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 VOORWOORD  

 

 

Beste lezer, 

Of je nu lid, ouder, grootouder en/of sympathisant bent, het zal 
ongetwijfeld ook voor jou een ongewoon semester geweest zijn. 
En dat was voor de scouts niet anders. En tal van traditionele 
activiteiten zijn hierdoor in het water gevallen: het 
groepsweekend, de groepsdag, Jincasseren, de Wapaslag, de 
verwen-je-lijfdag … Jammer, maar de tijd van treuren is nu 
voorbij. De zomer is gearriveerd en we vinden onze Scouts-spirit 
terug door vooruit te kijken naar de zalige periode die er 
aankomt; het kamp. Nu we onze energie al meer dan drie 
maanden zijn aan het opsparen, belooft het een knaller van 
formaat te worden. Al dat ravotten, lachen en avonturieren zullen 
we op kamp dubbel en dik inhalen. Mis het niet!  

De jongste takken zullen in Pelt vertoeven en de oudste nemen 
we mee naar het warme zuiden van onze landje. Door de 
maatregelen, “bubbels” en voorzorgen zal het kamp er dit jaar 
misschien ietsje anders uit zien, maar één ding blijft heel zeker 
hetzelfde; we zullen er weer alles aandoen om de leden van 
aankomst tot vertrek te laten genieten van een onvergetelijke 
week! Meer kampinfo zal je kunnen vinden in dit boekje, op de 
website en in de komende kampbundels. 

Heb je nog vragen of twijfels, zoek dan zeker contact op met de 
leiding van de gepaste tak (te vinden via de website) of met de 
groepsleiding (Dries: +32 496 35 86 80 of Hendrik: +32 479 78 
13 27). We zullen met veel plezier jullie zo goed mogelijk verder 
helpen.  

Verder kan je wat neuzen in deze klepper om terug te kijken op 
toch enkele leuke momenten van het afgelopen jaar en om je lust 
naar de zomer nog te versterken. Veel leesplezier en tot snel! 

Stevige linker, 

Henk en Frakke 
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Kamp 2020 

 
Nu het weekend niet is doorgegaan en we dus ook niets rond het 

thema van de Olympisch spelen gedaan hebben, wordt dit net 

zoals vele dingen gewoon uitgesteld en wordt het ons 

kampthema. We gaan baden in een wereld vol sport, medailles en 

wedstrijden. De leiding heeft er veel zin in, hopelijk jullie ook!        
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Onze kampplaats 

Onze kampplaats dit jaar is een wei in het mooie Pelt, gelegen in 

Limburg. Zoals je kan zien op de foto is er geen gebouw en dus 

gaat iedereen in tenten slapen. Pelt is op 1 januari 2019 

gefusioneerd uit Neerpelt en Overpelt. Als we 2 jaar geleden 

zouden gegaan zijn, zouden we in Neerpelt zitten. Pelt heeft een 

oppervlakte van 83,63 km² en telt ruim 32.500 inwoners. 

  

 

 

Kampdata 

Kapoenen:  van vrijdag 24 juli tot en met  woensdag 29 juli  

Kw’kes:   van woensdag 22 juli tot en met woensdag 29 juli 

Jonggivers: van maandag 20 juli tot en met woensdag 29 juli  

Givers:   van zondag 12 juli tot en met maandag 20 juli  

Jins:   van zondag 12 juli tot en met maandag 20 juli  
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Vervoer 

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

worden. Carpoolen mag niet, de leiding kan ook wel enkele leden 

meenemen. De Jonggivers zullen met de fiets naar het kamp rijden. 

Alle leden dienen ook zelf opgehaald te worden in Pelt op 29 juli 

2020. Het ophalen gaat gebeuren in 3 groepen:   

o Kapoenen: 9u 

o Kw’kes: 11u  

o Jonggivers: 13u 

 Als er meerdere kinderen uit hetzelfde gezin zijn, zullen de 

oudsten meegaan met het jongste gezinslid. 

 

Bagage jonggivers 

De jonggivers mogen, vóór ze op kamp vertrekken, hun bagage op 

de scouts komen afgeven zodat die mee kan in de container.  

