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VOORWOORD

Beste
leden,
sympathisanten,

ouders,

grootouders,

oud-leiding

en/of

Het is al zover… Het einde van het scoutsjaar is in zicht. We blikken
even terug op de razend leuke activiteiten die we dit jaar hebben
gedaan.
Van een magische groepsreis naar Toverland die we verdergezet
hebben op ons groepsweekend, een geweldig Mosselfeest, een
Tropical Party waar we onze beste dansbenen aandeden en een
erg gezellige Wapaslag die onze givers organiseerde.
We willen natuurlijk iedereen bedanken die ervoor gezorgd heeft
dat dit jaar weer een groot succes is geworden. Wij kijken met veel
trots naar onze leidingsploeg die er alles aan doet om de
activiteiten zo origineel en leuk mogelijk te maken en natuurlijk ook
om elke zondag hun uiterste best te doen. Ook willen we graag
onze kookouders bedanken die er voor zorgen dat we ons buikje
altijd kunnen vullen na een hele dag spelen, maar die er ook voor
zorgen dat we een Mosselfeest kunnen organiseren.
Ja, we hadden al een geweldig jaar! Maar er komt nog een heel
belangrijk iets aan: Niet getreurd, we gaan niet heel de zomer
stoppen met scouts! We gaan nog op kamp naar het mysterieuze
Beervelde. Hier gaan we laten zien wat voor Ravelsenaren we zijn,
super veel spelletjes spelen, avontuurlijke tochten doen,… De
leiding heeft er alvast heel veel zin in! Meer info krijgen jullie verder
in deze klepper, maar ook in onze kampbundel!
Een stevige linker!
De groepsleiding,
Karl en Louise
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ZOMERBAR

Zomerbar
Yes! Het zonnetje schijnt terug, dus maken wij ons stillaan weer
klaar voor onze zomerbar! Wil je graag even tot rust komen, een
babbeltje slaan met Jan en alleman en/of genieten van de
vakantie en het mooie weer? Kom dan zeker op 8, 9 en 10 juli
naar de tuin van de pastorij, waar we ook dit jaar klaarstaan om
jullie te verwennen met verfrissende cocktails en heerlijke hapjes.
Op zaterdag 9 juli organiseren we traditiegetrouw een
kubbtoernooi. Wie zijn/haar kans wilt wagen kan zich inschrijven
via onderstaande link: https://forms.gle/9sKM9qXKDg2ULS3H6
En als kers op de taart nodigen we deze editie een band uit op
zaterdagavond. Ambiance verzekerd dus! Meer info? Check de
poster hieronder!
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KAMP

Kamp

Ge zijt van Ravels als ..
Waar er mossel met frit is
Waar er kip aan het spit is
Waar de kerk in 't midden staat
Waar de purperen hei bloeit
En het geld in het zwart vloeit
Waar men nauwelijks Nederlands praat
…
Oost, West, Ravels best! Dat zetten we dit jaar in de kijker.
De Gewestbossen en het Kijkverdriet. De Sint-Servaaskerk en de
Ravelse Pier. De Pierenloop en Bultrock. Den tennis en de voetbal.
Hans Van Alphen en Elfje Willemsen. …

Algemene info vind je terug op de volgende pagina’s.
Takspecifieke info volgt in de kampbundels.
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Kampplaats
We bevinden ons dit jaar op een wei in Beervelde. Dit betekent
dat iedereen in tenten slaapt. De full scouts-experience dus!
Beervelde is een rustige deelgemeente van Lochristi, in de buurt
van Gent. Onze grote weide is meer dan voldoende voor spel en
plezier en we liggen ook vlak naast een speelbos. Maar als dat
nog niet genoeg is, dan kunnen we altijd een kijkje gaan nemen
in het prachtige kasteelpark van Beervelde op minder dan een
kilometer van onze kampplaats.
Kampadres
Adres van de wei: Bonte Haan, Konijnenrede, 9080 Beervelde
(tussen Haanhoutstraat 20 en 22)
Postadres: Haanhoutstraat 52, 9080 Beervelde
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:

Naam kind + tak
Haanhoutstraat 52
9080 Beervelde
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Kampdatums
Kapoenen:

van zondag 24 juli tot en met vrijdag 29 juli

Kw’kes:

van vrijdag 22 juli tot en met vrijdag 29 juli

Jonggivers:

van dinsdag 19 juli tot en met vrijdag 29 juli

Givers:

van zondag 17 juli tot en met vrijdag 29 juli

Jins:

van zaterdag 16 juli tot en met vrijdag 29 juli

Vervoer heen
De kapoenen en kw’kes dienen naar de kampplaats gebracht
te worden. Carpoolen wordt aangemoedigd! Er rijden ook leiders
van Ravels naar de kampplaats om kinderen mee te nemen van
wie de ouders niet kunnen rijden.
De jonggivers zullen met de fiets naar het kamp rijden.

Vervoer terug
Alle leden dienen ook zelf opgehaald te worden in Beervelde
op vrijdag 29 juli om 13u.

