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Beste lid, ouders, grootouders, oud-leiding en/of sympathisant, 

 
“DAS Goesting”. Het nieuwe jaarthema! Met veel plezier kunnen we 

zeggen dat het nieuwe scoutsjaar weer van start gaat! Ons 26-
koppige leidingsteam staan weer te popelen om elke zondag van 
14u tot 17u de zotste, avontuurlijkste en plezantste activiteiten 

voor te schotelen. 
Graag willen we toch nog even terugblikken naar ons geweldig 

groot kamp in Beervelde. Veel rondgehangen in Bar EDMA, 

Kapsalon Schari, het Gemeentehuis en in Bakkerij Dilen. Dat hoort 
natuurlijk bij ons thema “Ge zijt van Ravels als…”. Ons kamp was 
gelegen op een prachtige en gigantisch grote locatie, er was 

voldoende verfrissing op de warmste dagen en we zorgden voor 

formidabele activiteiten. Ons kamplied was ook helemaal in thema 
Ravels. Je kent het toch nog wel hè?? We zijn van Ravels en we 

gaan weer los, op den akker van boer Jos. We houden van ons… 
Ook mogen we natuurlijk niet vergeten onze kookouders te 

bedanken voor het fantastische eten! Dankuwel, dankuwel, 

dankuwel om onze maagjes telkens weer op koninklijke wijze te 
vullen! 

Jammer maar helaas nemen we afscheid van stuk voor stuk 
topleiding: Hendrik, Dries, Dries, Vincent en Ferre. We gaan jullie 
echt enorm hard missen! Een dikke merci voor jullie jarenlange 

inzet voor de scouts! Natuurlijk hopen we jullie nog vaak terug te 
zien aan de scoutslokalen! 
Treuren mag, maar niet te veel. Er komt natuurlijk ook nieuwe 

leiding bij. We mogen trots zeggen dat er 7 nieuwe leiding ons team 
komt versterken: Britt, Sander, Wout, Brecht, Stijn, Tiany en Ferre. 

We hebben er alle vertrouwen in dat jullie dit enorm goed gaan 
doen! 
Blader snel door naar de volgende pagina’s om meer te weten te 

komen over onze kampervaringen, spectaculaire verhalen, de 
leukste wist-je-datjes, spelletjes en onze gloednieuwe 

leidingsploeg! Wij staan alvast te popelen om er weer iedere 

zondag in te vliegen!! 
 
 

Een stevige linker, 
De vernieuwde groepsleiding 

Louis en Louise 
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Inschrijvingsprocedure 

De inschrijvingsprocedure is eenvoudig. De leden die vorig jaar 

ingeschreven waren, zullen een mail ontvangen om te betalen.  

Voor de nieuwe leden bestaat het inschrijven uit 3 delen. 

 

1. Gebruiker aanmaken (voor nieuwe leden) 

Vanaf juni 2018 gebruiken wij op onze website een loginsysteem. 

Met dit systeem kunnen wij de privacy waarborgen van onze 

leden in verband met foto’s en gegevens.  

Om een login aan te maken gaat u naar onze website 

‘https://scoutingravels.be’ en klikt u rechts bovenaan op 

‘registreren’. Vul het formulier in en klik op ‘inschrijven’. U 

ontvangt een mailtje om uw gebruiker te bevestigen. 

 
 

2. Leden inschrijven 

Een kind inschrijven voor het nieuwe scoutsjaar doet u door uzelf 

in te loggen op onze website. Hiervoor moet u reeds een 

gebruikersnaam hebben (zie puntje 1 hierboven).  

 

Eenmaal ingelogd klikt u rechts bovenaan op uw eigen 

emailadres. Klik hierna op ‘lid toevoegen’ en volg de instructies. U 

kan meerdere leden toevoegen onder één gebruiker.  

 

3. Betaling 

Bij een correcte inschrijving ontvangt u een email met duidelijke 

instructies omtrent de betaling. Het lidgeld bedraagt €50,00 en 

dient overgeschreven te worden naar het correcte 

rekeningnummer met de juiste gestructureerde mededeling. 

OPGEPAST! Uw kind is pas verzekerd wanneer zowel 

gegevens als betaling in orde zijn! 
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Inschrijvingsdagen en uniformverkoop! 
 

 Speciaal voor onze nieuwe leden, organiseren wij 

inschrijvingsdagen! Op 16 en 23 oktober zit de leiding vanaf 17u 

klaar om alle nieuwe spruitjes in te schrijven. Daarnaast kan ook 

kledij besteld of gekocht worden.  

 

16 & 23 oktober 

 

Vanaf 17.00u  

 

Nieuwe leden inschrijven  

en kleren kopen/bestellen (voor iedereen!) 

 

 

Inschrijvingsgeld moet niet ter plaatse betaald worden, dat 

gebeurt via overschrijving (cfr. supra). Voor kledij en tekens geldt 

hetzelfde. Zie hieronder de prijzen.  

 

Sjaaltje €5,00 

Hemd Kindermaat: €36,50 

Volwassenmaat: €39,50 

Rok of broek Kindermaat: €33,00 
Volwassenmaat: €40,00 

Trui  
(ook kindermaten!) 

