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Beste vrienden van Scouting Ravels, 

 

Wat een jaar hebben we toch gehad! Ondanks de vele moeilijke 

bochten waarin we ons moesten wringen, zijn we er toch weer 

allemaal samen in geslaagd om ook het 49ste en waarschijnlijk 

meest speciale scoutsjaar ooit tot een goed “einde” te brengen. 

We hadden activiteiten op de meest aparte manieren. Zo gingen 

we op fotozoektocht, raadden we er op los wie The Masked Singer 

was, zochten de oudere takken elkaar online op via Zoom en 

zagen we elkaar na 3 maanden eindelijk weer terug op de scouts.  

 

De gunstige cijfers lachen ons ook weer een mooie toekomst toe. 

Een week geleden konden we nog een heus verwen-je-lijf-

weekend organiseren, iets wat ons lang onmogelijk leek. Ook voor 

de kampen zijn we super optimistisch. Zo kunnen we met de 

jongste 3 takken samen op kamp gaan naar Tielt-Winge, terwijl 

de givers gaan vertoeven in de bergen van Oostenrijk en de jins 

hun reis zelf plannen in Italië. Verder kan je de kampinfo voor alle 

takken terugvinden in dit boekje en in de komende kampbundels.  

 

Via deze weg zouden we jullie ook allemaal willen uitnodigen voor 

onze jaarlijkse Zomerbar. Deze vindt plaats op 9, 10 en 11 juli in 

de tuin van de pastorij in Ravels. Een gezellige namiddag, een 

lekker drankje, een tof muziekje én uw favoriete jeugdbeweging 

steunen: ’t is bijna te schoon om waar te zijn, allen daarheen dus! 

 

Geniet zeker nog van de leuke terugblikken op het scoutsjaar en 

fijne rubriekjes in deze klepper. We wensen jullie heel veel 

leesplezier en een zalige/bevrijdende zomer toe! 

 

Een stevige linker namens de groepsleiding, 

Karl en Dries 
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Zomerbar 

Het is eindelijk weer zover: Scouting Ravels stelt binnenkort 

opnieuw hun zomerbar op in de tuin van de pastorij. 

Na het succes van de vorige editie, willen we jullie ook deze 

zomer verwennen met verfrissende cocktails en heerlijke hapjes 

op ons terras. Heb je zin om helemaal tot rust te komen, te 

genieten van de gezellige sfeer of een babbeltje te slaan met Jan 

en alleman… Op 9, 10 en 11 juli kan het allemaal! 

 

En ja hoor, ook deze editie organiseren we een Kubbtoernooi op 

zaterdag 10 juli. Wie zijn/haar kans wilt wagen kan zich 

inschrijven via volgende link1: 

https://docs.google.com/.../1FAIpQLScZO2iYrTf7qu.../viewform 

En als kers op de taart is er dit jaar ook live muziek. Sfeer en 

gezelligheid gegarandeerd dus! 

Nog meer info? Check ons Facebookevenement of onze website. 

 

 
1 Deze link staat ook in ons Facebookevenement en op onze website. 

https://docs.google.com/.../1FAIpQLScZO2iYrTf7qu.../viewform
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Kamp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor vorst, voor vrijheid en voor recht! 

We gaan leren sluipen, ploeteren, verkennen, camoufleren, 

vechten, marcheren en hinderlagen bouwen. 

Warm die benen al maar op, leg je legeroutfit al maar klaar 

en bereid je voor op een onvergetelijk kamp vol plezier. 

Want Scouting Ravels gaat op legerkamp! 

  

 
Algemene info vindt je terug op de volgende pagina’s.  

Takspecifieke info volgt in de kampbundel! 
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Onze kampplaats 

Onze kampplaats dit jaar is een wei in het mooie Tielt-Winge 

(Beurstraat 43). Zoals je kan zien op de foto’s hieronder is er 

geen gebouw en dus gaat iedereen in tenten slapen. 

Tielt-Winge is een gemeente in de provincie Vlaams-Brabant en 
behoort tot het gerechtelijk arrondissement Leuven. De gemeente 
telt meer dan 10.000 inwoners en ligt in het hartje van het 
Hageland in België, meer bepaald tussen Leuven en Diest. 
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Kampdatums 

Kapoenen:  van maandag 26 juli tot en met zaterdag 31 juli  

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

Jonggivers: van woensdag 21 juli tot en met zaterdag 31 juli 

Givers:   van maandag 19 juli tot en met zaterdag 31 juli 

Jins:   van zaterdag 17 juli tot en met zaterdag 31 juli 

 

Vervoer heen 

De kapoenen en kw’kes dienen naar de kampplaats gebracht 

te worden. Carpoolen mag met leden die tot dezelfde bubbel 

behoren en indien er een mondmasker wordt gedragen indien 12 

jaar of ouder. 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 zullen zitten. Er 

wordt een ‘kiss-and-ridezone’ gemaakt waar ouders hun kinderen 

kunnen afzetten.  

De jonggivers zullen met de fiets naar het kamp rijden. 

 

Vervoer terug 

Alle leden dienen ook zelf opgehaald te worden in Tielt-Winge 

op 31 juli 2021. Het ophalen gaat gebeuren in 3 groepen:   

• Kapoenen: 10u 

• Kw’kes: 11u30 

• Jonggivers, givers en jins: 13u  

Als er meerdere kinderen uit hetzelfde gezin zijn, zullen de 

oudsten meegaan met het jongste gezinslid. 
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Ik ga op kamp en ik neem mee… 

o Verkleedkleren: leger (zie ook info tak) 

o Veldbed (of matje of luchtmatras) 

o Slaapzak 

o Kussen 

o Kleren per dag (TIP: in zakjes is gemakkelijker voor uw 

kapoen) 

o Korte en lange broeken 

o T-shirts 

o Dikke trui 

o Waterdichte jas 

o Onderbroeken en sokken (minstens voor elke dag 

voorzien + reserve) 

o Scoutsuniform 

o Scoutssjaaltje 

o Handdoeken, washandjes, zakdoeken 

o Keukenhanddoek 

o Douchegel en shampoo 

o Tandenborstel, tandpasta, beker, kam/borstel 

o Pyjama (+ reserve) en eventueel knuffel 

o Regenkledij  

o 2 paar schoenen + laarzen (+ pantoffels/slippers eventueel) 

o Zonnecrème  

o Linnen zak voor de vuile kleren  

o Drinkbus  

o Fluovest  

o Zwemgerief en zwemzak 

o Briefpapier, enveloppe, postzegel, pen (TIP: je kan de 

postzegel al op de enveloppe plakken) 

o Stripboeken en/of iets anders waarmee je jezelf tijdens de 

platte rust kan bezighouden 

o Kids-ID of ID (afgeven aan de leiding op het Kerkplein, de dag 

van vertrek)  

o Medicatie indien nodig (tijdens de kampinschrijving zal 

hiernaar gevraagd worden)  

o Enkel voor jonggivers, givers en jins: gamel, bestek en beker 
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Tip: 

Merk zoveel mogelijk kledij en spullen met de naam van uw 
zoon/dochter. Zo voorkom je verloren voorwerpen. Doe dit zeker 
bij alle scoutskleren, want iedere scout heeft dezelfde en deze 
worden bij warme dagen wel eens aan de kant gelegd.  