Tijdstippen om bagage in te leveren gebeurt ook in 3 groepen, 

naargelang de leeftijd:  

1e jaars donderdagavond 16 juli om 19.30 uur   

2e jaars om 20 uur  

3e jaars om 20.30 uur 

Als er meerdere gezinsleden zijn van verschillende jaren, mag die 

bagage meekomen met die van de jongste leeftijd.  

  

De andere takken nemen hun bagage zelf mee naar de kampplaats. 
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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 € 150,00 

Jins € 150,00 

 

 

 

 

 

Naam + tak 

Scouting Ravels 

De Vrundenweg 12 

3910 Pelt 

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 18 juli 2020 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.  

 
* 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. 
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Routebeschrijving 

Ravels             De Vrundenweg 12, 3910 Pelt  

 
 

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  
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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  

 

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 ook niet. 
Omwille van de corona maatregelen moeten we het contact met 
externen beperken. 

 

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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Coronamaatregelen groepskamp 
Belangrijke info 
Bubbels 

Op groepskamp zijn er 4 bubbels (die elk minder dan 50 

personen bevatten): 

o Kapoenen 

o Kw’kes 

o Jonggivers 

o Foeriers 

Elke bubbel heeft zijn eigen zone, waar elk lid van die bubbel 

slaapt, speelt en eet. Alle zones zullen duidelijk worden 

afgebakend met gekleurd lint en pictogrammen.  

Deelname 

• 5 dagen voor kamp ziek geworden = geen deelname 

• De verantwoordelijkheid van de toelating van risicopatiënten 

ligt bij de ouders en kunnen dus best een attest van de dokter 

hebben dat ze mee mogen. 

 
Wat te doen bij ziekte? (Kindvriendelijke quarantaineruimte) 

• Als er iemand symptomen vertoont van enige ziekte, zullen 
eerst de ouders gebeld worden. Naargelang de situatie, zullen 
de ouders het kind komen ophalen of zal er een dokter 
gecontacteerd worden indien nodig. 

• Daarna wordt deze zieke persoon in ons quarantaine tentje 
geplaatst. 

• Als de ouders het kind niet direct kunnen komen ophalen dan 
moet hier nog een extra tentje, slaapzak... worden voorzien 
zodat deze hier kan overnachten.  

• De EHBO-verantwoordelijke gaat mee in quarantaine met een 
mondmasker en handschoenen. Goede hygiëne achteraf is ook 
belangrijk! 

• Uitgebreide EHBO ook hier aanwezig. 
• Dit is een aparte tent op een locatie dicht bij de leidingstent 

(maar voldoende veraf uiteraard). 
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• In dit tentje zullen ook wat strips, kleurplaten, 
gezelschapsspelletjes worden voorzien; na gebruik worden 
deze zeer grondig ontsmet. 
 

Vervoer 

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

kampplaats. Carpoolen mag niet. Er rijden ook leiders van 

Ravels naar de kampplaats om kinderen mee te nemen van wie 

de ouders niet kunnen rijden. Uiteraard zijn dit leiders die in 

dezelfde bubbel zitten. 

• Er wordt een “kiss-and-ride” zone gemaakt waar ouders hun 

kinderen kunnen afzetten. De ouders zullen zelf niet mee 

mogen helpen installeren en liefst ook in hun auto’s blijven om 

contact met andere ouders te vermijden. 

• Jonggivers zullen met de fiets gaan. 

• Alle leden dienen ook zelf gehaald te worden we doen dit in 

shiften namelijk: 

o Kapoenen: 9u 

o Kw’kes: 11u  

o Jonggivers: 13u 

• Kinderen uit zelfde gezin? Oudste(n) gaan steeds mee met 

jongste gezinslid  
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Kabouterweekend 