€20,00 

T-shirt  €10,00 

 

Ook tweedehandsartikelen te verkrijgen aan de helft van de 
prijs! 
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Deze tekens zijn te koop op de scouts (zie blz.9 over hoe ze op 

het hemd moeten):  

Provincieschildje Antwerpen: 0,75 euro  

België en Europa: 0,60 euro  

Vlaamse leeuw: 0,60 euro  

Belofteteken: 0,60 euro  

Internationaal kenteken: 2,75 euro 
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Het volgend kamp is nog ver af maar toch willen we jullie al 
melden dat de data dit jaar iets anders zullen zijn dan de voorbije 

jaren (zie hieronder).  
Nogmaals een dikke merci aan de plaatselijke landbouwers voor 
de verse eitjes van de Heggehoeve en de (groot)ouders die ons 

voorzien hebben van groenten. Deze zijn van pas gekomen. Onze 
oprechte dank!! 

  

Kampdata 2022:  
Kapoenen: 25 t.e.m. 30 juli 
Kw’kes: 23 t.e.m. 30 juli 

Jonggivers: 20 t.e.m. 30 juli 
jins en givers; nog niet bekend  
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De ‘regels’ betreft onze uniformen zijn als volgt:  
Kapoenen en kw’kes dragen een sjaaltje. Vanaf jonggivers komt 

daar ook een hemd bij. Jongere takken mogen, maar moeten 
geen hemd hebben. Daarnaast kan je ook scoutstruien, 
scoutsbroeken en –rokken bestellen op de dagen van de 

uniformverkoop (13 en 20 oktober). 
Een uniform ziet er liefst zo uit:  
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De tekens op het hemd hangen zo:  

 
Kledij bestellen via onze scouts gaat enkel tijdens de 
uniformverkoop. Als u later nog tekens, broeken, rokken, 

hemden,… wil bestellen, kan dat bij Hopper. T-shirts, truien en 
sjaaltjes van scouts Ravels kunnen ENKEL tijdens de 

uniformverkoop (16 en 23 oktober) op de scouts gekocht worden. 
Hopper levert zijn bestellingen gratis bij de Banier (Turnhout). 
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DAS Goesting!: 
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In onze kreet DAS Goesting refereert DAS uiteraard ook aan onze 

scoutsdas. Deze zien we als het symbool voor ons eigen 
engagement. De betekenis van het woord Goesting spreekt voor 

zich. In 2004 werd Goesting verkozen tot het mooiste woord van 

de Nederlandse taal. 

Met het jaarthema DAS Goesting kiezen we ervoor om stil te 
staan bij de drijvende kracht achter scouting en achter ons eigen 

engagement. Wat motiveert ons? Waarom ga ik naar de scouts? 

Waarom blijf ik naar de scouts gaan? Door hierover na te denken 
en dit bespreekbaar te maken geven we een boost aan onze 

motivatie.  

Zin in Scouting 
Elke scout of gids heeft wel een eigen reden om aan scouting te 
doen. Misschien werd jij wel lid van de scouts om ook in het 

weekend plezier te maken met je klasgenoten. Of wil je graag 
nieuwe vaardigheden ontwikkelen of jezelf beter leren kennen? 

Alles kan en mag bij de scouts!  

Kiezen voor Scouting 
Kiezen om lid te zijn van Scouts en Gidsen Vlaanderen, is een 

bewuste keuze. “scouts of gids zijn” brengt verwachtingen met 

zich mee. Met grote en kleine daden zetten scouts en gidsen zich 
in voor zichzelf, elkaar en de wereld. Samen helpen we bij de 

afwas op kamp, troosten we de leden met heimwee of zetten we 
een financiële actie op voor mensen die extra steun nodig 

hebben. 

Kiezen voor de scouts, betekent misschien wel dat je niet kan 

aansluiten bij de tekenles of de fanfare. Wanneer het 
jonggiverweekend samenvalt met die belangrijke volleybalmatch 
op zaterdag, maak jij zelf de keuze tussen beide. We maken ons 

engagement bespreekbaar en hebben begrip voor elkaars 

prioriteiten. 
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Talenten in de verf 
We ontdekken elkaars talenten. We geven elkaar erkenning voor 
wat we kunnen. We vieren elkaars unieke kwaliteiten bij onze 

belofte, totemisatie en andere rituelen. Appreciatie geeft een 
boost aan onze motivatie. Bij de scouts is het elke dag 

complimentjesdag. 

Scouting doe je samen 

Samen staan we sterker dan alleen. We halen motivatie uit 
elkaars gezelschap en vrolijken elkaar op wanneer het eens 

minder gaat. Onze gezamenlijke successen leiden tot een hechte 
band en vormen de motor voor meer. We maken samen werk van 

een goede groepssfeer, waarin iedereen welkom is. 

Scouts als identiteit 
Lid zijn van de scouts is een deel van je identiteit. Je bent lid van 
een grote groep mensen met gezamenlijke waarden en normen. 

Met ons uniform laten we zien wie we zijn en waar we voor staan. 

Tijdens onze wekelijkse activiteit, op de dag van de 

jeugdbeweging of tijdens een internationale uitwisseling met een 

buitenlandse scoutsgroep. 

Scouting is niet zomaar een hobby. Het is een levensstijl. We 

staan steeds paraat en zetten ons beste beentje voor. Scouts en 
gidsen weten van aanpakken en blijven niet bij de pakken 

neerzitten. Bij de scouts zoeken we naar oplossingen en gaan we 
samen met ons nest, onze patrouille of onze leidingsploeg de 
grootste uitdagingen aan. Hiervan blijven we in ons dagelijks 

leven de vruchten plukken. Scouting is niet voor even, maar voor 
het leven. DAS Goesting! 

