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 VOORWOORD  

 

 

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

 

De zomer is in aantocht: recreatiedomeinen vieren hoogdagen, 

barbecues worden aangestoken en terrasjes vullen elk plein. Dat 

wil helaas ook zeggen dat het scoutsjaar op zijn einde loopt. Maar 

gelukkig laten wij dit niet voorbijgaan zonder slag of stoot. Nee 

nee: een bangelijk kamp ligt in het verschiet! 

Zoals het een echte scout betaamt, vertrekken we de laatste dagen 

van juli weer op een immens avontuur. Dit jaar gaan we ons 

volledig onderdompelen in de mythische wereld van tovenaars en 

heksen, draken en feniksen, zwerkbal en toverdranken. U leest het 

goed: Scouting Ravels gaat op Harry Potter-kamp! 

Nog voor het zover is, willen wij ook nog even van de gelegenheid 

gebruik maken om een aantal mensen te bedanken. Een aantal 

mensen die Scouting Ravels maken zoals het is.  

Eerst en vooral onze fantastische kookleiding; die ons elk 

Mosselfeest, elk weekend en elk kamp weer verwennen met hun 

heerlijke eten. Daarnaast ook al onze leiding; die elke zondag weer 

het beste van zichzelf geven om al onze leden een fantastische 

namiddag te bezorgen. En als laatste: al onze leden; die elke 

zondag weer thuis ruilen voor buiten.  

Dankzij jullie kunnen wij samen lachen, vuur maken, vuil worden, 

wroeten, bouwen, verkennen, doorgaan, maken, spelen, koken, 

zoeken, vinden. Elke zondag opnieuw. Elk weekend opnieuw. Elk 

kamp opnieuw. Want dat is wat Scouting Ravels is; en hopelijk nog 

lang mag zijn. 

 

Een stevige linker, 

De groepsleiding 

Pieter, Dries en Hendrik 
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Kamp 2019 

 

 

 

 
In een wereld vol wonderen en magie ontdekken we samen de 

fantasierijke avonturen van echte tovenaars en heksen. 

Lukt het jullie om de tovenaarskunst onder de knie te krijgen? 

Spreuken en bezweringen, brouwsels en toverdranken, 

waarzeggerij en vliegles. Neem je toveraarshoed, je mantel en 

toverstok uit de kast en zoek nog snel een bezemsteel, want het 

avontuur staat op punt te beginnen.  

  



KAMP 

5 

 

 
Onze kampplaats: 

 

Dit jaar gaan wij op kamp naar 

het o zo prachtige Oudsbergen, 

een nieuwe fusiegemeente van  

vroegere gemeentes Meeuwen-

Gruitrode en Opglabbeek. Een 

gezellig dorp gelegen in Limburg 

met 23000 inwoners. Zoals te 

zien op de foto mag je hier 

plezante activiteiten in de 

landsduinen rond de Oudsberg verwachten.  

 

De jongste onder ons zullen 

lekker warm en droog in het 

lokaal kunnen overnachten. De 

oudere groepen slapen zoals 

van hen wordt verwacht… in een 

tent. 
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Kampdata 

Kapoenen:  van 26 juli tot en met 31 juli 2019 

Kw’kes:   van 24 juli tot en met 31 juli 2019 

Jonggivers: van 21 juli tot en met 31 juli 2019 

Givers:   van 18 juli tot en met 31 juli 2019 

Jins:   van 14 juli tot en met 31 juli 2019 

 

Vervoer 

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

worden (kijk bij de takinformatie voor het juiste uur). Jonggivers 

zullen met de fiets naar het kamp rijden. Alle leden dienen ook zelf 

opgehaald te worden in Oudsbergen op 31 juli 2019 omstreeks 

13.00u. Wij raden aan om het vervoer naar de kampplaats zelf 

onderling af te spreken. Samen rijden is nu eenmaal beter voor ons 

leefmilieu.  

 

Bagage jonggivers en givers 

De jonggivers en givers mogen, vóór ze op kamp vertrekken, hun 

bagage op de scouts komen afgeven. Voor de givers betreft dit 

enkel de bagage voor de laatste dagen op kamp in Oudsbergen.  

Tijdstippen om bagage in te leveren:  

 Jonggivers: 19 juli om 20.00u  

 Givers: 16 juli om 19.00u 

De andere takken (kapoenen, kw’kes en jins) nemen hun bagage 

zelf mee naar de kampplaats. 

 

 



KAMP 

7 

 

Kampadres 

Naar jaarlijkse gewoonte sturen mama, papa, familie en vrienden 

graag een brief en misschien krijg je er zelfs eentje van je lief. 

Hieronder het adres van de kampplaats! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostprijs  

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

is, zijn er ook verschillende prijzen (zie 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 € 220,00 

JINS € 400,00 

Naam + tak 

Scouting Ravels 

Duinenstraat 2 

3660 Oudsbergen 

België 
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Inschrijving 

 
Als u het wonderbaarlijke doch 

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

 
 

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

2. Log in. 
 

3. Zoek rechtsboven in uw scherm naar de rubriek 
        "Documenten". Klik! 
 

4. In het midden van het scherm vindt u de link naar de 
         kampinschrijving. Klik! Vul alle gegevens in! 
 
 
De plaatsen voor dit fantastisch kamp zijn gewild, wees er dus snel 
bij. De inschrijvingen worden ten laatste op 10 juli 2019 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.  