8 en 9 februari gingen we met de kapoenen op kabouterweekend. 
Nadat we een avontuurlijke wandeling hadden gemaakt voor al 
onze ingrediënten te zoeken, kwamen we terug in het lokaal aan. 
Iedereen was heel moe na de leuke wandeling dus hebben we 
even een platte rust ingelast. Hierna gingen we van de gevonden 
ingrediënten lekkere plopkoeken maken. Iedereen mocht zijn 
eigen vormpje maken. Toen gingen ze de oven in dus was het 
even wachten. Na het lekkere avondeten mochten ze hun koekje 
komen halen. Iedereen zijn/ haar koekje was heel goed gelukt en 
heel lekker. Daarna hebben we van alle spelletjes gespeeld ‘s 
avonds zoals cactus en roos. Toen ging iedereen slapen en 
werden we weer helemaal fris wakker. Door storm Chiara en 
Dennis hebben we onze spelletjes een beetje moeten aanpassen. 
Voor de kennis terug op te frissen hebben we een leerrijke quiz 
gedaan, iedereen was dubbel en dik geslaagd. Daarna kwamen de 
ouders de kapoenen terug halen van het geslaagde weekend. 
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Kamp  

Kapoenen kapoenen kapoenen,  

Het is bijna zover! Zijn jullie klaar voor het sportiefste en 
misschien wel vermoeiendste kamp ooit? Dit jaar is het 
kampthema de Olympische Spelen! Wij gaan jullie sportieve 
vaardigheden testen in alle disciplines. Dit gaan we doen in het o 
zo mooie Pelt. Smeer jullie benen dus al maar in, want het gaat 
een spetterend kamp worden.  

  

Praktische informatie kamp:  

Vertrek:  Vrijdag 24 juli spreken we af op het kerkplein van 
Ravels. Om alles vlot te laten verlopen verwachten wij jullie ten 
laatste om 10.00u. Het vervoer naar de kampplaats gebeurt door 
gewillige kapoenenouders. 

Locatie: De kapoenen slapen dit jaar nog eens in echte patrouille 
tenten!!! En dit allemaal in het mooie Pelt.  

Terug naar huis: Op woensdag 29 juli is het kamp afgelopen. De 
mama’s en papa’s mogen jullie komen halen op de kampplaats 
om 9.00u.  

 

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 
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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.  

Kampbundel 

Andere jaren worden de kapoenen en hun ouders altijd verrast 
met een bezoekje van de leiding. Tijdens dat 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! 
Omdat het in deze tijden niet verantwoord is om bij alle kapoenen 
langs te gaan, gaan we dit jaar dus niet op bezoek kunnen 
komen. Aarzel daarom ZEKER NIET om de kapoenenleiding te 
contacteren wanneer je met vragen zit. Al onze contactgegevens 
staan op de laatste pagina van de klepper en op de website.  

Belangrijk: het inschrijven gebeurt volledig online op de website 
van Scouting Ravels. Inschrijven kan tot 18 juli. Wees er dus snel 
bij als je dit onvergetelijke kamp niet wilt missen!  

Tot dan! Yari, Eva, Louise, Jasper, Sven en Tuur  
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Het kampthema dit jaar is……. 

DE OLYMPISCHE SPELEN. 

Lang, lang geleden, was er eens een Russische hoogspringer 
genaamd Vislov. Zijn talent was om heel hoog te springen. Het was 
het jaar 1624. Hij ging dat jaar voor een gouden medaille op de 
Olympische Spelen in Pelt. Hij wilde wel 4 meter hoog  springen dat 
jaar, dat zou een record zijn en ongezien voor een mens. Het was 
april, 2 maanden voor de Olympische Spelen zouden beginnen en 
Vislov was vol overtuiging aan het trainen. Zijn trainer schreeuwde 
elke keer hogere getallen: ‘3.20 meter, 3.25 meter, 3.30 meter 
3.35 meter … 3.80 meter, ja goedzooo 3.85 meter ohhhhhh’. Vislov 
kon niet meer hoger springen maar wilde zo graag 4 meter hoog 
kunnen springen.  

Hij probeerde alle trucen uit de kast te 
halen, van goed naar het toilet gaan tot 
een beter dieet en zelfs zijn benen 
insmeren met varkensvet om ze zo 
elastischer te maken. Misschien hadden 
de anderen wel iets in zijn eten gedaan 
waardoor hij het niet meer hoger kon. 
Een maand van proberen ging voorbij en 
het ging steeds slechter met Vislov. Hij 
sprong nu maar 3.80 meter hoog, het was nog maar 1 maand voor 
hij zou moeten presteren en hij wist niet wat hij moest doen. 