 

 

© Scouts & Gidsen Vlaanderen 
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Henk 
 

I’m into folk – The Radios 
 

Gij bent nen echte Seurinck 

Gij hebt echt alle skills 
Helaas verlaat je onze scouts 

Ge had voor elke tak wat wils  

Henk, we gaan u echt missen 
Dus kom maar snel weer langs 

 

De scouts das was u ding  

En ge waart echt onze king 
Het gaat u goe, het gaat u goe 

Onze deur blijft altijd open  
Want we worden u nooit moe 

Het gaat u goe, het gaat u goe 

De scouts da was uw ding  
En ge waart echt onze king 
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Dries DB 

 
Ga met me mee – Bart Van Den Bossche 

 
Frak, er is een tijd  

Van komen en gaan  

De jaren verstreken  
Zo snel en zo gauw  

Gauw en gezwind  

Onbewust en zo vlug  
Vlug naar de scouts  

Wanneer zien we u terug  

 

Want die tijden vervliegen  
Als sneeuw voor de zon  

Als ik denk aan die dagen  
Dat g’ermee begon  

We vullen ons glas  

En drinken op jou  
Wij vullen de jinco  

Dus kom nu maar gauw!  
 

Het was zo goed  

Het was zo fijn  
Bedankt voor die jaren  

Om bij ons te zijn! 
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Dries J 
 

De vriendschapsband - Xink!  
Het begon toen hij een giver was  

De grote liefde, zelfs voor den afwas  

Altijd aanwezig en van de partij  
En ‘t was nog lang niet voorbij  

 

Hey  
Hey  

 

Hij werd wat ouder en de jaren verdoken  

Tot het einde nu is aangebroken  
We gaan u missen, maar onthoud heel goe  

Dit is geen afscheid maar een ‘we love you’  
Een scout in bloed en nieren  

Ja, ge kon iedereen plezieren  

En kijk maar, zo’n schoon vijf jaar  
Djaans we zijn u zo dankbaar!  
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Ferre 

 
Loterij - Lil Kleine ft. Ronnie Flex  

 
Ge zijt een lot uit de loterij  

Gelijk u is er geen kopij  

Elke keer van de partij  
De jinco was echt uw plek  

Fred, ge waart te gek!  

 
Ge zijt nen echte krak, ja gij  

Maar den tijd die vliegt voorbij  

Ge waart er altijd bij  

Zonder u is ‘t maar stil  
Want gij maakt het verschil  

 
Hé Fredje laat u horen  

En spitst is goe uw oren  

Wij gaan efkes eerlijk zijn  
Het valt nie te ontkennen  

Maar zonder uw wordt het wennen  
Met u was ‘t telkens fijn 
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Vincent 

Want er zijn meisjes - Drukwerk 
 

Ja er is leiding die doen het met tegenzin 
D’r is leiding die vinden het fijn 

Maar Vinnie deed het met veel plezier  

Ja de kw’kes, dat was z’n terrein 
Ja de kw’kes, dat was z’n terrein o yeah 

 

Vinnie is ne goeie gast 
En dat werd snel bekend 

Hij was geliefd bij iedereen 

Ja zo ne schone vent 

En ‘s zondags stond hij weer paraat 
Hij zette hem weer op 

Altijd even enthousiast 
Vinnie, ge waart echt top! 

 

Want er is leiding die doen het met tegenzin 
D’r is leiding die vinden het fijn 

Maar Vinnie deed het met veel plezier oh 
Ja de kw’kes, dat was z’n terrein 
Ja de kw’kes, dat was z’n terrein 
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Kapoenenkamp 

 
Dag 1: 

Na lang wachten begon eindelijk het kamp voor de kapoenen. 
Iedereen had er super mega veel zin in. We stonden allen paraat 
als schattige boeren en boerinnen. Na een uur gereden te hebben 

kon het echt beginnen. Maar eerst natuurlijk alle veldbedjes 
klaarzetten. Toen iedereen geïnstalleerd was, gingen we even het 

terrein verkennen. Op scoutskamp zijn er natuurlijk minder regels 

dan thuis, we smulden boterhammen met choco à volonté! In de 
namiddag speelden we memory spelletjes in het bos. Omdat het 
toch nog zooooo warm was, beslisten we om ook waterspelletjes te 

doen. De kapoentjes vonden het al te leuk om hun leiding nat te 

maken, maar dat kregen ze natuurlijk terug!  
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Dag 2: 

We wekten onze kappies om 8u, dat was natuurlijk veel te laat 
want ze waren al van 7u wakker. Ze konden zich dan eindelijk 
klaarmaken en de dag beginnen.  
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Het bloemenmeisje zat met een probleem waar de kapoenen haar 
bij moesten helpen. Deze nacht had het zo hard gewaaid dat alle 

blaadjes waren gaan vliegen van haar 2 lievelingsbloemen... We 
konden door verschillende spelletjes te spelen de blaadjes 
terugvinden! De kapoenen hadden zo hard hun best gedaan en alle 

blaadjes terug hebben gevonden. In de namiddag ging het er ietsje 
viezer aan toe, het was tijd voor de boertige spelen. We speelden 

twister, maar nee hoor… geen gewone twister. Het twister zijl hing 

vol met verf!! Wat een vettige maar leuke boel! Ook durfden er 
enkelen in het modderbad. Iedereen zag zo vies dat we wel 
moesten douchen want zo konden we echt niet  aan tafel...  
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Kan jij de weg vinden naar de circustent? 
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Dag 3: 

Vandaag was het tijd voor de dagtocht. De boswachter nam ons 
mee naar een super groot park. Het was het park van Beervelde. 

