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 VOORWOORD  

 

 

Beste leden, ouders, grootouders, oud-leiding en/of 
sympathisanten, 
 

Het scoutsjaar is weer voorbij geraasd als een echte sneltrein. 
Tegen 300 kilometer per uur volgden de topbestemmingen elkaar 
op, maar nu komt de eindbestemming toch in zicht! 

Beginnen deden we – uiteraard – bij het beginstation, de eerste 
activiteit, die nog niet zo lang geleden lijkt. Daarna volgden tal 
van niet te vergeten tussenstations, die elkaar in ijltempo 
opvolgden. Avontuurlijke activiteiten, toffe takkenweekends, het 
machtige mosselfeest… om er maar enkelen te noemen. Ook de 
tropische Tropical Party van dit jaar gaan we niet snel vergeten. 
Menig scout en sympathisant trok zijn beste dansschoenen weer 
aan en wist er een onvergetelijk feest van te maken. 

Ook het groepsweekend was weer een heus succes! Verkleed als 
alle verschillende dieren van de jungle volgden we de spetterende 
avonturen van Mowgli, Baaghera en Balou. En nee hoor, niemand 
ging teleurgesteld naar huis! 

Al deze activiteiten waren natuurlijk niet mogelijk geweest zonder 
onze enthousiaste leiders en leidsters. Elke zondag stonden zij 
weer paraat om van elke activiteit een échte topactiviteit te 
maken. Dus: een dikke merci aan heel onze leidingsploeg! 

Maar de eindbestemming komt nu toch in zicht! We gaan ons 
lichaam nog eenmaal goed verwennen op ZATERDAG 30 juni op 
onze traditionele verwen-je-lijfdag. Daarna maken we ons 
allemaal klaar om in rechte lijn af te stevenen op datgene 
waarnaar we al het hele (scouts)jaar uitkijken: het kamp. We 
staan al te popelen om jullie te vertellen welke avonturen we 
allemaal weer gaan beleven. Lees dus snel de rest van de klepper 
om dit te weten te komen! 

 
Een stevige linker, 

 
De hoofdleiding, 

Jeroen, Pieter en Hendrik 
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Kamp 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOEPIE, DE ZOMER STAAT VOOR DE DEUR, EN 

DAN GAAN WIJ NATUURLIJK OP KAMP! 
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Kampplaats: 

 

Dit jaar trekken we erop uit naar het Limburgse Lommel.     

Lommel is een Kempense stad die net geen 34.000 inwoners telt. De 

naam ‘Lommel’ komt natuurlijk 

niet uit het niets. Het is afgeleid 

van ‘Loemelo’, wat vochtig, 

moerassig bos betekent. En laat 

dat nu juist de plaats zijn waar wij 

tijdens het kamp gaan vertoeven. 

Wij gaan namelijk naar de echte 

Lommelse Sahara. Na tien 

minuten wandelen  van onze 

kampplaats, door prachtige bossen, komen wij aan bij dit prachtige 

uitzicht. Ja ouders, broers- en zussen, … wordt al maar jaloers.  

Dit jaar beschikken wij  

over de pas 

gerenoveerde lokalen 

van de scouts van 

Lommel. De kapoenen 

slapen binnen. Voor alle 

andere takken worden 

rondom het gebouw 

tentjes opgezet. Aan de 

overkant van de 

autoloze straat is er een 

groot speelterrein waar wij mogen spelen.   
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Belangrijke data: 

Kampdata: 

   Kapoenen:  26 juli tot 31 juli 2018 

   KW’kes:  24 juli tot 31 juli 2018 

   Jonggivers:  21 juli tot 31 juli 2018 

   Givers:  18 juli tot 31 juli 2018 

   Jins:  17 juli tot 31 juli 2018 

 

De kapoenen en kw’kes dienen gebracht te worden naar de 

kampplaats (kijk bij de takinfo voor het juiste uur). Jonggivers zullen 

met de fiets gaan. Alle leden dienen ook zelf gehaald te worden in 

Lommel op 31 juli 2018 om 11.00u. Wij raden aan dat jullie zelf 

afspreken om samen te rijden. Er kunnen geen auto’s tot op de 

kampplaats zelf geraken. Je kan tot één straat ervoor rijden, maar de 

parkeerplaatsen zijn schaars.  

 

Bagage jonggivers, givers, en jins: 

De jonggivers, givers, en jins mogen hun bagage op de scouts komen 

afgeven. Dit zal kunnen op 15 juli om 19.00u. Voor givers en jins 

betreft dit enkel de bagage die nodig is voor de laatste dagen op kamp 

in Lommel.  

De andere takken nemen hun bagage zelf mee naar de kampplaats.  
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Kampadres: 

Net zoals andere jaren kunnen de ouders, grootouders, tantes en 

nonkels, vriendjes en vriendinnetjes weer talloze brieven naar onze 

leden opsturen. De postduif dient ze naar het volgende adres te 

brengen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostprijs: 

Aangezien de duur en/of plaats van het kamp bij iedere tak anders is, 

zijn er ook verschillende prijzen. Je vindt ze hieronder in tabel. Dit 

bedrag dient overschreven te worden op de correcte 

bankrekeningnummer. Meer informatie zal u krijgen bij de online-

inschrijving.  