Bagage
De jonggivers en givers mogen, vóór ze op kamp vertrekken, hun
bagage op de scouts komen afgeven. Dit kan op vrijdag 15 juli.
Tijdstippen om bagage in te leveren:
•
•

Givers: 16u (WEL: fiets, fietstassen en bagage)
Jonggivers: 19u (NIET: matje en slaapzak)

De andere takken nemen hun bagage zelf mee naar de kampplaats.
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KAMP
Ik ga op kamp en ik neem mee…
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Verkleedkleren: zie info tak
Veldbed (of matje of luchtmatras)
Slaapzak
Kussen
Kleren per dag (TIP: Steek per dag een volledige outfit in een
zakje, zo kan je kind iedere ochtend een ander zakje nemen)
o Korte en lange broeken
o T-shirts
o Dikke trui
o Waterdichte jas
o Onderbroeken en sokken (minstens voor elke dag
voorzien + reserve)
Scoutsuniform
Scoutssjaaltje
Handdoeken, washandjes, zakdoeken
Keukenhanddoek
Douchegel en shampoo
Tandenborstel, tandpasta, beker, kam/borstel
Pyjama (+ reserve) en eventueel knuffel
Regenkledij
2 paar schoenen + laarzen (+ pantoffels/slippers eventueel)
Zonnecrème
Linnen zak voor de vuile kleren
Drinkbus
Fluovest
Zwemgerief en zwemzak
Briefpapier, enveloppe, postzegel, pen (TIP: je kan de
postzegel al op de enveloppe plakken)
Stripboeken en/of iets anders waarmee je jezelf tijdens de
platte rust kan bezighouden
Kids-ID of ID (afgeven aan de leiding op het Kerkplein, de dag
van vertrek)
Medicatie indien nodig (tijdens de kampinschrijving zal
hiernaar gevraagd worden)
Enkel voor jonggivers, givers en jins: gamel, bestek en beker
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KAMP
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
o
o
o

Snoep
Geld
Elektronische gadgets
Foto’s van mama en papa om heimwee te voorkomen

De leiding is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van
materialen die meegenomen worden.

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.
€ 75,00

Kapoenen
Kw’kes

€ 105,00

Jonggivers

€ 150,00

Givers

€ 200,00

Jins

€ 400,00

De kosten van een scoutskamp zijn niet voor elk gezin even
makkelijk te dragen. Daarom bestaat Scouting op Maat: een
fonds dat tegemoetkomt aan de kosten van scouting. Zo zorgen
wij (onze scouts, in samenwerking met Scouts en Gidsen
Vlaanderen) dat iedereen erbij hoort, ook als je financieel minder
ademruimte hebt. Als deze hoge kosten dus een probleem zouden
vormen, laat het dan gerust weten aan de hoofdleiding (hun
contactgegevens staan achteraan deze Klepper), zo kunnen we
samen naar een goede oplossing zoeken.
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KAMP
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 15 juli 2022 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. 9).

•

Een medisch formulier1 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.

1

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.

10

KAPOENEN

11

KAPOENEN

Kapoenen
Lieve kapoentjes, wat een jaar!
De afgelopen maanden hebben we
het toch wel heel goed gehad hèè?
Hier een kleine terugblik op een paar
mega plezante activiteiten! :)
Op groepsweekend hebben we onze
beste toverkrachten boven gehaald.
Dat kon uiteraard in Toverland niet
ontbreken. We gingen in vele
supersnelle attracties, speelden in de
grote speeltuin,... Het was een
topdag! In de avond aten we de
lekkerste spaghetti die de kookouders
voor ons gemaakt hadden en was er
nog een spetterend kampvuur.
De volgende dag speelden we nog een
leuk spel met heel de groep samen en
smulden we nog lekkere hotdogs.
Helaas, Helaas, Helaas zat ons
weekend er toen al weer op…

Maar niet getreurd!
Los van ons weekend hebben we natuurlijk ook nog super leuke
activiteiten en zondagen vol plezier beleefd. Zo zijn we met zijn
allen naar de sporthal gegaan en hebben we daar reisje-rond-dewereld gespeeld! Na deze inspanning zochten we verfrissing in de
speeltuin en speelden we met waterballonnen!
Ook hebben we een leidingswissel gehad, daar kregen we voor 1
keer andere leiding. Spannend! Samen met hen hebben we ons van
onze creatiefste kant laten zien en hebben we gekleid en
geschilderd! Deze kunstwerken konden bewonderd worden op het
jaarlijks Mosselfeest.
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KAPOENEN
Op vriendjesdag mochten we een van onze vriendjes meenemen
om hen kennis te laten maken met de Scouts en hoe we het elke
week weer naar ons zin hebben. Die dag hing er spanning in de
lucht want een boze hacker probeerde onze computers, gsm, tv,
Nintendo Switch,... te hacken! Dit lieten we niet zomaar gebeuren
en door samen te werken slaagden we erin deze boze hacker buiten
spel te zetten!
De massa-activiteit kon natuurlijk ook
niet ontbreken! … We beleefden een
namiddag vol sport, spel en konden
ons helemaal uitleven in de grote
speeltuin. Een geslaagde dag als je
het mij vraagt!
Verder hebben we genoten van elke
zondagnamiddag en was het geweldig
om telkens weer jullie enthousiaste
gezichtjes te zien! We speelden 1001
spelletjes en probeerden nieuwe
dingen, zoals honkbal ( wat niet altijd
even vlot ging, maar wel heel leuk
was ;))
Na een jaar lang elke week super
leuke activiteiten te hebben gehad,
kwam er weer een eind aan. De
leukste activiteit van heel het jaar was
er weer.. de verwen-je-lijf dag. Zoals
elk jaar was er weer een glijbaan
gebouwd en een diepe waterput. En
ja… elke kapoen is eraf gedurfd! Wat
hebben we toch stoere kapoenen dit
jaar! Daarna gingen we in de modder
volleyballen. Dat vonden een paar
kapoentjes wel een beetje vies ;-)
Vervolgens gingen we glijden op het zeil, springen op
springkasteel en in de iets te warme sauna. Dat hielden we
lang vol, dus gingen we maar weer in de modder spelen :) Dat
dan alweer de laatste activiteit en natuurlijk hebben we
afgesloten door met z’n alle het kapoenenlied te zingen!
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KAPOENEN

