijk niet zo maar, ze 
hebben dit kamp moeten bewijzen dat ze het waard zijn om echte 

vikingen te zijn. Dit hebben ze gedaan door verschillende 
uitdagingen en opdrachten uit te voeren gedurende het kamp. 

1: Handig zijn  
Je kan natuurlijk geen echte viking 
zijn zonder er op te lijken. Daarom 
hebben de kw’kes zelf hun 
vikinghelm geknutsteld. Dat deden 
ze door lekker te knoeien met 
behangerslijm, leuk toch!   

2: Snel zijn 
Ja, dat deden ze! We 
zagen het tijdens de 
ultieme estafetten, 
daarbij lieten ze ook nog 
eens zien dat ze in een 
team samen konden 
werken.  
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3. Sterk zijn
Dat konden ze laten zien tijdens de grote Highland Games.
Gooien met lange balken, lopen met een zware pikettenbak, het
doorzagen van een dikke boomstam, hamerslinger… deze
vikingen konden dat allemaal !
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4. zoeken naar de edelstenen
De voorlaatste avond waren de
edelstenen van onze Vikingkoning Harold
Haroldson op mysterieuze wijze
verdwenen. Gelukkig waren onze kw’kes
na al deze testen nu volledig voorbereid
om deze edelstenen terug te
bemachtigen. Dus we gingen ’s avonds
op fakkeltocht om ze terug te vinden en
gelukkig is dat na een lange trektocht
gelukt! nadat ze de edelstenen
persoonlijk terug hadden gegeven aan
onze vikinkoning, konden ze zich nu
echte, waardige vikingen noemen !

En nog veeeeeeeeel meer! 

Wat we ook zeker niet mogen vergeten is de groepsdag, we zijn 
met iedereen gaan zwemmen in een openlucht zwembad. Wauw, 
dat was leuk! Er waren glijbanen en er was een speeltuin, 
allemaal plezante dingen om ons die 
dag te amuseren. Na al dat zwemmen 
en spelen begonnen onze buiken nog 
al te grommen, en weet je wat wij 
aten die dag? SCOUTSSTOEMP, 
hmmm . 
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En beste lezers, onze laatste dag was ook echt een topdag! We 
hebben lekker gebarbecued en daarna was het tijd voor het 
kampvuur, leuk! Onze jongens hadden een geweldige act, ze 

gingen K3 zoekt K3 na spelen. Al onze jongens waar plots hele 
mooie meisjes. 

Wij, de kw’kes leiding, willen alle kw’kes bedanken voor dit 
geweldige scoutsjaar! We gaan jullie toch een klein beetje missen. 



Algemeen: we hebben het goed gehad! 

Vele groetjes van jullie leiding 
xxx 
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LEIDINGSVOORSTELLING 

Dag kw’kes! 

Zijn jullie klaar om van start te gaan? Het nieuwe jaar is 

begonnen en het wordt er één dat jullie niet snel zullen vergeten! 

Omdat jullie ons nog niet allemaal goed kennen hebben wij ons 

hieronder eventjes voorgesteld. Het is misschien amper te 

geloven, maar wij waren ooit net zo oud als jullie! Bekijk het 

hieronder maar eventjes!  

Voor de nieuwsgierigen onder jullie, het weekend van 10-11-

12 november kan wel eens een heel speciaal weekend worden 

voor jullie. Probeer deze datum dus zeker vrij te houden.  

Wij zijn klaar om er een spetterend jaar van te maken! 

Jullie ook? 

Tot zondag! 

Groetjes van jullie nieuwe leiding! 
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We stellen onszelf voor met een foto uit de oude doos en 

eentje van nu! 

 

 

 

  

Naam: Dries Janse 

Bijnaam: den Djaans 

Leeftijd: 19 jaar 

Totem: Bedachtzame Pony 

Hobby’s: Scouts, cool zijn 

Lievelingseten: Burritos à la Mexico 

Lievelingsdrinken: Ice Tea van Nestea (geen Lipton!!) 

Douche of bad: al 7 jaar geen bad meer genomen 

Vouwer of propper: vouwer, altijd met 3 à 4 vellen 

East-of West-side: West Side 4 laif! 

Lievelingsscoutsspel: vlaggenroof 
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Naam: Vincent Verschueren 

Bijnaam: Vinny 

Leeftijd: 18 jaar 

Totem: Volharde Boxer 

Hobby’s: scouts & foto’s van vroeger nadoen 

Lievelingseten: Frietjes  

Lievelingsdrinken: Cola  

Douche of bad: liever een lekker badje 

Vouwer of propper: vouwer 

East of West Side: West side  

Leukste scoutsspelletje: Alle spelletjes zijn leuk op de scouts  
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Naam: Eva Van Geldorp 

Bijnaam: / 

Leeftijd: bijna 18 jaar 

Totem: Kunstzinnige Streepmuis 

Hobby’s: paardrijden en scouts 

Lievelingseten: Italiaans 

Lievelingsdrinken: Fanta 

Douche of bad: douche 

Vouwer of propper: vouwer 

East-of West-side: East side 

Lievelingsscoutsspel: alle bosspelen 
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Naam: Femke Van Ginhoven 

Bijnaam: Foempke 

Leeftijd: 21 jaar 

Totem: Goedlachse Drommedaris 

Hobby’s: scouts, scouts en scouts 

Lievelingseten: zelfgemaakte lasagne  

Lievelingsdrinken: scoutscola (uiteraard!) 

Douche of bad: douche 

Vouwer of propper: vouwer en proper tegelijk 

East-of West-side: East side 

Leukste scoutsspel: zakkenspel 
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Naam: Janne Vanden Hoof 

Bijnaam: Jakke 

Leeftijd: 21 jaar 

Totem: Sfeervolle maki 

Hobby’s: Tennissen en scouts 

Lievelingseten: scoutsstoemp  

Lievelingsdrinken: ice tea green 

Douche of bad: douche, ik heb geen bad thuis 

Vouwer of propper: propper!  

East-of West-side: West side 

Leukste scoutsspel: blad-steen-schaar-competitie 
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Naam: Nadine de Boer 

Bijnaam: Nadia 

Leeftijd: 20 jaar 

Totem: Sociaal Paard 

Hobby’s: Scouts natuurlijk! 

Lievelingseten: Frietjes met een Bicky Burger 

Lievelingsdrinken: Ice-tea van Lipton (geen Nestea!) 

Douche of bad: Douche 

Vouwer of propper: Vouwer 

East-of West-side: East side 

Leukste scoutsspel: Gekruiste vlaggenroof 
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Naam: Siebe Peeters 

Bijnaam: Adonis 

Leeftijd: 20 jaar 

Totem: Speels Schaap 

Hobby’s: Scouts en sporten 

Lievelingseten: Macaroni met verse kaassaus 

Lievelingsdrinken: Ice-tea Green met kaas 

Douche of bad: Liefst een zwembad 

Vouwer of propper: Gelegenheidspropper  

East-of West-side: East side 

Leukste scoutsspel: Stoelenspel 
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KAMPVERHALEN 

Jonggivers in Theux 

Op vrijdag 21 juli 2017 om 08u15 verzamelden alle nonnekes, 

paterkes, pastoorkes en priesterkes uit de omgeving op het 

kerkplein om daar in groep hun tiendaagse bedevaart in te zetten. 

