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VOORWOORD
Beste lid, ouder, grootouder, oud-leiding en/of sympathisant,
Met veel bravoure en jolijt gaat het scoutsjaar weer van start. En zo
komt er eindelijk een einde aan dat ellenlange hunkeren naar passie
en plezier. Een hunkering die slechts op één manier kan worden
ingelost: ravotten op de scouts!
En dat hevige verlangen werd enkel maar versterkt wanneer we in
een nostalgische bui terugdachten aan ons fantastische kamp in de
Lommelse Sahara. Ik denk dat we aan niemand van heel Ravels nog
moeten vertellen hoe een daverend succes dat was! Een prachtige
locatie, schitterend weer, voldoende verfrissing, denderende
activiteiten… En niet te vergeten: het verrukkelijke eten! Nogmaals
een dikke merci aan de hele kookploeg om onze maagjes telkens
weer op voortreffelijke wijze te vullen!!!
Spijtig genoeg betekent een nieuw scoutsjaar ook dat we afscheid
moeten nemen van enkele fantastische leiders en leidsters. Britt,
Jolien, Femke, Jeroen, Vincent D, Marie-Line & Eva: we gaan jullie
echt missen! Hoe jullie elke week weer een lach op eenieders
gezicht toverschijn konden toveren met jullie enthousiasme en
passie voor de scouts: jullie zijn een voorbeeld voor elke
(toekomstige) scoutsgeneratie. Een dikke merci voor jullie
jarenlange inzet voor de scouts & we hopen jullie nog vaak terug te
zien aan de scoutslokalen!!!
Een nieuw scoutsjaar betekent natuurlijk ook de intrede van heel
wat nieuwe leiding: 12 (!) om precies te zijn. De komst van zoveel
nieuwe en gemotiveerde leiding impliceert dat het leidingsaantal van
dit jaar alle bestaande records van de tabellen veegt! Dit scoutsjaar
gaat namelijk de geschiedenisboeken in als het eerste jaar met 31
(!) leiders en leidsters. Jawadde dadde, wa zijn da voor doeningen,
da gaat hier zeker goe komen!
Blader dus maar snel door naar de volgende pagina’s om meer te
weten te komen! Daar kan u de beste kampervaringen, de zotste
verhalen, de gekste wist-je-datjes en natuurlijk de voorstelling van
onze gloednieuwe leidingsploeg terugvinden.
Alvast een schitterend scoutsjaar toegewenst & een stevige linker!
De hoofdleiding,
Pieter en Hendrik
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INSCHRIJVINGEN

Inschrijvingsprocedure
De inschrijvingsprocedure is eenvoudig en bestaat uit 2 delen
voor reeds bestaande leden en uit 3 delen voor nieuwe leden.
1. Gebruiker aanmaken (voor nieuwe leden)
Vanaf juni 2018 gebruiken wij op onze website een loginsysteem.
Met dit systeem kunnen wij de privacy waarborgen van onze
leden in verband met foto’s en gegevens.
Om een login aan te maken gaat u naar onze website
‘https://scoutingravels.be’ en klikt u rechts bovenaan op
‘registreren’. Vul het formulier in en klik op ‘inschrijven’. U
ontvangt een mailtje om uw gebruiker te bevestigen.

2. Leden inschrijven
Een kind inschrijven voor het nieuwe scoutsjaar doet u door uzelf
in te loggen op onze website. Hiervoor moet u reeds een
gebruikersnaam hebben (zie puntje 1 hierboven).

Eenmaal ingelogd klikt u rechts bovenaan op uw eigen
emailadres. Klik hierna op ‘lid toevoegen’ en volg de instructies. U
kan meerdere leden toevoegen onder één gebruiker.
3. Betaling
Bij een correcte inschrijving ontvangt u een email met duidelijke
instructies omtrent de betaling. Het lidgeld bedraagt €40,00 en
dient overgeschreven te worden naar het correcte
rekeningnummer met de juiste gestructureerde mededeling.

OPGEPAST! Uw kind is pas verzekerd wanneer zowel
gegevens als betaling in orde zijn!
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INSCHRIJVINGEN

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.

14 & 21 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 wel meteen
betaald. Zie hieronder de prijzen.

Sjaaltje (eerste gratis)
Hemd

€5,00
Kindermaat: €35,00
Volwassenmaat: €38,00
Kindermaat: €33,00
Volwassenmaat: €40,00
€20,00

Rok of broek
Trui
(sinds kort ook kindermaten!)
T-shirt of topje

€10,00

Ook tweedehandsartikelen te verkrijgen!
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UNIFORM

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 (14 en 21
oktober).
Een uniform ziet er liefst zo uit:

Kledij bestellen via onze scouts gaat enkel tijdens de
uniformverkoop. Als u 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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JAARTHEMA

Ieder jaar kiest Scouts & Gidsen Vlaanderen een thema waarrond
het hele jaar gewerkt wordt. Dit jaar luidt het thema ‘minder is
meer’.
Ravotten in de modder, met takken
spelen in het bos, op kamp gaan in
eindeloze groene vlaktes. Scouts
en gidsen houden van de natuur:
van buiten zijn worden we warm
vanbinnen. Wij genieten van het
buitenleven en willen dat nog lang
blijven doen. En daarom willen we
dit jaar samen iets veranderen.
We zijn creatief en bewust genoeg
om vandaag nog van start te gaan.
Van
een
tak
maken
we
kampaandenkens, van een houten
paneel en véél kroonkurken het
uithangbord van de eetdag, met
die gekke groenten maken we
heerlijke soep. En als we die samen
uit één pot opeten hebben we toch
minder water nodig om af te
wassen? Alle beetjes helpen,
samen staan we sterk. We zijn met
82.000 scouts en gidsen om voor
de natuur een verschil te maken.
Samen kunnen wij dit jaar 2,5
miljoen kg voeding en maar liefst 33 miljoen kilo afval minder
verspillen. Wat een begin!
Wij geloven dat het anders kan. Met minder voedsel weggooien,
minder energieverspilling en minder afval. En vooral, met veel
meer bewustzijn, meer liefde en meer respect voor de natuur.
© Scouts & Gidsen Vlaanderen
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AFSCHEIDNEMENDE LEIDING
Met spijt in het hart nemen we ook dit jaar afscheid van 7 toppers
van formaat. We willen langs deze weg onze afscheidnemende
leiding nogmaals bedanken voor hun fantastische scoutscarrière
en hen succes wensen in alles wat ze gaan doen!
Jolien
Brandweer – Clouseau
He dag m’n lieve stoere meid
want zo stond je wel bekend
Welja het was een mooie tijd
Een leidster met veel talent
Met spijt in ons hart ga je ons nu verlaten
’t was een vijfjaarlang avontuur
We blijven uiteraard wel maten
Ja, dat komt ervan op den duur
Maar als je ons mist op een avond
Kom dan snel naar de jinco toe
Want we willen je nog bedanken
Wat een talent, je was echt goed
Maar als je brandweer van verlangen
Om ons nog eens weer te zien
Twijfel dan niet langer
Want het is hier met graag zien
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AFSCHEIDNEMENDE LEIDING
Eva
Lepeltjesgewijs – Bart Peeters
En de scouts dat deed je leven
door die lach op jouw gezicht
Elke week, alle maanden, ieder jaar
En zelfs voor de kinderen was je altijd zachtaardig
Op zo’n manier
Evaatjesgewijs
Evaatjesgewijs
Evaatjesgewijs
We zullen je erg missen want je was onze hoofdprijs
En bedankt voor je wijsheid
(hmmmm)
Evaatjesgewijs
En we denken aan jouw twee jaar met alles er aan en op
En die jaren waren leerzaam en zo fijn
En we vinden het zeer jammer dat je er nu mee stopt
maar je zal nog altijd heel welkom zijn
Evaatjesgewijs
Evaatjesgewijs
We zullen je erg missen want je was onze hoofdprijs
En bedankt voor je wijsheid
(hmmmm)
Evaatjesgewijs
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AFSCHEIDNEMENDE LEIDING
Vincent
Maak me gek – Gerard Joling
We zullen jouw niet vergeten
Want dat is zo beloofd
Je moet nog 1 ding echt weten
Je was voor een idool
Jij kan iedereen opfleuren
Een band die kan niet kapot
En iedereen mag het dan ook weten
Vinnie Doomen jij was echt wel top!
Je was te gek
Je was te gek op de scouts
Je was te gek
Ja ’t is jammer dat je ons nu verlaat
Je was te gek
was te gek als leider weer iedere dag
Je was te gek
Met je glimlach, je moves
Wil je die 4 jaren niet nog eens overdoen?
Je was te gek
We willen je welkom heten
In de jinco met een lach!
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AFSCHEIDNEMENDE LEIDING
Britt
Dromen zijn bedrog – Marco Borsato
Steeds als wij jouw zien lopen
Dan gaan we telkens nog een klein beetje hopen
Brittje, ons niet verlaten
met je ervaring, da’s echt balen
Jij kon de scouts laten schijnen
Na zes jaar, vol vreugd en festijnen
zegt men bedankt, bedankt voor alles en meer
Een mooie tijd was het toch
Je was een kanjer, een kei, en ook een prof
Je gaf liefde, aan wie ook gericht
Voor jouw ogen is iedereen gezwicht
Je moet nu gaan en vragen jou
Dat je in de zoveel tijd nog eens langskomen zou
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AFSCHEIDNEMENDE LEIDING
Femke
I’ve only begun to fight – Natalia
Wie gaat er daar nu vertrekken?
Het is toch niet Femke?
Al lachend neem je afscheid
Dat is niet top
Vijf jaar was je er bij
alleen maar genot
Nu willen wij jou bedanken
en zeggen nog eens ‘schol’