Kapoenenkamp 2022

24 juli - 29 juli
Beervelde

Ge zijt van Ravels als ..
Op kamp gaan is voor vele kapoenen, en natuurlijk voor de mama’s
en papa’s, een grote ervaring. Daarom hebben we hieronder alles
op een rijtje gezet zodat jullie weten wat een kamp is, wat we
allemaal doen op kamp, hoe onze dag eruit ziet,...
We gaan elk jaar op kamp met alle andere takken van onze scouts.
De 3 jongste takken verblijven op dezelfde plaats. Dit zijn de
kapoenen, kw’kes en de jonggivers. De givers en de jins gaan eerst
op fietskamp en op buitenlandskamp en sluiten daarna nog enkele
dagen mee aan op ons kamp.
De plaats waar we verblijven is ieder jaar verschillend. De ene keer
gaan we naar de Ardennen, de andere keer naar Nederland en dit
jaar gaan we met z’n allen naar Beervelde! Alle takken hebben een
overkoepelend kampthema. Dit jaar is het thema: ‘Ge zijt van
Ravels als…’ Elke tak verzint hierrond spelletjes. Het
kapoenenkamp is 6 dagen (5 nachten) vol plezier!
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Hoe ziet een dag op kamp er uit?
08u00

Leden worden gewekt

08u30

Ontbijt

09u30– 09u45

Start ochtendactiviteit

12u30

Middageten

14u00

Start middagactiviteit

16u00

4-uurtje

16u15

Vervolg middagactiviteit

18u00

Avondeten

20u00

Start avondactiviteit

21u00

Bedtijd voor de kapoenen

Praktische info
Kampdata: Zondag 24 juli tot vrijdag 29 juli
Vertrek: Op zondag 24 juli om 08u30 spreken we af op het
Kerkplein in Ravels. Hier vullen we een paar auto’s met bagage en
kapoentjes zodat enkele kapoenenleiding, kookouders en
opofferingsgezinde ouders samen naar de kampplaats rijden.
Terug naar huis: Op vrijdag 29 juli om 13.00u worden de ouders
gevraagd om de kapoenen te komen ophalen in Beervelde. Ook
hier willen we carpoolen heel hard aanmoedigen.
Postadres: Haanhoutstraat 52, 9080 Beervelde
⇨ Tip : Een vroeg gestuurde brief komt altijd op tijd aan!

Adres van de wei: Bonte Haan, Konijnenrede, 9080 Beervelde
(tussen Haanhoutstraat 20 en 22)
Enkele afspraken op kamp: aan tafel hebben we enkele
regeltjes. Eentje daarvan is dat alle kinderen en leiders 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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Bezoekje
Dit jaar komen we graag op bezoek bij onze kapoenen en hun
ouders. Tijdens dit bezoek geven we meer uitleg over het kamp en
beantwoorden we graag al jullie vragen.

Inschrijven:
Inschrijven
kan
via
inschrijvingsgeld is €75.2

scoutingravels.be/documenten.

Het

Let er op dat zowel je inschrijving als je medische fiche in orde
is. Deze documenten moeten ten laatste op 12 juli 2022 online
zijn ingeleverd om mee op kamp te kunnen. Uiteraard worden alle
documenten vertrouwelijk behandeld.

Verkleden
We zien onze kapoenen graag bij vertrek verschijnen op het
kerkplein als boer of boerin.

Kampbundel
Graag meer info over het kamp? Check dan zeker onze
kampbundel! Deze bevat alle informatie die je nodig hebt. Het
adres, het vertrek, de aankomst, de bagagelijst, afspraken,... Het
staat er allemaal in.

2

Scouting op Maat:
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/leiding/ondersteuning/leiding/diversiteit/scouting-opmaat?fbclid=IwAR1L5upyfmzQE7yTAEFLIUqjXJ1cMZF4aGLOkQz_mQW-ebDkoYbFx-mwuMM
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Kan jij de muis helpen de juiste weg naar haar kaasje te vinden?
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KAPOENEN

Kleur de kleurplaat in zodat het plaatje klopt!
1= Blauw

5= Rood

2= Geel

6= Paars

3= Roze

7= Donker blauw

4= Groen

8= Oranje
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KW’KES

Kw’kes
Groepsreis: Toverland 2022
Op 30 april 2022 stond onze jaarlijkse groepsreis weer op de
planning. Dit jaar trokken we naar onze Noorderburen om
Toverland voor 1 dag onveilig te maken.
Zoals gewoonlijk werd er verzameld op het kerkplein van Ravels.
Vanuit Ravels vertrokken we met de bus naar Toverland. Tijdens
de heenrit konden de Kw’kes genieten van de film: “Coco”. Eenmaal
aangekomen in Toverland zagen we al dat het schitterend weer was
om er een topdag van te maken.