Het was echter geen traditionele bedevaart naar het pittoreske 

dorpje Juslenville, Theux. We vertrokken zoals het hoort, namelijk 

te voet. Na 50 meter stapte we echter al op de bus, omdat 

Ravels-Theux een íets te pittige wandeling zou zijn geweest voor 

onze ongetrainde katholieke beentjes en deze zouden later in 

deze reis al voldoende getest worden. 

Na enkele uren van “bus, trein, wachten, trein, wachten, trein, 

wandel” bereikte we het verkeersbord waar we naar zochten: 

“Rue Thier May”. Er vielen meteen enkele zuchten van opluchting 

en enkele minuten later weer enkele zuchten van vermoeidheid 

toen we besefte dat we in de Ardennen waren gearriveerd. De 

eerste klim van het kamp zat erop toen we eindelijk nummer 29 

bereikten en we konden ons gaan installeren. Deze klim bleek niet 

het laatste obstakel van die dag te zijn toen we de 

patrouilletenten begonnen op te stellen. Wat werd er een hoopje 

gesukkeld en getaffeld. Maar het spreekt voor zich dat de 

zelfstandige jo-gi’s uiteindelijk ook hun slaapplek klaar hadden.  

  

Hoewel het toch een behoorlijk vermoeiende dag was, waren er ’s 

nachts enkele actievelingen die nog niet wilden gaan slapen en 

liever nog een koffieklets hielden. Leiders Rune, Lotte en Dries 

dachten hier toch anders over. Zo leerden de leden al vlug het 

terrein kennen waar ze nog 7 nachten zouden doorbrengen. Toch 

een redelijke afstand hé, Sander en Yosha? Van de tenten tot de 

Buitenzeil binnenstebuiten 
... 
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container ...   De komende nachten zouden onze lieve engeltjes 

hun slaaptijd wat beter gebruiken. 

En dan: DE SHELTER! Geweldige ideetjes, veel 

sjorkracht en veel plaats zorgden ervoor dat we 

een prachtige shelter zouden neerplanten op 

onze wei, eentje die zichtbaar zou zijn van 

tientalllen kilometers. Één probleempje: de 

grond 

bestond 

uit 5cm 

zand bovenop één grote 

rotsblok. Zelfs met hamer 

en beitel (piket) schoot 

het graven niet op. Na 

bijna een hele voormiddag 

hakken en graven, gaven 

we het zowat op en zochten we naar een oplossing, want die 

mega grote shelter moest en zou er komen. De enige oplossing 

was dan maar heel goed verstevigen en heel stevig sjorren, dus 

we begonnen eraan en voor we het wisten aten we ons eerste 

avondmaal op 2 meter van de grond.   

Als avondactiviteit die dag trokken we de ongekende Ardense 

bossen in voor een hardcore, tent vs tent dropping. Die hadden 

de jogi’s nog tegoed van de vorige keer. (Is het niet, Wout en 

Tiany?)  Elk team op een andere plek afgezet en de race kon 

beginnen. Het werd zelfs een race tegen elkaar én tegen het 

weer. Toen de beste, ongeëvenaarde groep (Pim, Wout, Ferre, 

Sander, Yosha, Tiany en Britt) de finish al zingend om de bocht 

zagen verschijnen, begon er net een stevige regenbui Theux te 

teisteren en zaten de achterlopers (Nina, Fien, Lene, Heleen, Fran 

en Louka) nog maar net over de helft.  Wanneer ook zij enkele 

dagen later op de kampplaats arriveerden (goed doorweekt dan 

wel) genoten we nog even na met een wafel en ‘ne warme choco’.  
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Maar niet te lang blijven zitten, want de volgende dag zou een 

serieuze uitdaging worden voor ons allemaal en iedereen had 

daarom zijn nachtrust goed nodig ... 

 

Nadat iedereen wakker was geschud, verwijderd was van al hun 

prut en zich een beetje had opgetut vertrokken op het lang 

verwachte driedaagse. Regenjassen en vuilniszakken bij de hand, 

want ... er hingen beangstigende regenwolken boven het land. 

Het bleef nog behoorlijk droog, wat was dat plezant. Bij die ene 

stortbui schuilde we in een koeienstal langs de kant. Het was toch 

een serieuze wandeling met zo’n zware rugzak op, hé Sander ... 

  ’s Avonds zochten we in Spa met zen alle een slaapplek, al was 

dat niet voor iedereen even gemakkelijk, want dat moest “en 

français”. (Die Wale klappe tschent gin Vloms.) Terwijl de leden in 

enkele kleine groepjes op pad waren om van huis naar huis te 

gaan, bleef de leiding alert waken over de rugzakken. Totdat Tuur 

plots opmerkte dat op nog geen 20 meter van ons enorm veel 

grote partytenten van één of ander festival of concert stonden. En 

met het wonderlijke idee kwam eens te gaan vragen aan de 

werkmannen van dienst of sommige tenten nog een nachtje 

bleven staan. En ja hoor, zo vonden we onze eerste 
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overnachtplaats. Ik zeg altijd: Wie niet de moeite wil doen om 

meer te wandelen dan nodig, moet slim zijn. Even later kwamen 

de leden terug en hadden ook zij goed nieuws en onze 2de 

overnachting lag ook vast. 

De driedaagse vloog voorbij en voor we het wisten stonden we 

weer op de kampplaats. 

 

Toen werd het tijd om eens goed te testen of na een paar zeer 

vermoeiende dagen scoutskamp het verstand van onze jonggivers 

nog wel werkte. Het werd al snel duidelijk dat de hersencellen van 

de meisjes nog iets meer intact waren dan die van de jongens. 

(Hoewel het Onze Vader bij Heleen toch wel heel heel heeeeeel 

ver weg zat... )  Na heel wat zingen, kruiswoordraadselen, 

proeven en roepen kwam de groep van Nina, Lene, Fien en Yosha 

als winnaar uit de bus! 

 

Na 10 dagen van intiem bij elkaar zijn kon een vleugje romantiek 

niet uitblijven natuurlijk! De lieftallige leiding hielp hierbij een 

handje (: 

 

Aan de hand van een vragenlijst werden alle jonggivers 

zorgvuldig doorgelicht en gematcht en vormden we 7 

prachtkoppels. Natuurlijk moesten deze prille liefdes grondig 

getest worden, wat gebeurde aan de hand van enkele stevige 

opdrachten! Aan het einde van de rit kwamen er 2 winnaars naar 

voren, het beste koppeltje dat dus ook getrouwd werd!  

 

Een van de opdrachten was het schrijven van een zo mooi 

mogelijk gedicht over, uiteraard, de liefde!  

Nina met haar prachtige gedicht wonnen deze opdracht met volle 

overtuiging:  
 

“Dat ene gevoel wanneer je die persoon ziet 

Je lichaam heeft het al beslist, maar jij nog niet 

Je loopt de hele dag op wolken 

En al je gevoelens gaan kolken 

Je kan niet meer eten, niet meer denken 

Al je aandacht ga je aan hem schenken 
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Als je naar hem kijkt 

Is het alsof je lichaam naar hem rijkt 

Elke dag en elke nacht is een smacht naar hem… 

In je buik een hele dierentuin 

Je hoofd in puin 

Het gevoel is soms groot, soms klein 

Altijd aanwezig en fijn 

Maar als je het hem wilt zeggen 

Weet je niet of hij je zal nemen of aan de kant zal leggen 

Liefde is zo overstelpend 

Maar ook zo kwellend” 
 

Het kamp vorderde en we leerde elkaar allemaal wat beter en 

beter kennen dus werd het tijd om eens te kijken wat de groep nu 

eigenlijk van elkaar vindt. Met andere woorden: tijd voor BLACK 

BOX! De ene kreeg en al iets wat leuker titel dan de andere: Os 

Leneke bleek de liefste en de meest naïeve. Stoere Ferre is de 

knappe kanjer van de hoop. Tiany kreeg de titel van stinkdier van 

de groep. (Ocharme, maar wanneer ze haar schoenen uittrekt 

snap je direct waarom.)  