KAPOENEN € 75,00 

KW’KES € 105,00 

JONGGIVERS € 150,00 

GIVERS € 350,00 

JINS € 450,00 

Naam kind + tak 

Scouting Ravels 

Nieuwe Kopen 4 

3920 Lommel 

België 
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Inschrijving Kamp: 

Net zoals vorig jaar zal de inschrijvingsprocedure niet meer met pen 

en papier gebeuren, maar dien je dit digitaal te doen. Inschrijven 

kan je dit jaar doen vanaf 20 juni. 

Wil je graag mee met ons op kamp, moet je de volgende stappen 

volgen:  

 

1. Surf naar https://scoutingravels.be/ 

2. Zoek rechtsboven in uw scherm naar de rubriek "Documenten" 

en klik erop.  

3. In het midden van het scherm vindt u de link naar de 

kampinschrijving. Klik! Vul alle gegevens in!  

 

De inschrijvingen worden ten laatste op 10 juli 2018 verwacht en 

bestaan uit volgende onderdelen:       

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

invult. De overschrijving van het correcte bedrag (zie p.7). 

 Een medisch formulier** dat volledig en correct ingevuld  

moet worden, zodat de takleiding hiervan op de hoogte gebracht 

kan worden en gepast kan reageren. Het medisch formulier 

wordt samen met de inschrijving op de website in orde gebracht. 

 Voor givers en jins: toelating van je ouders om mee naar het 

buitenland te gaan. Je moet hiervoor langs het gemeentehuis 

(dienst bevolking) passeren. Doe dit zeker op tijd! Dit geldt 

enkel voor -18jarigen.   

       

Is het al voorbij de inschrijvingsdeadline en wil je toch nog graag mee 

of heb je nog vragen? Neem contact op met één van de takleiding of 

de kampverantwoordelijke (Femke Van Ginhoven).Contactgegevens 

vind je op het einde van deze klepper. 

** Dit formulier zal door ons vertrouwelijk behandeld worden! Het is uiteraard ook mogelijk 

om bepaalde gegevens mondeling aan iemand van de leiding toe te vertrouwen. 

https://scoutingravels.be/
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Routebeschrijving: 

Grote Baan, 2380 Ravels    Nieuwe Kopen 4, 3920 Lommel 
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Ik ga op kamp en neem mee...  

De lijst die volgt is een lijst met een minimum aan stukken dat je 

zeker mee moet nemen. Hou wel rekening met het aantal dagen dat 

uw kind op kamp gaat tijdens het inpakken. Per tak wordt er ook nog 

een bundeltje bezorgd met de zaken die zeker meegenomen moeten 

worden.  

 

Wat neem ik zeker mee?  

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

   Uniform (wat je hiervan hebt)        

   Slaapzak en eventueel warm deken.      

   Veldbed          

   Kussen            

   Handdoeken en washandjes      

   Zeep / shampoo         

   Tandenborstel / tandpasta /  bekertje / kam of borstel    

   Zakdoeken          

   Pyjama           

   Onderbroeken (minstens voor elke dag 1 paar)    

   Kousen (minstens voor elke dag 1 paar)     

   Gemakkelijke speelkledij (kleren die vuil mogen worden)  

   Korte broeken / lange broeken      

   T - shirts          

   Dikke trui          

   Zwemgerei           

   Zonnecrème         

   Rugzakje          

   Stevige schoenen / sportschoenen / laarzen    

   Keukenhanddoek         

   Linnenzak (voor de vuile was)       

   Drinkbus / zaklamp         

   Fluovestje!          

   CD’s (op eigen risico, schrijf je naam hier op als je dit wenst mee

     te nemen)          

   Eventueel verkleedkleren (zie informatie per tak)    

   Bestek en beker!! (schrijf/plak hier zeker je naam op) 
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Voor de jonggivers, givers en jins ook nog het volgende:  

 Gamel           

  Rugzak en stevige stapschoenen       

 

 

Wat neem ik zeker NIET mee?!  

Snoep, geld, wapens, tabak, GSM, elektronische gadgets of andere 

dure spullen,... .  

De leiding is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging indien 

deze toch meegenomen worden.  

 

Zakgeld  

Kapoenen en kw’kes hebben dit niet nodig! Jonggivers mogen 5 euro 

meenemen voor op 3-daagse.  

 

De leiding is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van 

materialen die meegenomen worden !!  

 

 

 

  

Voorzie alles wat je niet wil verliezen van een naam! 
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Kapoenen kapoenen kapoenen! 
De afgelopen maanden hebben wij het al 

heel goed gehad. Hier een kleine terugblik 

op een paar megaplezante, supervette, 

leuke, coole en toffe activiteiten die we 

samen hebben beleefd. 