Eerst deden we een toertje door het park en kregen we allemaal 
weetjes over het park te horen. Het is er 25 hectare groot en is al 
vanaf 1873 in bezit van dezelfde familie. Sommige kapoenen 

hebben ook meegevaren in een bootje. In de namiddag keerde het 
weer plots om, we besloten om terug naar de kampplaats te gaan. 

Daar hebben we ons geamuseerd met macramé, 

gezelschapsspelletjes en het avondlied leren. Dat kwam later nog 
goed van pas! 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Dag 4 

De vermoeidheid begon bij de kapoenen want deze keer moesten 
we ze echt  wakker maken en zaten ze niet klaarwakker in hun bed. 
Ze waren zelfs zo verward dat sommige kapoentjes tegen leider 

Dries ‘papa’ zeiden!   Toen ze echt wakker waren mochten ze hun 
tas maken, want het was vandaag tijd voor de groepsdag!  
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Toen we naar het zwembad wilden vertrekken, checkten we voor 

de zekerheid nog even alle tassen. Al een geluk! Want in je blootje 
zwemmen mocht niet hoor!! Toen we aankwamen bij het zwembad 

speelden we eerst nog wat typische pleinspelletjes zoals dikke 
Bertha, dunne Bertha, kat en muis en zoveel meer. Eenmaal binnen 
in het zwembad zagen we hoe cool het was! Er waren 3 glijbanen, 

2 wildwaterbanen,... We hebben er ons rot geamuseerd! In de 
avond hebben we nog goed gedanst op ons disco feestje, er waren 

zelfs ook snoepjes!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 5 

Daar was hij dan, de allerlaatste volledige dag van het kamp. 
Vandaag stond alles in thema van het kampvuur. Dansjes 

voorbereiden, goede moppen verzinnen en het avondlied nog eens 
herhalen. Na het lekkere eten van onze kookouders hebben we met 
alle kapoenen gedanst op het liedje Snollebolleke! De jongens 

hebben iedereen laten lachen met hun super grappige moppen! 
Ook hebben we het avondlied met z'n allen gezongen, zelfs hulp 
van de leiding was niet meer nodig. Wij zijn zo trots op de kapoenen 

dat ze het volledig kennen! Na het leuke toneeltje was het al erg 
laat dus zijn we meteen in ons bedje gekropen. 
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Dag 6 

Vandaag was het dan écht de laatste dag. We hebben eerst de 
kapoenentent opgeruimd en leeggemaakt. Alle veldbedjes terug uit 

elkaar halen en er op toekijken dat (alle) spulletjes terug mee naar 
huis gingen was onze missie. Daarna speelden we nog een spel 
a.d.h.v. een kaart, zo konden de kapoenen hun kampaandenken 

vinden. Met wat extra hulp van ons heeft iedereen zijn/haar kaartje 
gevonden en gelezen! Jullie hebben het kaartje toch nog 

hé? Waneer we onze buikjes nog aan het vullen waren zagen we al 
wat ouders toekomen. We hebben met heel de scouts nog 1 keer 
het kamplied gezongen en dan was het tijd om naar huis te gaan. 

Hoewel het een GE-WEL-DIG kamp was, waren de kapoentjes toch 
weer blij om hun mama’s en papa’s terug te zien. 
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Lieve kapoentjes, 

Wat hebben we een enorm leuk kamp gehad zeg!! Wij willen jullie 

ontzettend hard bedanken voor het leuke jaar! We hopen dat 
jullie het net zo tof als ons vonden en dat we jullie volgend jaar 
weer terug zien!  

Dries, Fien, Louise, Yannick en Yari 
 

Kan jij alle beroepen vinden? 
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Verbind de bolletjes en kleur de tekening mooi in.  
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Leidingsvoorstelling 
Beste kapoentjes en ouders, 

 
We gaan weer van start met het nieuwe scoutsjaar! Het zal weer 
een jaar vol zotte activiteiten en bovenal veel plezier worden! Wij, 

de nieuwe kapoenenleiding, verheugen ons erop om veel 
kapoenen terug te zien en nieuwe kapoenen te verwelkomen! 

Daarom geven we een kort woordje uitleg over wat jullie volgend 

jaar allemaal kunnen verwachten. 
 
Elke week is er op zondag een mega toffe activiteit voorzien van 

14 tot 17 uur (soms ook op een vrijdag- of zaterdagavond). Wat 

we dan ongeveer gaan doen kan je elke week terugvinden op 
onze website scoutingravels.be. 

 
Alle kindjes uit het eerste en tweede leerjaar zijn welkom aan 

onze scoutslokalen om een hele namiddag lang te ravotten en 

veel vrienden te maken.  
 

Omdat het voor velen van jullie nog nieuw is, mogen jullie  
allemaal 2 à 3 namiddagen komen kijken of de scouts iets voor 
jullie is. Toch is het wel aangeraden om je hierna zo snel mogelijk  

in te schrijven, want anders ben je niet verzekerd. 
 
Als jullie nog vragen hebben, mogen jullie altijd contact opnemen  

met jullie nieuwe, enthousiaste leiding. Onze contactgegevens 
kunnen jullie terugvinden op de achterkant van deze Klepper en 

op onze website. 
 