Ja wij zijn echt heel vol van jou
Je was dan ook echt goed
En je bent altijd blij
We hadden dus jou er graag bij
Kom nog eens terug naar de scouts voor een pintje
Foemp
Bij ons blijf je altijd thuis
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AFSCHEIDNEMENDE LEIDING
Marie-Line
Het is een nacht – Guus Meeuwis
We vragen jou of je ’t goed hebt gehad
Na vijf jaar lang zijn we jou lang niet zat
Je had talent en bezat
onbeperkt goed humeur
onbeperkt veel liefde
en een hart vol kleur
Maar je gaat op een groot avontuur
naar het verre Spanje voor een te lange duur
Nog één ding
willen wij nog kwijt
Marieke veel succes gewenst
Je gaat dat goed doen in het Spaans!

Het was een tijd
die wij niet snel zullen vergeten
Het was een tijd
Met jou erbij was ’t altijd genieten
Het was een tijd waarvan wij dachten dat die nooit eindigen zou
Maar we zien je graag nog terug
op de scouts, wo-oh
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AFSCHEIDNEMENDE LEIDING
Jeroen
Allemaal – Wim Soutaer
Jeroen jij was voor de scouts
altijd al een kracht
Ongelooflijk veel vermogen
en een mooie lach
Maar je verlaat de ploeg
en het was een eer
wij zeggen jou
dank u en meer!
Jij ging sjorren in de zon
Feesten tot in ’t licht
We amuseerden ons vijf jaar
en genoten je inzicht
Kom nog eens samen
in die mooie jinco
Dan genieten we heel even
Allemaal
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KAPOENEN
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KAPOENEN
KAMPVERHALEN

Het kampverhaal van onze kapoenen
Donderdag 26 juli kwamen we aan op onze kampplaats: de enige
echte Lommelse Sahara! We kregen van de erfgenaam van
Takelot al snel te horen dat wij zijn
Zot zijn
waardevolle schat moesten gaan zoeken.
doet geen
Maar hoe moesten we daar aan beginnen?
zeer! 
We speelden die namiddag
een leuk spel om ons wat op
te warmen voor ons
avontuur. Toen we na het
toffe spel teruggingen naar
onze piramide, zagen we
iets heel geks. Er stond plots
een echte schatkist onder de
piramide!
Daar moesten we natuurlijk
in kijken! Eén van onze
kapoenen deed de kist open
en toen zagen we dat er nog
een ander klein kistje in de
kist zat. Spijtig genoeg konden we het kleine kistje niet opendoen
omdat het nog op slot zat.
Maar in de grote kist zat ook een briefje en wat daar opstond was
geen goed nieuws. Op dat briefje stond namelijk dat we die kist
helemaal niet mochten openen! Maar dat konden wij toch niet
weten? “Wat zal er nu allemaal gebeuren?” dachten we allemaal.
We wisten in ieder geval wel zeker dat we verder op zoek
moesten gaan naar de sleutel van dat kleine kistje.
De kapoenen waren er toch niet helemaal gerust in. Razendsnel
liepen ze naar hun slaapkamer om daar een kijkje te nemen. En
er was iets super raar gebeurd! Alle slaapzakken van de kapoenen
waren van plaats verwisseld. Hoe kon dat toch allemaal? Zouden
we een vloek gekregen hebben? Dit vonden we allemaal toch een
beetje griezelig…
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KAPOENEN
Wij zijn
stoere
boys!

De volgende dagen gebeurden er
nog verschillende rare dingen.
Potten en deksels van de
kookouders pasten niet meer op
elkaar, er was plotseling onweer,
de leiding wist de namen van alle
kapoenen niet meer, iedereen had
rare dromen…
Na al deze rare gebeurtenissen en
al het ravotten en spelen, hadden
we nog steeds geen sleutel
gevonden van het kleine kistje. Tot
we op een avond, nadat we naar
de grote speeltuin waren geweest,
iets zagen…

Iemand zag een sleutel aan
een boom hangen. Zou dat
de ENIGE ECHTE sleutel zijn?
We liepen met z’n allen naar
de schatkist en openden hem.
Wauw! Er zaten mooie, grote,
zeldzame ringen in. We
bekeken ze één voor één. We
hoopten met z’n allen dat de
vloek nu verdwenen was. En
dat bleek ook zo te zijn:
gelukkig!
Er was voor elke kapoen ook
nog een extra verrassing:
hiërogliefen geschreven op
een steen. Die hadden ze van
de erfgenaam van Takelot
gekregen omdat ze zo goed
mee hadden gezocht naar de
schat.
Eind goed, al goed. 
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KAPOENEN
Op kamp hebben we ook altijd een
super toffe groepsdag en dat was
ook dit jaar niet anders! In de
voormiddag vertrokken we naar
het Zilvermeer in Mol. Eerst
hebben we spelletjes gespeeld
met alle takken van de scouts.
Wat was dat leuk!
’s Middags aten we heerlijke
zelfbereide boterhammen. En
nadat onze buikjes gevuld waren,
konden we eindelijk in het meer.
We zwommen met alle kapoenen
meteen naar de waterglijbanen, er
waren er maar liefst 3!
Na een hele namiddag spelen in de speeltuin en zwemmen in het
water, gingen we allemaal moe en voldaan terug naar onze
kampplek. We gingen toen ook vroeg slapen, want de volgende
dag was de dag van het kampvuur en daar moesten we allemaal
goed uitgeslapen
voor zijn!
De volgende dag
was het dus zover:
het enige echte
kampvuur! Dat betekende
natuurlijk ook dat wij met alle
kapoenen een actje moesten
laten zien aan alle andere
kindjes en leiders van de
scouts. Wij kozen voor een
echte “dance battle”!
De jongens en de meisjes moesten aan elkaar laten zien welk
geslacht het beste kon dansen. De jongens vinden nog altijd dat
zij gewonnen hebben en de meisjes vinden natuurlijk dat zij het
beste waren, maar het belangrijkste is dat we allemaal goed ons
best hebben gedaan en alle andere takken jaloers hebben
gemaakt met onze coole dansmoves!

18

KAPOENEN

Dankwoordje van de leiding
Kapoenen, kapoenen, kapoenen
Wij willen jullie bedanken voor het superleuke scoutskamp. Jullie
hebben bewezen dat jullie echte kapoenen zijn! Wij vonden het
echt plezant hoe jullie elke keer weer zo goed meespeelden met
alle plein-, bos- en avondspelletjes. Jullie hebben jullie
kampaandenken echt verdiend!
Hopelijk zien wij jullie dit scoutsjaar allemaal terug op de scouts!
Als kw’ke of kapoen, het maakt allemaal niet uit! We hopen dat
jullie nog vele jaren kunnen komen ravotten met al jullie
vriendjes en vriendinnetjes. Want dat is wat scout zijn echt
betekend!
Groetjes,
Jullie kapoenenleiding,
Jolien, Lise, Anke, Mander, Ferre, Vincent & Henk

19

KAPOENEN

LEIDINGSVOORSTELLING
Beste kapoenen en ouders
Eindelijk is het weer zo ver, het nieuwe scoutsjaar kan weer van
start gaan! We beloven jullie weer een jaar vol avonturen om
nooit te vergeten. Wij, als nieuwe kapoenenleiding, zouden het
super leuk vinden om vele bekende gezichtjes terug te zien, maar
ook heel veel nieuwe gezichtjes te ontmoeten. Daarom geven we
jullie kort wat uitleg over wat er jullie allemaal te wachten staat.
Elke zondag mogen jullie van 14u tot 17u naar de scouts komen
om de Ravelse bossen onveilig te maken. Heel soms kan het zijn
dat er ook een activiteit zal plaatsvinden op vrijdag- of
zaterdagavond. Wat we iedere week gaan doen, kunnen jullie
terugvinden in het berichtenblad of op onze website
www.scoutingravels.be.
Omdat het voor velen van jullie nog nieuw is, mogen jullie
allemaal een paar namiddagen komen kijken of de scouts iets
voor jullie is. Toch is het wel aangeraden om je zo snel mogelijk
in te schrijven, want anders ben je niet verzekerd.
Als jullie nog vragen hebben, mag jullie altijd contact op nemen
met jullie nieuwe, enthousiaste leiding. Op onze website staat ook
al veel informatie.
Een stevige linker
Hanne, Rune, Pieter, Karl, Louis, Ferre, Mathias en Lisse

20

KAPOENEN
Hier kunnen jullie kennis maken met jullie nieuwe
kapoenenleiding, die zich hebben omgetoverd tot de cast
van Winnie thePooh!