Op het groepsweekend hebben we ons 

volledig in de wereld van Jungle Book 

ondergedompeld.  

Eerst keken we 

naar een 

spetterend toneel gespeeld door de leiding. 

De rest van de voormiddag hebben we nog 

een heleboel spelletjes gespeeld. Hier ze je 

hoe enthousiast een aantal van onze 

kapoenen zijn om te laten zien hoe sterk ze 

wel niet zijn tijdens een potje touwtrekken. 

Na een lekkere maaltijd vlogen we er terug 

in en in de namiddag speelden we een 

groot groepsspel. 

‘s Avonds genoten we nog van het vervolg 

van het toneel en de afloop. 

Traditiegetrouw sloten we de avond af met 

het avondlied net voor het slapengaan. 
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We gingen ook op groepsreis naar Het 

Vennenbos. In de voormiddag hebben 

we gezwommen in het subtropisch 

waterparadijs. En in de namiddag 

hebben we in het doolhof leuke 

spelletjes gespeeld.  

We zijn ook op de kinderboerderij en in 

de speeltuin geweest. Hier zie je een 

aantal kapoenen die het geheime 

klimrek in het doolhof hadden 

gevonden. Na een vermoeiende maar 

supertoffe dag zat onze leuke groepsreis 

er jammer genoeg al op. 

 

We hebben ook geleerd hoe we ons moeten 

gedragen als echt prinsen en prinsessen. 

Op kamp kunnen we dus onze schitterende 

manieren en etiquette laten zien aan al de 

andere takken en leiders. We hebben ook 

leren dansen dus onze moves mogen ze 

ook bewonderen. 

Hiernaast zien jullie nog een mooie foto uit 

de fotoshoot met topmodellen Ilyas en 

Willem. 

 

We hopen dat jullie dit jaar heel leuk vonden. De leiding vindt dat 

jullie in ieder geval allemaal, sterke, dappere, slimme, flinke en 

leuke kapoenen zijn. We hopen daarom dan ook dat jullie allemaal 

mee op kamp gaan. Wij hebben er alvast heeeeel veeeeeel zin in!!! 

 

Groetjes en kusjes van jullie allerliefste kapoenenleiding, 

Anke, Ferre, Henk, Jolien, Lise, Mander & Vincent 
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Kamp kapoenen 

2018 

26 juli – 31 juli 

Lommelse Sahara 
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Heel lang geleden, in een land hier ver vandaan, leefde er eens een 

hele rijke farao. Zijn naam was Takelot I, maar hij stond over het 

hele land bekend als “Den Takke”. Hij regeerde over een heel groot 

rijk dat zich uitstrekte van de grote Lommelse Sahara tot het 

spectaculaire Zilvermeer. 

Takelot was één van de meest geliefde farao’s uit de hele 

geschiedenis van het Egyptische rijk. Bovendien kon hij écht alles: 

hij was slim, hij was handig, hij was een sterke vechter, en hij was 

de beste kamelenrijder van heel de wereld! 

Toen Takelot al heel oud geworden was en voelde dat hij binnenkort 

zijn laatste adem zou uitblazen, gaf hij een heel speciale opdracht 

aan zijn vrienden die hij het meeste kon vertrouwen. Zij moesten 

een grote schat met al zijn waardevolle spullen verstoppen op een 

geheime locatie die ze aan niemand - maar dan ook echt niemand - 

mochten doorvertellen.  

En zo geschiedde: de schat werd verstopt op een geheime, tot nu 

toe onvindbare locatie en de farao en zijn vrienden zwegen in alle 

talen over de geheime locatie van de schat. 

Duizenden jaren vlogen voorbij… Takelot lag al lang begraven in één 

van de grootste piramiden van het land en niemand heeft ooit nog 

iets over de schat gehoord… Tot nu! 

Want een hele verre erfgenaam van Takelot, van wie we de naam 

nog niet kunnen verklappen, vond een oude schatkaart die ons 

misschien naar de grote schat kan leiden. 

En hij heeft ons, de dappere kapoenen van Scouts Ravels, gevraagd 

om hem te helpen bij deze moeilijke en spannende zoektocht. En als 

we erin slagen om de schat te vinden, zullen we heel rijkelijk 

beloond worden! 
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Wil jij graag meehelpen om deze zoektocht tot een goed einde te 

brengen? Wil jij meegaan op een écht Egyptisch avontuur? Wil jij 

leuke en avontuurlijke spelletjes spelen samen met al jouw vriendjes 

en vriendinnetjes? Wil jij het scoutsjaar op een kei toffe manier 

afsluiten?  

Dan moet je zeker mee op scoutskamp gaan! 

 

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

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

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

allemaal doen op een kamp, hoe de dag er zoal eruit ziet, … 

Wij gaan elk jaar op kamp met alle andere takken van onze scouts. 

De jongste takken zitten op dezelfde plaats. Dit zijn de kapoenen, de 

kw’kes en de jonggivers. De givers en de jins gaan eerst op een 

buitenlands kamp en sluiten later bij ons aan. 