Een stevige linker van jullie beestige kapoenenleiding, 

(die je leert kennen op de volgende pagina’s, spannend…) 
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Hier zijn we dan…  
JULLIE NIEUWE LEIDING!!! 
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Naam: Kato aka Tracker 

Leeftijd: 20 jaar 

Hobby’s: zoals echte 
padvinders op avontuur 
gaan in het scoutsbos 

en dat het liefst met 
jullie! 

Lijflied: In het oerwoud 

- Samson & Gert 

Talent: de weg 

terugvinden in de grote 
wildernis 

 Bijzonder weetje:         

Ooit ben ik eens het 
noorden kwijt geraakt, 
sindsdien heb ik altijd 

mijn kompas op zak. 
 

 

 

 

 Naam: Lene maar 

sommigen noemen mij 
Rubble 

Leeftijd: 19 jaar 

Hobby’s: De zotste 

dingen bouwen!  

Lijflied: Kunnen wij het 
maken - Bob De Bouwer 

Talent: Nooit iets stuk 

maken! 

Bijzonder weetje: Ik 
ben dol op 

snowboarden!  
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Naam: Leentje aka Skye 

Leeftijd: 22 jaar 

Hobby’s: Het liefst vlieg 
ik in mijn vrije tijd met 
mijn helikopter!  

Lijflied: Helikopter - 
Gebroeder Ko 

Talent: Ik kan super goed 

backflips doen!  
Bijzonder weetje: Wist 

je dat ik Skye heet omdat 
ik graag in de lucht vlieg 

met mijn helikopter? 

(Skye betekent lucht in 
het Engels!) 

  

 

 

 

 

 

 

     Naam: Brecht aka Chase 

Leeftijd: 18 jaar 

Hobby’s: In mijn vrije 

tijd vang ik boeven en 

speel ik met mijn 

vriendjes! 

Lijflied: Bij de politie - 

K3 

Talent: Ik ben atletisch 

en kan super snel rennen 

Bijzonder weetje: Ik 

heb mijn eigen 
politiewagen en ben 

allergisch voor katten. 
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Naam: Sander aka 
Marshall    

Leeftijd: 18 jaar 

Hobby’s: ik blus vuren 
groot en klein en op de 

scouts wil ik samen met 
juliie zijn.                           

Lijflied: Bij de 

brandweer - Samson & 
Gert                                       

Talent: Ik kan heel 
hoog klimmen als ik 

iemand moet redden.  

Bijzonder weetje: Ik 
heb altijd een   
brandblusser bij de hand 

 

 
  

Naam: Karl “Koerel” aka 
Carlos 

Leeftijd: 22 jaar 

Hobby’s: Ik ben een 
echte ontdekker. Samen 
met Tracker doorkruis ik 

de jungle op zoek naar 
dieren en schatten.  
Lijflied: Wij zoeken een 

schat - Kabouter Plop  

Talent: Ik kan altijd de 

weg vinden. Zelfs zonder 

kompas, zonder kaart, 
zonder gsm en in het 

donker. 

Bijzonder weetje: Ik heb 

ooit één keer mijn hoed 

niet opgehad, weet jij    

wanneer dit was??? 
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Kw’keskamp 

 
Op vrijdag 22 juli kwamen de kw’kes toe op de wei van boer Jos 

(of was het toch Luc 😉?). De kw’kes kregen de mogelijkheid om 

het kampterrein al deftig te verkennen met een grote 

fotozoektocht! Met heel wat mooie plaatjes tot gevolg… 

 
 

 

De tweede dag zat vol typische scoutsspelletjes die we de hele 

dag op het gigantische terrein speelden zoals een 
laddercompetitie en een puzzelspel. ’s Avonds was het echter een 
beetje anders. We besloten terug te gaan naar de oorspronkelijke 

routes van Scouting Ravels en ons eenmalig op te splitsen in een 

meisjes -en jongensgroep. De girls hielden zich bezig met 
armbandjes maken en maskertjes terwijl de boys verschillende 

ruige spelen aan het beoefenen waren, maar zelfs zij konden de 
verleiding niet aan om ook eens zo’n maskertje te proberen… 
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Een dag later vertrokken we met de kw’kes voor de eerste keer 

na 2 jaar nog eens op tweedaagse! Na een groot stadsspel in het 

centrum van Lokeren gingen we naar onze verblijfplaats bij een 
boer in Lochristi. Alle kw’kes konden heel gezellig samen slapen in 

de hooistal van deze boer.  
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Eenmaal we terug op de kampplaats aankwamen, speelden we 
nog veel spelletjes en hielden we een grote casinoavond! De 

kw’kes moesten elk een date regelen en kregen samen in het 
begin van de avond een budget dat ze konden inzetten bij de 
verschillende spelletjes. Echter zijn de meesten vrij blut terug 

naar bed moeten keren… Bovendien was het een heel unieke 
avond omdat onze lieve kookouders speciaal voor ons 

koekjestaart hadden gemaakt ter viering van de drie jarige kw’kes 

tijdens kamp!  
 
 

 

 

Ook losten we een groot mysterie op tijdens het spel Cluedo. We 

speelden in teams tegen elkaar in het bos. Door middel van 
opdrachten kregen de kw’kes tips om de moord op te lossen. 
Door goed samen te werken was het ze gelukt om de 

moordenaar, de plaats en het wapen te achterhalen!  
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De laatste dag bereidden we 

het kampvuur voor door hout 
te sprokkelen, dansjes en 
moppen in te oefenen alsook 

al een beetje op te ruimen. De 
laatste avond was het 

natuurlijk showtime na een 

lekkere BBQ. De kw’kes 
haalden alles uit de kast voor 
topdansjes -en moppen. Van 

tringen met de fiets bel-bel tot 

een dode bok. Alles kwam aan 
bod en we hadden een leuke 

en gezellige avond.  
 