Naam: Uil, of ze noemen mij ook wel
Rune. De uil is verstandig op zijn
manier, maar slaat de plank vaak mis.
Ik ben ook heel verstrooid.
Totem: Dromerig Zeepaardje
Hobby’s: Scouts natuurlijk! En voor de
staart van Iejoor zorgen.
Lievelingseten: Stoofvlees met
frietjes, zonder mayonaise
Aantal jaren leiding: Dit wordt mijn
3de jaar leiding.
Woonplaats: In de boomhut
Karakter: Goeiig maar soms irritant

Naam: Roe, ook wel gekend als Mathias!
Totem: Gevat Stekelvarken
Hobby’s: uhm… zo die ene kei
toffe jeugdbeweging op
zondagnamiddag!
Lievelingseten: frietjes en een
goede frisse scoutscola!
Aantal jaren leiding: Dit wordt
mijn eerste jaar leiding.
Woonplaats: zo dicht mogelijk bij mijn liefste moeder
kangoeroe!
Karakter: Ik ben enthousiast, gezellig en hang graag de deugniet
uit.
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KAPOENEN
Naam: Kanga, Louis of Lovis voor de vrienden!
Totem: Avontuurlijke Steenarend
Hobby’s: Scouts, scouts en nog eens scouts.
Lievelingseten: Frietjes, pizza, kebab, zolang
het maar vettig is.
Aantal jaren leiding: Dit wordt mijn 1ste jaar
leiding.
Woonplaats: Een warm gezellig huisje aan
een boom.
Karakter: Avontuurlijk en speels, maar vooral
gelukkig
Naam: Knorretje, Verreke of soms zeggen ze ook
Ferre.
Totem: Gepassioneerde Kwikstaart
Hobby’s: Scouts, basketbal en vrolijk zijn
Lievelingseten: Scoutsstoemp, dat kan ik altijd
wel eten ;)
Aantal jaren leiding: Dit wordt mijn 2dejaar
leiding.
Woonplaats: in een een hutje in het bos
Karakter: Ik ben een beetje bang en verlegen
maar heel dapper wanneer dat nodig is.
Naam: Lollie, Lollifant, ook wel Hanne
genoemd.
Totem: Empatische Chinchilla
Hobby’s: Koffiekoekjes verkopen en
spelletjes spelen op de scouts.
Lievelingseten: Alles wat in de
frietketel past.
Aantal jaren leiding: Dit wordt mijn
1ste jaar als leiding.
Woonplaats: Lekker knus tussen
mama en papa olifant.
Karakter: Ik ben een aardige jonge
olifant. Ik beleef graag avonturen met
mijn vriendjes.
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KAPOENEN

Naam: Iejoor, maar Karl voor de gewone mens.
Totem: Wereldwijze Klipdas.
Hobby’s: Scouts en koppig zijn.
Lievelingseten: Pannenkoeken met bruine
suiker.
Aantal jaren leiding: Dit is mijn 1ste jaar
leiding.
Woonplaats: Een hoop losse takken die tegen
elkaar rusten.
Karakter: Doordat ik het niet getroffen heb in
het leven ben ik vrij somber en klagerig.
Naam: Teigetje, Lisse voor de vrienden.
Totem: Spraakzame Spitsvogel
Hobby’s: Scouts en scouts en uhm.. scouts!
Lievelingseten: Doe mij maar 11 pollepels
scoutsstoemp!
Aantal jaren leiding: Dit wordt mijn 3e jaar
leiding.
Woonplaats: In mijn zelfgemaakte boomhut
Karakter: Ik ben onbezonnen en hyperactief. Ik
stuiter graag tegen iedereen aan.

Naam: Winnie The Pooh, Pieter of Dirk, je
mag zelf kiezen.
Totem: Levenslustige Barry
Hobby’s: Vissen, scouts en honing eten
Lievelingseten: Frietjessss
Woonplaats: In mijn grote holle boom
Karakter: Ik ben opgeruimd, liefdevol en
trouw
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KAPOENEN

Zoals jullie weten is Winnie The Pooh verzot op honing, helpen
jullie hem zijn honing terug te vinden?

Kleuren jullie deze mooi in?
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KW’KES
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KW’KES
KAMPVERHALEN

De kw’kes in strijd,
een strijd voor de troon
Ons kamp startte met een wel zeer opmerkelijk en straf verhaal.
De leiding had namelijk iets geks meegemaakt. Ze hadden voor het
kamp extra hun best gedaan om kennis te maken met de Arabische
cultuur. Om helemaal ingeburgerd te geraken en het Arabische volk
een beetje te leren kennen, zijn ze een dag voor dat het kamp
begon op café gegaan, café Melchior. Wanneer ze allemaal hun
eerste theetje hadden gekregen, zagen ze dat de micro van het
café werd aangesloten. De cafébaas nam de micro in zijn hand en
ging op de toog staan. Hij had een belangrijke mededeling. Hij
vertelde aan iedereen dat hem die ochtend iets geks was
overkomen. Drie mannen, vol sierraden en op een vliegend tapijt,
hadden hem een brief komen overhandigen. Een brief van sjeik
Bahador.
Onze heldhaftigste van de leiding, Siebe Peeters, ging op het einde
van de avond naar de cafébaas en vroeg aan hem of hij de brief
mocht lenen om aan de kw’kes te kunnen voorlezen. De cafébaas
stemde toe, op één voorwaarde… De kw’kes moesten eerst kunnen
bewijzen dat ze de naam Arabier waardig zijn. De brief werd
verstopt door de cafébaas en de zo startte de eerste opdracht van
de kw’kes; vind de brief.
En zo geschiedde. De zoektocht werd een succes en de brief werd
gevonden. Hij luidde als volgt:
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Beste burgers van Arabië,
Jarenlang regeerde ik, sjeik Bahador, over het
almachtige en grootse rijk, Arabië. Onder bewind van
mijn dierbare grootouders en mezelf groeide dit rijk uit
tot een wereldmacht. Een wereldmacht waar hoop, liefde
en vertrouwen hoog in het vaandel worden gedragen.
Aanstaande zaterdag, 28 juli 2018, viert onze dynastie
haar jaarlijkse manifestatie. Op deze gezegende dag
herdenken we de stichting van dit rijk sedert de 12e
eeuw. Met trots kijk ik terug op 70 jaar heerschap.
Desalniettemin voel ik dat mijn dagen aan het korten
zijn. De tijd is aangebroken dat ik mijn fakkel
overdraag. Daar ik geen zonen heb zal ik binnen mijn
rijk op zoek gaan naar waardige opvolging.
Bij deze roep ik jullie, heroïeke burgers, op om zich
allemaal kandidaat te stellen.
Gedurende 5 dagen zal ik jullie op de proef stellen,
waarna ik de uitverkorene zal kennen.
Ik wens allen goede moed.
Ondergetekende,
Bahador
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De opdracht was duidelijk. Het beste mannelijke en het beste
vrouwelijke kw’ke zullen de troon opvolgen. De kw’kes gingen een
strijd aan tegen elkaar, maar voor het zover was moesten we eerst
tot bij het kasteel van sjeik Bahador geraken en dat was een hele
tocht met veel hindernissen en gevaren.
Dag 1: versla de bende van Emira. Alle burgers van Arabië waren
opgeroepen door de sjeik, dus we kregen een heleboel
concurrentie. Eén van onze grootste concurrenten: de bende van
Emira.
Dag 2: doorkruis het woud. Onze tocht begint aan de rand van het
woud, waar een oude stam ons tegenhoudt. Door munten te
verzamelen kunnen we onszelf een weg door het woud kopen.
Eenmaal in het woud aangekomen worden we geteisterd door 7
plagen. Aan de hand van moeilijke opdrachten kunnen we telkens
een remedie voorzien.
Dag 3: geraak binnen in de stad. We vertrekken ’s morgensvroeg
voor de langste tocht van ons avontuur, namelijk die naar de stad.
De douane van de stad was niet eenvoudig te passeren. We
moesten eerst kunnen bewijzen dat we de stad van binnen en van
buiten kenden.