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

we in de Ardennen, de andere keer in Nederland en dit jaar gaan we 

met z'n allen naar het Limburgse Lommel! 

Alle takken hebben een overkoepelend kampthema.  Dit jaar is dat 

“Scouting Ravels in de Sahara”. Elke tak kiest dan ook nog een 

eigen thema om het hele kamp spelletjes rond te spelen en 

avonturen te beleven. Wij zijn dit kamp bijvoorbeeld echte 

Egyptenaren. 

Een kapoenenkamp duurt 6 dagen (5 nachten) vol plezier! 
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Hoe ziet een dag op kamp er eigenlijk uit? 

 

  

08:00 Kukelekuuuuuuu!!!! Opstaan 

08:30 Ontbijt 

09:30 Voormiddagactiviteit 

12:30 Middagmaal 

13:30 Namiddagactiviteit 

16:00 4-uurtje 

16:30 Namiddagactiviteit 

17:30 Avondmaal 

19:00 Avondactiviteit 

21:00 Bedtijd! 
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Kampbundel 

Binnenkort worden de kapoenen en hun ouders verrast met een 

bezoekje. Tijdens dit bezoekje krijgen jullie van de kapoenenleiders 

de kampbundel overhandigd. Ook geven we op dat moment wat 

uitleg over het kamp en beantwoorden we graag al jullie vragen. 

De kampbundel bevat alle informatie die je nodig hebt. Het adres, 

het vertrek, de aankomst, de bagagelijst, informatie over het 

inschrijven, afspraken... Het staat er allemaal in! Belangrijk: het 

inschrijven gebeurt volledig online op de website van Scouting 

Ravels. Inschrijven kan tot 10 juli. Wees er dus snel bij als je dit 

onvergetelijke kamp niet wilt missen! 

De datum van ons bezoek staat omwille van de drukke agenda 

voorlopig nog niet ingepland. Ben je niet thuis? Geen probleem! Als 

je niet thuis bent, steken we de kampbundel in de brievenbus.  

Mocht je nog vragen hebben, mag je ons ALTIJD contacteren via 

onze contactgegevens. Die kan je terugvinden in de kampbundel, op 

de website of op de achterkant van deze Klepper. Het is ook perfect 

mogelijk om ons bezoek op een andere dag te laten doorgaan. 
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Kw’kes, 

jullie zijn voor ons echte kadeekes. 

Het jaar is bijna gepasseerd, 

maar wat hebben we ons geamuseerd!  

In januari gingen we voor het eerst naar een binnenspeeltuin. 

Daar liep de schuif-af heel schuin. 

Voor het Mosselfeest maakten we een mooi geknutsel, 

we keken ook een film, genaamd Rapunzel. 

Spelen deden we in de bossen, in het zand. 

We hadden het goed, dat was plezant!  

Daarna volgde het groepsweekend, 

zo werd door ons de jungle verkend.  

Zwemmen was voor jullie geen moeilijk proces. 

Jullie kregen van ons ook minigolfles. 

Samen aten we een ijsje aan de vaart. 

Een tocht door de bossen, dat is voor ons standaard. 

MAAAR het beste moet nog komen, 

had je daar van kunnen dromen? 

Trommelgeroffel en gestamp, 

want wij gaan nog op kamp!  

Schrijf je snel in en vergeet de belangrijke info niet te checken, 

dan kunnen we samen de wereld van de Arabieren ontdekken! 

We ronden af met een grote smiley   

Tot in juli!  
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Een tocht door het bos met een vijftigtal kw’kes. 

 

 

 



KW’KES 

23 

 

HET KAMP 

In het verre Arabië leeft ene grote sjeik; Bahador.  

Bahador was al meer dan 40 jaar de 

heldhaftige koning van Arabië.  

Zijn over-over-over-…-grootvader Mohammed 

was nog maar een heel kleine sjeik die 

regeerde over een heel klein stukje land. 

Intussen is het Arabische rijk uitgegroeid 

tot een rijk van 22 landen, met meer dan 

300 miljoen mensen. Hiervoor heeft de 

meest begeerde man van Arabië hard 

gevochten en gestreden. 

 

Nu hij onlangs 94 is 

geworden, voelt hij dat 

zijn strijdlust op aan het 

geraken is.  

Sjeik Bahador is dus op 

zoek naar opvolging. 

Aangezien hij geen kinderen of vrouw heeft, mag elke Arabier zich 

kandidaat stellen. Hij is namelijk op zoek naar de 

heldhafstigste, slimste, dapperste, mooiste heer en dame van heel 

Arabië.  

Nu wil het toch wel net lukken  dat wij met jullie, onze super 

heldhaftige, slimme, dappere, en mooie kw’kes op kamp gaan naar 

het prachtige Arabië. Uiteraard willen jullie allemaal graag de 
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machtigste man of vrouw van Arabië worden en regeren over meer 

dan 300 miljoen mensen.  

Sjeik van Arabië word je natuurlijk niet zo maar. Er zal een 

helse strijd losbarsten om de titel te kunnen bemachtigen.  