Niet meenemen: 

o Snoep 

o Geld  

o Elektronische gadgets 

o Foto’s van mama en papa om heimwee te voorkomen 

De leiding is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van 

materialen die meegenomen worden. 

 

Bagage 

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

bagage op de scouts komen afgeven. Dit kan op zondag 18 juli. 

Tijdstippen om bagage in te leveren: 

• Jonggivers: 19u-19u30 

• Givers: 19u30-20u 

Als er givers zijn met een broer of zus bij de jonggivers, mag hun 

bagage meekomen met de jonggivers.  

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

  



KAMP 

10 

 

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 € 400,00 

Jins € 400,00 

 

 

 

Naam kind + tak 

Beurstraat 43 

3390 Tielt-Winge 



KAMP 

11 

 

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 11 juli 2021 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. 10).  

 
• Een medisch formulier2 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. 

  

 

 
2 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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Coronamaatregelen 

Bubbels 

Op groepskamp zijn er 2 bubbels (die elk maximaal 100 personen 

bevatten3): 

• Kapoenen, kw’kes, jonggivers, leiding en foeriers 

• Givers, jins en leiding 

 

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 

• Alle kinderen die de drie dagen voorafgaand aan het kamp 

geen enkel ziektesymptoom vertoonden, mogen mee op kamp 

(tenzij negatieve test). 

• Ouders dragen de verantwoordelijkheid of ze hun kinderen al 

dan niet laten meegaan. Twijfel je? Vraag dan advies aan een 

dokter. 

  

 

 
3 Dit maximum van 100 is exclusief leiding en foeriers 
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Wat doen we bij ziekte? 

• Als er iemand symptomen vertoont van enige ziekte zullen de 

ouders verwittigd worden en gevraagd worden om hun kind te 

komen ophalen. 

 

• Bij vertoning van coronasymptomen:  

o De zieke persoon wordt onmiddellijk in quarantaine 

geplaatst. 

o De betrokken bubbel mag het terrein niet meer verlaten 

en vermijdt alle contact met externen. 

o Als de ouders het kind niet direct kunnen komen ophalen 

dan wordt een extra tentje voorzien zodat de zieke 

persoon hier kan overnachten.  

o Dit is een aparte tent op een locatie dicht bij de 

leidingstent (maar voldoende veraf uiteraard). 

o In dit tentje zullen ook wat strips, kleurplaten, 

gezelschapsspelletjes worden voorzien; na gebruik 

worden deze zeer grondig ontsmet 

o Er wordt zo snel mogelijk op corona getest 

▪ Indien negatief -> Kamp mag weer doorgaan zoals 

ervoor 

▪ Indien positief -> De noodprocedure wordt gevolgd 

(zie site Scouts en Gidsen Vlaanderen) 

 

• Ziekte na kamp: ouders moeten zo snel mogelijk een dokter 

contacteren. Na controle op en bevestiging van corona zal de 

dokter zelf het contact-tracingcenter contacteren. Zij schatten 

in of de andere kinderen en leiding risico lopen. 
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Activiteiten 

Lieve kapoentjes, wat een jaar! 

Ook dit jaar loerde het coronavirus jammer genoeg nog om de 

hoek. Gelukkig heeft het virus ons niet klein gekregen en hebben 

we er elke zondag weer een TOPactiviteit van gemaakt! Van 

schaatsen in de sneeuw tot waterballonengevecht in de zon, we 

hebben het allemaal gehad. 

Op een zonnige maar ijskoude zondagnamiddag besloten de 

kapoenen van Scouting Ravels een mooie wandeling te maken 

door de sneeuwwitte bossen van Ravels. Met een slee in de hand 

vertrokken we met z’n allen richting de vele vijvertjes. We hadden 

namelijk gehoord dat we zouden kunnen schaatsen! Bij het eerste 

vijvertje dat we tegen kwamen, konden we het dan ook niet laten 

om dit eens uit te proberen. De ene kapoen al wat voorzichtiger 

dan de andere, maar toch waagden we ons allemaal op het ijs. 

Wat was dat leuk!  
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De dagen werden stilaan wat 

warmer en nog steeds stonden 

onze kapoentjes elke zondag 

paraat. Zo was er ook een zondag 

waarop de kapoenen allemaal 

verschillende opdrachtjes moesten 

doen om ingrediënten te 

verzamelen voor een lekker 

kampvuur met pannenkoeken, 

marshmallows en chocomelk. We 

deden allemaal goed ons best 

zodat we daarna lekker konden 

smullen van al dat lekkers. 

Hmmmmmm heeeerlijk!  

 

Als er iets is dat onze 

kapoenen graag doen dan is 

het wel lekker spelen in het 

zand. Daarom besloten we 

om eens na te gaan welke 

kapoenen nu de beste, 

coolste en mooist versierde 

knikkerbaan konden maken. 

Iedereen mocht gebruik 

maken van alles wat ze op 

het plein of in het bos 

konden vinden om indruk te 

maken op de leiding met 

hun stoere knikkerbaan, en 

dat was goed gelukt ook! 

We zijn er nog steeds niet 

over uit welke knikkerbaan 

nu eigenlijk de coolste was… 

Al weten we wel dat de knikkerbaan op deze foto toch ook wel 

een toppertje was.  
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Vele zondagen vol speelplezier, gelach, gekkigheden en spelen in 

het zand… Alles hebben we gehad. We moeten de kapoenen dan 

ook geen twee keer vragen om eens goed zot te doen en 

bijvoorbeeld “iemand te verkleden als een mummie.” Nog niet 

veel later was één van de kapoenen alweer onherkenbaar!  

Kan jij nog raden wie dit is?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allerliefste kapoentjes, bedankt voor het fijne jaar! Wij als leiding 

hebben er alvast heel erg van genoten en we hopen jullie allemaal 

nog terug te zien op kamp om samen nog meer plezier te kunnen 

maken. Tot dan! 
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Kapoenenkamp 

 

Beste kapoenen, 

 

Mijn naam is generaal L. De Beer en ik ben de grote baas van de 

Belgische landmacht van het leger. Van jullie leiding heb ik 

gehoord dat jullie al een heel jaar lang tonen dat jullie sterke en 

stoere scouten zijn. Daarom zou ik jullie graag willen uitnodigen 

voor een heel speciale legeropleiding. 