28

KW’KES
We geraken de stad binnen, maar het wordt al laat. De kw’kes
krijgen te horen dat ze een slaapplaats moeten zoeken, een
slaapplaats die door de kookouders eerder werd vastgelegd. Aan
de hand van een kaart vinden we de bestemming, CC De Hanekap.
Dag 4: doorkruis de Sahara. Onze tocht gaat verder en we komen
aan bij de Sahara. Bloedheet is het. We moeten er voor zorgen dat
we de hitte kunnen weerstaan en stuiten op een oase. Met een
heleboel waterspelletjes kunnen we ons goed afkoelen.

Dag 5: strijd voor de troon. De dag van de troonopvolging is
aangebroken. We smokkelen onszelf over de grens van het kasteel
waar de strijd losbarst. Alle kw’kes spelen voor zichzelf. Ze moeten
er voor zorgen dat ze zelf het meeste waard zijn. Het meisje en de
jongen die het meeste waard zijn, worden de opvolgers van Sjeik
Bahador.
Van een strijd gesproken! De spanning is te snijden. Alle kw’kes
geven alles van zichzelf en het is een nek-aan-nekrace. De uitslag
wordt pas ’s avonds bekend gemaakt.
Die avond is het feest. Iedereen is gekleed in echte Arabische
kledij. De troon staat klaar, een troon voor twee personen. Welke
jongen en welk meisje hebben de andere kw’kes kunnen verslagen?
Wie zal sjeik Bahador opvolgen?
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Na heel wat trommelgeroffel is het antwoord daar! Warre Van Gils
en Lena Severijns zijn de uitverkorenen! Zij zijn de beste kw’kes
en hebben de andere kw’kes klein gekregen! Proficiat!
Ook de eerste prins en prinses worden afgeroepen. Seppe Van
Nooten is de eerste prins en door een gelijkstand bij de meisjes
krijgt hij twee prinsessen. Maud Vloemans en Mila Van Gils zijn de
eerste prinsessen. Ook een welgemeende proficiat!

Enkele dagen later was ons kamp helaas afgelopen, maar wat was
het een knaller! Dank jullie wel, liefste kw’kes, om er samen zo’n
mooi kamp van te maken en tot volgend jaar!
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LEIDINGSVOORSTELLING
Dag kw’kes!
Toen wij werden uitverkoren om jullie leiding te zijn het komende
jaar, gingen wij samen op zoek naar een goede manier om
onszelf voor te stellen. We zijn met zeven, dus zochten we naar
iets dat bestond uit zeven delen.
‘Misschien de zeven dwergen’, zei de kleinste onder ons, maar de
rest is nogal groot dus dat was niet van toepassing.
‘Misschien de zeven zonden’, zei de stoutste onder ons, maar de
rest had nog nooit één van deze zonden begaan dus dit idee werd
ook geschrapt.
‘Misschien onszelf voorstellen als een dozijn eieren’, zei de
domste onder ons en werd meteen terug naar school gestuurd.
‘Misschien de zeven zeeën’, zei de meest wereldwijze onder ons,
maar één van ons kon niet zwemmen en een ander werd zeeziek.
‘Misschien de zeven wereldwonderen’, zei de meest artistieke
onder ons, maar er is ondertussen al sprake van een achtste
wereldwonder.
‘Misschien zoals de zeven Zaventemse zotten zullen zes zomerse
zondagen zwemmen zonder zwembroek’, zei de meest
spraakzame, maar niemand verstond wat hij zei dus moesten we
naar iets anders op zoek.
‘Misschien de zeven sacramenten’, zei de meest katholieke onder
ons. Omdat niemand nog met een ander idee afkwam stellen we
onszelf hieronder voor als de zeven sacramenten.

Wij zijn klaar om er een spetterend jaar van te maken! Jullie ook?
Tot zondag!
Groetjes van jullie nieuwe leiding!
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Sacrament 1: De doop
Naam: Vincent
Totem: Volharde Boxer
Aantal jaar leiding: 3
Lievelingseten: Frietjes
Lievelingsliedje: ’s nachts
na tweeën – De Havenzangers
Sacramenten reeds
ondergaan: Doop, communie
& vormsel
Lievelingsspel: Rode letter

Sacrament 2: De communie
Naam: Daan
Foto sacrament 1
Totem: Sfeervolle Beluga
Aantal jaar leiding: 1ste jaar
Lievelingseten: Pizza met
salami
Lievelingsliedje: Jody Bernal
– Que si que no
Sacramenten reeds
ondergaan: Doop, communie
& vormsel
Lievelingsspel: Stratego
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Sacrament 3: Het vormsel
Naam: Sytse
Totem: Behulpzame
Zebramangoest
Aantal jaar leiding: 1e jaar
Lievelingseten: Italiaanse
pizza
Lievelingsliedje: World of
the dream - Sefa
Sacramenten reeds
ondergaan: geen
Lievelingsspel: honkbal

Sacrament 4: De huwelijksviering
Naam: Siebe
Totem: Speels Schaap
Aantal jaar leiding: 5
Lievelingseten: Stroo
Lievelingsliedje: Kronenburg
park – Frank Boeijen
Sacramenten reeds
ondergaan: Véélste véél
Lievelingsspel: Spelletjes op
de Scouts
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Sacrament 5: De ziekenzalving
Naam: Janne
Totem: Sfeervolle Maki
Aantal jaar leiding: 6
Lievelingseten: Frietjes met
joppiesaus
Lievelingsliedje: Ik wou dat
ik jou was – Veldhuis & Kemper
Sacramenten reeds
ondergaan: Doop, communie
& vormsel
Lievelingsspel: blad-steenschaar competitie

Sacrament 6: De biecht
Naam: Nadine
Totem: Sociaal Paard
Aantal jaar leiding: 5 jaar
Lievelingseten: Pasta met
scampi’s
Lievelingsliedje:
Lepeltjesgewijs - Bart Peeters
Sacramenten reeds
ondergaan: Doop, communie
& vormsel
Lievelingsspel: Levend
weerwolven
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Sacrament 7: De priesterwijding
Naam: Emile Loots
Totem: Respectvolle Bever
Lievelingseten: pizza (behalve
hawaï, ananas hoort niet op
een pizza 😉)
Lievelingsliedje: Low life
(Future ft. The weekend)
Sacramenten reeds
ondergaan: Doop, communie
& vormsel
Lievelingsspel: dikke Berta (
ten minste als ik kan winnen)
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Kleuren jullie mij in?

SPELLETJES
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KAMPVERHALEN

JONGGIVERKAMP 2018
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Dag 1 - Het vertrek
Het was 21 juli, de scouts was
goed aanwezig op het kerkplein.
Toen de kerkklok 08:45 sloeg,
werd er nog snel afscheid (en een
groepsfoto) genomen van onze
jonggivers waarna ze hun stalen
ros opkropen en richting de brug
vertrokken. Na een tocht van 2 uur waren we al in Reusel. Hier
konden we even uitblazen en de
bloemetjes en de bijtjes van dichterbij
bekijken (letterlijk). We zetten onze tocht
verder. Tien minuten later hadden we al
de eerste platte band. We vervolgden
onze tocht en nadat we onze
boterhammen opgegeten hadden en toren
4 van Mol beklommen hadden, kwamen
we na een rit van 5,5 uur aan op de kampplaats. "Het was een
zware tocht. We kregen geen rust en we konden
direct beginnen werken.", is lichtjes overdreven,
maar we moesten wel vaart steken achter de
sjorring, want de jonggivers zouden ongeveer 2
meter boven de grond slapen. Nadat de plateaus
gemaakt waren en de tenten erop stonden, konden
we ons installeren en gaan slapen. Natuurlijk was
Wannes Meijvis nog niet moe dus ging Tuur
wandelen met het blaffend hondje voor hij ook zijn
bed in kon.
Dag 2 - De vissengraat
"Na een lange nacht hoorden we dat er twee meisjes
ontvoerd zijn." Het krantenartikel dat ze kregen was
echter compleet verzonnen. De jonggivers mochten
eerst aan de hand van een vissengraat Lommel
verkennen. "We hebben een hele leuke wandeling
gemaakt (zonder de leiding)." (We waren steeds in
de buurt).
Toen de wandeling voorbij was werden de
leden opgehaald en terug naar de tenten
gebracht. Mathijs en Milo mochten van heel
de groep als eerste mee, de rest stapte
verder richting de weg (iets waar wij als
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leiding zeer trots op zijn). Eenmaal we terug aan de tenten waren,
besloten we om onze shelter op te zetten, en er zat wel wat
tijdsdruk achter want het eten was al klaar. "Toen aten we pikante
pittige peperige soep." De soep was 4 keer gekruid geweest, bijna
iedereen kon vuurspugen door de soep, maar
heeft hem wel opgegeten (weer iets waar wij
als leiding trots op zijn). Na het eten was het
tijd voor wat verkoeling, dus gingen we met
heel de meute nog het water in. Nadien zat de
dag er op. "Lisse wil dat wij haar prinsesje
noemen."