 

 
 

 
Wist-je-dat.. 

 We bij de kw’kes met een playboy zitten?  

 Er 3-jarigen waren bij de kw’kes op kamp?  

 Bijna iedereen een gezichtsmasker opgedaan heeft?  

 We een stadsspel in Lokeren gespeeld hebben?  

 We een nieuw koppeltje onder de kw’kes hebben sinds het 

kamp? 

 Leiding Dries volgens de kw’kes de strengste leiding is? 

 De kw’kes niet zo goed met geld kunnen omspringen? 

 Het nachtspel verstoord was door een Chiro die onze vlag 

wou pikken? 
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Nieuwe leiding 

 

 

Welkom in Smurfenland …. 

Welkom allemaal! 

 

 

Dag lieve kw’kes,  

Eindelijk kan het nieuwe scoutsjaar weer van start gaan! Hebben 

jullie er ook al zoveel zin in? Wij alvast wel! Het belooft een jaar 

vol spelletjes, plezier, mooie vriendschappen en zoveel meer te 
worden!  

We heten jullie alvast van harte welkom in ons smurfendorpje, 
het land van pracht en praal! Hier leven we samen met al onze 

smurfenvriendjes en beleven we de zotste avonturen. Je moet 

natuurlijk wel goed opletten dat Gargamel en Azraël je niet te 
pakken krijgen… dus houd altijd een oogje in het zeil!  

Op de volgende pagina’s kan je ons alvast beter leren kennen.  

Kusjes van jullie nieuwe leiding xxx 

 

P.S.: Houd het weekend van 4 tot en met 6 November zeker vrij 
;) 
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Naam: Mats Van Gils 

Smurfen naam: Grote smurf 

Totem: Beheerste schildpad 

Aantal jaren leiding: 5e jaar 

Hobby’s: Scouts 

Favoriete ijssmaak: Stracciatella 

Drinken liefst met of zonder 

ijsblokken: Liefst mijn drinken ‘on the 
rocks’ 

Favoriete paddenstoel: Champignon 

Hoe snel een glas waterleegdrinken: 
3,84 seconden 

 

 

 

 

Naam: Nick Woestenburg 

Smurfen naam: Leger smurf 

Totem: Impulsief nijlpaard (dramatic 
nailhorse)  

Aantal jaren leiding: 5e jaar 

Hobby’s: Scouts 

Favoriete ijssmaak: Koekjes 

Drinken liefst met of zonder ijsblokken: 

Met gesmolten ijsblokjes 

Favoriete paddenstoel: Die rode met witte 

stippen 

Hoe snel een glas water leegdrinken: 
1,71 seconden 
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Naam: Fien Claessen 

Smurfen naam: Smulsmurf 

Totem: Behulpzame lassie 

Aantal jaren leiding: 2e jaar 

Hobby’s: Tennis en Scouts 

Favoriete ijssmaak: Smurf, 

duhh 

Drinken liefst met of 
zonder ijsblokken: Met! 

Favoriete paddenstoel: 

Zwam 

Hoe snel een glas water 

leegdrinken: 4,21 seconden  

 

 

 

Naam: Britt Exelmans 

Smurfen naam: Smurfin 

Totem: Zonnige chinchilla  

Aantal jaren leiding: 1e jaar  

Hobby’s: Acro & scouts 

Favoriete ijssmaak: Speculaas  

Drinken liefst met of zonder 

ijsblokken: Met ijsblokjes  

Favoriete paddenstoel: 

Eekhoorntjesbrood  

Hoe snel een glas water 
leegdrinken: 3,88 seconden  

 

 

 



 KWKES 

 

  40 

Naam: Ferre Van Ginhoven 

Smurfen naam: Schildersmurf 

Totem: Avontuurlijke slingeraap 

Aantal jaren leiding: 1e jaar  

Hobby’s: Voetbal, scouts en 
schilderen 

Favoriete ijssmaak: Speculaas 

Drinken liefst met of zonder 
ijsblokken: Met ijsblokjes  

Favoriete paddenstoel: 

Portobello 

Hoe snel een glas water 

leegdrinken: 5 seconden 

 

 

Naam: Stijn Proost 

Smurfen naam: Brilsmurf 

Totem: Dromerige panda 

Aantal jaren leiding: 1e jaar  

Hobby’s: Scouts 

Favoriete ijssmaak: Vanille 

Drinken liefst met of zonder 
ijsblokken: Met ijsblokjes  

Favoriete paddenstoel: 
Oesterzwam 

Hoe snel een glas water 

leegdrinken: 3,54 seconden 
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Naam: Louis Swaanen  

Smurfen naam: Knutselsmurf 

Totem: Avontuurlijke 

steenarend  

Aantal jaren leiding: 5e jaar  

Hobby’s: scouts & 

muurklimmen  

Favoriete ijssmaak: Citroen  

Drinken liefst met of zonder 

ijsblokken: Met ijsblokjes  

Favoriete paddenstoel: 
Truffel 

Hoe snel een glas water 
leegdrinken: 4,52 seconden 

 

Nu jullie ons allemaal al een beetje kennen zijn we helemaal klaar 
om er een fantastisch jaar van te maken! Wij hebben er alvast 

heel veel zin in! 
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Vind jij alle verschillen? 
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Hoe fanatiek ben jij als scout? Doe de quiz!           