De Kw’kes hebben zich in het park uitgeleefd in allerlei attracties.
De boomstammekes en de Troy konden hier zeker niet ontbreken.
De Kw’kes kregen maar geen genoeg van de Troy en gingen hier
wel 10 keer achter mekaar in. Echte snelheidsduivels zijn het.
Na de middagpauze hebben de Kw’kes genoten van de
binnenspeeltuin. Smikkelen van allerhande lekkernijen zoals een
frietje, kroket en snoep kon hierbij zeker niet ontbreken.
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KW’KES

Na een betoverende dag was iedereen zijn kaars volledig uit. Enkel
de terugrit naar de scouts stond nog op de agenda. Enkele
slimmeriken hebben tijdens deze busrit gebruik gemaakt om een
dutje te doen. Dit was zeker een slim plan, aangezien er op 1 mei
2022 ons groepsweekend nog voor de boeg stond.
Ohjaaa de leiding heeft zich ook geamuseerd!
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KW’KES

ZOEK DE VERSCHILLEN!
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KW’KES

Activiteiten
Uiteraard hebben we ons dit jaar weer goed bezig gehouden met
talloze activiteiten. Van bosspellen tot ruwe spelen en waterspellen
konden we ons het ganse jaar vermaken. Een beduidend
hoogtepuntje hiervan was de avondactiviteit met een spannende
quiz. Terwijl de leiding druk bezig was met studeren, hebben we op
een warme zaterdagavond een actieve quiz gedaan met veel
vragen en opdrachten. De kw’kes hebben onder andere de Chubby
Bunny challenge gedaan met een paar mooie plaatjes als gevolg.

Een week later bevonden we ons onder een bloedhete zon en
hebben de kw’kes afkoeling gevonden door middel van een hoop
waterspelletjes. Ook al was het eigenlijk niet de bedoeling… toch
gingen de kw’kes uit zichzelf door de sproeier om af te koelen tot
ze helemaal doorweekt waren. Bij deze onze excuses aan de
ouders als de kinderen het thuis wat nat hebben gemaakt ;)
De leiding heeft heel hard genoten van dit jaar met jullie en we
kunnen niet wachten tot het kamp! Dat willen jullie ook zeker niet
missen want het gaat echt een knaller worden!
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Het kamp
Praktische informatie
Op vrijdag 22 juli vertrekken wij met de kw’kes op kamp naar
Beervelde tot en met vrijdag 29 juli. Dit betekent dus dat we 8
dagen en 7 nachten vol plezier tegemoet gaan. Het kampthema
dit jaar is “Ge zijt van Ravels als…”. Elk kw’ke mag verkleed
komen als het beroep van zijn/haar mama/papa zodat we een
gezellig dorp met leuke, verschillende beroepen kunnen creëren.
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 vrijdag 22 juli ten laatste om 09.00u op het
Kerkplein van Ravels!
Vrijdag 29 juli om 13u mogen de mama’s en papa’s jullie
komen ophalen op de kampplaats.
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.
Meer info over het kamp vind je in onze kampbundel!
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SPELLETJES

Kleurplaat
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JONGGIVERS
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JONGGIVERS

Jonggivers
Lieve Jonggivertjes
Het scoutsjaar zit er weer op, wat een jaar was het weer, vol met
zotte activiteiten. Hieronder kan je er enkele terugvinden.
Sjoractiviteit
Wat doet een jonggiver op 15 mei als het wat te warm is? Natuurlijk
vlotten, en wat voor een vlot. Niet enkel een vlot waarmee ze alle 20
tegelijk konden varen, maar ook 1 waarmee ze binnen een uur
helemaal tot aan de brug waren geraakt. Dat verdiende een ijsje.

Als de Jonggivers sjorren sjorren ze goed.
Dit jaar was de katapult een groot succes, niet enkel was hij groot,
imposant en konden de “grotere kindjes” er veel mee schieten. Hij
schoot ook over het hele plein.
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JONGGIVERS

Escape room
Dit jaar werd de scouts omgebouwd naar een echt werkende escape
room, er was jammer genoeg niet veel volk maar het liet toch maar
weer eens zien dat de jongens (5min) sneller zijn :p
Givers groep 1: 29 min
(Mathijs, Victor, Rik, Niels, Wannes S.)
Givers groep 2: 19 min
(Warre, Wannes VN, Oscar, Axl, Vic)
Givers groep 4: 22 min
(Kaat, Maud, Caitlin, Fien)
Jonggivers groep 1: 25 min
(Lene, Haily, july)
Jonggivers groep 2: 20 min
(Louis, Tibo, Joppe, Wout L.)
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Spontane poolparty
Zaterdag 11 juni 19u:46m:45s
Mila: pfffff het is wel heel warm eh…
Maud: Gaan we na de activiteit niet zwemmen in de vaart? Ik wil echt
graag zwemmen!
Ella: Ja ik wil ook zwemmen!
Lien: Maar wel niet in de vaart eh!
(alle leden): Stilzwijgend kijken naar de leiding in een poging tot
manipulatie.
(de leiding): Alle dan, als we snel zijn kunnen we nog gaan zwemmen.