 

 

 

Ruige scoutsjongens en meisjes zoals we zijn konden enkele 

ruigere spelletjes niet ontbreken.. na enkele dagen scoutskamp 

en veel aandringen van enkele leden was het zover: klopterop! 

Het geluk van onze stoere leden kon niet op. Maar omdat niet 

iedereen van dit spelletje houdt, kon een ander groepje 

superlekkere koekjestaart maken! ( ook leuk he, Sander.. 😊 )  

 

Bij een echt jonggiverkamp hoort ook een ouderwets nachtje 

doordoen, het was tijd voor de mariawaken! Even leek het erop 

dat het Belgisch zomerweertje onze plannen in het water zou 

doen vallen, maar onze gebeden werden verhoord! Tijd om onze 

jonggivertjes te verrassen.. toen ze braaf in hun tent lagen 

mochten (??) er heeeeel snel weer uit komen voor hun ‘straf’; als 

eerste het vuur aanhouden. Met dank aan een warm vuurtje, 
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soep, chocomelk en marshmallows werd het een nacht om nooit 

meer te vergeten!  

En kennen jullie dit nog? 

Het Jonggiver-Onze Vader 

Bovenal bemin uw leiding 

Speel steeds met toewijding 

Heilig steeds de platte rust 

Alles opeten is een must 

Na 10 uur is het stil 

Kijk steeds door een roze bril 

Zagen, klagen doen wij niet 

Zing steeds uit volle borst het kamplied 

Hijs de vlag bij ’t ochtend gloren 

En a’ge auw eige nie vuugt, ’n klets rond auw oooore! 
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LEIDINGSVOORSTELLING 

s

Naam Dries 

Ook wel Suske (Van Fransiscus) 

Hobby's Scouts! (En dat is het enige wat telt ...) 

Leeftijd 17 jaar, bijna 18 jaar 

Aantal jaar leiding 2de jaar 

Totem Avontuurlijke monniksrob 

Favoriete 
Scoutsactiviteit 

Sjorren en ruwe spelen (natuurlijk) 

Waar kan je me 

vinden? 

Als ik niet bij tante Sidonia thuis ben, dan kan 

ik overal zijn. 
Ergens op avontuur. 

Ik ben bang van 

... 

Haaien en jagers. Er worden dagelijks 

tientallen monniksrobben opgepeuzeld door 

haaien en doodgeknuppeld door jagers, ookal 
ben ik een bedreigde diersoort sinds 2008 

Mijn grootste 

avontuur... 

Koning worden van Amoras* en jinkamp in 

Montenegro! 
* Zie Suske en Wiske: Het eiland Amoras

Levensmoto Go SCOUTS or go home! 
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0

Naam Rune 

Aka Wiske 

Hobby's Scouts en op mijn broerke passen 

Leeftijd 18 jaar 

Aantal jaar leiding 2de jaar 

Totem Dromerig zeepaardje 

Favoriete 

Scoutsactiviteit 

Ruwe spelen! 

Waar kan je me 

vinden? 

Op de scouts natuurlijk 

Ik ben bang van 

... 

Spinnen 

Mijn grootste 

avontuur... 

Ik heb er zoveel dat ik er momenteel geen 

weet 

Levensmoto Once a scouts, always scouts 
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0

Naam Tuur 

Aka Jerom 

Hobby's Scouts 

Leeftijd 17 jaar, bijna 18 jaar 

Aantal jaar leiding 2de jaar 

Totem Bewuste arassari 

Favoriete 

Scoutsactiviteit 

Sjorren 

Waar kan je me 

vinden? 

Op de scouts 

Ik ben bang van ... Slangen 

Mijn grootste 

avontuur... 

Vechten met een tijger 

Levensmoto Always be yourself. Unless you can be a 
unicorn. Than always be a unicorn 

(Wees altijd jezelf. Tenzij je een eenhoorn 

kan zijn. Wees dan altijd een eenhoorn ) 
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p

Naam Christophe 

Aka Lambik 

Hobby's Scouts 

Leeftijd 21 jaar 

Aantal jaar leiding 4de jaar 

Totem Hulpvaardig penseelaapje 

Favoriete 

Scoutsactiviteit 

Vuur en nachtactiviteiten, voor een 

pleinspelletje ben ik ook altijd in de moed 

Waar kan je me 

vinden? 

Veel te veel op de scouts :p 

Ik ben bang van ... Dingen verliezen 

Mijn grootste 

avontuur... 

Iedere zondag is wel weer een avontuur 

Levensmoto Sometimes you will never know the true value 

of a moment until it becomes a memory 

(Soms zal je nooit de waarde van een 

moment kennen totdat het een herinnering is 
geworden) 
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2

Naam Lisse 

Aka Sidonia 

Hobby's Scouts 

Leeftijd 17 jaar, bijna 18 jaar 

Aantal jaar leiding 2de jaar 

Totem Spraakzame Spitsvogel 

Favoriete 
Scoutsactiviteit 

Vettige en hevige spelen 

Waar kan je me 

vinden? 

Op de scouts 

Ik ben bang van ... Spinnen 

Mijn grootste 

avontuur... 

Vast zitten op den berg in Montenegro 

Levensmoto Ik kan alles tot het tegendeel bewezen is. 
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Wij zijn de nieuwe jonggiverleiding en we gaan er dit jaar een lap 

op geven. Dat we een hechte groep zijn en elkaar op handen en 

voeten dragen, zoals je kunt op deze foto: 
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KAMPVERHALEN 

DAGBOEK GIVERKAMP 

Donderdag 20 juli 2017 Dalhem 

Liefste dagboek, 

Ik draag veel geheimen met me mee. Ik ben verliefd op Yari, 

daarvan heeft zij geen idee. 

We begonnen om 9.00u op het kerkplein, alleen voor Eva en Yari 

was het 9.15u geworden. Daarna namen we de trein naar Liège 

(architect Calatrava). Toen gebruikten we de fiets-gps (= de 

Garmijn), die ons over serieuze bergen heeft gestuurd. Na een 

zware tocht konden we genieten in het zwembad van De Boer.  

Nu hebben we veel jeuk, dus hebben we geen 

handen meer over… 

Yannick en Thijs 

Vrijdag 21 juli 2017 (nationale feestdag) Aken 

Oh dierbaar dagboek, 

Vandaag was een heel zware dag. We hebben meer dan 50 km in 

de bergen gefietst! Wel hadden we een leuke ontspanning: 

boerengolf . Jawel, tussen de koeien! Alle kneusjes zijn in een 

vlaai gaan staan. Het team van Nele, Louise, Yannick en Janne 

won uiteindelijk. Hierna sprongen we weer op onze fiets en 

haalden we, via het drielandenpunt, de camping (‘wat scampi?’) 

met bloed, zweet en tranen. Onze Garmijn heeft ons weer veilig 

naar onze bestemming geleid. Onderweg kwamen we zelfs 

iemand tegen met Garmijn op z’n truitje!  