Sjeik Bahador geeft jullie alvast drie tips: 

 Tip 1: oefen je Arabisch. 

 Tip 2: zorg dat je kan overleven in de woestijn 

Tip 3: wees niet bang van wilde dieren zoals tijgers, 

panters, olifanten, slangen,… .   

 

Bij jij dus klaar om de strijd aan te gaan? Wil jij alles geven om die 

kroon te kunnen bemachtigen? Schrijf je dan snel in voor ons 

fantastisch kamp en beleef de tijd van je leven! Wanneer je bent 

ingeschreven ontvang je voor de start van het kamp nog een bundel 

met de nodige informatie.  

Wij hebben er alvast veel zin in! 

 

Voor vragen kan je ons bereiken via onze gsm-nummers, deze kan 

je achteraan de Klepper vinden.  
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Help jij de scouts mee zoeken naar het hout om 
een groot kampvuur te maken? 
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Kan jij mij inkleuren? 
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Dag vreemdeling, 

 

My naam is Ukakul. Ek behoor aan die stam Selviu 

Dedor. As jy hierdie perkament lees, beteken dit nie 

baie goed vir my en my vriende nie. Ons het u hulp 

nodig. 

Vir eeue leef ons van die res van die wêreld af. 

Rustig en op ons eie manier. Ons respekteer mekaar 

en die plante en diere rondom ons. Ons verlaat die 

ander stamme alleen in die hoop dat hulle ons ook 

verlaat. 

As u hierdie perkament gelees het, is dit verander. Ons 

soek nie probleme nie. Maar die stinkende wit-mense 

met hul boemstokkies en hul gordynklere jage ons weg 

van ons dorp en ons kan dit nie net 

laat gebeur nie. Kom asseblief help ons 

om daardie onaangename stinkers 

terug te stuur na hul eie land.  

 

Ons sal baie dankbaar wees! 

- Ukakul   
   

 

  

Nederlands  Afrikaans: 

Ik  ek 

Mij/mijn  my 

Wij  ons 

Voor  vir 

Veel/heel/zeer  baie 

Hebben  het 

Eigen  eie 

Werkwoordsvorm  stam 
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Gegroet dappere Jogi’s! 

 

Toen we vorige week de scouts op orde aan het zetten waren nadat 

jullie er weer een stal van hadden gemaakt, kwam er plots een 

Afrikaanse hop aangevlogen. Deze prachtige vogel had 

bovenstaande brief op zijn rug gebonden. Nadat we de moeilijke taal 

ontcijferd hadden, wisten we wat er ons te doen stond. We 

vertrekken met onze avontuurlijkste, stoerste en vindingrijkste 

leden op stap om de stam in nood te gaan helpen.  

Wees gerust, we zullen deze arme zielen niet alleen uit de penarie 

helpen. Daarnaast gaan we ook leren hoe je moeten jagen op wilde 

beesten, hoe je moet dansen rond een Afrikaans kampvuur, hoe je 

van jonkie naar stamhoofd kan uitgroeien en nog veel meer. Mis het 

dus zeker niet en wacht niet met inschrijven! 

Jullie bagage verwachten we al op 15 juli tussen 19u en 19u30 

aan de scoutslokalen zodat we op zaterdag 21 juli om 8u30 licht 

gepakt en gezakt met de fiets op het kerkplein aan ons spannende 

avontuur kunnen beginnen. Zorg er zeker voor dat je bent 

uitgeslapen. De trip zal al zwaar genoeg zijn als je fris bent. 

Dinsdag 31 juli komen we terug aan in ons vertrouwde dorpje. 

Ulle enthousiaste leiding, Krikke, Lisse, Rune, Tuur en Dries  

 

 

SELVIU DEDOR 
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Groepsweekend jonggivers 

Op 14 april was het weer zover, het 

jaarlijkse groepsweekend stond voor de 

deur. Nadat de 16 jonggivers 

geïnstalleerd waren en afscheid hadden 

genomen van hun mama en pappa 

werden ze verzameld voor een 

junglebook toneeltje (waar dat de 

tribune inmiddels nog maar half 

overeind stond).  

Na het toneel namen de jonggivers het 

op tegen de verschillende dieren van het 

bos, zo konden ze laten zien dat ze even 

goed kunnen overleven in de jungle als 

de dieren zelf. 

 

  

Het was daarna tijd voor het 

middageten, niet veel later 

hervatte het toneel zich aan het 

podium. Dit keer voor een groot 

spel waarbij we de roofdieren 

moesten uitschakelen aan de hand 

van een blaaspijp. Nadat de roofdieren verslagen waren was het tijd 

voor een appel (16:00) en werd er hout geraapt voor het 

avondvuur. De klok sloeg “etenstijd”, we verzamelden bij de keuken 

om spaghetti te eten (of in Tuur zijn geval: drinken). De avond viel 

over Ravels, het vuur was al aangestoken en iedereen verzamelde 

rond het podium. Na een lachwekkend toneel zong iedereen het 

avondlied en was het tijd om te gaan slapen, maar goed ook, want 

het begon te regenen. 
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Om 1:30u ‘s nacht kwamen de jonggivers de leiding halen; hun tent 

stond vol water. Toen we aankwamen aan de rode blok (in de 

gietende regen) zagen we inderdaad twee tenten in het midden van 

een mini-meertje. Spoedig werden de tenten ontruimd en lagen 

onze leden verder te ronken bij de kw’kes. 