 
 
 
 
* 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. 



KAMP 

9 

 

 

Routebeschrijving 

Grote Baan, Ravels              Kampplaats Heidedal, Duinenstraat 2,    

3660 Oudsbergen 
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Ik ga op kamp en neem mee… 

 
o KIDS-ID of E-ID (af te geven aan de leiding op het kerkplein)  
o Uniform  
o Slaapzak en eventueel warm deken.  
o Veldbed 
o Kussen  
o Handdoeken en washandjes 
o Zeep / shampoo  
o Tandenborstel / tandpasta /  bekertje / kam of borstel  
o Zakdoeken  
o Pyjama  
o Onderbroeken (minstens voor elke dag één)  
o Kousen (minstens voor elke dag één paar) 
o Gemakkelijke speelkledij (kleren die vuil mogen worden) 
o Korte broeken / lange broeken 
o T-shirts  
o Dikke trui  
o Zwemgerief   
o Zonnecrème 
o Rugzak  
o Stevige schoenen / sportschoenen / laarzen 
o Keukenhanddoek  
o Linnenzak (voor de vuile was)  
o Drinkbus 
o Zaklamp  
o Fluovestje!  
o CD’s (op eigen risico, schrijf je naam hier op als je dit wenst 

mee te nemen)  
o Stripboeken en/of iets anders waarmee je jezelf tijdens de 

platte rust rustig kan bezighouden 
o Eventueel verkleedkleren (zie informatie per tak)  
o Bestek en beker!! (schrijf/plak hier zeker je naam op) 

 
Voor de jonggivers ook nog het volgende: 

o Gamel  

o Grote rugzak (voor op driedaagse) 

o Stevige wandelschoenen 
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Wat neem ik zeker niet mee! 

Snoep, wapens, tabak, gsm, elektronische gadgets of andere dure 
spullen, …  

 

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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Guusje 

Kennen jullie Guusje nog, onze gewonde scoutsvogel? Hij kent jullie 

in ieder geval nog wel. Toen we met de kapoenenleiding druk aan 

het vergaderen waren over jullie mega tof kamp, kwam Guusje op 

bezoek. Hij kwam langs om jullie te bedanken voor de goede 

zorgen. Maar omdat de kapoenen er niet waren hebben wij maar 

gebabbeld met ons Guusje. En weet je wat hij zei?  

Hij vond dat Jenne die dag een hele mooie knikkerbaan had 

gemaakt, eentje in de vorm van een acht, 

waar de knikker een stukje door een tunnel 

moest. Dat vond hij wel heel spectaculair. 

De stoere jongens Ruben, Willem, Jens en 

Lucas hadden dit natuurlijk wel door en 

dachten: “Wat als we nu een grote berg 

schuppen, die helemaal bekleden met mos 

en daarna tot wel 10 knikkers tegelijkertijd 

van de berg laten rollen zodat ze tegen 

elkaar kunnen racen.” 

Waarna de leiders dachten: “Wij kunnen 

beter.” En zo begon een echte strijd. Het 

groot geschut werd ingezet: steekschoppen, rieken, pvc-buizen, 

tennisballen en als kers op de taart een zomerse paraplu. Het 

resultaat: een berg die wel 4 keer groter was dan die van de 

jongens en leiding die zo uitgeput was dat het uiteindelijk maar bij 

een hoop zand bleef. 

De meisjes daarentegen hadden een prachtig kasteel gemaakt, 

bekleed met gouden zand. Alsof dat nog niet genoeg was hadden 

ze zelfs nog een zwembad voorzien waarin de knikker na een lange 

dag knikkeren zich kon afkoelen. Het was zo mooi gemaakt dat ze 

de wedstrijd hadden gewonnen.  

“Seg” zegt Guusje ineens, “nu is het al zo laat, ik ga eens terug 

naar huis.” 

En daar vertrok Guusje fit en gezond, allemaal dankzij de 

kapoenen! 
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Groepsweekend 

Het groepsweekend stond dit jaar in 

het thema van “back to the future”. Of 

zoals we dat in België zeggen: “terug 

naar de toekomst”. Wij van de 

kapoenen hadden de eer om professor 

Frakkestein te helpen, want hij 

geraakte 

niet meer 

naar de toekomst. Hierbij moesten we 

verschillende opdrachten doen die we 

natuurlijk als echte kapoenen tot een 

goed einde hebben gebracht! 

‘s Middags konden we genieten van een 

lekkere boterham met choco. En 

eenmaal onze maagjes weer goed gevuld waren, konden we er 

weer tegenaan. In de namiddag hielpen we opnieuw de professor 

Frakkestein door een groot groepsspel te spelen. Na het avondeten 

was iedereen vol spanning aan het wachten met maar één grote 

vraag. Is het de professor gelukt om terug te kunnen reizen naar 

zijn tijd? Maar eigenlijk wisten we dit al, natuurlijk is het gelukt! 