We kookten nog lekkere spaghetti en toen liet Nadine een dikke 

scheet waardoor ik niets meer weet. 

Kato 
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Zaterdag 22 juli 2017       Aken 

Guttentag dagboek, 

Vandaag was het een rustdag dus we zijn de stad Aachen gaan 

verkennen met een super tof spel. Het team van Kato, Tom, Eva, 

Nele, Thijs en Thomas was gewonnen met grote onderscheiding. 

Daarna zijn we een ijsje gaan eten en hebben een paar givers een 

fidget spinner gekocht voor 1 euro uit de 1-euro-shop en we 

kunnen allemaal al van die nice tricks. Wij zijn ook nog een 

terrasje gaan doen en daar hebben de jongens een travel pussy 

gekocht. Yannick had ook nog een grote fail gehad. Hij kreeg 

geen biertje (-16) en kreeg daarom de koekelschort. Uiteindelijk 

gingen we naar de camping met de bus maar daar stapte een 

heel dronken zwerver op die Britt van haar plaat joeg en rare 

geluiden maakte.  

Ein, zwei goodbye! 

Merel 
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Zondag 23 juli 2017 Eupen 

Lief lief dagboek, 

Vandaag was een hele leuke en niet zo’n vermoeiende dag. We 

hebben 27 km gefietst. Britt en ik (Nele) fietsten 28 km want we 

waren verkeerd gereden. We hebben terug onze tentjes opgesteld 

en hebben daarna zelf wraps met kip gemaakt. We hebben 

verschillende spelletjes gespeeld en Yannick heeft een frisbee 

tegen zijn hoofd gekregen. Louise heeft vandaag de koekel 

gekregen omdat ze tegen de 

deur van de douche leunde en 

toen naakt naar buiten viel.  

En we wisselden onze fiets in 

voor een rugzak op onze 

heupen. 

Veel kusjes uit Eupen! 

Nele 

Maandag 24 juli 2017 

Goé 

Hallo dagboek, 

Voordat we op de camping 

vertrokken, hebben 
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sommigen van ons nog een spelletje ping pong gespeeld en ik 

was dik verloren. En zo zijn we met onze zware rugzakken door 

het bos en op de GR-route vertrokken op onze tocht. Na vele uren 

hadden we reuze honger, maar gelukkig kregen we als avondmaal 

veel pasta met pesto. Omdat het heel de dag had geregend waren 

we kletsnat geworden en zochten we een slaapplaats. We 

mochten slapen in de kleedkamer van voetbalclub Goé. Hier 

namen we een lekker warme douche! 

Slaap wel! 

Thomas 

Dinsdag 25 juli 2017 Spa 

Lieve natte vriendjes, 

We vertrokken na een lange en droge nacht met de bus naar Spa, 

maar de leiding had een speciale verrassing. We gingen bowlen! 

Nele gooide 3 strikes achtereen, maar Louise was toch nog 

gewonnen (Thomas is twee keer gevallen tijdens het bowlen). Na 

het bowlen gingen de jongens, Nadine en Marie-Line met de bus 

naar de camping. Wij hadden 

dan wel een privé-bus maar de 

meisjes namen de taxi en die zat 

boemvol. Toen iedereen er was 

hebben de tenten opgesteld en 

gaan douchen. Hierna heeft 

iedereen naar keuze hun haar 

roos geverfd! We zijn er dan nog 

ene gaan drinken op de goede 

afloop van onze haren.  

Roos roos roos, nu ben ik 

inspiratieloos. 

Lennert 
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Woensdag 26 juli 2017       Spa 

Dag boek, 

We zijn naar het centrum van Spa gereden met de bus om super 

coole detectives te zijn in het spel ‘super cops’. De eerste boeven 

hadden we direct maar de 2e groep gangsters konden we niet 

verslaan. Toen we terug op de camping kwamen gingen we 

zwemmen in het buitenzwembad. Daar zaten twee jongens die 

hun T-shirt niet wilden uitdoen, ook al vroegen we het heel lief. 

Hierna aten we lekkere pizza en/of frietjes om onze stemmen te 

smeren om goed te kunnen zingen op de karaoké-avond. Dit 

begon om 21.00u dus we zochten een gezellig plekje. We 

begonnen allemaal mee te zingen met de kindjes tot ik ineens een 

microfoon in mijn handen kreeg en iedereen 

verleidde met mijn prachtige stemgeluiden. 

Iedereen klapte.  

Plots kwamen die jongens van het zwembad 

binnen dus stelden we dezelfde vraag, heel lief, 

maar helaas geen reactie.  

We zongen tot de nacht kwam en gingen slapen. 

Eva 

 

Donderdag 27 juli 2017      Theux 

Grr… dagboek, 

Nadje had veel aantrek van de wesp. We moesten ons 

voorbereiden op de laatste wandeltocht van ons giverkamp. Het 

was een stressvolle wandeltocht omdat het spel met de 

wasknijper ten einde liep. Yannick was niet vriendelijk t.o.v. de 

anderen. Onze bedoeling was om de wasknijper op de leiding te 

hangen maar Yannick had die op Kato gehangen. Vervolgens hing 

Kato hem op Thomas.  

Monique belde om te zeggen dat ne stoeme Waal Kato haar gsm 

op tweedehands.be had gezet voor €200.  
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Op het einde van de dag aten we koekjestaart en we maakten 

mooie armbandjes en shokers en glittertattoos.  

Einde. 

Yari 

Vrijdag 28 juli 2017 Theux 

Dag spetters! 

Vandaag was weer een zot dagje. We werden gewekt door onze 

lieftallige leiding, we sprongen uit de veren en vertrokken naar 

het ontbijt. Daar aten we 4 broden en smeerden er ook 4. Toen 

werd ons verteld dat we naar de Ninglispo zouden gaan vandaag. 

Plan A was fietsen dus kozen we voor plan B: met de auto gaan. 

Onder begeleiding van luide klanken (WE LOVE BOOMCAR) reden 

we richting onze bestemming. Hier genoten we van veel 

waterpret. De rivier was wel wat fris, maar wij zijn niet zoals 

Siebe een platte vis. We genoten ook van onze boterhammen die 

den Eddy nog moest komen brengen want we waren ze vergeten. 

Voor de rest weet ik niet meer veel van de dag. Ik kon namelijk 

tijdreizen en we zijn nu al twee dagen verder. 

Einde, xxx 

Tom 



GIVERS 

 71 

Zaterdag 29 juli 2017 Theux 

Dag schattekes,  

Wullie weg met de vlo naar het zwembad. Onderwegen nog even 

een vlag meegeript. Eerst wat zwemmen, dan een frutje gegeten 

en in de speeltuin gezeten. Ow ja, heb ik al gezegd dat de 

Yannick 3 keer uit het zwembad is gestuurd omdat hij geen 

speedo aanhad?  

Die echte die-hards zijn nog 15 km terug gefietst  gekke 

mannen (Ruben, Nadine, Tops, Lennie, Tommie en Janne). Terwijl 

de anderen de otto pakten.  

Het avondeten was ook helemaal top, ja, ja, wij hebben 

scoutsstoemp gegeten!  Achteraf hebben we nog actieve 

spelletjes gedaan zoals volleybal en princessenbal omdat Janne 

nog een beetje ADHD had. Daarna hebben we nog gezellig iets 

gedronken en Marie-Line heeft de koekel gekregen. 