Moraal van het verhaal: mis geen activiteit want ze zijn allemaal de
moeite ook al lijken ze soms op het eerste zicht niet interessant.
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Kampinfo
Dag lieve jonggivers!
Het hoogtepunt van het scoutsjaar is eindelijk weer in zicht, we
vertrekken bijna op kamp!
Het kampthema is ‘Ge zijt van Ravels als…’, en wij zullen ons
verdiepen in het kerkelijk leven als paters en nonnen.
Zoals gewoonlijk is het ook dit jaar zo dat we naar onze kampplaats
fietsen. Aangezien we in Beervelde moeten geraken, gaan we hier 2
dagen over doen.
Smeer je benen dus al maar in, want het wordt een stevige fietstocht!
Maar niet gedeerd, we gaan er een aangename rit van maken :)
Lees zeker de kampbundel door zodat je niets vergeet!
Bagage
Aangezien wij met de fiets naar de kampplaats gaan en we jullie rug
niet te zwaar willen belasten, kan je je materiaal dat mee moet naar
de kampplaats komen afzetten aan de scoutslokalen op 15 juli om
19u (matje en slaapzak NIET).
Vertrek
We vertrekken woensdag 19 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, dus vergeet
deze zeker niet!
Tijdens een jonggiverkamp is een fiets het
vervoermiddel 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 fiets uitstapje met het
gezin is altijd gezellig.
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Paters en nonnen
Dit jaar gaan we terug in de tijd, naar een typisch dorp, geen GSM’s
of wifi op de hoek of fortnite om je vakantie er door te spelen.
Gewoon, de molenaar, de bakker en de grote baan gemaakt van
kasseien. De tijd dat de kerk er nog echt toe deed.

Dit jaar gaan we als echte Paters en nonnen op kamp, we gaan dus
heel de dag mediteren in de tuin, nadenken over het leven en bier
brouwen in onze abdij. We gaan ons dus een heel kamp uitleven op
een geweldig kamp met een katholiek randje en daar wil jij natuurlijk
bij zijn. Ga naar ons heilig orakel op www.scoutingravels.be en
reserveer je plekje in de hemel.
Leer alvast het “onze vader” en wat andere (te verzinnen naar keuze)
gebedjes uit je hoofd want wie weet zit jij het volgend maal voor.
Nog steeds aan het lezen? Je had je al lang moeten inschrijven! Hop
naar het Orakel of we verwachten je in de biecht.
(Parabel uit de kampbundel Vers 12 KB, 15-17 624)
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Einde kamp
Op 29 juli om 13u00 zit het kamp erop. Jullie mogen dan opgehaald
worden op de kampplaats. Dit geldt voor alle takken. 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. Je fiets laten “carpoolen” met een andere ouder is
dus zeker een optie. Indien het niet lukt om je fiets mee naar huis te
nemen, gelieve dan de leiding op voorhand te verwittigen en dan
zullen we onderling afspreken wanneer de fietsen kunnen opgehaald
worden in Ravels.

Sjortechnieken
Omdat we traditiegewijs op kamp onze eigen shelter sjorren zullen
we de meest gebruikte sjortechnieken nog eens bespreken. We
beginnen met de 2 meest gebruikte knopen, de mastworp en de
timmermanssteek.
Timmermanssteek
De Timmermanssteek is bij ons ook wel beter gekend
als de beginknoop en ziet er als volgt uit. Belangrijk
bij deze knoop is dat je het touw draait in dezelfde
richting als de groeven van het touw.
Mastworp
De mastworp is bij ons ook beter gekend als de eindknoop en ziet er
als volgt uit.
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Kruissjorring
De kruissjorring is onze meest gebruikte sjorring en gaat als volgt.
Begin een kruissjorring met een timmermanssteek
op de vaste paal, net onder de losse paal. Je vertrekt
met het touw recht uit het oog.
Sla het touw 3 keer om de palen heen, bij de vaste
balk langs buiten en bij de losse balk langs binnen.
Denk hierbij aan het welbekende ezelsbruggetje!
Daarna maak je 3 woelingen. Maak deze goed strak want hier krijgt
de sjorring zijn sterkte van. Tot slot werk je de sjorring af met een
mastworp. Deze plaats je op de locatie waar de knoop het minst hard
in de pad zit.