 

Deze opleiding gaat door op een grote wei in de mooie Vlaams-

Brabantse gemeente Tielt-Winge. Daar zullen jullie worden 

opgeleid tot echte militairen. In deze opleiding zullen wij heel wat 

dingen testen die elke militair zeker moet kunnen. Intelligentie, 

uithoudingsvermogen, sluipen, vertrouwen in de groep, 

terreinkennis… Dat zijn allemaal dingen die jullie gaan leren. 

Hopelijk slagen jullie allemaal voor deze opleiding en kunnen we 

jullie binnenkort allemaal echte legermannen en -vrouwen 

noemen. 

 

Wanneer jullie de opleiding tot een goed einde brengen, zullen 

jullie een heel speciale missie van mij krijgen. Maar daar kan ik 

op dit moment nog niet veel over vertellen! 

 

Hooggeachte groeten, 

Generaal L. De Beer 
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Kampinfo 

Wij gaan met de kapoenen op kamp van maandag 26 juli tot en 

met zaterdag 31 juli.  

Dat zijn 6 dagen en 5 nachtjes vol plezier! Omdat het voor veel 

kapoenen (en ouders) de eerste keer is dat ze zo'n kamp 

meemaken, geven wij liever wat informatie te veel dan te weinig. 

De meeste informatie staat in de kampbundel, maar in deze 

Klepper vinden jullie nog even de belangrijkste puntjes terug. 

Bovendien kunnen jullie ons steeds bereiken indien jullie nog 

bijkomende vragen zouden hebben. Raadpleeg hiervoor de 

contactgegevens die je achteraan deze Klepper kan terugvinden.  

 

Kampadres: Beurstraat 43, 3390 Tielt-Winge 

Slaapplaats: We slapen in grote patrouilletenten, met een 

plankenvloer als ondergrond. 

Vertrek: 26 juli om 10 uur op het Kerkplein 

Terug naar huis: Ophalen op 31 juli om 10 uur op de 

kampplaats 

Kinderen uit hetzelfde gezin? De oudste(n) gaan steeds mee 

met het jongste gezinslid. 

 

Als jullie na het lezen van deze bundel ook al zo veel zin hebben 

gekregen in het kamp, schrijf je dan als de bliksem in via de 

website van Scouting Ravels: https://scoutingravels.be/  

Alle instructies staan duidelijk uitgelegd op de hoofdpagina. 

Indien je toch nog vragen hebt, mag je onze webmaster 

Christophe altijd een mailtje sturen. Hij helpt je met plezier 

verder. 

!!! Deadline: 11 juli (23u59) !!! 

Uiteraard worden alle documenten vertrouwelijk behandeld. 
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Kookactiviteit 

Denken jullie ook nog vaak terug aan de kookactiviteit? Want wij, 

de kw’kes leiding, denken hier wel nog vaak aan terug. Samen 

hebben we overheerlijke gerechtjes bereid. Zo hebben we 

scoutspizza’s, die jullie zelf mochten beleggen, klaargemaakt. Al 

gebruikten sommige kw’kes al wat meer ingrediënten dan de 

andere kw’kes toch waren ze allemaal even lekker. Hmmm zie ze 

maar eens smullen!!! 

  

Vervolgens hebben we koekjestaart gemaakt. Het was de bedoeling 

om het boterkoekje in de koffie te soppen en daarna moest je de 

crème op het koekje smeren. Ten slotte kon je de koekjestaart nog 

afwerken met overheerlijke muizenstrontjes. Het eindresultaat kan 

je terugvinden op volgende sfeer-/eetfoto’s.  
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Na al dat ongezonde, maar lekkere eten hebben we ook nog iets 

gezonds gegeten, namelijk vers fruit op een satéstokje. De kw’kes 

konden zelf kiezen welk fruit ze op hun satéstokje prikten. Ze 

konden kiezen uit banaan, appel, kiwi, druif, ananas en/of aardbei. 

Hmmm wat was dat smullen!!  

Op het einde van de activiteit hadden we nog even tijd voor een 

kort spelletje. De kw’kes waren al heel de activiteit aan het zagen 

voor DE RODE LETTER en uiteindelijk hebben wij, de leiding, 

toegegeven en hebben we nog voor een halfuur DE RODE LETTER 

gespeeld. Wat was dat leuk seg!!!! 

 

Kamp 

Het einde van het scoutsjaar begint in zicht te komen. Het was 

weer een bangelijk jaar met vele mooie momenten. Jullie waren 

allemaal massaal van de partij. Hier hebben de leiders enorm van 

genoten. Maar het jaar is zeker nog niet voorbij. Er komt nog een 

knaller van een kamp aan. Je weet wel: lekker veel eten, toffe 

spelletjes spelen, gezellige avonden en een gigantisch kampvuur. 

Jullie zijn toch zeker van de partij hé?  
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De kw’kes van de scouts van Ravels hebben een brief ontvangen 

van Corneel. Corneel is een zeeman die samen met zijn broers 

Jan, Pier en Tjoris op de zee aan het varen was, maar toen sloeg 

het noodlot toe. De 4 langbaardige broeders hadden al een tijdje 

geen goede vangst gehad. Daarom besloten ze op zoek te gaan 

naar de schat van kapitein Connie. Maar deze beslissing heeft hen 

de das om gedaan. 

Eén voor één verdwenen de broeders. Jan wordt gegijzeld 

gehouden door een bende boze krabben.  Kapitein Connie heeft 

vroeger een ring gestolen van hen en nu willen de krabben die 

terug. Als Corneel de schat heeft, kan hij Jan terug vrij kopen.  

Pier zit vast tussen 2 rotsen maar alleen een sterke haai kan hem 

bevrijden. Haaien zijn jammer genoeg niet de domste dieren van 

de zee. Zij hebben ook gehoord over de zoektocht naar de schat 

en willen hier ook een deel van opeisen. Zonder het geld gaan ze 

Pier niet helpen en blijft hij alleen achter in de zee.  

Ook Tjoris werd niet gespaart, hij kreeg het aan de stok met een 

walvis. Tjoris heeft de gewoonte om in slaap te vallen op 

ongelukkige plaatsen. Zo was hij uitgeput van de zoektocht en 

besloot hij een dutje te doen op een zachte roze rots. Voor hij het 

besefte, zat Tjoris vast in de maag van een gigantisch wezen. Hij 

had natuurlijk niet door dat het geen rots was maar de tong van 

een walvis. Eerst was de walvis van plan om Tjoris op te eten. 

Maar na lang onderhandelen ging de walvis akkoord. Hij krijgt een 

grote diamant als hij Tjoris weer vrijlaat.  

Maar nu is Corneel helemaal alleen in de grote zee opzoek naar 

de schat van kapitein Connie. Als hij de schat niet terugvind voor 

31 juli, ziet hij zijn 3 broers nooit meer terug. Daarom schreef hij 

een brief aan de stoere kw’kes van de scouts van Ravels. Zien 

jullie het zitten om bij de zeemacht te gaan en zo Connie te 

helpen? Ja, echt waar? Oké top! Het avontuur start op 24 juli, 

zorg maar dat jullie beentjes zijn ingesmeerd.  
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Praktische informatie kamp 

Op zaterdag 24 juli vertrekken wij met de kw’kes op kamp naar 

Tielt-Winge tot en met zaterdag 31 juli. Dit betekent dus dat we 8 

dagen en 7 nachten vol plezier tegemoet gaan. Het thema voor 

de kw’kes dit jaar is de zeemacht.  