‘s Avonds sloten we af met een kampvuur en het avondlied. Hierna 

gingen alle kapoentjes naar dromenland. 
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Groepsreis 

De groepsreis van dit jaar ging door in de 

Efteling. Voor sommigen was dit de eerste 

keer en natuurlijk ook super spannend. In 

de voormiddag waagden we ons aan de 

avonturen in van het sprookjesbos. We 

kwamen gekke dansende schoentjes, een 

draak die ons bijna had opgegeten, het 

peperkoekenhuisje, waar enkele kapoenen 

vertelden dat wanneer we aan de taarten 

roken, we ook echt snoepjes roken, en nog 

véééél meer tegen. Tijdens de middag 

hebben we gezellig gepicknickt.   

‘s Namiddag hebben we enkele attracties 

gedaan. Hierbij kwamen we tot de 

conclusie dat enkele kapoenen in meer attracties durfden dan 

sommige leiding. Na een vermoeiende maar ook een super leuke 

dag gingen we allemaal weer huiswaarts, waar onze mama’s en 

papa’s ons stonden op te wachten. 

 

Kamp 

Kapoenen kapoenen kapoenen, 

Het is bijna zover! 

Zijn jullie klaar voor misschien wel het spannendste kamp ooit? 

Dit jaar is het kampthema HARRY POTTER! Zijn jullie gereed om 

met ons naar Oudsbergen aka Zweinstein de hogeschool voor 

hekserij en hocus pocus te reizen? En daar, nadat we verdeeld 

worden met de echte sorteerhoed van professor Perkamentus, 

zullen jullie behoren tot één van de vier huizen 

Griffoendor, Huffelpuf, Ravenklauw of 

Zwadderich! Wij, jullie leiding, vinden het alvast 

heel spannend. Nu eenmaal verdeeld onder de 4 

huizen kunnen we Harry gaan helpen met zijn 

opdrachten en hem mee volgen in al zijn 

avonturen. Maar vooral strijden voor je eigen huis. 

En af en toe voldemort een poepie laten ruiken!  
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Praktische informatie kamp 

 

Vertrek:  

Vrijdag 26 juli spreken we af op het kerkplein van Ravels. Om 

alles vlot te laten verlopen verwachten wij jullie ten laatste om 

9.00u. Het vervoer naar de kampplaats gebeurt door gewillige 

kapoenenouders. Probeer dus op voorhand een beetje af te spreken 

wie met wie meerijdt zodat er niet teveel auto´s moeten rijden. 

 

Locatie: 

De kapoenen slapen dit jaar weer in lokalen, extra warme 

slaapkledij is dus overbodig. 

 

Tijdens het kamp kan je brieven schrijven naar je liefste kapoen: 

 

 

Terug naar huis: 

Op woensdag 31 juli is het kamp afgelopen . De mama’s en 
papa’s mogen jullie komen halen op de kampplaats om 13.00u. 

 

 

 

 



KAPOENEN 

17 

 

Hoe zit een dag op kamp eruit?  

 

08:00 Kukelekuuuuu!!! Opstaan 

08:30 Ontbijt 

09:30 Voormiddagactiviteit 

12:30 Middagmaal 

13:30 Namiddagactiviteit 

16:00 Vier-uurtje 

16:30 Namiddagactiviteit 

17:30 Avondmaal 

19:00 Avondactiviteit 

21:00 Bedtijd voor de 

kapoenen 

 

Enkele afspraken op kamp  

Aan tafel hebben we wel enkele regeltjes. Eentje daarvan is dat alle 

kinderen (en leiders) van alles moeten proeven uit respect voor de 

geweldige kookouders die voor ons het eten hebben klaargemaakt. 

Ook wordt er verwacht dat iedereen zijn bord leeg eet. 
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Kampbundel 

Binnenkort worden de kapoenen die meegaan op kamp 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, 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 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. 

 

 

 

 

 

Tot dan! Rune, Lisse, Louis, Pieter, Karl, Hanne, Matthias en Ferre 
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. Groepsweekend: Back 2 The Future 

 
 
Dé tijd van het jaar was weer aangebroken. Wanneer de leiding 
een supervette sjorring aan het maken is, de kinderen al dagen 
staan te springen en niet kunnen wachten op die beruchte 
zaterdagochtend en de kookouders weer worden opgetrommeld, 
weet onderhand iedereen al hoe laat het is: GROEPSWEEKEND! En 
dit keer was het niet een gewoon 
groepsweekend. Neen, het was het 
ALLERLEUKSTE GROEPSWEEKEND OOIT! 
 
Met onze zelfgemaakte teletreinmachine 
reisden we voor een weekend terug in 
het verleden, verder naar de toekomst 
en nog eens andersom! 

 

 

 

Dat sommige kw’kes last hadden van 
het tijdsverschil, werd al snel 
duidelijk. Naast kinderen die 
doodmoe waren van de jetlags en het 
harde spelen, begonnen sommige 
kw’kes ook heel raar te doen… Seppe 
had er precies het meeste last van… 
Maar dat zijn we wel een beetje van 
hem gewoon ;-) .  

 
 
Na een hele dag vol spelletjes was er 
nog een spannend toneeltje voor 
voorzien. Professor Frakkestein 
moest nog enkele probleempjes 
rechtzetten die te teletreinmachine 
verzaakt had. 
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Na dit toneeltje was het tijd voor het kampvuur. Nadat de kw’kes 
zichzelf verwarmd hadden en iets lekkers hadden gegeten en 
gedronken, was het tijd voor het avondlied.  
 