Die avond besloot hij om zijn zinnen te verzetten, hij ging naar een 
karaokebar om eens goed de longen uit zijn lijf te zingen. Hij ging 
uiteraard voor: 

 

“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, 



KW’KES 

19 

 

en vragen, heer, verlaat ons niet! 

 

Knielen, knielen, knielen wij neder, 

door de stilte weerklinkt onze beê 

Luist'rend fluist'ren kruinen mee 

en sterren staren teder. 

Geef ons Heer, zegen en rust en vreê. 

 

Iedereen in het barretje kon meezingen met dit lied dat overal ter 
wereld gekend is. Hij leerde zelfs nieuwe vrienden kennen. Die 
avond sliep hij lang uit en werd hij pas wakker om 14.00 uur. Zijn 
trainer was woedend omdat hij zich niet aan de strikte schema’s 
had gehouden. Hij trainde harder dan ooit te voren en ja hoor 
‘3.80 meter, 3.85 meter …. 4 meter WOOOW’ zijn trainer was 
dolgelukkig en Vislov ook, een maand ging voorbij en het was zo 
ver, de Olympische Spelen gingen beginnen. 

Hij begon met springen en het was duidelijk dat de tegenstanders 
geen partij waren voor Vislov. De Japanners sprongen 3.20 meter 
en daarna niet meer hoger, de Duitsers konden wel tot 3.50 
meter springen maar waren daarna ook uitgeschakeld. De Belgen 
daarentegen bleven het langst in de competitie tot wel 3.80 
meter, maar dit was nog steeds geen concurrentie voor Vislov de 
Rus, want hij sprong wel 4.05 meter hoog. Iedereen was super 
trots en hij leefde nog lang en gelukkig. 

Nu blijkt dat zijn achter, achter, voor, achter kleinzoon genaamd 
“Lovis” dit jaar naar de Olympische Spelen van de Vrundenweg 12 
in Neerpelt komt die 22 juli van start zullen gaan. 

Kunnen de kw’kes van Ravels hem misschien verslaan en help jij 
ons om de vlam aan te steken? 

- Moraal van het verhaal: soms moet je pauze nemen om iets te 
bereiken. 

 

Praktische informatie kamp: 

Zoals jullie waarschijnlijk al weten gaan wij 22 juli op kamp, 
jullie worden die dag verwacht ten laatste om 09.00 uur op het 
kerkplein. Vergeet zeker je identiteitskaart niet! Hier zullen 
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enkele leiders van jullie staan om alles nog eens toe te lichten na 
een woordje uitleg en als alles duidelijk is vertrekken we 
gezamenlijk naar de Vrundenweg 12 in Pelt. Het is de 
bedoeling dat de ouders aan het kampterrein niet mee op de 
kampweide gaan we zullen dit jaar met een “kiss-and-ride” 
systeem werken. De leiding zal goed zorgen voor de kinderen en 
er een top kamp van maken. Als jullie echt niet kunnen wachten 
kunnen jullie alvast nog eens oefenen op het avondlied. 

 

Woensdag 29 juli is het kamp helaas gedaan de mama’s en 
papa’s mogen jullie komen halen om 11.00u, als je echter een 
broer of zus hebt op de scouts dan is het de bedoeling dat jullie 
allemaal samen naar huis gaan op het tijdstip van de tak van het 
jongste lid. 

 

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. 

 

Ik ga op kamp en ik neem mee (extra dan de lijst op pagina 9 
en 10): 

• een setje kleren speciaal voor “vettige spelen” (die daarna 

misschien niet meer bruikbaar zijn) 

• Een paar verkleedkleren in thema van Olympische Spelen 

 

Wat neem ik zeker niet mee! 