Het is dit jaar weer een tentenkamp zoals vorig jaar. We slapen 

op een wei zonder lokalen, maar er zullen douches en toiletten 

voorzien zijn. Dit is zeker geen probleem voor onze stoere kw’kes 

die voor niets bang zijn.  

Om het vertrek vlot te laten verlopen verwachten wij jullie 

allemaal op zaterdag 24 juli ten laatste om 09.00u op het 

kerkplein van Ravels! Dit jaar is het niet de bedoeling om af te 

spreken met je vriendjes om samen te rijden, tot dat het kamp 

begint en alle ouders weg zijn behoren jullie nog tot aparte 

bubbels. (Met mondmaskers gedragen door de 18-plussers mag 

dit eventueel wel) Houd hier rekening mee! 

Zaterdag 31 juli om 11.00u mogen de mama’s en papa’s jullie 

komen ophalen op de kampplaats. 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 de jongste. 

Het is altijd leuk om een briefje te ontvangen op kamp. Vraag 

daarom aan je oma, opa, broer, zus, vriendin,… om een briefje te 

schrijven naar het volgende adres: 
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Woordzoeker 
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Kleurplaat 
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Kruiswoordraadsel 
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Horizontaal 

3. Het is wit en het ontploft. 

5. Waar gaan we dit jaar op kamp? 

8. Dit was het thema van ons groepsweekend. 

 

Verticaal 

1. We slapen dit jaar in ... 

2. Dit lees je nu. 

4. Waar gaan de givers op kamp? 

6. Dit is ons kampthema. 

7. Waar gaan de jins op kamp?
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Activiteiten 

Zondag 14 februari 

Door een korte periode van 

ijskoud weer konden we met 

alle jonggivers onze 

schaatskunsten laten zien op 

het Kesseven in Ravels. Het 

was echt al jaren geleden dat 

we dat nog eens hadden 

gedaan. Op het spekgladde ijs 

hebben we ijshockey gespeeld, vlaggenroof, citroen-citroen en 

nog andere spelletjes.  

 

Zondag 21 februari 

En zo snel dat de sneeuw kwam was 

ze ook weer weg en twee weken later 

scheen de zon al terug en was het al 

t-shirtenweer, wie had dat nu 

gedacht? Om van dit weer volop te 

genieten hebben we een dorpsspel 

gespeeld waarbij de jogi’s zo veel 

mogelijk drugs 

moesten kopen 

door opdrachtjes 

te doen en dit te 

leveren aan de 

barron, maar opgepast! Want tegelijkertijd 

zat de politie constant op hun hielen en 

werden ze meermaals betrapt! Maar de 

jonggivers hebben de meeste interventies 

kunnen ontwijken en op het einde hebben ze 

een heleboel drugs kunnen inleveren bij de 

barron.  
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Zondag 7 maart 2021 

Met de jonggivers hebben we hard 

gewerkt aan een vette kabelbaan 

die dwars door de bomen van het 

Gidsenbos vloog. Het heeft 

misschien een aantal weken 

geduurd, maar uiteindelijk was 

onze kabelbaan helemaal af.  

Ze torende wel bijna 10 meter 

hoog en de kabelbaan eindigde 30 

meter verder op een ander 

platform. Het was zeker al het 

harde werk waard en één van de 

gaafste sjorringen die we met onze 

tak hebben gemaakt, maar dat was 

nooit mogelijk zonder het harde 

werk van onze jonggivers! 
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Kampinfo  

 

Jooow jonggivers! 

Het hoogtepunt van het scoutsjaar is eindelijk weer daar, we gaan 

op kamp! 

Dit jaar zullen we ons helemaal laten gaan in het thema LEGER!  

Zoals gewoonlijk is het ook dit jaar zo dat we als jonggivers naar 

onze kampplaats zullen fietsen. Smeer je benen dus al maar in, 

want het wordt een stevige fietstocht! Mocht je schrik hebben dat 

we het uiterste van je gaan vergen? Maak je dan maar geen 

zorgen, het is maar tot in Tielt-Winge.  

In dit bundeltje vind je al een deel van de informatie om je 

volledig voor te bereiden op ons avontuur. Alle andere info kan je 

terugvinden in de kampbundel! 

 

Bagage 

Aangezien wij met de fiets naar de kampplaats gaan en jullie rug 

niet te zwaar willen belasten, kan je je materiaal dat mee moet 

naar de kampplaats komen afzetten aan de scoutslokalen op 

zondag 18 juli tussen 19:00u en 19:30u. 

 

Vertrek  

We vertrekken woensdag 21 juli om 8u30 fris en fruitig op 

het kerkplein. Kom niet te laat, want de leiding houdt niet van 

wachten. Graag ontvangen we op het kerkplein je (kids-)ID kaart, 

vergeet deze zeker niet! 
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*PRO TIP* 

Als je tijdens het fietsen wat meer comfort wenst, 

is het aangeraden een fietsbroekje aan te 

schaffen. Zeker op lange tochten geven die een 

groot verschil. Deze kan je voor een schappelijk 

prijsje kopen in de Decathlon.  

 

BELANGRIJK: als je deze broekjes draagt, mag je eronder geen 

onderbroek dragen! Anders kan het zorgen voor schaafwonden 

en blaren en dat wil je zeker niet tijdens het fietsen. Ga dus Full 

Commando als je deze draagt! 

  

      

 

Tijdens een jonggiverkamp is een fiets 

het vervoersmiddel bij uitstek. Een 

goede fiets is veel plezanter op kamp 

dan één die kraakt en piept. 

Probeer met een deftig uitgeruste fiets 

op het kerkplein te staan en geef ze 

desnoods een goede onderhoudsbeurt 

voor het kamp (ketting smeren, 

banden oppompen, zadel verstellen…).  

Ook raden we aan om vooraf al eens te 

oefenen, een fietsuitstapje met het 

gezin is altijd gezellig.  
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Aangezien we op legerkamp gaan moeten jullie ook een 

paar dingen onthouden… 

• Leer alvast deze zin vanbuiten: 

o Ik zweer getrouwheid aan de leiding en gehoorzaamheid 

aan de regels van het kamp 

• Timing is alles: 

o Te vroeg = op tijd 

o Op tijd = is te laat 

o Te laat = onvergeeflijk en wordt bijgevolg betaald (met 

push-ups natuurlijk ;) ) 

• 0 is ook een getal 

 

• Fitting is alles: 

o Zorg ervoor dat je alles makkelijk terugvindt en dat de 

belangrijke dingen van boven zitten en de minder 

belangrijke onderaan, zorg er ook voor dat je 

rugzak/fietstas gebalanceerd is. 