Dag 3 - Vuile spelletjes
Bij het krieke van de krikke
kwamen de jonggivers uit
hun tent gekropen.
Sommigen hadden slecht
geslapen door het lawaai van de nacht. "De jongens hebben een
pispad gemaakt zodat ze geen schoenen moesten aandoen. De
eerste brieven komen en gaan, sommige zijn
ontroerend. " Na het eten was het tijd voor de
geplande vuile spelletjes. Toen de jonggivers
allemaal redelijk vuil zagen, gingen we ook nog
rap de vijver in zodat ze terug proper voor de dag
konden. "We willen een vlag gaan pikken maar de
Chiro is te plat.”
Ander onderwerp:
bij een mooi
meertje hebben we prachtige
putten gegraven. De jongens zijn
deze avond ook gestraft. Ze
moesten op hun knieën de trap
dragen (gesjorde ladder)."
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Dag 4 - 3daagse
Na het eten kregen de jonggivers
de opdracht om alles in te pakken
voor de 3daagse. Toen de kw'kes
gedropt werden zaten we klaar op
de fiets en vertrokken richting
Eindhoven. In Eindhoven (na 5 uur
fietsen) mochten onze jonggivers
op zoek naar een slaapplaats.
Sander wou bij iemand aanbellen
maar de persoon deed de deur al sneller open dus Sander viel bij die
mevrouw binnen. Bij een andere mevrouw
vroegen we of we daar mochten slapen maar
ze zei dat het bij haar thuis geen hotel was.
Na lang zoeken vonden we een supergroot
huis (met zwembad!). We sliepen in de
“paardenstal” (eerder paardenvilla), waar
geen paarden meer waren en aten frietjes."
Dag 5 - 3daagse
Toen we de haan hoorden kraaien(en
iedereen de stinkvoeten van Ferre rook
:p ), pakten we onze spullen in en
gingen à la vélo verder. Nadat onze
leden nog proviand (eten) konden
inslaan voor het mariawaken gingen we
door naar de volgende locatie. We
hadden super veel gefietst (5 uur) en stopten in Postel voor een ijsje
(zelfs met 2 bollen). Wout en Fran morsten met hun ijs. Hierna
moesten we afscheid nemen van Britt en sommigen moesten
hiervan wenen. We gingen een slaapplek
zoeken, aten croque monsieurs en sliepenbij
een man op de oprit. De meesten konden niet
slapen door Fran haar gesnurk . Na 10 keer
neus dicht knijpen, een beetje water en twee
atlassen tegen Fran is iedereen in slaap
gevallen."
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Dag 6 - Waterhonkbal
Na een lange voormiddag op
de fiets (3 uur), kwamen we
terug op de kampplaats. Toen
we terug waren, hebben we
even gerust.
Daarna zijn
we gaan zwemmen in de vijver en hebben we
honkbal gespeeld. Het Belang Van Limburg maakte
nog wat foto's voor een artikel en na het eten kwam
de lokale krant nog een paar foto's maken voor dag
van de leiding. In het vijvertje vonden we een
ijzeren kuip waar we vanaf nu onze tuinslangen in
opslaan. Als avondactiviteit
hebben we eerst het 50 minuten spel gespeeld
en namen we de zangboekjes onder handen '
Dag, m’n Rozemarijntje, ...'.
Dag 7 - Waterspelletjes
Deze nacht zijn Lisse, Dries, Wannes, Ferre,
Sander en Lotte de vlag van de Chiro gaan
pikken (04:00). De sjorring heeft het niet
overleefd. Nu is de Chiro boos en kwamen ze
onze vlag pikken. Na de geplande
waterspelletjes gingen we voor de laatste keer
de vijver in. Nu vonden ze deze keer een groot
voorwerp. Er werd vermoed dat het een
vliegtuig was maar het is nooit omhooggekomen. In de avond werd
er hout gesprokkeld voor het mariawaken en na een hoop regels en
veel voorzorgsmaatregelen kon ook deze activiteit starten.
Natuurlijk werd er veel gesnoept.
Dag 8 - Vlotten
Vandaag begonnen we de dag met het spel waarbij je iedereen moet
tegenwerken, er kwam ook verf bij kijken wat voor veel kleur
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zorgde. Na de middag braken we de ladders en een deel van de
shelter af zodat we konden gaan vlotten. De jongens hadden als
eerst hun vlot in het water maar de tonnen floepten er tussen uit,
niet veel later bij de meisjes ook. Toen de avond aanbrak werd er
nog een kort spelletje gespeeld waarna het bedtijd was. Deze keer
hadden de meisjes het niet begrepen en mochten er een paar uit de
tent om voetjes te wassen.
Dag 9 - Groepsdag
We zijn naar het Zilvermeer
geweest (met de fiets, zonder
te zagen, waar we weeral trots
op zijn als leiding). In de
voormiddag hebben we hele
leuke spelletjes gespeeld. In de
namiddag hebben we
gezwommen. Als avondeten
stond de wereldbekende
scoutsstoemp op het menu. Er
liep een wedstrijd om ter
meeste lepels. Wannes Seurinck
won met 12 lepels. ’s Avonds hebben we cluedo gespeeld.
Dag 10 - Kampvuur
We ruimden al onze spullen op (en maakten nog een paar
groepsfoto's), daarna braken we de shelter af. Toen was het tijd om
een actje oefenen. Even later zijn we naar de speeltuin gefietst.
Nadat iedereen zich goed had volgepropt tijdens de BBQ hielpen de
jonggivers met het opstellen van het kampvuur (trots trots trots).
De avond viel en de sfeer zat er goed in. Rune was een Afrikaan en
Dries en Christophe een olifant. Daarna zongen de jonggivers uit
volle borst:
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De fietsbazen (2x)
Wij fietsen kei veel
Das echt nie normaal
Wij geraken nooit nie
moe
De fietsbazen (2x)
We staan samen
sterk
Als 1 team
En zorgen voor elkaar

De fietsbazen (2x)
Een platte band
Da is zo gefixt
Door Dries en Tuur
De fietsbazen (2x)
Als iemand valt
Met de fiets
Dan komt Lisse op
bezoek

De fietsbazen (2x)
Geen paniek
Want Krikke heeft
muziek
En Rune is zo lief
De fietsbazen (2x)
En dit is het einde
Van ons lied
Tot ons groot verdriet

Dag 11 - Einde
Met veel verdriet vertrokken we terug naar huis. Sommige meisjes
moesten afwassen, maar sommige jongens (vooral Ferre en
Wannes) deden vervelend. Toen vlogen ze uit op elkaar. Toch was
het nog leuk. Nu werd het jammer genoeg echt tijd om te
vertrekken .
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Woord van de leiding:
Wij zijn trots op de manier hoe jullie met elkaar omgaan,
zoals Mathijs en Milo na een lange tocht als eerste met de auto laten
gaan.
Wij zijn trots op de sjorringen waarop jullie 10 dagen hebben
geslapen. Voorbijgangers bleven allemaal staan om te even gapen.
We zijn trots op hoe jullie mariawaakten
en op hoe snel en zonder gezaag jullie op de groepsdag geraakten.
We zijn trots op onze overnachting in Eindhoven
en dat we geen snoep uit jullie tassen hebben kunnen roven.
We zijn trots op Wannes Seurnick met zijn 11 pollepels
scoutsstoemp tijdens het eten,
en dat niemand dit kamp heeft zitten bleten.
Wij zijn trots op dit kamp en ieder lid stuk voor stuk,
we hadden als leiding met deze groep zeer veel geluk.
Op de volgende pagina nog enkelen foto’s van onze onvergetelijke
momenten:
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Techniekenpagina: Morsecode
In de tijd van telefoons met een kabel aan (nog voor de gsm dus)
was het moeilijk voor boten om met elkaar in contact te komen. Ze
konden niet afspreken voor een babbel of om samen een boomhut
te maken. Zelfs elkaar waarschuwen was niet simpel in die tijd.
Er werden in die tijd 2 manieren ontwikkeld om met elkaar in
contact te staan. Zo was er een versie met vlaggen (waar we het
een andere keer over gaan hebben) en met licht of geluid. Dit werd
Morsecode genoemd.
Morsecode kan gedaan worden met geluid door korte en lange
piepjes of met licht door een lamp lang en kort te laten branden.
Probeer volgende zin zelf eens te ontcijferen:
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LEIDINGSVOORSTELLING

Dag Jonggivers!

Er staat voor jullie weer een spetterend jaar voor de boeg. Zoals
gewoonlijk zullen we jullie dit jaar vermaken met sjorren, vuur
maken, koken, vlotten bouwen en nog veel meer zotte
activiteiten.

Als jullie jezelf al wat willen voorbereiden voor deze zotte
activiteiten, moeten jullie zeker het weekend van 26-28
oktober vrijhouden… (hint hint)

We zullen zeker met een voltallige groep zijn en daarom zullen we
jullie vergezellen met een even voltallige leidingsploeg.