 Snoep, gsm, elektronische gadgets of andere dure spullen … 
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Kunnen jullie zoals echte Ravelse pieren de juiste weg naar 
ons kamp vinden en de woordzoeker oplossen? 
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WATERQUIZZ 

“Echte jonggivers zijn niet bang van de storm”, dat is alleszins 
wat jullie allerdapperste leiding dacht toen wij onze activiteit aan 
het voorbereiden waren, ondanks de aangekondigde storm, 
Chiara of Dennis, of nog een andere?  Helaas was de opkomst 
maar mager die zondag, slechts 5 jonggivers! De leiding was met 
meer vertegenwoordigd dan de leden! Maar dat weerhield ons 
niet om onze zotte waterquiz nog steeds door te laten gaan. Het 
concept was vrij simpel van onze quiz, zo weinig mogelijk water  
drinken tijdens het spel en zo veel mogelijk water geven aan je 
tegenstanders, want indien iemand naar het toilet zou moeten, 
zou je team puntjes verliezen.  

Er waren verschillende rondes, waaronder een ronde waarbij de 
jonggivers moesten voelen met hun gezicht wat het voorwerp was 
dat voor hun neus gehouden werd. Al snel escaleerde dit in 
Wannes die aan het likken was aan een schoen en enkele andere 
voorwerpen.  

Verder was er ook nog een ronde met eigenschappen over de 
verschillende leiding waarbij jullie moesten raden over welke 
leiding het nu eigenlijk wel niet ging. (blijkbaar kennen jullie jullie 
leiding toch niet zo goed als wij dachten, maar tijdens het kamp 
komt hier zeker nog verandering in!). 

Om af te sluiten hielden we nog een grote “waterpong”, waardoor 
door heel het lokaal pingpongballetjes aan het vliegen waren. 

 

SJORACTIVITEIT  

Nadat de leiding een cursus van ploeg technieken had gehad, 
wilden ze hun kennis doorgeven aan de groep. Zo hebben we een 
wipwap gemaakt (zie foto). 
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Op kamp zullen natuurlijk weer een zotte sjorring maken maar 
om ervoor te zorgen dat jullie dit zeker allemaal deftig kunnen, is 
hier nog eens een opfrissing. Voor goed te sjorren moet we bij het 
begin beginnen, namelijk de timmermanssteek.  

Timmermanssteek 

   

De timmermanssteek zal altijd op de losse balk gelegd worden 
(de losse balk is de balk die je wilt vastmaken, de vaste balk is de 
balk waaraan je deze balk wilt vastmaken.) Start met het touw 
rond de balk te doen en dan rond het touw. Draai het kortste 
einde 3 keer rond het stuk touw dat rond de balk gaat. Draai in 
dezelfde richting als de groeven in het touw. Vertrek vervolgens 
met het touw recht uit het oog om te beginnen aan de sjorring. 
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Kruissjorring 

   

Ga met het touw rond de losse balk en vervolgens rond de vaste 
en daarna terug rond de losse. Leg de volgende winding langs de 
buitenzijde van de sjorring op de vaste balk. Herhaal deze 
wikkeling 3 keer. Telkens op de losse balk langs de binnenzijde en 
op de vaste balk langs de buitenzijde. Hierna ga je woelen door 
het touw tussen de balken door op de windingen te leggen. Je 
woelt 3 keer.  

Mastworp  

   

Om ervoor te zorgen dat je sjorring niet meer loskomt leg je een 
eindknoop ook wel een mastworp genaamd. De mastworp leg je 
op de vaste balk of op een plek waar er het minste kans is dat 
mensen er op gaan staan. Begin met het touw volledig rond de 
balk te doen en daarna kruis je het touw. Herhaal dit iets verder 
op de balk. Schuif deze 2 tegen elkaar en trek aan. Nu is je 
sjorring klaar! 

KAMP  

Beste jonggivers, 

Dit jaar is het kampthema Olympische Spelen zoals je al wel 
gelezen zal hebben. Dit zal dus centraal staan doorheen ons 
kamp. We vertrekken daarom ook vanaf het Kerkplein met de 
fiets naar het kamp. Smeer je benen al maar in want het wordt 
een pittige fietstocht. Mocht je schrik hebben dat we het uiterste 
van je gaan vragen? Maak je dan geen zorgen, want we nemen 
iedereen mee naar Pelt.  
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Techniekenpagina: De senior (tent) 
Het opstellen van een senior is voor een scout een koud kunstje. Zeker als je onderstaande stappen 

volgt, kan het niet mislopen. 