• Hygiëne: 

o Zorg ervoor dat je jezelf en je materiaal verzorgd, doe 

elke dag een nieuwe onderbroek en t-shirt aan. (pro tip: 

check jezelf/elkaar zeker op teken) 

• De beste scout zal op het einde van het kamp bekend gemaakt 

worden onder de naam meest verdienstelijke jonggiver. 

 

Scoutsgroet of natuurlijk een stevige linker 
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Einde kamp 

Op 31 juli om 13u00 zit het kamp erop. Jullie mogen dan 

opgehaald worden op de kampplaats. Als je een jonger broertje of 

zusje hebt bij de kapoenen of kw’kes dan moeten jullie met hen 

mee naar huis. Kapoenen worden opgehaald om 9u en de kw’kes 

worden opgehaald om 11u. De leiding moet nog een dagje langer 

blijven, hierdoor is het niet mogelijk om met heel de groep terug 

te fietsen. We willen ook vragen om zoveel mogelijk fietsen weer 

mee terug te nemen naar huis op een fietsenrek indien mogelijk. 

Indien dit echt niet gaat, gelieve dan de leiding op voorhand te 

verwittigen en dan zullen we onderling afspreken wanneer de 

fietsen kunnen opgehaald worden in Ravels.  

 

Zoek het uit! 

Tielt-Winge is een grote en vooral ook mooie gemeente met enkele 

leuke bezienswaardigheden. Kunnen jullie raden in welk deel van 

Tielt-Winge wij gaan bezoeken op 27 juli? Doe dit aan de hand van 

een foto te sturen naar het Jonggiver-Instagram account met daarbij 

een bolletje op de plaats waar jullie denken dat we op kamp gaan. 

De winnaar zou wel eens in de prijzen kunnen vallen…  
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Pioniershoekje 

Over verdwalen en de weg terug vinden  

En het ging net zo goed. Nog niet eens zo lang geleden wisten 

jullie exact waar jullie waren. 

Lekker op stap, gezellig babbelend. Maar ja, die huppelende 

schapen waren zo grappig en die boterham was zo lekker ... En 

nu weten jullie niet meer waar jullie zijn. 

 

De omgeving 

Het eerste wat je doet als je niet meer weet waar je bent, is 

gewoon de hele situatie even rustig te bekijken: 

Waar zijn jullie? In een bos, zo ja, is dit een loofbos, een 

dennenbos, een gemengd bos? Staan jullie in akkerland of 

weideland? Is er water (rivier, beek, meer of vijver) in de buurt? 

Zijn er andere opmerkelijke objecten in de buurt? Zien jullie 

kerktorens, watertorens, forten, kastelen of andere dingen die in 

het oog springen op de kaart? Is er een weg in de buurt 

(waarschijnlijk staan jullie op een weg)? Zo ja, is de weg verhard, 

zand, half verhard (weet je hoe je dat herkent op de stafkaart?). 

Is er een kilometerpaaltje in de buurt? Daar staat altijd het 

nummer van de weg op, zo weet je direct waar je bent. 

Om met deze informatie iets te kunnen doen, moet je weten hoe 

al die elementen op een kaart worden weergegeven. 

Kortom je moet de conventionele tekens of kaartsymbolen 

kennen. Maak van het herkennen van kaartsymbolen in het 

landschap rondom je dan ook een gewoonte. Volg ook als je 

perfect weet waar je bent en hoe je moet gaan, je route op de 

stafkaart. Iedere keer leer je weer een beetje meer. 
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Tip 

Heb je er ooit op gelet dat je in een bos perfect het verschil ziet 

tussen verschillende soorten begroeiing? Loof- of dennenhout, 

gemengd hout of boomgaard, de kaart wijst het je precies aan! 

Probeer het eens uit onder gecontroleerde omstandigheden, 

wandel bijvoorbeeld op VVKSM Domein De Brink in Herentals van 

Zonnedauw naar de Toeristentoren. Een wandeling van een 

kilometer die je verschillende soorten vegetatie doet herkennen 

op de stafkaart. 

 

Gezond verstand 

Als je aan de hand van de omgeving niet te weten komt waar je 

bent, denk dan rustig na: 

• Wat was de laatste zekere positie? Hoe lang geleden zijn jullie 

daar voorbij gekomen? Kunnen jullie er opnieuw naar toe? 

• Welke logica volgden jullie (indien uiteraard sprake van enige 

logica) zodat jullie hier geraakten? Zijn jullie opvallende 

objecten tegengekomen tussen de laatste gekende positie en 

hier, en kan iemand die op de kaart terugvinden? 

• Probeer het landschap te vertalen in kaartelementen: 

hoogtelijnen, waterpartijen, holle wegen, taluds, 

hoogspanningslijnen, ... 

De combinatie van alle observaties en bedenkingen zullen je 

hopelijk in staat stellen om op de stafkaart te bepalen waar je zit. 

Lukt het nog niet, begin dan met het uitschakelen van de plaatsen 

waar je zeker niet zit. 
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Kaart en kompas 

Een derde mogelijkheid om je positie te bepalen is ze met kaart 

en kompas proberen te bepalen. 

• Oriënteer je stafkaart, richt de bovenkant van de kaart naar 

het noorden. En natuurlijk trap je niet in valstrikken zoals het 

uitspreiden van de kaart op de motorkap van een auto, 

waardoor je magnetisch kompas totaal de kluts kwijtraakt! 

• Ga na wat de leeftijd van de kaart is. Wegen, bebouwing en 

begroeiing kunnen op korte termijn veranderen. Wat veel 

minder snel verandert, zijn bijvoorbeeld het reliëf en de 

waterpartijen, spoorlijnen, kerken (je ziet vanzelf of die er al 

langer staan dan de laatste paar jaren), kastelen enz. 

• Geloof altijd je kompas: als je door een dichtbegroeid bos of 

over een grote open vlakte loopt, heb je vaak het gevoel dat je 

niet rechtdoor loopt en je kompas je in rondjes stuurt. 

Vertrouw toch maar op je kompas, zolang je het verwijderd 

houdt van metalen voorwerpen, wijst het altijd het noorden 

aan. Omdat de legende zo kleurrijk is, doet bovenstaand beeld 

afbreuk aan de échte legende. 

• Hou de tijd in de gaten: weten hoelang je onderweg bent en 

wanneer je verondersteld wordt om het volgende 

referentiepunt te vinden, zou je moeten waarschuwen wanneer 

je op de verkeerde weg bent. 

• Kunnen jullie de zon zien? De zon komt altijd op in het oosten, 

gaat onder in het westen en passeert dus in het zuiden. Als je 

naar het noorden moet en de zon schijnt in je gezicht, is er iets 

mis. 

• Stijgen jullie of dalen jullie en klopt dit met de kaart? 