Louise 
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Zondag 30 juli 2017 Theux 

Hoi dagboek, 

De dag begon met een stralende zon. We konden het amper 

geloven, maar vanavond was het al kampvuur! Dit betekende dat 

we dringend moesten brainstormen over een goede act die we ’s 

avonds aan de anderen zouden kunnen laten zien. Het werd al 

snel duidelijk dat we een soort van musical zouden maken met 

allemaal verschillende fragmenten uit het kamp in. Een paar uur 

opruimwerk en een paar repetities later was het al zo ver: het 

was tijd voor het veel belovende kampvuur. Zoals gewoonlijk 

lieten we ons vermaken door het fantastische acteertalent van de 

leiding en door de andere mooie actjes. Toen het onze beurt was 

kregen we te horen dat de givers een verrassing voor ons in petto 

hadden. Ze hadden namelijk samen een gedicht geschreven voor 

ons want ze hadden vernomen dat er enkelen van ons twijfelden 

om hun scoutscarrière af te ronden. Hier hadden we geen 

woorden voor en we hielden het absoluut niet droog… Prachtig. 

Na dit ontroerende moment waren we meer dan ooit klaar om 

onze act op te voeren. En dat we schitterden! Het was 

buitengewoon goed!  

We genoten nog van de verdere afloop van het kampvuur met 

onder andere een mooie solo-act van Thomas, dronken nog iets 

en droomden na over dit uitermate mooie kamp. 

Bedankt givers! 

De leiding 
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LEIDINGSVOORSTELLING 

Op een mooie zomeravond in de vakantie, zaten wij gezellig een 

babbeltje te slaan op de scouts. Na een tijdje flink te babbelen, 

kregen we een droge keel. De scoutscola was echter bij de 

Hopper uitverkocht en de hoofdleiding was hierdoor genoodzaakt 

Evian te kopen. Zoals jullie allemaal weten, staat Evian ook wel 

bekend als 'Het Vervloekte Water'. Marieke zei dat we hier 

ABSOLUUT niet van mochten drinken, omdat we dan in baby's 

zouden veranderen. De rest vond dit echter quatsch van het 

zuiverste soort en deed meteen een adje om Marieke het 

tegendeel te bewijzen. Reeds na enkele seconden liet Pietje zijn 

flesje vallen. Marieke keek naar zijn hand en tot haar o zo kleine 

verbazing was Pietje zijn anders zo grote hand helemaal 

gekrompen. Vlak daarna krompen Lotje en Sventje ook en 

verschoot Marieke zich bijna dood. Ze gilde zoooo hard dat haar 

keel er enorm droog van werd en noodgedwongen was een grote 

slok Evian te drinken. Dat was echt wel heel dom van haar, want 

ze kromp meteen. Daar stonden ze dan... 



GIVERS 

 75 

Naam: Lotte de Boer 
Bijnaam: Lotje 
Ik speel het liefste met: fauna en flora 
Lievelingseten: alles van de Bioplanet vind ik verrukkelijk 
Pampermerk: Carrefour baby, want deze zijn milieuvriendelijk 
Borst of flesvoeding: borstvoeding, want dat is ook 
milieuvriendelijk 
Ik plas: zo weinig mogelijk, want dan gebruik ik minder pampers 
en dat is beter voor het milieu 
Mijn trucje om te tonen dat ik honger heb is: met dingen 
beginnen gooien 
Mijn eerste woordje: ozonlaag 
Mijn slechtste ervaring: Ik lag eens in mijn maxi cosi in de 
keuken en ik zag mama een bananenschil per ongeluk bij het 
PMD-afval gooien. Ik kon er niks van zeggen want ik kon nog niet 
praten, dus ik begon heel hard te wenen. Mama dacht dat ik iets 
gebroken had en is met mij naar de spoed gereden. Toen we weer 
thuiskwamen van het ziekenhuis zag ik dat papa de PMD zak al 
buiten had gezet. 
Mijn favo: een opgewekte maki 

Naam: Marie-Line Ranschaert 
Bijnaam: Marieke 
Ik speel het liefste met: autosleutels van den Erik 
Lievelingseten: melk van ons Anneliesje 
Pampermerk: De zachte NewBorn luier want die zorgt voor extra 
comfort en beschermt mijn tere babyhuidje 
Borst of flesvoeding: borstjessss 
Ik plas: soms in maar meestal naast het potje 
Mijn trucje om te tonen dat ik honger heb is: kaka doen zodat 
mijn ouders weten dat mijn vorige eten er uit is en er weer nieuw 
eten in kan. 
Mijn eerste woordje: scouts 
Mijn slechtste ervaring: Pietje met een gekrompen hand zien 
doordat hij Evian had gedronken en daarna noodgedwongen ook 
Evian drinken. 
Mijn favo knuffel (totem): een Dromerige  Sifaka 
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Naam: Pieter Dierckx 
Bijnaam: baby dirk /kleine pita / Pietje 
Ik speel het liefste met: pindakaas.  
Lievelingseten: appelmoes-babyvoeding van den aldi.  
Pampermerk: Pampers (jaja ik heb die echte shit ) letterlijk.... 
Borst of flesvoeding: borst ik ben nog niet groot genoeg voor 

de fles. 🙁  

Ik plas: ik moet van mama inde tuin plassen.... 
Mijn trucje om te laten zien dat ik honger heb is: gewoon 
KEIHARD bleten!  
Mijn eerste woordje: ik heb eigenlijk nog niet zo veel gezegd 
want ik slaap heel veel. Maar ik denk 
hottentottententententoonstelling was.    
Mijn slechtste ervaring tot nu toe: mijn mama heeft mij 
daarstraks verteld dat ik een zusje krijg !!  
Mijn favo knuffel: levenslustige barry. 

Naam: Sven Willems 
Bijnaam: Sventje 
Ik speel het liefste met: mensen hun voeten 
Lievelingseten: gemixte frieten met steak, want ik heb nog geen 
tandjes 

Pampermerk: Huggies, jeeejj knuffelen!!! 😉 

Borst of flesvoeding: Fles, ik drink alles liefst uit het fleske en 
met een rietje natuurlijk 
Ik plas: Niet in mijn pamper, potje of grote toilet, maar er altijd 
naast 
Mijn trucje om te tonen dat ik honger heb is: iedereen 
beginnen bijten 
Mijn eerste woordje: rioolwaterzuiveringsinstallatie 
Mijn slechtste ervaring: Op een avond lag ik rustig in de zetel 
te wachten tot de voetbal begon. Ik kroop er even uit om naar de 
kast te gaan en trok en sleurde aan de kastdeur, tot ik ontdekte 
dat de pap op was. Dus mijn mama is naar de nachtwinkel 
gereden om pap te gaan halen, maar daar was de pap ook op. Dit 
met het gevolg dat ik voetbal moest kijken zonder pap, waardoor 
ze ook nog eens verloren hadden natuurlijk.  
Mijn favo knuffel: een toegeweide herdershond 
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Vertrek 

Liefste dagboek…  

Vandaag moesten we om 4uur opstaan. Om 

vervolgens om 5uur op het kerkplein te staan & 

wie was er weer te laat, het begint met een A en 

eindigt op nneleen. Toen reden we naar het 

vliegveld. Om 09u10 gingen we met de stalen 

vogel van de vloer. We kwamen met veel te 

zware rugzak in het vliegveld van Athene. Toen 

gingen we met de bus naar Rafina. We vonden 

de camping niet meteen en met onze voor 

ideren +10kg wegende rugzak gingen we op 

onze zoektocht naar de camping. Toen we deze 

vonden , zagen we de trappen. “De trappen naar 

de zee.” We stonden in een wip in onze zwembroek en doken de 

heerlijk warme zee in met de super golven.  Tijdens het spelen in 

deze super golven , werden we bijna aangesurft , die surfers van 

tegenwoordig.. Vervolgens aten we crockjes en begonnen we met 

totamiseren. Hierna vielen we als een blok in slaap. 