Voor de kw’kes die het avondlied nog niet kennen, maar het willen 
oefenen voor het groot kampvuur op kamp, hieronder vinden jullie 
de tekst van het avondlied! 
 

O Heer, d'avond is neergekomen, 

de zonne zonk, het duister klom. 

De winden doorruisen de bomen 

en verre sterren staan alom... 

Wij knielen neer om u te zingen 

in 't slapend woud ons avondlied. 

Wij danken u voor wat we ontvingen, 

en vragen, heer, verlaat ons niet! 

Knielen, knielen, knielen wij neder, 
door de stilte weerklinkt onze beê 
Luist'rend fluist'ren kruinen mee 
en verre sterren staren teder. 
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê. 
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Groepsreis 
 
Op 1 mei trokken we weer met zijn allen naar onze geliefde 
Noorderburen om ons favoriete pretpark te bezoeken: de Efteling! 
 
Al vroeg vertrokken we op het 
kerkplein met de bus richting de 
Efteling. Het was schitterend weer 
en dus kon onze dag al niet meer 
stuk! 
 
We waren nog maar net in het park 
en we hadden al nieuwe vrienden 
gemaakt! Zij wilden absoluut met 
onze kw’kes op de foto. Dat 
voorstel konden wij natuurlijk niet 
afslaan…  
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We zijn met de Scouts al veel in 
de Efteling geweest en hebben er 
al heel veel gezien: draken, 
heksen, sprookjesfiguren, … Maar 
nu hadden de kw’kes wel iets heel 
vreemds in de Efteling gespot: 
Een loslopende, fiere en vooral 
reuzachtige pauw!  

 
 
 
 
 
 
Na een hele leuke, maar vermoeide dag, was het tijd om de bus te 
nemen naar ons vertrouwde België! 
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Harrypotterkamp 2019 
 

Gegroet alle kw’kes! 
 
Het scoutsjaar zit er helaas al bijna op… De leiding wil jullie alvast 
bedanken voor het schitterende jaar! Maar het zit er gelukkig nog 
niet op, want… WIJ GAAN NOG OP EEN SUPER LEUK KAMP!  
 
Het thema is dit jaar Harry 
Potter! Neem allemaal 
maar jullie allermooiste 
Zweinsteinkledij uit de kast 
en haal jouw gaafste 
toverstok maar onder het 
stof vandaan!  
 
Hieronder vatten we kort de belangrijkste informatie van het 
kw’keskamp samen. Wanneer jullie ingeschreven zijn, zal de leiding 
bij jullie thuis langskomen om de kampbundel met alle 
gedetailleerde informatie af te geven, een aantal dingen te 
overlopen en mogelijke vragen van jullie ouders te beantwoorden. 

 

 

Adres:  
Duinenstraat 2 

3660 Oudsbergen  
België 

 
Start kamp: 

Woensdag 24 juli 2019 (Kerkplein) 
 

Einde kamp:  
Woensdag 31 juli 2019 (Oudsbergen) 
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Lang geleden leefde er een jongen 
genaamd Harry Potter.  Slechts één 
jaar na zijn geboorte werden zijn 
ouders van hem afgenomen. Vermoord. 
De moordenaar: Hij-Die-Niet-Genoemd-
Mag-Worden, Voldemort, de heer van 
het duister. Harry was geen gewone 
jongen, want nee, hij was een 
tovenaar. En niet zo maar een 
tovenaar. Doordat Harry als 
eenjarige aan Voldemorts vloek des doods is ontkomen, gaf 
Voldemort ongewild een aantal krachten van zichzelf over 
aan Harry. Hij werd beschouwd als een grote held binnen 
de tovenaarsgemeenschap. Men noemde hem dan ook wel De 
Jongen Die Bleef Leven.  

 
Zonder hier nog maar iets van te weten, leefde Harry een 
normale-mensen-bestaan bij zijn tante en oom, bij wie hij 
niet gewenst was. Zijn kamer bevond zich in de bezemkast 
onder de trap en hij moest van alle klusjes en taakjes van 
hen doen. Op Harry’s elfde verjaardag kwam er echter een 
reusachtige man, Hagrid, met de boodschap dat Harry een 
tovenaar is. Vanaf die dag veranderde zijn leven compleet. 
Hij werd leerling van Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij 
en Hocus-Pocus, leerde tal van toverspreuken te gebruiken 
en beleefde de gekste avonturen samen met zijn twee beste 
vrienden, Ron en Hermelien. 
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Ondanks dit alles bleef het grote gevaar steeds op de loer 
liggen. Er was namelijk nog één persoon die wilde afmaken 
wat hem vele jaren geleden niet gelukt was. Een groot duel 
op leven en dood tussen Voldemort en Harry Potter.  
 
Voor zij die nog durven worden uitgenodigd om deel te nemen 
aan deze moeilijke opdracht en Harry Potter bij te staan 
in zijn strijd tegen de heer des doods. Het zal een lange, 
lastige taak zijn, maar één die je zeker eer aan doet.  
 
Wees paraat op 24 juli 2019 om jullie richting Zweinstein 
te begeven en ga dit groots avontuur aan. 
 
 
 

P.S.: Nog nooit van Harry Potter gehoord? Probeer dan zeker het eerste boek of de eerste film 

te lezen/kijken voor vertrek  

De leiding heeft alvast heel veel zin in het kamp! 