Driepikkel
Buiten kruissjorringen maken we ook veel
gebruik
van
driepikkels
in
onze
constructies. Men start de sjorring op de
linkerbalk met een timmermanssteek,
vertrek met het touw loodrecht uit het oog
van de timmermanssteek en maak “achten”
rond de balken door steeds onder en boven
de balk te gaan. Nadat er 3 windingen zijn
aangelegd ga je tussen elke balk een
woeling doen van 3 windingen. De sjorring
eindig je op de rechterbalk met een
mastworp.
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Het noorden kwijt
Met een kompas in de hand is het natuurlijk eenvoudig om het
noorden te bepalen, maar wat als je geen kompas bij je hebt of je
het tijdens de dropping bent kwijtgeraakt?
Geen paniek, je kan het noorden immers ook bepalen zonder
technisch hulpmiddel. Het resultaat zal wel nooit zo nauwkeurig
zijn, maar de wetenschap dat onze voorouders het lange tijd
zonder kompas moesten stellen, is een troostrijke gedachte. Lang
voordat het kompas uit China naar het westen kwam,
navigeerden vissers en zeelieden met behulp van de zon, de
maan en de sterren over de Noordzee en soms nog veel verder…
De sterren
Op het noordelijk halfrond hebben we het geluk dat er een ster
precies in het verlengde van de aardas (het noorden dus) staat.
We noemen deze ster de Poolster en je kan ze als volgt vinden:
zie figuur 1.
Verleng de achterpoot van de Grote Beer (de helderste en op één
na helderste ster van het sterrenbeeld, nl. Dubhe en Merah)
vijfmaal en je komt uit bij de helderste ster van de Kleine Beer,
dat is de Poolster of “Polaris”.
Een handig weetje is dat de plaats van de Poolster boven de
horizon overeenkomt met onze eigen breedtegraad. We bevinden
ons hier op ongeveer 50 graden noorderbreedte dus we vinden de
Poolster op 50 graden boven de horizon.
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Zonnetijd
Het mag als algemeen geweten beschouwd worden dat de zon
opkomt in het oosten, een bocht beschrijft over het zuiden en
ondergaat in het westen. Rond de ‘echte’ middag (gemeten in
zonnetijd, niet in officiële tijd) staat de zon dus in het zuiden en
wijst de schaduw van een in de grond gestoken stok naar het
noorden.
Maar hoe bereken je wanneer de ‘echte’ middag valt in zonnetijd?
Aan de hand van een voorbeeld zou dat duidelijk moeten worden:
Wij bevinden ons in België op ongeveer vier graden oosterlengte.
De ware zonnetijd hier zou dus GMT (Greenwich Mean Time,
tegenwoordig UTC genoemd) min vier minuten per graad
oosterlengte zijn.
Voor het Verbondscentrum in Antwerpen (4 graden 25 minuten,
ofwel 4,42 graden oosterlengte) komt dat dus neer op 4 x 4,42 =
17,7 minuten vroeger dan GMT.
Aangezien we op het ogenblik dat dit artikel gepubliceerd wordt
(ongeveer 16 oktober), nog in zomertijd leven (GMT plus twee
uur) valt de échte middag in het Verbondscentrum in Antwerpen
dus om 11u42. GMT = 13u42. Belgische zomertijd.
Test het eens uit met een kompas erbij: zet een stokje in de
grond, wacht tot 13.u42en kijk of de schaduw van de stok in de
richting van het noorden wijst.
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Gedeelde zonnetijd
Een laatste manier om het noorden aan te duiden, is:
•

deel de “zonnetijd” (in 24-urenschaal) door twee bv: 11u42 : 12/2 = 6.

•

houd een lucifer aan de rand van het uurwerk bij de gevonden waarde.

•

draai het geheel zo dat de schaduw van de lucifer over de as van de wijzer
valt.

•

het noorden wordt nu aangegeven door de “12”.

Wind enzo
“En wat als het bewolkt is?”, hoor ik je denken… Tja, dat komt
inderdaad wel meer voor in ons land. En bovendien wandelt de
gemiddelde scout of gids liever overdag dan ’s nachts. Een paar
noodmiddeltjes kunnen je toch een zekere aanduiding geven:
•

De meest voorkomende windrichting in ons land is Zuidwest. Dat wil
zeggen dat de wind uit het zuidwesten komt en naar het noordoosten
gaat. Ook als er geen wind staat, kan je zien dat de bomen over het
algemeen naar het noordoosten hellen. Vooral aan de kust is dat heel
duidelijk.

•

Mos groeit meestal op de noordwestelijke kant van de bomen.

•

Oude kerken en kapelletjes werden gebouwd met het altaar naar het
oosten.

@Scouts en Gidsen Vlaanderen
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Givers
Heeeeeyhoooooi favoriete givers,
Het jaar zit er weeral op, maar wat voor één … Samen met jullie
willen wij graag terugblikken op enkele recente activiteiten.
Weet je onze Wapaslag nog? Met z’n allen heel de dag zwoegen in
de keuken om al die overheerlijke wafels, pannenkoeken en
croqueskes te serveren. Was het een groot succes? Geen groot
succes, maar toch een klein succesje :-) We hebben dankzij onze
Wapaslag een mooie winst van 900 euro gemaakt, waarmee we
een extra centje hebben voor op kamp! Top teamwork dames en
heren! (en ja, jij ook Axl ;-))
Het groepsreisweekend was ook zalig! Op vrijdagavond speelden
we met alle givers, jins en leiding een groot bosspel en hierna
mochten jullie voor het eerst de heilige grond van de jincotheek
betreden. De dag erop gingen we naar Toverland, of beter gezegd:
LOVERLAND, voor een dag vol plezier en L.O.V.E. We slootten de
dag gezellig samen af aan het kampvuur, waar we nog enkele
prachtliedjes zongen voor het slapengaan.
Over zalige activiteiten gesproken, hoe
zaaaalig waren onze avondactiviteiten??
We gingen vlotten in vaart, en wonder
boven wonder hadden we ook echt een
deftig vlot in elkaar gesjord. Hiermee
gingen we bijna heel het kanaal DesselSchoten af! Of toch tot aan de Papaoutai,
waar een vol terras kon zien hoe we ons
voertuig terug aan wal haalden. En we
weten ook allemaal nog dat Fien plots
begon te schreeuwen.
“Wat is er Fien?”
“Er zat een plant aan mijn voet!?!”.
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Naast het vlotten hielden we ook een gezellige filmavond. Na de
keuzestress tussen ‘zo wat elke film in de wereld’, kozen we de
classic: 22 jumpstreet. Op die manier konden jullie al een beetje
kennis maken met "college life" #springbreakherewecome (Gent is
ook leuk) Maar eigenlijk hebben jullie vooral oog gehad voor jullie
chips, cola, snoepjes… en keken er enkel ogen naar het scherm
wanneer er weer schaars geklede mannen of vrouwen voorbij
liepen. PUBERS!!!
Een avondje chillen aan ons gloednieuwe amfitheater bleek ook een
goed idee. Van te voren speelde we nog een potje zakkenspel (wa
is da?!) waarbij het ene team wel duidelijk beter was dan het
andere. Nadien konden we aan het vuur marshmallows maken en
iets drinken, maar vooral eens goed bijbabbelen. Uiterwaard was
het ook een must om foto’s te gaan nemen van de mooie
zonsondergang. #goldenhour
Om het jaar af te sluiten was het zoals elk jaar weer tijd voor de
klassieker: Verwen-je-lijf-dag. Dit jaar konden jullie gebruik maken
van onze glijbaan, onze Finse zweethut, moddervolleybal, bruine
zeep spelletjes en een springkasteel. We hopen dat jullie allemaal
goed hebben kunnen ontspannen zodat jullie klaar zijn om op ons
bangelijk fietskamp te gaan!
Givers, we willen jullie al bedanken voor dit spetterend jaar! Maar
het beste moet nog komen: KAMP! Wij kijken er alvast naar uit en
hopen dan ook dat jullie er allemaal bij zijn. Laten we er een kamp
van maken om nooit te vergeten!
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KAMP
Voor moest je het nog niet weten: WIJ GAAN OP FIETSKAMP! En
wij hebben er ongeloofelijk veel zin in! Alle infokunnen jullie vinden
in onze kampbundel, maar we lijsten hier nog even de belangrijkste
info op:
Bagage:
- Bagage (fietstasen), fiets & bagage voor de laatste dagen op
kamp moeten 15 juli om 16u worden afgeleverd aan de
scouts.
Papierwerk:
- Kopie van je identiteitskaart en de toelating van je
ouder om mee te gaan naar het buitenland mogen jullie
afgeven aan de leiding voor 10 juli
- Ook niet te vergeten: geldige identiteitskaart, world
assistance card /Eurocross-kaartje, medische fiche (invullen
op de site), leerlingenkaart , buzzypas (indien je dit hebt).