Tot morgen lief dagboek. Liefs Nick 16/07/2017 

 

Rafina 

Aller liefste dagboek… 

Na een zware nacht werden we wakker in onze tentjes en stonden 

we vol met muggenbeten. Daarna zijn we opgestaan en zijn we 

opzoek gegaan naar een winkel. Na even zoeken hadden we deze 

gevonden en gingen we eten. Daarna zijn we naar het strand 

gegaan en hebben we stenen leren gooien door een redder van 

+/- 35 jaar. De Koira wou hem al binnen doen, maar toen dacht 

Koira terug aan Benny / Sjaak. Vervolgens zijn we langs de zee 

terug gewandeld naar onze camping. (Femke is onderweg 

gevallen #onhandig). Toen zijn we gaan zwemmen in de golfloze 

zee. Na een tijdje werden we weg gejaagd door een redder, in 

deze redder toonde Koira ookal interesse (+/- 55 jaar), 
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ondertussen had Femke een lekkere slok zeewater gedronken uit 

een fles ( #sukkeltje). Na deze leuke zwemnamiddag gingen we 

spaghetti bolognese maken (zonder gehakt voor Daan). 

Vervolgens gingen we HOERULAM GAAN met skeere biertjes(op 

de camping). Na onze geweldige voordrink gingen we naar een 

veel e duur café. Tijdens het op café zitten had ik (Daan) het 

schijt. (Op het wc was er geen wc-papier) Daarna gingen we 

terug naar onze camping om te gaan slapen. Daan met zijn mooie 

benen heeft geslapen in de tent van de leiding, naast Jolien. 

Slaapwel dagboek en tot morgen xoxo vlekjes 

Veel liefs Daan met de mooie benen 17/07/2017 

 

Op naar Athene 

Aller Aller liefste dagboek 

Na onze zware nacht werden we nuchter wakker behalve Daan 

want hij had DEN TRAK. Toen gingen we de tent opruimen en 

gingen sommige nog ochtenaquagymen. Na deze zware 

inspanningen gingen we brunchen met 16 broden voor 17 

mensen. Na deze calorieën pakte we onze rugzakken en verlieten 

we da camping. We wandelde richting het centrum. Daar reed de 

eerste bus ons voorbij waardoor we een andere bus moeste 

pakken. De buschauffeur was erg aantrekkelijk vond e Koira 

waardoor zij het weer moeilijk kreeg. We verlieten Rafina. Na 

onze rit kwamen we aan in Athene. Het was fooreheet in het 

stadje waar we door de Begeleiding werden aangezet tot 

zwartrijden (#topBEgeleiding). Na een aantal bussen te pakken 

kwamen we aan op de camping Athens. Waar iedereen de 

gezellige AB buurwinkel ging bezoeken. We begonnen met het 

maken van wraps voor ons avondeten. Doordat we te weinig eten 

hadden moesten enkele “draven” zoals Mathias het zou zeggen 

eten halen. Na het eten gingn Jan en Emile weer lopen omdat ze 

sportief zijn. Erna begon er weer een spannende Totemisatie, 

waarna we nog nagenoten van het landbiertje. 

SLPWL dagboek 
Tot morgen, καληνύχτα Karl 18/07/2017 



JINS 

 81 

Athene dag 1 

Aller Aller Aller Liefste dagboek 
Vandaag stonden we zeer vroeg op en moesten we alleszelf doen 
toen we klaar waren met klaarmaken en volledig klaarstonden 
met de jins zei de leiding dat ze een half uur later kwamen. 

(Ocharme de jins ‘zelf moeten opstaan’ 😉 terwijl de leiding vroeg 

opstond voor buskaartjes te gaan halen). Een half uur later 
vertrokken we samen 
met de leiding op ons 
avontuur naar Athene 
met de metro die ons 
super snel overal heen 
bracht. We bezochten 
de tempel van Zeus 
vervolgens 
overleefden we een 
bommelding met veel 
te stoere politie. We 
zette onze tocht 
verder naar het 
olympisch stadion. 
Hier aangekomen 

ontdekten we dat KAA Gent ging spelen. Deze kans liet de helft 
van de groep niet liggen en gingen voor €5 de voetbalmatch AEK 
Athene -AA Gent kijken. Het werd 
1-1.  Hierna hebben we gelopen voor ons leven. We zaten

helemaal aan de andere kant van Athene & we moesten nog 3
metro’s en een bus nemen & we waren maar een beetje te laat
vertrokken.
Het andere deel van de groep ging gezellig uiteten. Iedereen had
een date en na het eten vertrokken we naar een café. We hadden
een beetje de tijd uit het oog verloren en waren vergeten dat we
voor 00:00 naar huis moesten (anders reden er geen metro’s
meer)
Gelukkig was Zeus aan onze zijde deze avond en haalde beide

groepen alle metro’s en ontmoeten we elkaar terug bij de laatste
bus.
Deze nacht sliepen we gezellig buiten, want in die tent was het
flink warm.
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Slaapwel lief dagboek 19/07/2017 
 

 

Athene Dag 2 
 
Aller Aller Aller Aller Liefste dagboek 
Vandaag gingen we weer wat cultuur opsporen, deze keer richting 
de Acropolis (dit is een berg waar de oude griekse goden leefde) 
Toen we eenmal ginder aankwamen was de wachtrij veel te lang. 
Onder het moto  “met medelijden bereik je niets!” #Jolien 2K17 
besloten we voor te steken. Jolien wist heel goed  een oudere 
man te manipuleren zodat we voor mochten. En hebben we 
uiteindelijk maar een halfuur moeten wachten (ipv 2uur). Toen 
we op de Acropolis aankwamen zag het er meer uit als een 
bouwwerf als iets anders. Toch een hoogtepuntje was dat we de 
speler van AZ zijn tegengekomen . 
 
 Hierna zijn we naar het oud olympisch stadium *naam hier 
invoegen* dit waren we rap beu gezien dus besloten we ICE-
koffie te gaan drinken na een beker of twee ( we stonden langer 
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aan bij de ICE-koffie dan bij het olympisch stadion) besloten we 
terug naar de camping te keren en ons voor te bereiden op onze 
eerste uitgaansavond. Tijdens deze avond liet Daan   Na lang 
zoeken kwamen we een charmante jongen tegen die ons naar de 
uitgaansbuurt wilde brengen, hiervoor moest Jolien haar charmes 
bovenhalen. Toen we daar aankwamen waren we te vinden in de 
enige volle nachtclub, maar we waren al rap opzoek naar een 
nieuwe club, omdat de muziek iets te zwart voor ons was. Hierna 
waren we wanhopig opzoek naar een flink feest. Hierna nog naar 
een andere club gegaan. Om 4uur was bij de meeste de kaars uit, 
maar de  metro kwam pas om half 6. Zo vielen sommige inslaap 
voor de metro en andere gingen opzoek naar een vlag. Na een 
zeer vermoeiende terug rit was iedereen blij om te gaan slapen 
Slaapwel liefste dagboek 
 
 

Goodbye Athens 

Allerliefste dagboek,  

Toen we wakker werden hadden enkelen onder ons last van een 

fenomeen genaamd een kater. Dus hebben we het iets rustiger 

aan gedaan die dag. Na ons vertrek van de camping werd Piraeus 

onze bestemming. Met enkele vertragingen zijn we daar 

aangekomen. In Piraeus hebben we weinig gedaan, alleen gyros 

eten en wachten op de ferry (boot die ons naar Kreta zou 

brengen).  