Jij toch 
ook?!  
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Zal Harry, Ron of Hermelien eerst in Zweinstein geraken? 
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Allerbeste jonggivers, 

 

 

Jaja, jongens, het jaar zit er dus echt bijna op … Waar al die 

zondagen naartoe zijn getoverd, wij weten het ook niet. Het leek 

wel gisteren toen de nieuwkomers in de tak nog dreuzels leken in 

het sjorren, oriënteren, vuur maken en vooral … fietsen.  

(Dat hebben we op jonggiverweekend wel gemerkt.)   

Naargelang het jaar vorderde zagen wij jullie allemaal groeien. De 

ene keer riep er iemand heel trots “Kijk eens hoe strak mijn 

sjorring is!”. De andere keer hielpen jullie heel bezorgd en 

behulpzaam iemand recht die was gevallen bij één van onze ruige 

activiteiten. En als het dat niet was, dan was er wel iets anders 

om trots op te zijn. 

 

Wij hebben ons best gedaan om jullie in deze korte periode om te 

toveren tot een groep magische en machtige jonggivers. Een 

groep die elk gevaar aandurft en aankàn, maar dat zullen we deze 

zomer nog wel eens op proef stellen … 

Wij genieten telkens weer van jullie aanstekelijk enthousiasme en 

betoverende lust voor spelletjes. Deze lijn trekken we zeker door 

tot het prachtige kamp dat ons te wachten staat. Maar eerst 

kijken we samen nog eens terug op enkele schitterende 

activiteiten van de afgelopen maanden. 
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Fietsactiviteit 

Om jullie beentjes goed voor te 

bereiden voor de zware kamptocht 

die er zit aan te komen, hebben we 

ons een hele zondag goed 

geamuseerd op ozze velo. Ofja, al-

dan-niet-onze-velo beter, want we 

weten wat drie keer fluiten betekent 

hé … 

Van de hobbelige ondergrond in de 

bossen tot het mooie stukje langs de 

vaart. Van de oude (versleten) 

scoutslokalen tot het oneindig lange 

stoeberpad in the Middle of Nowhere. 

Manmanman, wat hebben we toch 

gevloekt en afgezien op dat immens 

lange zandpad. Maar wij hadden 

vertrouwen in onze volharde leden en 

jullie maakten ons trots door (bijna) niet te zagen. 

  

Groepsweekend 

Ook dit jaar was het groepsweekend 

een groot succes. We gingen Back tot 

he Futur met professor Frakkestein. Op 

de eerste dag na het lang afscheid 

nemen van de mama’s en de papa’s, 

begonnen we direct met een spannend 

toneeltje. Hier kwamen erachter dat de 

professor zijn teletijdstrein kapot was 

en hij niet meer door de tijd kon reizen.  
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Met behulp van heel de scouts hadden we rap de onderdelen 

gevonden voor de trein te repareren. Maar we hadden honger en 

dat kon niet wachten. Na het avondmaal hadden we zijn trein 

helemaal gemaakt en kon de professor weer verder in de tijd 

reizen. Na al dat tijdreizen waren we moe en konden we uitrusten 

aan het kampvuur. En voor dat we het wisten was de eerste dag 

alweer gedaan.  

 

 

City Kickx 

Dit jaar hebben we iets nieuws 

geprobeerd met de jonggivers. We zijn 

namelijk naar de City Kickx geweest in 

Turnhout, georganiseerd door de Thomas 

More. Hier konden we van alles doen zoals 

een katrolbaan, hindernissenparcours, 

klimmen op een toren en nog veel meer. 

Ook hebben we onze leden zich uitgebreid 

kunnen voorstellen aan de andere 

scoutsgroepen van Turnhout en in geur en 

kleur kunnen uitleggen waarom RAVELS 

NOG NOOOOOIT VERLOREN HEEFT !!!  
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Groepsreis 

Uit goede gewoonten gingen we op 1 mei weer 

op groepsreis. Dit jaar gingen we naar de 

Efteling. 

In de voormiddag konden we enkel de baron 

doen, dit was DE attractie waar we in moesten 

geweest zijn. Na bijna een uur aanschuiven 

konden we eindelijk instappen. Hierna volgde toch wel de beste 

minuut van de dag. Daarna mochten de leden alleen rondlopen en 

sommige kozen ervoor om deze attractie nog een paar keer te 

doen, zelfs zo lang tot we terug 

naar huis moesten. Anderen 

hebben het park verkend en door 

het sprookjesbos gelopen en 

sommige waren niet van het zoete 

genot weg te krijgen. Na een 

lange dag kwamen we allemaal 

met de bus terug aan in het 

schone Ravels.  

 

Food & Fun 

Na de geslaagde editie van vorig jaar 

waren we nogmaals naar het Food & Fun 

evenement gegaan in de legerhallen in 

Weelde. Nadat we onze beentjes goed 

hadden opgewarmd op de fiets, gingen we 

ons ferm amuseren met de plaatselijke 

rollerskates, BMX-parcours en 

gezelschapsspelletjes. Hier en daar viel er 

wel eens iemand, maar dan sprongen ze 

meteen weer op, want onze jonggivers dat zijn geen aanstellers! 