• Water stroomt altijd naar beneden. 
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• Als je landmerken in de buurt hebt (kerktorens, kastelen, een 

pretpark...) kan je met behulp van je kompas een zichtpeiling 

doen. Deze methode wordt ook wel triangulatie genoemd. Het 

komt erop neer dat je met je kompas het magnetisch azimut 

van de (gekende) objecten (de landmerken dus) schiet.  

Nadien zet je de richtingen uit op de kaart, aangepast aan de 

afwijking tussen het magnetische en het echte noorden). Het 

snijpunt van de peilinglijnen bepaalt je positie. 

 

Tip 

Bij een zichtpeiling heb je het minste kans op fouten als je de 

doelen zoveel mogelijk spreidt over de horizon. De ideale hoek 

tussen drie landmerken is dan ook 120 graden, maar ook hier 

geldt de regel: “Als het niet kan zoals het moet, dan moet het 

zoals het kan!”. 

We leven in een dichtbevolkt gebied, de kans dat je in België 

gedurende langere tijd verloren loopt, is redelijk klein (hoewel we 

uit ervaring weten dat ook een paar uur soms vervelend kan zijn). 

En we zouden uiteraard geen echte scouts en gidsen zijn als we 

ons niet uit de slag zouden kunnen trekken. Gewoon even vragen 

naar de weg in een niet onaantrekkelijk horeca-etablissement 

behoort natuurlijk ook nog steeds tot de mogelijkheden. 

Een absolute aanrader is dit: wacht niet tot je leden verdwalen, 

geef ze regelmatig een oefening (vermomd als spel, uitdaging of 

opdracht) om heel snel te kunnen aanduiden waar ze zich exact 

bevinden. Je zal merken dat er altijd een paar zijn die instinctief 

volgen hoe je loopt, waar je voorbij kwam, wat de kenmerken van 

het terrein zijn waardoor ze weten waar ze zijn. 

Die opmerkzaamheid is één van de goede oude scouts- en 

gidsenwaarden, waardoor de scout en gids de naam van 

“padvinder” weten waar te maken! 

©https://oudesite.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/techniek/bestand/28

06-grondvesten-verdwalenendewegterugvinden.pdf



GIVERS 

39 

 

 



GIVERS 

40 

 

Activiteiten 

Wat een zot scoutsjaar hebben we weer achter de rug. Zo zijn we 

dit jaar gaan schaatsen op ijs, hebben we zotte plein- en 

bosspelletjes gespeeld maar ook nog zoveel andere dingen zoals… 

Fietstocht 

Natuurlijk kan een mooie 

fietstocht niet ontbreken aan een 

goed scoutsjaar. Op een mooie 

lentedag genoten we van het 

uitzicht op de uitkijktoren aan 

het Bels-lijntje, ontdekten we dat 

los zand nog steeds niet 

gemakkelijk is om door te fietsen 

en dat voetbal op de fiets beter gaat dan verwacht. We bezochten 

de Grote Markt in Turnhout (met het Turnova winkelcentrum) en 

sloten af met een ijsje bij Ijswens in Oud-Turnhout.  

Reuzenrad 

Nadat we ontdekt hadden dat de Givers wel degelijk nog goed 

konden fietsen, was het tijd om hun sjorkunsten op proef te 

stellen. Dat deden we door een reuzenrad te sjorren. Naar onze 

verbazing toe was dit een groot succes: het reuzenrad draaide 

effectief rond en was plezant om te gebruiken. Geschiedenis is 

geschreven en het eerste werkende reuzenrad van Scouting 

Ravels was een feit. 
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Patattendag 

De patattendag ging normaal gezien bestaan uit verschillende 

activiteiten, maar al snel werd duidelijk dat er één hoofdact was: 

Het patattenkanon! Ook dit kanon werkte veel beter dan 

verwacht. Het begon met om de beurt patatten afschieten. 

Duidelijk niet een van de sterktepunten van Mathijs, ook de 

meisjes hadden er wat moeite mee. Wannes en Wannes kwamen 

dan weer op het idee om de patat weer te vangen. Al snel werd 

ontdekt dat het kanon ook ideaal was voor golfballen. Na enkele 

tests en zoekacties was het duidelijk: de afgeschoten golfballen 

waren niet meer terug te vinden. Dit alles werd afgesloten met 

heerlijke zelfgemaakte frietjes van de resterende patatten. 

 

Doop 
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Op 23 mei 

kwamen onze o zo 

groene givertjes 

in sprookjesthema 

naar de scouts 

voor hun doop. 

We startten met 

het basispakket 

bestaande uit wat 

olie in de 

schoenen, een 

klein hapje en 

natuurlijk de  

mayo of ketchup 

likken. We 

gooiden er ook 

nog eens een 

appel met choco 

in voor de lol (en 

zelfs daar 

reclameerden ze 

over). Niet veel 

later zaten ze in 

hun 

sprookjesachtige 

ladder en vertrokken ze op zoek naar sprookjes in het bos en 

tussendoor werden ze nog wat vuil gemaakt. Terug aan de rode 

blok werden ze nog getrakteerd op een beschuit met (iets). 

Afsluiten deden we met nog een derry quiz en het bijkruiden van 

onze leden. Moe, voldaan, maar vooral stinkend gingen onze 

echte givers terug naar hun stulpje. 
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Karaoke! 

Na meer dan 3 jaar slaagden we erin om 

de karaoke software eens te kunnen 

laten draaien. Met liedjes als “YMCA” / 

“Tequila” en het hele oeuvre van K3 

konden we weer een gezellige avond 

vullen. (Wat de muggen ook deden met ons bloed.) Het mag 

gezegd worden: we hebben zeker wat zangtalent onder ons midden 

en nog anderen die nog wat meer moeten oefenen.  

BBQ 

Na een maand van zagen om nog 

eens een BBQ te doen (zie 

jonggivers 2017-2018) was het 

weer eindelijk perfect om dit door te 

laten gaan. Startende met de info 

waarom er maar 1 leiding was 

werden de taken uitgedeeld en 

schoten de Givers zelf aan het werk. Eerst mochten ze teams 

“maken” met waterballonen met verf in, nadien was het honkbal 

time. Zoals de givers wel vaker honkballen was het weer een 

amusant tafereel maar raakten ze het wel beu. Ze kregen een hoop 

ballonnen en terwijl het zeil gehaald werd konden ze wat spelen 

met waterballonen.  
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Op het zeil nog even wat trefbal en vlaggenroof 

gespeeld waarna iedereen honger kreeg en de BBQ 

aan ging. Een kwartier later gingen de kolen erop en 

kwam pas de grote hoeveelheid eten tevoorschijn, 

zelf de William (cactus Mathijs) was even van de 

partij. De givers ruimden zelf alles op nadat 

Christophe het maar 1 keer vroeg (Natuurlijk moesten de 

Wannessen nog een fotoshoot doen) en niet veel later konden ze 

aan tafel, waar het eten – zoals verwacht – niet allemaal op 

geraakte. Er was geen einduur opgegeven maar toen het begon te 

regenen waren we snel weer thuis.  