Om 8 uur s ’avonds wandelden we erop. Niemand van onze groep 

wist exact waar onze slaapplaats was. Aanvankelijk zochten we 

bij de chiquere delen. Maar dat was helemaal verkeerd. Na lang 

zoeken vonden we onze plaatsen, achteraan op de ferry onder de 

sterren met alleen een dun matje tussen ons het dek. Gelukkig 

bleef het die nacht droog.  

Niet iedereen vond het even leuk op het schip. Terwijl de meeste 

jins gingen slapen werd Hanne zeeziek. Uiteindelijk moest ze 

meerdere keren overgeven en heeft ze niet veel kunnen genieten 

van haar nachtrust. Maar vroeg of laat viel iedereen toch in slaap. 

Stef Aerts 21 juli 2017 
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Oh Oh Cherso {episode 1} 

Allerliefste dagboek, 

De ferry kwam om 7u s ’ochtends aan in Heraklion. We hebben 

zonder enige vorm van haast voet gezet op het eiland Kreta. 

Aangezien de bussen pas reden om 8u hebben we nog even 

moeten wachten. Na een lange busrit kwamen we dan toch aan in 

Chersonissos. Onze zoektocht naar een camping kon beginnen. 

Aan de rand van het stadje was camping caravan, onze 

slaapplaats voor de komende dagen.  

Overdag lagen we alleen maar aan het strand en ging een deel 

van de groep naar Star Beach, een deel van Cherso, om 

uiteindelijk weggestuurd te worden bij de glijbanen. Dezelfde 

avond gingen we uit, voorafgegaan door een voordrink met heel 

slecht bier genaamd Pils Hellas.  

Jammer genoeg had niet iedereen het geluk om mee uit te gaan. 

Mats was ziek en bleef daarom op de camping. De rest van onze 

groep vertrok richting het centrum van Chersonissos. Na 

ongeveer een half uur stappen kwamen we er aan en zijn we 

binnengegaan in discotheek El Paradiso.  

Daar hebben we  gedronken, de ene al wat meer dan de andere 

maar het viel nog mee. Anneleen heeft wel een romance gehad 

met een  vage Hollander, maar voor de rest bleef het rustig. Om 

half 3 s’ nachts ging het eerste groepje naar huis. De rest volgde 

anderhalf uur later. Tegen zonsopgang was iedereen zeker 

aangekomen op de camping. 

Stef Aerts, 22 juli 2017 

Oh Oh Cherso {episode 2} 

Allerliefste dagboek, 

23 juli was voor ons een dag om uit te rusten. De meesten 

werden na de middag wakker. Om daarna te gaan liggen op het 

strand en ons te begeven in de heldere blauwe zee.  
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Die dag hebben we nog totems proberen te zoeken voor elkaar. 

Er is veel gezocht naar totems, meer dan de andere dagen. We 

hadden ook meer tijd om s’ avonds alles te bespreken. In de 

avond zijn we nog in een restaurant gaan eten met uitzicht op 

zee. We kregen er zelfs een gratis shotje 😉  

Stef Aerts, 23 juli 2017 

Oh Oh Cherso {episode3} 

Allerliefste dagboek, 

Op 24 juli waren we volledig uitgerust. Maar in Chersonissos is 

buiten liggen aan een zwembad of strand en uitgaan niets te 

doen. Dus we gingen in de namiddag zwemmen, liggen aan het 

strand en genieten van de Griekse zomer. Tegen het vallen van 

de avond kwam Chersonissos terug tot leven.  

We waren van plan opnieuw uit te gaan en gelukkig kon deze 

keer wel iedereen mee. De voordrink was minder rustig dan de 

vorige en Emile had zich nog nooit zo gelukkig gevoeld. Voor 

Emile was het zijn eerste keer dat stevig uitging dus dit was een 

nieuwe ervaring voor hem. 

We vertrokken richting het centrum toen al onze drankjes waren 

genuttigd en daar kwamen we weer aan bij dezelfde discotheek. 

Net zoals 2 dagen eerder was er heel veel volk op heel weinig 

ruimte. Er werd hier en daar een cocktailtje gedronken.  Jasper en 

Sytse begonnen de effecten rap te voelen en bekwamen ook in 

hogere sferen zoals Emile. Maar zij waren zeker niet de enigen.  
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Jasper probeerde iemand te fixen. Dit leek succesvol totdat haar 

lief ineens afkwam. Kato had meer geluk die nacht. Op een 

gegeven moment kwam er kleine en 

brede kerel bij ons staan en Kato had 

prijs. De man was rap verdwenen in de 

mensenmassa. Wij dronken en feestten 

verder.  

Om 3 uur s ‘nachts was het duidelijk 

enkele jins hadden iets te veel drankjes 

genuttigd. Jolien besloot dan om naar de 

camping te gaan met de mensen die er 

het ergste aan toe waren en de mensen 

die niet meer verder wouden feesten. 

De rest kon gezellig verder gaan.  

Rond half 5 waagde ook Hanne haar 

kans en ook zij had prijs. Toen we 

vertrokken naar huis ging ze nog terug 

om zijn nummer te vragen. Hij gaf een 

nummer maar dit bleek jammer genoeg 

voor Hanne verkeerd te zijn. Toen probeerden we rond 5uur naar 

huis te vertrekken, maar we werden vertraagd door minder 

nuchtere jins. Met een traag tempo en veel onnodige pauzes 

wandelden we langs het strand naar de camping. Toen we 

aankwamen was het terug licht in Chersonissos. 

Stef Aerts, 24 juli 2017 

Oh Oh Cherso {episode 4} 

Allerliefste dagboek, 

Veel jins hadden last van een kater. Maar Emile zijn kater was de 

ergste. Hij was misselijk, had veel pijn en kwam meerdere keren 

zijn maag inhoud tegen. En natuurlijk maakt de warmte op Kreta 

de situatie niet beter. De rest van ons genoot zoals de andere 

dagen van de zon op het strand of in de zee.  
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In de avond werden er weer jins weggestuurd om over zichzelf na 

te denken, terwijl de groep dit ook over hen deed. Emile was 

gelukkig terug beter en kon ook hieraan deelnemen. Voor de 

meeste jins was een passende totem gevonden. Hierna hebben 

we rap de tenten opgeruimd en gingen we vroeg slapen voor de 

volgende dag. 

Stef Aerts, 25 juli 2017 

The Gorge 

Allerliefste dagboek, 

We stonden op om 4u s ‘ochtends. 

Vermoeid maar gehaast maakten we ons 

klaar om te vertrekken naar de bushalte. 

Eenmaal op de bus drong het tot ons door 

dat we Cherso verlieten. Na een lange 

busrit langs het idyllische Kreta bereikten 

we de Samariakloof. Een prachtige plaats 

met veel ongerepte natuur, ideaal voor een 

ervaren wandelaar.  