Vertrek:
- Zondag 17 juli om 9u fris en fruitig op het kerkplein
- Kom zeker op tijd want de trein wacht niet!

Einde kamp:
- 29 juli om 13u in Beervelde
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Ravelse zegswijzen
Welkom bij de rubriek der rubrieken. Hier kunnen jullie heel wat
typische Ravelse/Kempische zegswijzen en spreekwoorden
terugvinden. Geniet ervan zou ik zeggen!

Sondags acht dagen

Zondag over acht dagen

Moete gaai een stukske
vliejes hemme? Tis vant
perdje.

Wil jij graag een stukje
paardenvlees?

Ligt ulle moe nog int
gasthuis?

Ligt jullie moeder nog in het
ziekenhuis?

Kem menaaige lellek zieër
gedoan

Ik heb mezelf flink bezeerd.

Gemoestetbegotisweete

Je moest eens weten.

Bettemakkemoai?

Zou de hond bijten als ik hem
aai?

Gaai et pessies te laank oep
de perdjesmeulen gezete.

Je bent niet goed snik.

Kunde erges in ravels een
leuzzie-batterieke late
vervange of mutte doarveur
nor binkenland?

Kan je ergens in Ravels een
horlogebatterij laten
vervangen of moet ik
daarvoor naar Turnhout gaan?
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Jins
Beste jins en ouders,
Platýs! Ja jins, begin jullie Tsjechisch al maar te oefenen want het
is bijna zo ver! Binnenkort zitten WIJ op het vliegtuig naar Tsjechië.
11 dagen zullen we daar verblijven en we gaan daar van alle zotte
dingen zien en beleven natuurlijk, kort om: het wordt een
onvergetelijk kamp!
Avontuurlijk als we zijn, willen we van alle walletjes wat proeven in
Tsjechië. We gaan de natuur verkennen in de natuurparken, de
steden en cultuur ontleden en we zullen ons ook wel eens onze luie
krent naast een meertje placeren.
In dit kampprogramma vind je een leidraad van onze trip. Het is
een leidraad, dus geen vastgeroest plannetje waar we ons tot elke
minuut aan gaan houden. In elk dorpje of stadje zijn waarschijnlijk
vele verborgen plekjes die we kunnen ontdekken.
Jins, jullie hebben dit kamp zeker en vast verdiend. We hebben
samen gekozen waar we naartoe gaan en geldactiviteiten tot een
goed einde gebracht. En wat we zeker niet mogen vergeten, is jullie
enthousiasme, inzet, ambiance gedurende gans het jaar!
Jullie zijn geweldig!
Wij hebben er superveel zin in!
Karl, Anneleen & Daan
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Jinkamp 2022 – Tsjechië
Vertrek:
Datum: zaterdag 16 juli 2022
We spreken op zaterdag 16 juli af om 04u15 op het kerkplein te
Ravels. Om uiterlijk om 4u30 te vertrekken 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 - Praag

08:05

09:30

Aankomst:
Datum: dinsdag 26 juli 2022
Op dinsdag 26 juli hebben we waarschijnlijk een prachtig maar
vermoeiend kamp achter de rug. We vertrekken dan terug in Praag
en landen ook terug in Charleroi, waar de kookouders ons zullen
opwachten om ons naar het groot kamp te brengen.
Van – naar