Bij het krieken van de dag ging de leiding weer aan de slag en na 

een goed ontbijt begonnen de jonggivers de tenten af te breken (en 

lieten ze er 1 in het water vallen…).  Ook het podium was sneller 

weg dan het gekomen was. 

De jonggivers hebben afgezien maar vonden het een zeer leuke (en 

natte) ervaring. 
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Groepsreis Jonggivers 

Het was 1 mei, en hoe kan je beter een dag waarop je niet naar 

school moet vullen dan met een scoutsactiviteit en dat was weer een 

groot succes. Voor we het wisten waren we aan het Vennebos. Er 

was zelfs niet genoeg tijd voor de serieuze (en minder serieuze) 

gesprekken. Eenmaal aangekomen gingen we rechtstreeks richting 

het zwembad. Hier wisten de jonggivers iedereen te verbazen met 

wat hun interpretatie van een lijn was. Er zaten precies wat knopen 

in :p.  

Niet veel later zat iedereen in het zwembad en voor sommige was 

het duidelijk dat ze al lang niet meer in aanraking geweest waren 

met water.  Leiding onderduwen, ijsberen, van de glijbaan, het 

bubbelbad,… Een hele voormiddag vol water plezier, iets wat de 

jonggivers duidelijk heel graag doen.  

Na de middag gingen we bowlen. Wie de beste bowler van de 

jonggivers is? We zullen het nooit weten. Dat het plezant was, dat 

wel. 

  
 

 
Nadien nog snel een keertje langs de kinderboerderij en de 

geweldige 1 mei zat er alweer op, nu 365 dagen wachten… 
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Hoe werken met een kompas? 

Werken met een kompas 

(zoals hiernaast) is 

helemaal niet moeilijk. We 

gaan er in het voorbeeld 

vanuit dat je verder moet 

op 50°. 

We starten met aan de 

zwarte schijf (kompasdoos) 

te draaien totdat 50 

bovenaan de rode pijl (richtingspijl) staat. Nu houden we het 

kompas vlak tegen onze buik. Zorg ervoor dat je de naald ziet en 

houdt de kompas recht zodat deze vrij kan draaien. Draai nu rond je 

as totdat het rode gedeelte van de naald (magneetnaald) 

overeenkomt met de rode pijl binnenin de kompasdoos. Als dat zo is 

kijk dan vooruit en je ziet voor je neus 50°. 

Jonggiveractiviteiten? 
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Zoals jullie misschien al hebben gelezen is het niet altijd gemakkelijk 

om bij de stam Selviu Dedor te horen. We moeten zelf ons eten 

vinden, zelf jagen, zelf onze slaapplaats zoeken,… Om al die 

vaardigheden onder de knie te krijgen moet je een heel groot goed 

werkend brein hebben.  

Hieronder zijn een aantal raadseltjes om jullie een beetje te trainen 

en het jullie zo een beetje gemakkelijker te maken om met ons te 

overleven in de Afrikaanse stam Selviu Dedor!  

 

 Twee vaders en twee zonen gaan uit vissen. Ze vangen ieder 

één vis en nemen deze mee naar huis. Ze verliezen geen vis, 

maar toch komen ze met maar 3 vissen thuis. Hoe kan dit?  

 

 Het zit wel in een jaar, maar nooit in een eeuw. Altijd in 

maand maar niet in een week. Wel in een dag maar niet in 

een uur. Rara wat is het? 
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Wist je datjes (dingen die je zeker moet weten als je met ons mee 

naar Afrika gaat!): 

 Wist je dat in Afrika ooit een 10km lange meteoriet is 

neergestort?   

 Wist je dat dolfijnen namen voor elkaar hebben en zo elkaar 

ook kunnen roepen?  

 Wist je dat er op zijn minst 9 miljoen mensen jarig zijn als jij? 

 Wist je dat strepen van een zebra voor verkoeling zorgen? 

 Wist je dat maar 20% van de Sahara uit zand bestaat?  

 Wist je dat je voet even groot is als de binnenkant van je 

onderarm? 

 Wist je dat vlinders proeven met hun poten? 
 

(Antwoorden raadsels; 1: Er zijn maar 3 mensen: een opa, zijn zoon en zijn 

kleinzoon. 2: De letter A) 
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Giverweekend 

Van 9 tot en met 11 maart vond ons Hollywood weekend plaats. Het 

is al weer een tijdje geleden, dus een perfect moment om even 
terug te blikken! 

Vrijdagavond werden jullie opgehaald door onze celeb-taxi’s die 

jullie helemaal naar Genk brachten. Eenmaal we in Genk waren, 
werden jullie afgezet op een geheime locatie met een groot doolhof. 