Wafelverkoop  

Wat een succes was de wafelverkoop ten voordele van ons kamp! 

Iedereen hartelijk bedankt om te steunen!! Maar naar waar gaat 

dit kamp…?  

De Givers gaan naar Oostenrijk! 
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Kamp 

Zoals jullie waarschijnlijk allemaal al wisten gaan 

wij met de Givers dit jaar naar Oostenrijk. We 

zullen hier verblijven in de Tiroolse Alpen in een 

klein dorpje genaamd Elbigenalp, op de vorige 

pagina zie je alvast een sfeerfoto van het lokale kerkje. 

Aan de rand van het dorpje hebben wij ons eigen huisje waar wij 

de meeste nachten zullen doorbrengen maar we gaan natuurlijk 

niet naar Oostenrijk om in een huisje te blijven zitten. Er staan 

vele zotte activiteiten op de planning. Zo gaan we de hoogste 

bergen beklimmen, de rivier de Lech overwinnen in een raft, een 

touwenparcours doen, een tweedaagse naar een berghut maken, 

maar ook een dagje chillen aan het zwembad en nog veel meer. 

De volledige planning en verdere info staat in de kampbundel die 

te vinden is in de facebookgroep maar ook in je brievenbus. De 

corona info kan hierin natuurlijk nog altijd veranderen, als er 

veranderingen zijn dan zullen we de geüpdatete kampbundel in 

onze facebookgroep zetten, hou deze dus zeker goed in het oog.  

De meeste uitleg hebben jullie al gehad tijdens onze presentatie 

maar als jullie toch nog extra vragen zouden hebben, aarzel zeker 

niet om een van de leiding te contacteren (Kato, Louis, Mats en 

Christophe).  

Nog even wat praktische info. We zullen met de bus naar 

Oostenrijk gaan, we spreken om 9 uur op 19 juli op het kerkplein 

in Ravels af, de bus zal vandaar om 9u30 vertrekken. Na ons 

verblijf in Oostenrijk zullen wij ’s nachts 28 op 29 juli terug 

richting België rijden, de bus zal ons in Tielt-Winge af zetten en 

hier sluiten wij aan bij het groot kamp.  Op 31 juli kunnen jullie 

ouders jullie om 13u komen ophalen op de kampplaats. Op 18 juli 

om 19u30 kunnen jullie nog extra bagage voor in Tielt-Winge 

komen brengen naar de scoutslokalen. Op het groot kamp zullen 

wij in eigen tentjes slapen, zorg dus van te voren dat je een eigen 

tent hebt of een tentpartner. 
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Ravelse zegswijzen 

Welkom bij onze nieuwe rubriek. Hier kunnen jullie heel wat 
typische Ravelse/Kempische zegswijzen en spreekwoorden 
terugvinden. Geniet ervan zou ik zeggen! 

  

Sondags acht dagen Zondag over acht dagen 

  

Vuugt eweige Gedraag je 

  

Testag sachtemiddag Dinsdag in de namiddag 

  

Die van ulle is goe verzien 
van oren en poten. Slaagt ze 
gaai! 

Uw nieuwe vriendin is een 
knappe dame. Koester ze! 

  

Dieje fret lek nen 
haaispaaier 

Hij eet net zoals een 
heidespitter. 

(Hij eet enorm veel.) 

  

Kzen zoe mottig lek een krab Ik ben enorm misselijk 

  

Aaj eeget oejg in zennen bol Hij heeft een groot gedacht 
van zichzelf 

  

As, as, as? As os kat een koei 
was konk ze melke achter de 
stoewef 

Als ons kat een koe was, kon 
ik ze melken achter de stoof. 
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Woordje van de leiding 

 

Liefste leden, 

De start van het jaar is al weer 10 maanden geleden. 

Met veel hoop en goede moed  

… startten we het jaar zeer goed.  

Teambuilding en sjotten in de modder, 

We waren net familie Flodder 

 

Met een hart vol spijt 

… schakelde we al na een korte tijd 

… naar een wekelijkse online-activiteit. 

… en dat was niet onze specialiteit. 

 

Wat een geluk  

… de corona-cijfers daalde vlug  

… en we zagen elkaar op de scouts terug! 

Een dropping, zotte zondagen en titsen op elkaars rug      

Ook het groepsweekend maakte een zalige indruk 

… dat beloofd voor het volgende hoofdstuk: 

 

… HET JINKAMP NAAR ITALIE! 
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Jinkamp 2021: Italië 

De jins gaan dit jaar op kamp naar Italië! We gaan 

rondtrekken doorheen het noorden van het land, we zullen 

ons eigen potje koken, we gaan de plaatselijke cultuur 

opsnuiven… Kortom: we gaan het goe hebben! En na het zien 

van het groepsweekend, zal dat geen probleem zijn. Na ons  

buitenlands kamp sluiten we rechtstreeks aan op het grote 

kamp in Tielt-Winge. Hieronder vinden jullie al wat meer 

informatie, meer info volgt in de kampbundel. 
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Praktische informatie 

Vertrek: zaterdag 17 juli 2021 

We spreken op zaterdag 17 juli af om 3.00u op het Kerkplein 

van Ravels. We vertrekken uiterlijk om 3u20 richting de 

luchthaven van Charleroi. 

We hopen met jullie lieftallige ouders, vriendjes, 

vriendinnetjes of andere leiding in de luchthaven te geraken. 

 

Aankomst in Charleroi: woensdag 28 juli 2021 

Op woensdag 28 juli hebben we waarschijnlijk een 

prachtig maar vermoeiend kamp achter de rug. We 

vertrekken dan terug in Bergamo en landen in Charleroi, 

hier zullen kookouders en leiding ons ophalen en 

meenemen naar het groot kamp in Tielt-Winge. 

 

Afscheid nemen in Tielt-Winge 

Op 31 augustus om 13u is het grootkamp ten einde en 

mogen/moeten jullie naar huis. :) We vragen de ouders om te 

carpoolen bij het ophalen van de kindertjes.  

Kampadres: 

De Mariënwei 

Beurtstraat 43 

3390 Tielt-Winge 

  

Van – naar Uur van vertrek Uur van aankomst 

Charleroi – Bergamo 06:20 07:55 

Van - naar Uur van vertrek Uur van aankomst 

Bergamo – Charleroi 07:35 09:05 
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Wat moet je doen vooraf? BELANGRIJK! 

Eerst en vooral, inschrijven voor het kamp via de website. Het 

inschrijvingsgeld is €400. Hierbij wordt ook nog eens gevraagd 

naar het medische fiche, vul deze zeker correct in!  