Zeker de jongens onder ons die altijd de nood hebben om de leiding 

uit te dagen in een race, maar uiteindelijk toch altijd verliezen 

tegen hun veel te snelle leiding.    
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Vlotten 

Pas kwamen we zelfs samen om de grote plas die Ravels en 

binkeland van elkaar scheidt af te varen. Wij hadden iets bedacht, 

namelijk "een vlot bouwen". We kwamen allen bij elkaar onder de 

hete zon van deze zondagmiddag. Vol goede moed laden we de 

aanhangwagen in met tonnen, balken en een glijbaan. We reden 

naar de grote plas en wat bleek … Jullie hadden geen vlot nodig, 

jullie gingen GEWOON zwemmen. Al die moeite voor niks, mer we 

hemme het goe g’had. 
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En dan is het nu tijd om jullie eens wat te vertellen over 

het onvergetelijke kamp dat ons te wachten staat. Dit 

jaar leren we hoe het moet zijn om een ware tovenaar 

te zijn. Hoe je toverdrankjes moet brouwen en door 

de lucht kan scheuren op een bezemsteel. Hoe je 

draken moet verslaan en hoe je de zotste 

toverspreuken uitvoert.  

 

 

 

 

 

Het thema is dus Harry Potter (voor als je het 

nog niet door had 😉) Nooit van gehoord en 

weet je niet meer wat doen? Kijk dan zeker 

een van de spannende films of lees een van 

betoverende boeken, dan kan je je nog 

beter inleven in het thema! Wij hebben 

er alvast ontzettend veel zin in, hopelijk 

jij ook! Inschrijven kan zoals altijd via 

onze website. 
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Praktische info: 

Omdat wij met de fiets naar de kampplaats zullen 

vertrekken op 21 juli, mogen jullie je bagage op 

19 juli om 20u aan de scoutslokalen komen 

afgeven, zodat jullie al jullie veel te zware valiezen 

niet op de fiets moeten meezeulen. Steek hier alle 

spullen in die je op het kamp nodig zal hebben en 

neem op dag van vertrek enkel een rugzakje mee 

met picknick, veel water en een tussendoortje. 

Op 31 juli is het kamp helaas voorbij en mogen jullie 

ouders jullie weer komen ophalen. Het is altijd handig als je zelf je 

fiets mee naar huis kan nemen maar er wordt ook zeker vervoer 

voorzien voor de overschot.  

!! Zorg er zeker voor dat je fiets volledig in orde is. De fietstocht 

zal al pittig genoeg zijn zonder al te veel fietspech. 
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Techniekenpagina: De perfecte rugzak 

Een rugzak vullen juist voor je vertrekt, het is een gedoe. Niet 

alleen moet je rekening houden met wat je meeneemt maar ook 

waar je het moet steken. Zo kan een rugzak een pak minder wegen 

indien die juist is ingeladen. De principes zijn vrij simpel…  

Nog enkele tips: 

 Stel je heupband goed af. Zorg ervoor dat het gewicht rust op 

je bekken zodat je rug het niet moet dragen. 

 Steek geen scherpe of harde voorwerpen tegen de rand van 

je rugzak. Zo maak je kans op beschadigingen aan de rugzak 

of je rug kleiner. 

 De schouderbanden zijn niet ontworpen als handvat. 

 Hang niets waardevols of zwaars aan de zijkant van je rugzak, 

dit kan deze uit evenwicht brengen en deze spullen zijn snel 

en simpel gepikt. 

 Steek alles wat je liever droog houdt of nat is in zakjes tegen 

lekken. 
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 Zorg dat er geen lege holtes zijn in je rugzak, dit geeft 

problemen. 

 Rol kleren op en steek ze in zakjes, zo vind je ze 

gemakkelijker terug en nemen ze minder plaats in beslag. 

 Steek nooit (al) je geld, bankkaart, EID, rijbewijs in je rugzak. 

 Veldbed open, slaapzak erover. Stop hun zakjes samen op 1 

plek. 

(TIP: je kan de zak van je veldbed gebruiken als zak voor vuile 

kleren) 

 
Jonggiver-woordzoeker 
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Jaaroverzicht van de givers 
 

Al van het begin van het jaar 
Zaten we met iedereen op de juiste snaar 

Van een mooie natuurwandeling door het bos 
Sjorden we er ook op los 

Het moment was aangekomen tot de lachwekkende doop 
Als echte givers, met drets dat van jullie afloop 
Op weekend naar Gent als Jonnys en Marina’s 
Het was een avontuur in onze marginaalste jas 

Een aardappel hier en een aardappel daar 
De pattatendag was ook weer een toppertje van het jaar 

We moesten elkaar ook leren vertrouwen 
Dat was zeker geen probleem om een mooie band op te bouwen 

Op een zonnige dag gingen we onze fietscapaciteiten testen 
We fietsten langs vele kapellekes als de besten 

Een kerstfeestje kon uiteraard ook niet ontbreken 
Het was een leuke avond in onze chicste kleren 

Jammer genoeg is het einde bijna in zicht 
Maar niet getreurd want we hebben nog een GEWELDIG fietskamp 

in het vooruitzicht 
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Er staat de givers nog een geweldig, spetterend, fantastisch 
FIETSKAMP te wachten! Joepieeee!!    
 