Daarin speelden we een spannend spel om de vlag te bemachtigen. 

Sommigen werden nat, sommigen plasten in hun broek van het 

lachen en sommigen botsten een aantal keren vrij tot zeer hard... 

😉 

We speelden nog een paar rustige spelletjes en toen is het vijftal 

braafjes gaan slapen in hun extremely over-sized bedroom. 

Na een heerlijk ontbijt met wentelteefjes begaven we ons met de 

taxi naar het centrum van Genk. Daar werd de groep opgesplitst in 

boeven en agenten (vanzelfsprekend waren de mannen onder ons 

de boeven 😉). Na een hele heftige, extreem zware, eindig durende 

achtervolging, vol met stoorzenders, schoten en bommen, wonnen 

de boeven heeel nipt van de agenten. Daarna wisselden de groepen 

nog een aantal keer. Vooral Kato, Fien en Thomas waren 
uitstekende boeven! 

Na deze vermoeiende maar geweldige voormiddag was het tijd voor 

het middagmaal. We hadden echter geen tijd om even goed uit te 
rusten, want de volgende activiteit stond weer voor de deur: 

zwemmen! Een paar uur waterpret later en na een paar honderd 

keer bijna te verdrinken in de wildwaterbaan was het weer tijd om 
ons naar de weekendplaats te begeven voor een fancy avondmaal! 

De frietjes en hamburgers streelden onze tong en vulden onze 

magen met genot, hmmm! 

Na nog wat times-up en blackbox was het weer tijd om moe maar 

voldaan in bed te kruipen. 
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Zwemmen in de vaart 

Na een lange en vermoeiende fietstocht op een zonnige zomerdag, 

nadat we collectief genoten hadden van een lekker hoeve-ijsje, 
kwamen we aan bij het kanaal Dessel-Schoten, AKA de vaart. Pieter 

en Sven trokken hun kleren direct uit en namen een frisse duik in 

het prachtige, frisse, blauwe water. De anderen onder ons hadden 
het ook wel heel warm, maar de stap om in de vaart te springen was 

toch nog wel vrij groot... Na een dikke 10 minuten van twijfelen en 

elkaar proberen te overtuigen met ‘Als gij het doet, doe ik het ook!’, 

sprongen we allemaal de vaart in. Sommigen konden er maar geen 

genoeg van krijgen en wilden zelfs een hele fotoshoot doen 😉. 

Na dit avontuurlijke intermezzo keerden we weer (bijna) 

frisgewassen terug naar de scouts. 
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De Givers gaan naar Oostenrijk! 
 

 

 

Zoals jullie ondertussen allemaal wel weten, gaan wij (de givers) dit 
jaar naar het prachtige Oostenrijk. Wij zullen de meeste nachten 

doorbrengen in Elbigenalp (Lechtal). Hierboven krijg je al een 

voorsmaakje van de mooie omgeving. Zoals jullie het zelf ook 
kunnen zien, kan je in zo’n omgeving niet stil blijven zitten. Dat 

gaan wij dus alles behalve doen. Er staan heel wat activiteiten op 

het programma. Dit gaat van de hoogste bergen beklimmen, een 
zotte twee-daagse of de rivier verkennen tot een hoogteparcour of 

wat chillen aan het zwembad en nog zoveel meer.  

Jullie zullen van jullie leiding (Lotte, Marie-Line, Pieter en Sven) nog 
een infobundel ontvangen waar alles nog veel uitgebreider in wordt 

uitgelegd. Ook zal de leiding nog een bezoekje brengen bij jullie 

thuis om wat meer info te geven over het kamp en eventuele vragen 
te beantwoorden. 

Dan nog nuttige info die we jullie al meegeven. Wij zullen met een 

bus van Jeka ons op 18 juli begeven naar het Lechtal. Aangezien 

deze bus eerst nog een andere groep moet ophalen, zullen wij 

opgehaald worden aan het Total tankstation te Retie (Provinciebaan 
80). Wij zullen na ons verblijf in Oostenrijk rechtstreeks naar het 

kamp, waar de anderen zitten, in Lommel worden gebracht op 28 

juli. Op 31 juli mogen jullie ouders je daar komen ophalen. 
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Throwback time 

 

 

 

Een smoothie maken 
kunnen we, doen we! 

 

Tijdens de dropping op de 
foto met een dier groter 
dan de gemiddelde hond. 

 

 

 

K3 kwam op bezoek :o 

We namen ook wel eens 
tijd voor een vreugdevol 

sprongetje. 
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Het leven als een jin 

 
De Jinco is onze eigen stek! 

Aan spelletjes en verrassingen geen gebrek. 

We zien elkaar daar elke week. 

Zonder dit raken we van streek. 

Het roddeluurtje is een traditie. 

En we gingen ook op expeditie. 

Of leiding worden onze toekomst is, 

 dat is de grote vraag? 

Onze gedachten hierover zijn op dit moment dan ook nog vaag! 