Omcirkel het cijfer dat voor jou van toepassing is en tel nadien je 

score op! De resultaten vind je op de volgende pagina!  

0 = absoluut niet  4 = heel zeker! 

 

1) Ik kom elke zondag naar de scouts (ook als mijn leeftijdsgenootjes niet 

kunnen). 

0 – 1 – 2 – 3 – 4  

 

2) Ik heb elke scoutsdoop al meegedaan. 

0 – 1 – 2 – 3 – 4  

 

3) Ik vind het niet erg om vies te worden tijdens ruwe scoutsspelen. 

0 – 1 – 2 – 3 – 4  

 

4) Scoutsstoemp is mijn lievelingseten op kamp. 

0 – 1 – 2 – 3 – 4  

 

5) Mijn beste vrienden zijn die op de scouts. 

0 – 1 – 2 – 3 – 4  

 

6) Ik ben allesbehalve een opgever. 

0 – 1 – 2 – 3 – 4  

 

7) Scoutskamp is het hoogtepunt van de zomervakantie. 

0 – 1 – 2 – 3 – 4  

 

8) Als ik later groot ben, wil ik leiding worden. 

0 – 1 – 2 – 3 – 4  

 

9) Als er een kamplied op de radio komt, zing ik altijd uit volle borst de 

scoutsversie ervan. 

0 – 1 – 2 – 3 – 4  

 
10)  Na scoutskamp kan ik niet wachten tot de foto’s op de website komen om 

alle leuke herinneringen nog eens op te halen. 

0 – 1 – 2 – 3 – 4  
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RESULTATEN: 
 
 Zeer gepassioneerd 

score 40 t.e.m. 30 

 

Jij kan jezelf een échte scout noemen! De passie druipt er van af. Je bent 

gedreven en aanwezig. Daarnaast haal je boordevol plezier uit elke activiteit 

en kan je met iedereen goed overweg. Bovendien is scoutskamp de hoofdact 

van jouw zomervakantie. 

 

 

 Behoorlijk fanatiek  

score 29 t.e.m. 20 

 

Scouts kent een belangrijke plek in je leven. Je bent gemotiveerd en zult niet 

snel opgeven. Je verkiest frietjes waarschijnlijk boven scoutsstoemp maar 

dat verandert niets aan jouw enthousiaste inbreng. Verder noteer je 

scoutskamp al vroegtijdig in je agenda zodat het aftellen kan beginnen! 

 

 

 Passie met mate 

score 19 t.e.m. 10 

 

Je komt graag naar de scouts, maar het liefst als je hechte vrienden ook mee 

gaan. Je aanwezigheid zorgt voor een vrolijke sfeer. De kampliederen gaan 

je niet al te goed af maar de mooie kampherinneringen zullen je wel altijd 

bijblijven.   

 

 

 De mama is iets meer gepassioneerd  

score minder dan 10 

 

Jouw passie is nog niet helemaal tot z’n recht gekomen. Je blijft al wel eens 

graag in de zetel hangen op een zondagnamiddag in plaats van naar de 

scouts te gaan. Maar als je er eenmaal bent, mits een extra duwtje in de rug, 

ben je het enthousiasme zichzelf!   
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Jonggiverkamp 

 
Dag lieve jonggivers,  

 
Hopelijk zijn jullie al bekomen van ons zotte kamp! 
Met heimwee kijken we terug op ons te gekke avontuur in 

Beervelde, Gent en omstreken.  
 

We hebben gezweet en gezwoegd, gepuft en gestreden maar 

vooral veel kilometers op ons fietske gereden.  
We hebben gelachen en gejuicht, gegierd en gebruld en zo ons 
kamp rijkelijk gevuld!  

 

Wij blikken graag nog even terug op enkele onvergetelijke 
kampmomenten! Jullie waren fantastisch! Dikke merci!  

 
Veel groetjes, 

Louis, Mats, Christophe, Jasper, Lene en Kato 
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De heenrit 

Men voorspelde dinsdag 19 augustus zo’n 38°C! We vertrokken 
dus al vroeg op het kerkplein om de hitte voor te zijn. Het was 
een race tegen de tijd want elk uur steeg de temperatuur met 

5°C! 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
Iets na de middag kwamen we aan in Schilde, waar we meteen 

het water opzochten voor verfrissing. De zwemvijver in 
Boekenberg liet ons niet toe wegens gebrek aan strakke 

zwembroeken maar dit hield ons niet tegen. Al snel reageerde een 

lieve dame op ons verzoek om verfrissing in de “Ge zijt van 
Schilde als…”-groep. We mochten met de hele groep in haar 

zwemvijver een frisse duik nemen. 
 
Overnachten mochten we bij het ijssalon ‘Mama Canlinka’.  

We zijn daar met ons gat in de boter gevallen! In de avond 
werden we getrakteerd op een vers ijsje naar keuze en de 
volgende ochtend schoven we onze voetjes onder tafel, gevuld 

met pistolets, koffiekoeken, allerlei beleg en verse aardbeitjes!  
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Na een mooie fietstocht door het pittoreske Sint-Niklaas kwamen 
we aan bij ons kampterrein. We installeerden ons en schoven 

onze voetjes onder tafel voor lekkere wrap’kes. Na een gezellig 
avondspelletje kropen we uiteindelijk ons bedje in. 
 

Sjorren! 