Op zaterdag 3 juli om 20u spreken we af (Jachtweg 28a, 2380 

Ravels) om al jullie vragen te beantwoorden en elkaar enthousiast 

te maken voor ons komende avontuur. 

Volgende formulieren moeten in orde zijn bij vertrek op 

het kerkplein OF JE MAG NIET MEE! 

• Geldige identiteitskaart 

• Kopie identiteitskaart 

• Toelating minderjarige gemeente: 

https://www.ravels.be/producten/detail/57/reistoelating-voor-
minderjarigen 

• Europese ziekteverzekeringskaart 

• Iedereen: Negatief PCR- of antigeentest; uitgevoerd door een 
geautoriseerde structuur of apotheek. De test moet uitgevoerd 
zijn in de 48 uur voor uw aankomst in Italië. (Dus na 15 juli 
2021 om 07u55) En soms duurt het tot 24u om de uitslag van 
de test te krijgen: https://www.ravels.be/testcentrum 

• Leiding en leden van 18+: Passenger Locater Form-
vragenlijst invullen voor vertrek: https://app.euplf.eu/ 

• Leden en leiding die 14 dagen voor aankomst in Italië nog in 
een ander land dan België zijn geweest, zijn verplicht om 
deze vragenlijst in te vullen: 
https://infocovid.viaggiaresicuri.it/index_en.html 

Volgende formulieren zijn sterk aangeraden: 

• Leerlingen-/Studentenkaart voor korting 
• Deze app installeren om Corona-veilig te zijn in Italië: 

https://www.immuni.italia.it/ 
• Zou ook leuk zijn dat je de TotemApp van Scouts en 

Gidsen Vlaanderen al installeert. 

 

https://www.immuni.italia.it/
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Kampplanning 
 

Zaterdag 17 juli Ravels – Charleroi – Bergamo – 
Garda 

Zondag 18 juli Garda 

Maandag 19 juli Garda 

Dinsdag 20 juli Garda – Firenze 

Woensdag 21 juli Firenze 

Donderdag 22 juli Firenze – Genua 

Vrijdag 23 juli Genua 

Zaterdag 24 juli Genua  

Zondag 25 juli Genua - Milaan 

Maandag 26 juli Milaan 

Dinsdag 27 juli Milaan 

Woensdag 28 juli Milaan – Bergamo – Charleroi – 
Tielt-Winge  

 

Meer informatie is terug te vinden in de kampbundel.        
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Mooie plaatjes van Italië 

(in kleur op de website) 

 

Garda 

Firenze 

Genua 
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Mooie plaatjes van jullie 
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 Verwen-je-lijf-weekend 

Om toch nog een zalige afsluiter te hebben van dit jaar met toch 

wel veel beperkingen hebben we het groepsweekend en verwen-

je-lijf-dag dit jaar samengegoten tot een verwen-je-lijf-weekend. 

Het weekend zag er wel anders uit als andere jaren want we zijn 

namelijk niet blijven slapen. Toch hebben we ons er heel hard 

geamuseerd.  

We zijn vrijdagavond begonnen met een avondspel samen met de 

leiding en de oudste 2 takken.  

De volgende dag hebben we Dave en Bea ontmoet die na een 

vermoeiend schooljaar nood hadden aan ontspanning. En wat is 

de ideale plek om te ontspannen? Een spa natuurlijk. 

Dave en Bea hadden echter wat moeite met de weg te vinden 

naar de spa en zijn ze verschillende keren verkeerd gereden. Zo 

zijn ze eerst in Spa-Francorchamps beland, vervolgens in de Spa 

waterfabriek en ten slotte ook nog in het sp.a hoofdkwartier 

terecht gekomen. 

Met de hulp van de scouts van Ravels die hen hebben geholpen 

door hard mee te spelen met de spelletjes en opdrachten zijn 

Dave en Bea uiteindelijk toch nog aangekomen aan de spa.  

Hier zijn ze helemaal 

tot rust kunnen komen 

en hebben ze genoten 

van een pedicuur. 

Terwijl Dave en Bea 

van de spa zaten te 

genieten zaten wij met 

de rest van de scouts 

gezellig rond een 

kampvuur waarmee we 

de zaterdag afgesloten 

hebben.  
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Zondag was het dan tijd om zelf ook eens te genieten van de spa. 

Dat wordt ook wel eens de verwen-je-lijf-dag genoemd. Hier 

gingen we ons eens lekker laten gaan van de glijbaan (foto) 

daarna terug opwarmen in de sauna, schuifelen en glijden over 

zeilen vol met zeep en om de dag af te sluiten lekker spelen in 

het modder bad. 
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Hallo beste Klepperlezers! Wisten jullie al dat ... 
 

✓ …we al heel veel zin hebben in het kamp?  

✓ …het een kamp gaat worden met maar 2 bubbels?  

✓ …de givers en jins dit jaar naar het buitenland op kamp 

gaan?  

✓ …de leiding al allemaal (minstens eenmaal) gevaccineerd 

is?  

✓ …niemand van de leiding magnetisch is geworden door het 

vaccin? 

✓ …de zomerbar weer doorgaat dit jaar op 9, 10 en 11 juli? 

✓ …er ook een kubbtoernooi op zaterdagmiddag is op de 

zomerbar? 

✓ … er ook live-muziek is op de zomerbar? 

✓ …als je al besteld hebt je, je nog op de menukaart mag 

kijken?  

✓ …het spa-weekend een echt succes was?  

✓ …de gemiddelde chauffeur 15.250 keer toetert in zijn 

leven? 

✓ …een worm 10 harten heeft?  

✓ …gemiddeld 4 hotdogs per persoon net te weinig is?  

✓ …als je te veel pasta in de pot doet, je niet meer kan 

roeren en het dus aanbrandt? En leidster Anneleen dit nog 

het beste van allemaal weet?   

✓ …er een artiest in de leiding zit die je kan volgen op 

Spotify?  

✓ …sauna een synoniem is voor zweetkamer?  
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Adres: 
Site: 

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

  

Groepsleiding 
Dries De Bie  

Karl Aerts  

 

Kapoenen-

leiding 

Hendrik Seurinck  

Anke Van Ginhoven  

Rune Peeters  

Jasper Rens  

Anneleen Ranschaert  

Thomas Proost  

Kw’kesleiding 

Vincent Verschueren  

Ferre Van Leeuwen  

Daan Seurinck  

Hanne Van Dooren  

Eva Dierckx  

Paulien Bols  

Yari Peeters  

Merel Meulders  

Jonggiver-
leiding 

Dries Janse  

Karl Aerts  

Nick Woestenburg  

Tom Van Geldorp  

Yannick van Bavel  

Louise De Kinderen  

Kato Van der Linden  

Giverleiding 

Christophe Van Dooren  

Louis Swaanen  

Kato Van Criekinge  

Mats Van Gils  

Jinleiding 

Dries De Bie  

Mander Van Breda  

Tuur De Kinderen  

 

http://www.scoutingravels.be/