We hebben er alvast heel veel zin in dit jaar en hopelijk jullie ook!

Een stevige linker,
Jullie nieuwe leiding!
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We zullen onszelf even voorstellen. Velen weten dit van
ons niet, maar eigenlijk zijn we in ons privéleven een
groep vastberaden cheerleaders die altijd vol
enthousiasme hun favoriete sportploeg supportert.

Naam: Jasper Rens
Bijnaam: Jappe
Nineties of Nillies: Nillies
Supportert voor: Jonge Judoka’s
Lievelingseten: Aardbeien jam
Favoriete noten: Jumbo Noten
East/West-Side: West-Side
Talent: Jodelen
Citaat: Love, Life, Live
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Naam: Christophe Van Dooren
Bijnaam: Ongelofelijke Krikke
Nineties of Nillies: Halfweg de Nineties
Supportert voor: Onderwatervoetballers den
Baksteen
Lievelingseten: Oosters is het al zeker niet
Favoriete noten: Okkernoten gaan vlotjes binnen
East/West-Side: West-Side
Talent: Oorverdovend en opgewekt opstaan (kamp :p)
Citaat: Oorverdovende stilte is stilte die je niet wilt
horen
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Naam: Nick Woestenburg
Bijnaam: Nickyburger
Nineties of Nillies: Nillies
Supportert voor: Nationaal netbalteam
Lievelingseten: Nachos BBQ chicken
Favoriete noten: Notenmix: gebrand gezouten
macadamia noten
East/West-Side: West-Side
Talent: Niet veel
Citaat: No one is perfect that’s why pencils have
erasers
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Naam: Dries Janse
Bijnaam: (Ji-Hi-Jedi) Djaans
Nineties of Nillies: Nineties
Supportert voor: Gewestelijk Golfteam
Lievelingseten: Gefrituurde Garnalentoast
Favoriete noten: Ghanese Gezouten noten
East/West-Side: West-Side
Talent: Goed Gehoor hebben
Citaat: Good vibes only
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Naam: Dries De Bie

Dries de Bie

Bijnaam: Frakke
Nineties of Nillies: Nineties
Supportert voor de TV vanuit de zetel
Lievelingseten: Gebakken patatten met
Garnalenkroketten en Groene Groentjes
Favoriete noten: Si, la en sol
East/West-Side: East-Side (zoals de scoutslokalen ♥ )
Talent: Genieten
Citaat: Beter een Gat in je GSM dan een GSM in je Gat
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Naam: Iraj Ali Ahmadzai
Bijnaam: IrI
Nineties of Nillies: nineties for life
Supportert voor: Ijshockeyploeg van België
Lievelingseten: Italiaans
Favoriete noten: Indische noten
East/West-Side: East-side
Talent: Iglo’s inrichten
Citaat: Ice Ice baby
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Naam: Mats Van Gils
Bijnaam: Stakke
Nineties of Nillies: Nillies
Supportert voor: Vietnamees vollybalteam
Lievelingseten: Varkenshaasje met patatjes
Favoriete noten: Veel verschillende noten
East/West-Side: East-Side
Talent: Vliegen
Citaat: Vrienden verdien je door er zelf één te zijn.
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Naam: Kato Van Criekinge
Bijnaam: Koi(ra)
Nineties of Nillies: Nillies
Supportert voor: Estlands e-Sportsteam
Lievelingseten: Entrecôte met Erwten
Favoriete noten: Eikels
East/West-Side: West-Side
Talent: Eten
Citaat: Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.
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Naam: Anneleen Ranschaert
Bijnaam: Leentje
Nineties of Nillies: Nillies
Supportert voor: Ravels Roeiteam
Lievelingseten: Ratatouille met Rijst
Favoriete noten: Alle ronde noten
East/West-Side: West-Side
Talent: Razend snel rappen
Citaat: Relax, take it eeeeaaaasyyy
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Kampdagboek Oostenrijk
Omdat onze givers ons dagboek zo prachtig hebben versierd,
gaan we jullie de charmes van ons dagboek niet ontnemen.
Hieronder ons prachtig dagboek waarin onze zotte en minder
zotte belevingen worden verteld.
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Na onze fantastische reis in Oostenrijk kwamen we aan in Lommel
om ons aan te sluiten bij de andere groepen. Omdat het nog heel
vroeg in de ochtend was toen Patrick ons dropte, hebben we onze
matjes snel in de eerste beste ruimte gelegd om nog even te
kunnen slapen.
We genoten nog met volle teugen van de laatste dagen van ons
geweldige giverkamp.
Het was een waar genoegen! Xoxo de giverleiding
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Op een zwoele vrijdagavond lekker swingen in ons stamcafé de
Meuris, bij den Ivo, ging ineens om ‘s nachts na tweeën de deur
op slot. Je weet niet wat je ziet. De discoballen worden
aangestoken, de jukebox wordt onder het stof vandaan gehaald
en ineens staan wij daar in ons mooiste glitterpak. Onze haren al
2 maanden niet gewassen, zoooo vettig dat zelfs Cheng er geen
ene bami meer in zou bakken, maar toch beleven we de tijd van
ons leven. Onze eigen schoenen niet meer kunnen zien omdat dat
onze olifantenpijpen ervoor zitten. Net nog een strikje van den
Bompa geleend en dan zijn we er klaar voor. Nog snel één keer
de groep bij elkaar roepen om dit legendarisch moment vast te
leggen. Daar staan we dan, de muur in zilverfolie gewikkeld,
naast den biljaar waarmee we elk weekend spelen. Onze grootste
lach opzetten en klaar is kees. In de fleur van ons leven om dit
jaar ALLES te geven.
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Naam: Mander
Lievelingseten: Zweedse balletjes
Lievelingsliedje: Dancing Queen ~ Abba
Levensmotto: “Ik dans graag”
Favoriete outfit: glitter is never too much
Totem: Ondeugende Agame
Verjaardag: 23 juni
Lievelingskleur: Blauw
Favoriete bestemming: Waterloo
Aantal jaar leiding: 3de jaar

Naam: Tuur
Lievelingseten: Een frutje me ne cervella en een napke
curryketchup
Lievelingsliedje: Mamma Mia ~ Abba
Levensmotto: Always be yourself unless you can be a batman
Favoriete outfit: Scouts uniform
Totem: Bewuste Arassari
Verjaardag: 27 december
Lievelingskleur: Groen
Favoriete bestemming: Frankrijk
Aantal jaar leiding: 3de jaar
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Naam: Anke
Lievelingseten: Pizza margarita met ananas
Lievelingsliedje: een vrijgezel ~ Benny Neyman
Levensmotto: Money, money, money. Must be funny
Favoriete outfit: mijn Super Trooper kostuum
Totem: Gezellige Kraanvogel
Verjaardag: 11 maart
Lievelingskleur: appelblauwzeegroen
Favoriete bestemming: Jachtweg 42c,2380 Ravels
Aantal jaar leiding: 3de jaar