Controleer het nodige materiaal voordat je begint! Er kunnen fouten gebeurd zijn waardoor je te 
weinig palen hebt, koppelstukken verbogen zijn of scheuren in de zeilen. 

 

Stap 1: sorteren 

Alles begint met het sorteren van de onderdelen, je hebt 3 verschillende palen. De onderste hebben 

meestal een voet, hier heb je er 

even veel van als de horizontale 

(naar achter) palen. Van de 

verticale (omhoog) heb je de 

meeste nodig. Ook heb je 

verschillende koppelstukken.  

Stap 2: de bovenste palen 

Klik alle palen in elkaar maar laat 

de poten er nog af zodat het frame er al is. 

Stap 3: doe het zeil hierover 

Nu kan het zeil er al over. Sommige 

tenten moet je in elkaar ritsen, zorg 

dat deze goed afgedekt zijn tegen 

regen. Over scheuren kan je tijdelijk 

plakband doen. Doe enkel de ritsen 

aan de bovenkant dicht zodat alles 

nog wat losser zit, hier kun je later ook niet meer aan. De onderste kunnen later, de buitekant van 

het zeil is meestal lichter verkleurd en bevat flappen voor over de ritsen en ramen. 

Stap 4: de linkerkant omhoog 

Til nu de linker kant omhoog en steek 

er de voeten onder. 

Stap 5: de rechterkant omhoog 

Til nu de rechter kant omhoog en steek 

er de voeten onder. 

Stap 6: de overige ritsen 

Nu kunnen de ritsen in de onderste 

flappen aan elkaar worden geritst. Met 

de touwen aan de binnenkant kan je de tent bevestigen aan de palen. 

Stap 7: piketten 

Nu nog de (eventuele) piketten erin en deze is klaar. 

Heb altijd respect voor het materiaal: Let er op dat de tentstokken juist zitten, 
zodat ze niet door het zeil scheuren. Het is verleidelijk om met een hamer op een 
paal te kloppen om deze beter in de koppelstukken te krijgen, doe dit niet want je 
beschadigt de palen loop ook nooit met schoenen op de zeilen. 

Info: Er bestaan veel verschillende versies van deze tent. Sommige kun je zelf in 
lengte bijwerken door er stukken aan te ritsen en andere hebben dan weer vaste 
grote. Doe de tent bij veel wind dicht, anders bestaat de kans dat deze gaat vliegen. 
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Giverkamp 2020 
 

Na maanden onzekerheid hadden we dan toch de spijtige 

bevestiging gekregen dat ons Giverkamp in Oostenrijk niet mocht 

doorgaan, maar wees niet getreurd want er is geen pandemie in 

de wereld die ons zo maar klein krijgt! Als alternatief gaan we 

met de givers en de jins verblijven in scoutslokalen in Sibret in 

het hartje van de Ardennen. We vormen samen één bubbel en 

slapen en koken op dezelfde locatie. Ondanks dit gaan we ervoor 

zorgen dat we nog steeds een giverkamp hebben met jullie. Onze 

activiteiten zullen zo veel mogelijk apart zijn zodat we elkaar niet 

hoeven te storen. Over de activiteiten gesproken… deze zullen 

onder andere dagtochten, lokale spelletjes, uitstapjes en 

avontuurlijke activiteiten in houden. Indien de maatregelen het 

toestaan zullen we zeker nog genoeg op verplaatsing gaan tijdens 

het kamp. Denk aan kayakken, klimmen, karten, boogschieten, 

en nog een heleboel andere. 

We gaan naar onze locatie met het openbaar vervoer vanuit 

Ravels vertrekken. Deze tocht zal wellicht een hele voormiddag in 

beslag nemen. Het is belangrijk dat al jullie spullen zeker in een 

normale valies passen, maar dat moet zeker lukken voor een 

kamp van acht dagen. We gaan kijken of het lukt om jullie 

bagage met de leidingen mee te geven die per auto naar de 

kampplaats gaan, maar dat zal nog met jullie gecommuniceerd 

worden.    

Eigenlijk verschilt ons kamp niet zo veel met het kamp in 

Oostenrijk, behalve van het feit dat het niet in Oostenrijk is… 

jullie moeten jullie dus nog steeds op de beste manier 

voorbereiden voor dit grootse kamp. Zorg dat je zeker je goeie 

wandelschoenen mee hebt en deze al goed ingelopen zijn. 