Van 18 t.e.m. 31 juli zullen wij 
heel Nederland rond fietsen 
met als eindbestemming 
Oudsbergen. We gaan 
natuurlijk ook nog veel leuke 
andere dingen doen dan 
fietsen, bijvoorbeeld leuke 
steden bezoeken, spelletjes 
spelen, beetje chillen,.. Noem 
maar op ;-). Met andere 
woorden wordt dit gewoon 
een super leuk kamp!  
 
Op donderdag 18 juli 
verzamelen we met z’n allen op het kerkplein om 9u. Uiteraard met 
je fiets, helemaal in orde! Jullie mogen deze dag voorzien van een 
lunchpakket dat we dan ’s middags gezellig samen kunnen opeten. 
Ons doel is om naar het groot kamp te fietsen, naar Oudsbergen. 
Volgens onze planning zouden we zondag 28 juli daar aankomen. 
Daar kan dan het tweede deel van ons kamp beginnen. Dat is ook 
altijd super leuk!  
Woensdag 31 juli mogen jullie ouders jullie terug komen ophalen 
in Oudsbergen om 13u. 
Wij zorgen ervoor dat jullie fietsten terug huiswaarts geraken, 
maak je daar geen zorgen over. 
Verdere informatie vinden jullie allemaal in onze kampbundel. Lees 
deze zeker goed na!  Moesten er nog vragen zijn mogen jullie de 
leiding altijd contacteren.  
 
Wij hebben er alvast super veel zin in!  
Hopelijk jullie ook.   
 
Dikke kus van jullie leiding!  
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Slotwoord leiding 

Hooggeachte jins, 

Vanuit de nederige stulp van onze goedlachse prins 

schrijven wij u een laatste maal toe. 

Dus spits uw oren en luistert goe: 

 

Een jaar lang duurde ons gezamenlijke avontuur, 

Gevuld met vonken en met vuur 

Hopelijk vond u het allen fijn, 

Om een jin van scouting Ravels te zijn. 

 

Wat komen zal, is een heel fijn einde 

want men mag weten van verre en van heinde: 

we gaan samen op een verre reis, 

naar een land vol rozenolie en appelspijs. 

 

En tot dit reisgezelschap bent u gedoemd: 

Prins Henry, door allen geroemd 

Graaf Guillaume, heerser van de Noordzee 

En Barones Charlotte, immer blij en weltevree 
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Jinkamp 2019: Bulgarije 

De jins gaan dit jaar op kamp naar Bulgarije! We gaan rondtrekken 

doorheen het hele land, we zullen ons eigen potje koken, we gaan 

de plaatselijke cultuur opsnuiven… Kortom: we gaan het goe 

hebben! Na ons buitenlands kamp sluiten we aan op het grote kamp 

in Oudsbergen. Hieronder vinden jullie al wat meer informatie, 

meer info volgt in de kampbundel (binnenkort)! 

 

Praktische informatie 

Vertrek: zondag 14 juli 2019 

We spreken op zondag 14 juli af om 3.45u op het Kerkplein van 

Ravels. We vertrekken uiterlijk om 4 uur richting de luchthaven van 

Charleroi. 

We hopen met jullie lieftallige ouders, vriendjes, vriendinnetjes of 

andere leiding in de luchthaven te geraken.  

Van - naar Uur van vertrek Uur van aankomst 

Charleroi – Sofia 07:15 10:55 

 

Aankomst: vrijdag 26 juli 2019 

Op vrijdag 26 juli hebben we waarschijnlijk een prachtig maar 

vermoeiend kamp achter de rug.  We vertrekken dan terug in 

Sofia en landen in Charleroi, waar onze ouders en andere 

geliefden ons zullen opwachten en terug naar onze thuisbasis 

zullen brengen. 

Van - naar Uur van vertrek Uur van aankomst 

Sofia – Charleroi 21:10 22:50 
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Wat breng ik binnen bij de leiding? 

Volgende formulieren moeten ten laatste 7 juli binnengebracht 

worden bij jullie leiding: 

 Toelating minderjarige gemeente;  

 Medische fiche (zie kampbundel); 

 Kopie identiteitskaart. 

 

 

 

 

 

Kampplanning 

Zondag 14 juli Sofia 

Maandag 15 juli Rila 

Dinsdag 16 juli Rila 

Woensdag 17 juli Plovdiv 

Donderdag 18 juli Plovdiv 

Vrijdag 19 juli Nessebar 

Zaterdag 20 juli Nessebar 

Zondag 21 juli Nessebar 

Maandag 22 juli Varna 

Dinsdag 23 juli Varna 

Woensdag 24 juli Veliko Tarnovo 

Donderdag 25 juli Sofia  

Vrijdag 26 juli Sofia 
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Mooie plaatjes van Bulgarije (in kleur op website) 

Sofia 

 

Rila 

 

Plovdiv 

 

 

 

 

 

 

 

Wij hebben er alvast heel veel zin! Jullie ook? 

Kusjes van jullie leiding
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Nog op zoek naar scoutskledij of scoutsspullen? Bij Hopper kan je 

online je bestelling doen en gratig afhalen in De Banier in Turnhout.  
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Wij organiseren dit jaar voor het eerst de enige echte ZOMERBAR! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Of je nu lekker onderuit zakt in de lounges samen met je 

vrienden, of je aan de babbel geraakt met Jan en alleman, op 6 & 

7 juli kan dit allemaal. 