Naam: Lise
Lievelingseten: Frietjes met joppiesaus en kipvingers
Lievelingsliedje: Waterloo ~ Abba
Levensmotto: lachen is gezond 
Favoriete outfit: disco kleding
Totem: Geliefkoosde Vink
Verjaardag: 11 september
Lievelingskleur: geel
Favoriete bestemming: Ravelingen, 8400 Oostende
Aantal jaar leiding: 6de jaar
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KAMPVERHALEN
De jins in Kroatië: HET kampdagboek
DAG 1: Van Ravels naar Zadar.
Fris en monter stonden we allemaal om 4u30 op het kerkplein,
gepakt en gezakt om negen dagen een Kroatisch avontuur aan te
gaan. Na een ‘lange’ rit door België, Nederland en Duitsland
kwamen we op het militaire domein/luchthaven in Düsseldorf
Weeze aan. Dankzij Tom ging het stressniveau van de leiding al
snel omhoog. Hij was zijn portefeuille op het dak van de auto van
de mama vergeten. Gelukkig vond de mama zijn portefeuille
terug aan de kant van de weg en kon Tom toch mee. Na een
plaspauze gingen we door de douane en daar deed Nick zijn
eerste koekel. ‘Heb je vloeistof bij?’, vroeg de douane. ‘Nee’ zegt
Nick, terwijl hij eigenlijk een volle drinkbus bij had. Gevolg: Nick
ad zijn drinkbus en mag mee. Na een lange documentencontrole,
zaten we alle 23 in het vliegtuig. Een rustige en snelle vlucht
bracht ons dan eindelijk in het mooie Kroatië.
Nu ons kamp echt begonnen was kwamen we aan op onze eerste
locatie: Camping Borik. Snel de tenten opstellen en dan zo snel
als we konden de zee in voor een verfrissende duik. Tegen de
avond vertrok er een delegatie jins naar een iets te verre winkel,
maar een dik uur later konden we lekkere wraps eten, maar de
ijsbergsla (volgens kok-in-opleiding Sytse) bleek een witte kool te
zijn! Daarna nog
een lekker pintje
uit een 2L fles en
na een gezellige
eerste avond
lekker onze
slaapzak in… NOT
want daar was het
veel te warm
voor.
xxxBritt en
Jerrexxx
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Dag 2: Stef en de fiks-pet
We begonnen de dag rustig en Yannick had de koekeltrui nog aan,
daardoor mocht hij in de ochtend een tent kiezen die die dag
verantwoordelijk zou zijn. Dit was de tent van Nick, Daan en
Louis. Na het lekkere ontbijt maakten we ons klaar om 4km te
wandelen naar het stadcentrum. Ondertussen had Nick de
koekeltrui terug aan want hij was in een tent gaan liggen met te
veel mensen en brak een tentstok. Toen we in het stadje waren
mochten we even vrij rondlopen. Al snel vonden we een lokaal
cafétje waar we de lokale dranken eens goed konden proeven.
Hierna gingen we in het stadje in groepjes vragen naar de prijzen
van een uitstap naar de plitvice meren of een boottocht. We
kwamen er al snel achter dat de plitvice meren te duur waren en
hebben dan voor de goedkopere boottocht gekozen. Toen
moesten we nog 4km terug wandelen. Daarna zwommen we,
douchten we en kookten eten. We starten de avond proper en
met een lekkere pasta pesto. Hierna haalden we de petflessen
weer boven en gingen we totemniseren. Dit bleek voor de jins
niet de beste combinatie want ze waren snel afgeleid. Na de
totems dronken we er nog 1ne (of enkele) en gingen we slapen.
Stef dacht er een beetje anders over want hij had door de dag
een Italiaans meisje gescoord met zijn rode coca-cola-fiks-pet. Ze
ging pizza en spaghetti voor ons maken. Tijdens de totemnisatie
kwam Laura terug en voerden ze een gesprekje via google
translate op de box zodat heel de groep Stef kon helpen. De zin,
‘Stef wil een kusje’ heeft het volgens ons gedaan. Zijn verslag van
zijn avond was 2 woorden: Tong erin!
Xxx Nick, Daan en Louis xxx
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Dag 3: ons bootavontuur!
Liefste dagboek,
Het begon met een hectische ochtend,
omdat we alles gepakt en gezakt moesten
hebben in 3 kwartier. Toen vertrokken we
in een speedtempo naar de haven. Nog
geen 2 minuten laten stond de boot al
paraat. We kregen als eerste voor een
goede start een shotje Rakija, dan kregen
we een lekkere bolle sandwich met
smeuïge kaas en roos vleesje. Ook kregen
we een geel sapje en wijn aan volletee.
Ondertussen genoten we van het prachtige
uitzicht en de zeebriesjes. Eenmaal
aangekomen op het eiland kregen we een
zak met een appel, een flesje lidel water
en een hamburger met een mysterieus
vleesje en gelukkig met ketchup, anders
was het maar droge kost. Na een steile
berg op te klimmen konden we ook nog in
een propvolle hete bus. Toen we arriveerden bij het strand
sprongen we direct in het water, terwijl de andere helft van onze
groep nog droog op de boot zaten. We zwommen naar de boeien
in het glasheldere zeewater. Na onze maaltijd kwam de
temptation naar boven. Hierna noemen we dit Steftation. We
haalden onze meest sletterige kantjes naar boven en maakten
een Steftation opname. Daarna gingen we braden zoals een kipje,
vooral Hanne nam dit heel letterlijk. Ze zag roder dan de
tomaatjes tussen ons broodje. Terwijl we terug vaarden deden
vele van ons een dutje. We stapten terug van de boot en zochten
onze bus die ons naar Split ging brengen. Dit duurde even door
de ‘zatte’ buschauffeur. Hij bracht ons al bibberend naar Split en
telkens we een fruitkraampje zagen zongen we Meloenen,
Meloenen, Meloenen (x2).
We kwamen na 5 keer stoppen bij onze camping aan en toen
zaten er ook nog eens Hollanders op onze plek. Na een beetje
onderhandelen zijn we eruit gekomen en zijn we pizza gaan eten,
want iedereen was Hangry. En daarna gingen we slapen.
Groetjes de 3 dislekten Eva, Hanne en Yari
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Dag 4: 1 liter Cocktails
Dag dagboek,
Nadat we lekker ontbeten
hadden, hebben we
genoten van het mooie
weer aan het zwembad of
aan het strand. In de
namiddag nadat we een
grote watermeloen gegeten
hadden heeft een deel van
de groep achter een jetski
gehangen met een band.
Daarna hebben we enkele
totems besproken, onder
andere die van Eva die
NIET intelligent is en Jan
die NIET vredelievend is. ‘s
Avonds hebben we ons
allemaal ‘mooi’ opgemaakt
#highlights, om daarna te
gaan feesten in Split. We
zijn eerst 2x op café
geweest en daarna waren
de meeste clubs open. De
meesten zijn gestart met
een liter cocktail. Na wat
gepaaldans en ja hoor iedereen heeft zijn poging gewaagd, was er
een heel mooi meisje met een topje als kleedje en twee vlechtjes,
massa’s smink en een tong die ze niet binnen kon houden aan het
schuren tegen de danspaal. Ze wou ook Sytske mee naar buiten
nemen, maar hij wou niet. Hanne dacht eraan om nog een liter
cocktail te nemen maar dat beviel haar niet zo goed. Ook Louis en
Yannick hadden beetje te veel gedronken… Britt deed haar leuke
movekes en daar ronden we de avond mee af, want iedereen viel
op de bus in slaap. We waren rond half 6 thuis.
Xxx Wieza en Paula xxx
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Dag 5: Katerdag
Na een korte nachtrust werd iedereen op zijn eigen tempo
wakker. De ene met een grotere kater dan de andere. Het was
een zomers dagje met zon, zee en strand. Tegen de avond kreeg
iedereen een hongertje dus besloten we maar om pasta te
maken. Oeps de gas is op en de zoektocht naar nieuwe gas was
hopeloos. We besloten dan maar om XXL pizza’s met 2 personen
te delen. Overheerlijk! En dan hebben we het nog niet over Jan
zijn nachtelijke/ hitsige avonturen. Hij ging met een topless dame
in de zee. Naar de naam van zijn vlam hebben we nog te raden,
maar hun tent had toch wel een kans om ‘de stal’ te worden. Stef
en Jan hadden zich al bewezen, nu Sytske nog.
Dag 6: Van Split naar Sibenik
Vandaag hebben we de bus genomen naar Sibenik. We zijn lang
onderweg geweest en hebben best wel wat geslapen. Eens in
Sibenik zijn we naar het strand en de zee gaan zoeken en de hele
grote camping verkend.
Tom en Yannick wilden hamburgers eten en dat werd door
iedereen erg gesmaakt. Alleen hebben we wel van vriendelijke
mensen een elektrisch vuurtje moeten lenen want we hebben
onderweg nog altijd geen gas die op onze kopjes past gevonden.
Na een lekkere maaltijd hielden we nog een gezellige avond op
het strand, eerst even totems besproken en dan nog andere
diepgaande gesprekken gevoerd.
Dag 7: Oversteekdag
We werden wakker van de
donder en de regen. Dat was
minder leuk voor Yannick en
Tom, want hun tent was niet
waterdicht. We hebben dan
maar hongerig Uno gespeeld,
want we konden niet gaan
winkelen. Toen het eindelijk
over was konden we genieten
van versgebakken stokbrood.
(kei innovatief) Een deel van ons
ging weer een plonsje wagen, de
anderen speelden een potje
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rikken (waar de meesten nog altijd niks van snappen) en nog wat
anderen rustten nog verder uit omdat het eindelijk een beetje
was afgekoeld. Sommige zwemmers kwamen op het geweldige
idee om de zee over te zwemmen naar een ander eiland. Dat was
maar 1,7 km, dat is eigenlijk niet zo veel eh ;) Jan, Tom en
Yannick zijn levend terug gekomen na een succesvolle tocht,
maar dan heb je ook nog die slimmeriken die teruggebracht zijn
met een boot omdat ze anders misschien dagen zouden vastzitten
door ‘de storm’. En dan hebben we het nog niet gehad over
Nick, Louis, Mats en Daan die met random Belgen achterop de
jetski of in de boot zijn teruggekomen. Ik (Anneleen) heb
gezwommen met mijn gevonden opblaas kreeft, die kapot bleef.
Na deze vermoeiende dag waren we wel toe aan een decadent
avondmaal. Voor bijna iedereen was het eten op restaurant
lekker, behalve voor stef want die heeft enkele krekels gevonden
in de rucola op zijn pizza, jammie!
Daarna hebben we nog enkele
totems gedaan en zijn de meeste
van ons lekker gaan slapen.
Uitgezonderd een paar nachtuilen,
waaronder Nick. Die kwam op het
innovatieve idee om zware stenen
te verplaatsen op het strand. Hij
leek wel een oermens die zijn grot
aan het bouwen was. Opeens deed
zijn rug pijn en besloten ze bij de
eerste zonnestraaltjes toch nog
even te gaan slapen.
Kusjes van Koi en Anneleen xxx
Dag 8: K** winkel
Om 9:11, 22 seconden zijn we ontwaakt uit onze diepe slaap.
Fiksklak, topless dame en Sieters stonden vandaag voor het eten.
De keuze voor de petit-dejeuner was made quickly. Baguette avec
fromage. Een uitstekende keuze, al zeg ik het zelf. Nadat we ons
ontbijt naar binnen hebben gespaaid, zijn we begonnen met het
demonteren van onze hotboxen en stal (met hitsige
dekhengsten). Ondertussen werden we al lastiggevallen door
mensen die onze plaats wilden, maar te vroeg waren. Dus snel
onze spullen gepakt en richting de bus/ wc geslenterd.
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De bus kwam wederom te laat, wat ik zeker begrijp. Het is
namelijk zeer moeilijk om 23 tickets tegelijk te doen. Eenmaal
gearriveerd moesten we 1/12e van de dag of simpel verwoord de
tijd die het licht nodig heeft om 2160000000 meter af te leggen,
in de bus zitten. Eenmaal aangekomen op de camping was
iedereen aangenaam verrast: SCHADUW waar we onze tenten
moesten zetten. Daarna gingen we met de camping eigenaar op
zoek naar een winkel. Onze gebeden werden meteen gehoord.
Met een prachtige Seat die zeker voldeed aan de normen tijdens
de oorlog #geen gordels en klinken. Eenmaal aangekomen in het
armzalige voedseldepot, dat ze in Krka een winkel noemen, was
er niks om te koken voor iedereen.
Improviseren was aan de orde. Drie
verschillende soorten pasta: pasta pesto,
bolognese en geblikte tonijn en tomaat
met Turkse kruiden. We hebben gesmuld.
Hierna hebben we de avond nog gevuld
met totems en ‘Are you the one?’. Hier
werden bijna alle koppels onthuld. Daarna
deden we een poging om vroeg te gaan
slapen maar sommigen waren nogal hard
aan het giechelen. Tot zover deze dag,
Peace out!
Xxx Jan, Stef en Sytske xxx
Dag 9: de watervallen van Krka
Door onze vriendelijke campingeigenaar werden we met busjes
rondgereden om de mooie natuurwonderen van Krka te
bewonderen. De mooie
wandelroute en het zwemmen
in een waterval waren echt de
moeite. Enkele
sportievelingen waagden zich
ook nog aan een
bergwandeling met immens
mooie uitzichten toen ze
eindelijk boven waren. Ze
konden vanboven op de berg
de zwemmende en zonnende,
niet-sportievelingen zien!
Terug naar beneden gaan was
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wel net iets avontuurlijker. Na
een dag vol plezier bracht de
lieve campingeigenaar ons
naar onze laatste camping
terug in Zadar. We gingen die
avond nog een paar lekkere
cocktails drinken in een
plaatselijke cocktailbar. En na
een bewogen avond moesten
de jins uiteindelijk toch
slapen.
Dag 10: Van Zadar naar Ravels
Op onze laatste dag beslisten we om op tijd te vertrekken richting
de luchthaven. Zodat we zeker ons vliegtuig niet zouden missen.
We stopten voor een ontbijt bij de Mac Donalds, omdat we Louise
ook eens blij wilden maken. Na ons ontbijtje regelden we een
taxibusje naar de luchthaven en na een rit vol prachtige
muziekjes die we aan de buschauffeur lieten horen, kwamen we
op tijd aan in de luchthaven. We zijn daarna de douane
gepasseerd, dit keer zonder al te veel moeite. De duty free zone
werd door ons geïnspecteerd en hop het vliegtuig op. Zo kwamen
we veilig terug aan in Dusseldorf Weeze en hebben we ons
geweldige buitenlandskamp afgesloten met een groepsfoto. En
iedereen even uitgezwaaid en tot morgen gezegd!
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Beste jinskes, bedankt voor het geweldige jaar en het
onvergetelijke kamp!! Wij gaan jullie alvast missen, maar we
zeggen geen vaarwel! We zeggen tot snel! (In de jinco!)