Anders zouden jullie wel eens een aantal bleinen kunnen krijgen 

en zoals we weten zorgen bleinen voor bleiters       Een kleine 

rugzak is zeker handig voor de dagtochten die we van plan zijn. 
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Een trekkersrugzak is niet noodzakelijk, maar je kan die gerust 

mee nemen en dan ben je al gesteld voor het jinkamp van 

volgend jaar. Als slaapgereedschap kan je best een fatsoenlijk 

matje, slaapzak en kussen mee pakken aangezien er geen bedden 

aanwezig zijn. Vergeet ook niet jullie goed voor te bereiden voor 

het warme weer. Neem dus allemaal een pet en zonnebril mee! 

Jullie GSM’s mogen jullie meepakken, maar dat is volledig op 

eigen risico en jullie zijn hier zelf voor verantwoordelijk. Een 

zakcentje mogen jullie ook zeker meenemen. 

Hier zijn alle nodige materialen nog eens op een rijtje: 

- Valies of trekkersrugzak waar alles in kan 

- kleine rugzak voor dagtochten 

- slaapgerief: matje, kussen, slaapzak, pyjama 

- toiletgerief: tandenborstel, tandpasta, douchegel en shampoo, 

handdoeken, … 

- dagtochten: zonnecrème, pet, zonnebril, drinkbus(sen!), … 

- schoenen: stevige wandelschoenen, slipper/sandalen, gewone 

schoenen 

- kledij: gewone kledij, genoeg ondergoed, trui, regenjas, 

scoutsuniform (!), … 

- keukenhanddoek 

- identiteitskaart 

- eventueel klein gezelschapsspelletje (Uno, regenwormen, 

kaarten, …) 

- …  

 

We hebben alvast heel veel zin in het kamp en hopelijk jullie ook! 

Een stevige linker van jullie leiding. 
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Liefste Jins 

Jullie willen niet weten hoe blij we zijn dat het kamp mag 
doorgaan. Dit is voor ons maar hopelijk ook voor jullie een 
lichtpunt in deze gekke tijden.  

Het gaat er een beetje anders uitzien dan normaal maar we gaan 
een zotte 10 dagen tegemoet gaan! 

 

Jammer genoeg hebben wij geen jincasseren kunnen doen en ook 
onze pierenrally is niet kunnen doorgaan . Maar niet getreurd, 
doordat we nu geen vliegtuigtickets moeten kopen, hebben we 
met de speculaas geld genoeg ingezameld om er een super zot en 
bangelijk kamp van te maken. Wat we allemaal gaan doen, blijft 
voor jullie nog een verrassing. Waar we naartoe gaan, zullen jullie 
zelf moeten ontdekken op de dag van vertrek ☺. Alle informatie 
die jullie wel moeten weten voor kamp, komt allemaal in onze 
kampbundel die we jullie binnenkort gaan bezorgen. Wat we jullie 
voorlopig al kunnen meedelen is dat het kamp zal doorgaan van 
12 juli tot 20 juli en dat we gaan fusioneren met de givers (we 
gaan zoveel mogelijk apart doen, het zal voornamelijk de 
eetmomenten zijn die we samen gaan doen). 

 

Wij vinden het zelf super jammer dat we niet het jinkamp kunnen 
doen wat we gehoopt hadden, maar we zijn er van overtuigd dat 
we een geweldig Belgisch jinkamp gaan hebben waar jullie onder 
andere jullie totem/voortotem krijgen en momenten gaan 
meemaken die je de eerste jaren niet gaat vergeten. Wanneer we 
terugblikken op de activiteiten die we wel hebben gedaan dit jaar, 
zijn we er zeker van dat dit gaat lukken. ☺ 

 

Hopelijk zijn jullie even enthousiast en benieuwd als wij zijn, we 
kijken er alvast hard naar uit om op kamp te gaan en jullie 
allemaal terug te zien. 