Jong en levendig dat zijn we wel. 

Daarom maken we graag  

van alles een spel.  

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 



JINS 

43 

 

 

 

 
 

 

Tom kan soms vervelend doen. 

In beuken is hij dan ook kampioen. 

  
 

 

De Karl kreeg een uurtje vrij. 

Wat hij toen deed?  

Vraag het niet aan mij. 

  
 

 

Paulien en Yari kunnen nogal  

hamburgers bakken. 
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En de Nick en Daan gingen goed kakken. 

Jeroen en Britt denken vaak,  

Op kamp gaan met deze kiekes, wordt een hele taak! 

Naar dat avontuur kijken wij enorm uit! 

En dit was het varkentje met een lange snuit. 
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Jinkamp 2018: Kroatië 

 
De jins gaan dit jaar op 

buitenlandskamp naar Kroatië. Ze zullen 

daar de natuur, cultuur en veel meer 

verkennen.  Op het einde van het kamp 

zullen ze aansluiten bij de rest van de 

groep in de Lommelse 

Sahara. 

 

 

 
Praktische informatie 

 

Vertrek: 

Datum:  dinsdag 17 juli 2018 

Van - naar Uur van vertrek Uur van aankomst 

Dusseldorf Weeze- 

Zadar 

8u 55 10u50 

 

 

Aankomst: 

Datum: donderdag 26 juli 2018 

Van - naar Uur van vertrek Uur van aankomst 

Zadar – Dusseldorf 

Weeze 

13u 55 15u50 
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Planning: 

 

Dinsdag 17 juli Aankomst Zadar 

Woensdag 18 juli Zadar (Plitvice meren) 

Donderdag 19 juli Zadar Split  

Vrijdag 20 juli Split  

Zaterdag 21 juli Split  Hvar 

Zondag 22 juli Hvar  Sibenik 

Maandag 23 juli Sibenik 

Dinsdag 24 juli Sibenik/ krka 

Woensdag 25 juli Zadar 

Donderdag 26juli Zadar 

 

Het ganse programma krijgen jullie te lezen in de kampbundel. Deze 

zal uitgedeeld worden in de komende weken. Op de volgende pagina 

kunnen jullie al wel een aantal wonderlijke beelden van het beloofde 

land Kroatië vinden! 
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Een sfeerbeeld van Zadar 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

De Plitvice meren 

 

 
Een uitzicht op de kustlijn van Split 

 

 
Het eiland Hvar 

 
 

 

 
Het eiland Hvar & het natuurpark in Krka 
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Dag kleppers! Wisten jullie al dat ... 

 

 … het kampterrein dit jaar in DE Limburg ligt? En dat mensen 

daar een beetje trager praten als wij Kempenaren? 

 …de jins dit jaar naar Kroatië gaan op kamp, en dat dit het 

land is waar men de stropdas en de balpen heeft uitgevonden? 

 … de jins om deze reden allemaal met een stropdas op kamp 

vertrekken.  

 … een kabouter ongeveer even groot is als een fles water van 

twee liter? 

 … een smurf veel kleiner is dan een kabouter? 

 … de kw’kes dit jaar een record hebben verbroken met meeste 

leden ooit? Ze zijn namelijk met 64 ingeschreven!  

 … de givers dit jaar de traditie verder zetten en op kamp gaan 

naar het mooie Oostenrijk?  

 … dat patatten ook groenten zijn? 

 … we op ZATERDAG 30 juni de laatste keer scouts hebben en 

dat dit weer een geweldige verwen-je-lijf-dag wordt? Hopelijk 

nog beter als die van vorig jaar!  

 … de kapoenen geweldig goed kunnen ballroomdansen? 

 … de leiding in de zee van Bredene heeft gezwommen op 

leidingsweekend? 

 … de jonggivers met hun stalen ros richting het kamp gaan? 

 … er veel spannende dingen gebeuren in de wandelgangen van 

de scouts? 

 … ex-president Obama in Amerika ooit scout is geweest? 

 … wortels oorspronkelijk niet oranje waren? En dat de 

Nederlanders hier verandering hebben gebracht? 
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Adres: 
Site: 

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

 

Groepsleiding 

 

Kapoenenleiding 

Kw’kesleiding 

Jonggiverleiding 

Giverleiding 
 

Jinleiding 

 

Jeroen Van Dooren

Pieter Dierckx

Hendrik Seurinck

Lise Luyts

Jolien Segers

Vincent Doomen 

Mander Van Breda

Hendrik Seurinck

Ferre Van Leeuwen

Anke Van Ginhoven

Nadine De Boer

Siebe Peeters

Femke Van Ginhoven

Janne Vanden Hoof

Vincent Verschueren

Dries Janse

Eva Van Geldorp

Lisse Verhoeven

Christophe Van Dooren

Dries De Bie

Rune Peeters

Tuur De Kinderen

Pieter Dierckx

Marie-line Ranschaert

Lotte De Boer

Sven Willems

Britt Pijpers

Jeroen Van Dooren

http://www.scoutingravels.be/