De wandeling was zwaar door het warme 

weer en de lastige afdaling maar iedereen is 

veilig erdoor geraakt. Na de wandeling verbleven we even in het 

dorpje waar de kloof eindigt om een beetje later op een boot naar 

een ander dorp te gaan waar de bus stond te wachten. We 

vertrokken terug en werden afgezet aan de luchthaven in 

Heraklion.  

Vanaf deze luchthaven vertrokken we richting een slaapplaats. 

Dat was veel lastiger dan verwacht. Eerst zochten we naar een 

plaats dicht bij de luchthaven maar die buurt was veel te 

gevaarlijk. Daarna probeerden we in de luchthaven zelf maar daar 

werden we op een onvriendelijke wijze weggejaagd. Plan C was 

wandelen richting het centrum van Heraklion. Daar heeft een 

sympathieke man ons water laten bijvullen, maar slapen was er 
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niet mogelijk. We waren genoodzaakt om in een park te gaan 

slapen. Er waren enkele honden die Jolien de stuipen op het lijf 

jaagden. Uiteindelijk konden we om 3u s ‘nachts slapen in het 

bijzijn van die honden. 

Stef Aerts, 26 juli 2017 

 

The Day 

Allerliefste dagboek, 

Het was ochtend, rond half 8. We werden wakker stonden op om 

eten te kopen. Die honden waren nog altijd bij ons alleen nu 

waren ze iets actiever. Louis zijn matje werd gestolen en 

verscheurd door een hond. Voor de rest probeerden een van die 

honden nog spullen van anderen mee te pakken maar dat 

mislukte.  

We vertrokken dan naar de dichtstbijzijnde camping met de bus. 

Toen we uit de bus stapten moesten we nog enkele minuten 

wandelen, maar we kwamen aan en konden daar uitrusten. We 

stelden geen tenten op omdat we er toch maar 1 nacht verbleven. 

Op die camping halverwege tussen Heraklion en Chersonissos 

genoten we van de zon, zwommen we in de zee en lagen we op 

het strand.  

In de avond kwam het moment dan waarop we zolang hebben 

gewacht. De uitreiking van de totems. Dit ging natuurlijk gepaard 

met een ritueel. Iedereen kreeg zijn totem te horen en niemand 

was er ontevreden mee. Na de uitreiking gingen we bij de 

camping gezellig iets drinken om onze laatste nacht in te gaan. 

Stef Aerts, 27 juli 2017 
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Back 2 Belgium 

Allerliefste dagboek, 

Op onze laatste ochtend deden we alles rustig aan. We vertrokken 

richting de luchthaven. Iedereen was vermoeid van het kamp en 

dat was zeker zichtbaar. In de luchthaven was het lang wachten 

maar toen we eindelijk vertrokken waren drong het tot ons door 

dat het kamp gedaan was. We zijn nog overgestapt in Athene. 

Vanuit Athene vlogen we naar Brussel om ons samen te voegen 

met alle andere leden. 

Als ik over 20 jaar, 30 jaar of misschien wel 40 jaar terugdenk 

aan dit kamp. Dan zal ik 1 ding zeker onthouden. Dat zal geen 

indrukwekkend verhaal zijn van het kamp. Dat zal een simpele zin 

zijn, niet meer. En die zin is: “Me medelijden koopte niks!” 

Stef Aerts, 28 juli 2017 
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LEIDINGSVOORSTELLING 

 

 

Beste jins, 

 

Het raadsel der raadsels was ook dit jaar weer bijzonder 

raadselachtig. 

Op een bijzondere avond in september kregen alle jins een vage 

brief in hun brievenbus. Hierop stonden enkel een datum, uur en 

locatie. Maar wie-o-wie zou deze brief gestuurd hebben? Dat was 

de vraag die alle jins al een aantal maanden bezig hielden. 

 

Op zondag 17 september om 14u stonden alle jins klaar op de 

afgesproken plaats. Maar wat zij daar vonden is voor ons een 

weet maar voor alle niet jins een raadselachtig raadsel. 

 

Zo zo, het nieuwe jaar is bij deze weer van start gegaan, en na al 

jullie zware inspanningen om te weten te komen wie jullie leiding 

is, zullen we jullie nog een aantal van onze diepste geheimen 

bloot leggen. Het is namelijk zo dat er nog heel wat nieuwtjes te 

ontdekken zijn over Ruige Rudy en John Beton. 
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Ruige Rudy aka KBritt  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam: Kbritt Pijpers 
Totem: Vredelievende Olifant 
Leeftijd:  8568 dagen 
Lievelingsdrankje: Rougekes 
Favoriete bouwvakker: John 
Beton 
Aantal jaren leiding: 6 hete 
winters 
Werk/studie: kinderen 
bijtimmeren 
Hobby: balken pleuren 
Levensmotto: Een dag niet 
gelachen is een dag niet 
geleefd.  
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John Beton aka Jerre 

Wij hebben alvast heel veel zin in het nieuwe scoutsjaar met 
jullie! Hopelijk jullie ook met ons! 

Naam: Jerre Van Dooren 
Totem: (niet zo) gevoelige 
lijster 
Leeftijd:7386 dagen 
Lievelingsdrankje:CC 
Favoriete bouwvakker: Ruige 
Rudy 
Aantal jaren leiding: 4 zwoele 
lentes 
Werk/studie: bouw 
Hobby: balken pleuren 
Levensmotto: Leonardo di 
Caprisun is nix vergeleken met 
mij! 
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Beste klepperlezers, wisten jullie al dat… 

 … het nieuwe jaar weer van start is gegaan?

 … we nog aan het nadromen zijn over dat fantastische kamp

in Theux?

 … onze scouts bijna 45 jaar bestaat?

 … dat we al 30 jaar kleppers maker?

 … er een nieuwe leider is?

 … we, met pijn in het hart, afscheid moeten nemen van 4

uitstekende leiders?

 … we een leidingsgroep vormen van 25 enthousiaste leiders?

 … we het voorbije jaar heel hard hebben gewerkt maar dat

we nu nieuw sanitair hebben op de scouts?

 … ratten en paarden niet kunnen overgeven?

 … jullie heel veel foto’s van het kamp kunnen vinden op de

website? Net zoals alle kleppers (in kleur!)!

 … deze klepper bijna 100 pagina’s vol leesplezier bevat?

 … leidster Femke 3 weken vrijwilligerswerk heeft gedaan in

Ghana en dat ze daar de scouts van Ravels nu ook kennen?

 … de aansteker al werd uitgevonden voor de lucifer?

 … wij ongelooflijk veel zin hebben in het nieuwe jaar? Jullie

ook?
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Adres: 
Site: 

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

Groepsleiding 

Jeroen Van Dooren 

Pieter Dierckx 

Hendrik Seurinck 

Kapoenenleiding 

Lise Luyts 

Jolien Segers 

Vincent Doomen

Mander Van Breda 

Hendrik Seurinck 

Ferre Van Leeuwen 

Anke Van Ginhoven 

Kw’kesleiding 

Nadine De Boer 

Siebe Peeters 

Femke Van Ginhoven 

Janne Vanden Hoof 

Vincent Verschueren 

Dries Janse 

Eva Van Geldorp 

Jonggiverleiding 

Lisse Verhoeven 

Christophe Van Dooren 

Dries De Bie 

Rune Peeters 

Tuur De Kinderen 

Giverleiding 

Pieter Dierckx 

Marie-line Ranschaert

Lotte De Boer 

Sven Willems 

Jinleiding 

Britt Pijpers 

Jeroen Van Dooren 

http://www.scoutingravels.be/