 

XXX BAF’ke
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Aangezien iedereen elkaar een lange tijd moest missen, hebben 
we de afgelopen weken niet stilgezeten. Heel de leidingsploeg 
deed hun best om jullie toch van leuke activiteiten te voorzien. 
Van kampen bouwen tot wandel- en fietszoektochten, we deden 
het allemaal. Er zat zelfs een aflevering van de Stoel tussen. Het 
was erg leuk om te zien hoe iedereen zich inzette voor deze 
opdrachten. Hiervoor willen we jullie erg bedanken! 
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Ben je nog op zoek naar scoutskledij of scoutsspullen? Bij Hopper 

kan je online je bestelling doen en gratis afhalen in De Banier in 

Turnhout.



WIST-JE-DATJES   

34 

 

 

  

Dag kleppers! Wisten jullie al dat ... 
 

✓ … we 10 weken lang online activiteiten hebben gehouden? 

✓ … de leiding jullie stiekem ook wel mist? 

✓ … volgens de Bijbel er eerst de kip was en dan pas het ei? 

✓ … de Kolibrie als enige vogel achteruit kan vliegen? 

✓ … een kakkerlak 9 dagen in leven kan blijven zonder zijn 

hoofd? 

✓ … heet water sneller bevriest dan koud water? 

✓ … wij er ondanks de corona regels een top kamp van gaan 

maken? 

✓ … een slak 3 jaar kan slapen?  

✓ … het na 5 jaar nog eens een echt tentenkamp is?  

✓ … het verste dat de scouts zich gaat vertegenwoordigen 

de Ardennen is?  

✓ … het oog van een struisvogel groter is dan zijn hersens? 

✓ … er aan het kampterrein ook een klein bos is?   

✓ … de aansteker vroeger bestond dan lucifers?  

✓ … de sterkste spier van je lichaam je tong is?  

✓ … er 100 jaar geleden Olympische Spelen waren in 

Antwerpen?  

✓ …de melk van de nijlpaard licht roze is? 

✓ … de leiding de grote circustent weer gaat opstellen op het 

kampterrein?  
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Adres: 

Site: 

Jachtweg 42c, 2380 Ravels 

http://www.scoutingravels.be/  

 

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

Hendrik Seurinck, Meiboomlaan 74, Ravels 0479/78.13.27 

 

Kapoenenleiding 

Eva Dierckx, Gilseinde 67, Ravels  0495/48.74.78 

Jasper Rens, Weteringstraat 56, Ravels 0492/03.17.01 

Louise De Kinderen, Eigenaarsstraat 22, Ravels 0494/76.70.72 

Sven Willems, Meiboomlaan 70, Ravels 0496/14.63.89 

Tuur De Kinderen, Arendonksesteenweg 16/b, 

Ravels-Eel 
0483/43.87.47 

Yari Peeters, Gilseinde 91, Ravels  0495/92.67.77 

Kw’kesleiding 

Anneleen Ranschaert, Kampheidelaan 30, Turnhout 0479/03.29.80 

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

Karl Aerts, Jachtweg 11, Ravels 0494/68.75.73 

Louis Swaanen, Klein Ravels 90, Ravels 0474/12.73.15 

Mander Van Breda, Lijsterweg 29,Ravels 0473/50.62.11 

Nick Woestenburg, Klein Ravels 94, Ravels 0487/67.56.46 

Tom Van Geldorp, Wierikkenstraat 1, Ravels  0483/70.33.90 

Jonggiverleiding 

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

Daan Seurinck, Meiboomlaan 74, Ravels 0471/22.05.46 

Ferre Van Leeuwen, Warandestraat 14, Ravels 0494/71.90.44 

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

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

Paulien Bols, Jef van Himbergenlaan 30, Ravels  0470/34.58.58 

Yannick Van Bavel, Koning Albertstraat 13a, Weelde  0493/65.92.63 

Giverleiding 

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

Hendrik Seurinck, Meiboomlaan 74, Ravels 0479/78.13.27 

Vincent Verschueren, O.L. Vrouwestraat 114, Ravels 0471/32.80.62 

Jinleiding 

Anke Van Ginhoven, Jachtweg 37, Ravels 0496/83.50.76 

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

Rune Peeters, Gilseinde 91, Ravels 0496/37.86.94 
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