Uur van vertrek

Uur van aankomst

Praag - Charleroi

06:15

07:40

46

JINS

Inschrijven
Je kan je inschrijven voor ons onvergetelijk kamp door €350 over
te schrijven naar rekeningnummer BE68 4167 0386 5134 met als
mededeling: 'Kampgeld + Je naam"
Wat breng ik binnen bij de leiding:
Volgende formulieren moeten ten laatste 8 juli binnengebracht
worden bij jullie leiding:
• Toelating minderjarige gemeente
• Medische fiche
• Kopie identiteitskaart
Planning:
Zaterdag 16 juli

Aankomst Praag + doorreizen naar het
Boheems paradijs (Český Ráj)

Zondag 17 juli

Český Ráj

Maandag 18 juli

Český Ráj → Kutna Hora

Dinsdag 19 juli

Kutna Hora

Woensdag 20 juli

Kutna Hora → Dolni Morova

Donderdag 21 juli

Dolni Morova

Vrijdag 22 juli

Dolni Morova →Praag

Zaterdag 23 juli

Praag

Zondag 24 juli

Praag

Maandag 25 juli

Praag

Dinsdag 26 juli

Terug vertrekken naar het mooie België

Alle overige informatie kunnen jullie terugvinden in de kampbundel
die online staat in onze Facebookgroep. Indien je nog vragen hebt
over het kamp, laat deze dan zeker weten!
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Mooie plaatje van Tsjechië (in kleur op website)
Český Ráj

Kutna Hora

Dolni Morova
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Praag

Een “guitige” afsluitende cartoon
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Hallo beste Klepperlezers! Wisten jullie al dat ...
✓ … we al heel veel zin hebben in het kamp?
✓ … de givers en jins dit jaar naar het buitenland op kamp
gaan?
✓ … de Zomerbar weer doorgaat dit jaar op 8, 9 en 10 juli?
✓ … er ook een kubbtoernooi op zaterdagmiddag is op de
Zomerbar?
✓ … er ook livemuziek is op de Zomerbar?
✓ … de leiding een volledige dag bezig is geweest met het
schuppen van het zwembad van verwen-je-lijfdag?
✓ … Café Meuris van vroeger nu Café Barlini heet en dat
deze naam afkomstig is van “Bar Lieve en Nico”?
✓ … aanstekers eerder zijn uitgevonden dan lucifers?
✓ … onze scouts een kweekvijver is voor jong talent,
waaronder DJ duo Naakte Lama, DJ duo Ravels Represent,
rapper Fredje en Lil Rat?
✓ … leider Christophe dit jaar 20 jaar in de scouts zit?
✓ … banaan op een pizza funghi wel echt te pruimen is?
✓ … je met een patattenkanon en een tennisraket geen
frietjes kunt maken?
✓ … Walter over Britt heeft gedroomd?
✓ … de scouts dit jaar nieuwe tentbakken, nieuwe sjorbalken
en nieuwe tafels heeft?
✓ … sommige jonggivers met hun poep vast komen te zitten
in badjes water tijdens honkbal?
✓ … dit het laatste wist-je-datje in deze klepper is?
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GEGEVENS LEIDING
Adres

Jachtweg 42c, 2380 Ravels

Website

http://www.scoutingravels.be/

Groepsleiding

Kapoenenleiding

Kw’kesleiding

Jonggiverleiding

Giverleiding

Jinleiding

Karl Aerts, Jachtweg 11, Ravels

0494/68.75.73

Louise De Kinderen, Eigenaarsstraat 22, Ravels

0494/76.70.72

Dries De Bie, Jachtweg 28a, Ravels

0496/35.86.80

Louise De Kinderen, Eigenaarsstraat 22, Ravels

0494/76.70.72

Yari Peeters, Gilseinde 91, Ravels
Yannick van Bavel,
Koning Albertstraat 13a, Weelde
Fien Claessen, Kerkakker 33, Ravels

0495/92.67.77

Dries Janse, O.L.Vrouwstraat 24, Ravels

0494/39.88.42

Hendrik Seurinck, Meiboomlaan 74, Ravels
Vincent Verschueren,
O.L.Vrouwstraat 114, Ravels
Kato Van Criekinge, Klein Ravels 96, Ravels

0479/78.13.27

Eva Dierckx, Gilseinde 67, Ravels

0495/48.74.78

Paulien Bols, Jef van Himbergenlaan 30, Ravels

0470/34.58.58

Christophe Van Dooren, De Linieweg 16, Ravels

0498/44.44.23

Jasper Rens, Weteringstraat 56, Ravels

0492/03.17.01

Louis Swaanen, Klein Ravels 90, Ravels

0474/12.73.15

Mats Van Gils, O.L.Vrouwstraat 79, Ravels

0472/04.00.56

Kato Van der Linden, Berkenlaan 5, Ravels

0468/20.51.23

Lene Dierckx, Gilseinde 67, Ravels

0491/59.07.58

Ferre Van Leeuwen, Warandestraat 14, Ravels

0494/71.90.44

Nick Woestenburg, Klein Ravels 94, Ravels

0487/67.56.46

Tom Van Geldorp, Wierikkenstraat 1, Ravels

0483/70.33.90

Merel Meulders, Meiboomlaan 20, Ravels
Anneleen Ranschaert,
Kampheidelaan 30, Turnhout
Daan Seurinck, Meiboomlaan 74, Ravels

0468/24.07.72

Karl Aerts, Jachtweg 11, Ravels

0494/68.75.73
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0493/65.92.63
0474/64.73.40

0471/32.80.62
0471/40.01.80

0479/03.29.80
0471/22.05.46

POSTER ZOMERBAR
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