‘s Middags zullen er activiteiten worden voorzien. Zo kan je op 

zaterdag deelnemen aan het Kubbtornooi en zondag kunnen de 

kinderen genieten van leuke spelletjes georganiseerd door onze 

scoutsleiding. Plezier en gezelligheid gegarandeerd dus. 
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Dag kleppers! Wisten jullie al dat ... 
 

 … we op ZATERDAG 29 juni de laatste keer scoutsactiviteit 

hebben en dat dit weer een geweldige verwen-je-lijf-dag 

wordt? Hopelijk nog beter als die van vorig jaar!  

 … we met onze scouts dit jaar voor het eerst een zomerbar 

organiseren? En dat dit evenement zal doorgaan op 6 en 7 juli 

in het ‘park’ van Ravels? 

 … de kapoenen, kw’kes en jonggivers zich dit kamp zullen 

onderdompelen in de wereld van tovenaars en heksen?  

 … een groep flamingo's een flamboyance wordt genoemd? 

 … de helft van de leiding onlangs bloed gegeven heeft aan het 

rode kruis? 

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

daar een beetje trager praten dan wij Kempenaren? 

 … door de opwarming van de aarde het leefgebied van 

processierupsen jaarlijks ongeveer 30 km uitbreidt naar het 

Noorden?  

 … de jins dit jaar de scouts van Ravels gaan 

vertegenwoordigen in het verre Bulgarije? En dat de givers dit 

al fietsend in Nederland gaan doen? 

 … de leiding allemaal op ‘de goei’ hebben gestemd? 

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

 … er golfballetjes groeien rond de scoutslokalen? 

 … er meer kippen dan mensen op aarde zijn? 

 … WikiKids heel veel weet over vlinders? En dat doodsoorzaak 

nummer 1 bij vlinders GEWOON brute pech is? 

 … Harry Potter verjaart op 31 juli? En hij op de laatste dag van 

ons kamp (al) 39 jaar wordt? 

 … we dit jaar met 168 (!) zijn inschrijven in de scouts? En we 

daarmee de grootste (en ook wel leukste) 

jeugdbeweging zijn van Ravels-Weelde-

Poppel? 
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Adres: 

Site: 

Jachtweg 42c, 2380 Ravels 

http://www.scoutingravels.be/  

 

Groepsleiding 

Pieter Dierckx, Gilseinde 67, Ravels 0497/33.92.53 

Hendrik Seurinck, Meiboomlaan 74, Ravels 0479/78.13.27 

Dries De Bie, Jachtweg 28/a, Ravels 0494/39.88.42 

 

Kapoenenleiding 

Rune Peeters, Gilseinde 91, Ravels 0496/37.86.94 

Pieter Dierckx, Gilseinde 67, Ravels 0497/33.92.53 

Lisse Verhoeven, Deenakkers 8, Weelde 0491/25.92.03 

Ferre Van Leeuwen, Warandestraat 14, Ravels 0494/71.90.44 

Louis Swaanen, Klein Ravels 90, Ravels 0474/12.73.15 

Karl Aerts, Jachtweg 11, Ravels 0494/68.75.73 

Hanne Van Dooren, De Linieweg 16, Ravels 0491/97.41.20 

Mathias Caers, Gemeentelaan 25, Weelde 0470/38.80.21 

Kw’kesleiding 

Nadine De Boer, Molenzicht 23, Ravels 0487/78.89.98 

Vincent Verschueren, O.L.V-straat 114, Ravels 0471/32.80.62 

Siebe Peeters, Gilseinde 91, Ravels 0493/65.28.60 

Janne Vanden Hoof, Tongerlostraat 1, Ravels 0497/94.23.12 

Daan Seurinck, Meiboomlaan 74, Ravels 0471/22.05.46 

Emile Loots, Laar 20, Weelde 0473/76.60.17 

Jonggiverleiding 

Dries De Bie, Jachtweg 28/a, Ravels 0496/35.86.80 

Christophe Van Dooren, De Linieweg 16, Ravels 0498/44.44.23 

Dries Janse, O.L. Vrouwstraat 24, Ravels 0494/39.88.42 

Nick Woestenburg, Klein Ravels 94, Ravels 0487/67.56.46 

Mats Van Gils, O.L. Vrouwstraat 79, Ravels 0472/04.00.56 

Anneleen Ranschaert, Kampheidelaan 30, Turnhout 0479/03.29.80 

Jasper Rens, Weteringstraat 56, Ravels 0492/03.17.01 

Kato Van Criekinge, Klein Ravels 96, Ravels 0471/40.01.80 

Giverleiding 

Anke Van Ginhoven, Jachtweg 37, Ravels 0496/83.50.76 

Tuur De Kinderen, Arendonksesteenweg 16/b, Eel 0483/43.87.47 

Lise Luyts, Berkenlaan 11, Ravels 0496/83.50.76 

Mander Van Breda, Lijsterweg 29,Ravels 0473/50.62.11 

Jinleiding 

Lotte De Boer, Molenzicht 23, Ravels 0487/78.84.46 

Sven Willems, Meiboomlaan 70, Ravels 0496/14.63.89 

Hendrik Seurinck, Meiboomlaan 74, Ravels 0479/78.13.27 

 

http://www.scoutingravels.be/