xxx Kusjes van Jerre en Britt xxx
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Hooggeachte Jins
Vanuit de nederige stulp van onze goedlachse prins
schrijven wij u toe met een heugelijke nouveauté.
Bij deze maakt u kennis met uw nieuwe protegé.

Het geluk staat u aan uw zijde,
want niet un, niet deux, maar trois patrons
woonachtig in de villawijk van de Ravelse Oostzijde
spreekt u vanaf heden niet langer aan met ‘fille et garçons’

Vanaf nu zullen wij worden genoemd:
Prins Henry, door allen geroemd
Graaf Guillaume, heerser van de Noordzee
En Barones Charlotte, immer blij en weltevree
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Henry Le Pleurnicher
Leeftijd: 19
Hobby’s: golfen, cruisen in de
Range, jagen op bedreigde
diersoorten
Studie: Business Engineering
Geschat vermogen: een kleine
9684 miljoen of zo
Favoriete merk: Emperio
Armani
Adelijke titel: Prins
Favoriete drank: Macallan
Select Reserve Single Malt
Scotch Whisky
Favoriete gerecht: Frittata met
kreeft en kaviaar
Totem: Intelligente Kea
Guillaume Le Voulu
Leeftijd: 19
Hobby’s: ballonvaren, polo
Studie:
Communicatiemanagement
Geschat vermogen:
vergelijkbaar met Bill Gates
Favoriete merk: ik koop geen
merken, ik koop boetiekjes
Adelijke titel: Graaf
Favoriete drank: Henri IV
Dudognon Heritage
Favoriete gerecht: pizza met
truffel en bladgoud (€3.200)
Totem: Toegewijde Herdershond
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Charlotte Le Paysan
Leeftijd: 21
Hobby’s: zeilen, kunst
verzamelen, F1 racen
Studie: Master of Biomedical
Science
Geschat vermogen: zal toch
nèt iets meer zijn dan mijn
mannelijke collega’s
Favoriete merk: Louis Vuitton
Adelijke titel: Barones
Favoriete drank: Diva Vodka
Favoriete gerecht: Samundari
Khazana
Totem: Opgewekte Maki

En samen vormen wij: De Leiding Van DÉ Villawijk
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Beste klepperlezers, wisten jullie al dat…
 … het nieuwe scoutsjaar weer van start is gegaan? En dat
het weer een spetter wordt?!
 … we nog aan het na dromen zijn van dat fantastische kamp
in Lommel?
 … we welgeteld 12 nieuwe leiding hebben?!
 … we helaas afscheid moeten nemen van zeven kleppers van
leiding?
 … we sinds kort ook truien van onze scouts in kindermaten
verkopen? En de verkoopdagen op 14 en 21 oktober zijn?
 … de kw’kes heel goed kunnen dansen? En liefst van al
lepeltjesgewijs?
 … als het enige vrouwtje binnen een groep clownvissen
overlijdt, het grootste mannetje dan verandert in een
vrouwtje?
 … de jonggivers op kamp in de lucht hebben geslapen?
 … rechtshandigen gemiddeld negen jaar langer leven dan
linkshandigen?
 … één van de leiders uitgever is van een roddelblad?
 … Filip en Mathilde warm en waterdicht slapen?
 … ons zandveld op de scouts na de vakantie bijna een
grasveld is geworden?
 … wanneer je een goudvis opsluit in een donkere kamer hij
wit wordt?
 … je alle verloren voorwerpen van op kamp kan terugvinden
op de website?
 … je altijd een tekstje mag schrijven voor in de Klepper?

86

FOTOFINISH

87

ADRESSEN
Adres:
Site:
Groepsleiding

Jachtweg 42c, 2380 Ravels
http://www.scoutingravels.be/
Pieter Dierckx
Hendrik Seurinck
Rune Peeters
Pieter Dierckx
Lisse Verhoeven

Kapoenenleiding

Ferre Van Leeuwen
Louis Swaanen
Karl Aerts
Hanne Van Dooren
Mathias Caers
Nadine De Boer
Siebe Peeters
Vincent Verschueren

Kw’kesleiding

Janne Vanden Hoof
Daan Seurinck
Emile Loots
Sytse Michielsen
Dries De Bie
Christophe Van Dooren
Dries Janse
Iraj Ahmadzai

Jonggiverleiding

Nick Woestenburg
Mats Van Gils
Anneleen Ranschaert
Jasper Rens
Kato Van Criekinge
Anke Van Ginhoven

Giverleiding

Tuur De Kinderen
Lise Luyts
Mander Van Breda
Lotte De Boer

Jinleiding

Sven Willems
Hendrik Seurinck
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