1, 2, 3,... GOOO! Dag 3 van ons 
kamp, we hadden dan al 2 zware 

fietsdagen achter de rug maar er 
moest hard gewerkt worden. Met de 
volledige groep sjorden we er op los!  

 
En jaja, onze kerk kreeg al snel vorm. 
Met vooraan een toren gevolgd door 

een schip waar we tafels en banken  
in sjorden om op te eten vanop zo’n 3 meter hoog.  

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
Uiteraard stond er naast sjorren 

nog meer op de planning. In de 
avond ontdekten de jonggivertjes 

de karaoketent achter de 

container. Die hebben we dan 
volledig ingepalmd! 
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3-daagse in Gent 

 
DAG 1: de fietstocht  

Deze dag begon met sjorren, net zoals de vorige. De laatste 
knopen werden gelegd, de wijzerplaat werd omhoog gehesen en 
het “schip” van de kerk werd voorzien van een 10m lange tafel, 

die van het laatste avondmaal was er niets tegen. Na het eerste 
middagmaal in onze magnifieke kerk vertrokken we met onze 

stalen ros naar Gent City. Omdat onze fietsbenen in vorm waren, 

besloten we een omweg te maken langs de haven van Gent, een 
goed excuus om voor de 2de keer gebruik te maken van het 
veerpont. Eenmaal aangekomen, begonnen onze buikjes te 

grommen. Maar niet getreurd want daar waren onze geweldige 

kookouders al met een uitgebreid diner. Na het avondmaal was 
een spannend moment aangebroken. Alle jonggivers, jong en 

oud, moesten voor de eerste keer in hun carrière een slaapplaats 
gaan zoeken, en dat nog wel in een dichtbebouwde stad. In 3 

groepjes vertrokken ze er op uit. En ja hoor, al snel werden er 3 

huizen gevonden waar ze konden overnachten. Eén groepje had 
zelfs een huis met zwembad kunnen bemachtigen waar natuurlijk 

optimaal gebruik van werd gemaakt. 
 

 
DAG 2: kajakken en Gentse Feesten  

Na een ontbijtje op de parking van de lokale Delhaize zijn we 
terug op zoek gegaan naar een nieuwe slaapplaats voor de 
volgende nacht, deze keer ging het zoeken naar het slaapplaats 

iets moeilijker dan de vorige nacht…  
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Sommigen onder ons moesten zelfs een toneeltje doen voordat ze 

mochten blijven slapen. Daarna zijn we gaan kajakken in het 
centrum van Gent, bij sommige ging dit vlot maar bij anderen iets 

minder…  
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
We peddelden langs bekende monumenten en plaatsen in Gent.  

’s Middags parkeerden we onze kajaks aan het Gravensteen om 

heerlijk te lunchen. Verder tijdens onze tocht hadden we de keuze 
om een kortere of een langere avontuurlijke route te nemen. 

Zoals echte scouters die we zijn, kozen we voor het avontuur. Er 
was zelfs een glijbaan waar we met de kajak af moesten. Het was 
hierbij belangrijk dat je van te voren heel hard peddelde omdat je 

kletsnat zou worden, sommige gemotiveerde jonggivers 

begonnen zelfs al te peddelen in de tunnel. 😉 Na de lange 

kajaktocht bestelden we heerlijke pizza’s. In de avond was het 
dan tijd om de Gentse feesten onveilig te maken.  

 

 
 

DAG 3: zwemmen @Blaarmeersen  
Nadat alle groepen terug herenigd waren, vertrokken we naar het 
park van Gent. Hier konden we ontbijten en Joppe blijkbaar 

Jasper inmaken met schaken. Hierna fietsten we naar onze laatste 
bestemming van het 3-daagse, de Blaarmeersen. Na een hele 

middag daar te vertoeven, konden we weer de fietssnelweg op 
richting ons stekje in Beervelde. 
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Maria waken 

 
Nadat de beentjes waren hersteld van ons 3-daagse, vlogen we er 

weer in met vele spelletjes op ons kampterrein. Tijdens levend 
doolhof kwamen we er achter sommigen heel ver kunnen 
springen en anderen echt niet op een touw kunnen balanceren. 

Na de middag bezochten we het park van Beervelde voor een 
geweldig smokkelspel.  

Die nacht was het Maria waken. De jogi’s moesten heel de nacht 

een vuur aanhouden.  
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
Ruige spelen & watercantus 

Trekken, sleuren en ‘perzik’ roepen, dat zijn ruige spelen. Na de 
middag waren de weergoden ons niet zo goed gezind, maar dat 
lieten we niet aan ons hart komen. Met héél veel water en leuke 

liedjes was de sfeer verzekerd! Na het avondeten (en de afwas) 
deden we nog een quiz om de kennis van onze leden te toetsen. 
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‘Time flies when you’re having fun’ en dat begonnen we te 

merken…  
 

Groepsdag en scoutsstoemp 
De groepsdag brak aan. Na het ontbijt begonnen de wagens en 
fietsen te vertrekken naar Lago Gent waar we in de voormiddag 

het groepsgevoel hebben gekoesterd met de massaspelen. Na de 
middag werd heel de meute van Scouting Ravels losgelaten in het 

zwembad. Na meer dan 60 keer van de wildwaterbaan, 30 keer 

van de glijbanen en 40 scheten in het bubbelbad was de tijd rijp 
om terug naar de kampplaats te gaan. Natuurlijk vond niemand 
dat zo erg want we wisten wat er op de menu stond; 

SCOUTSSTOEMP!!!! 

 

 

Kampvuur + opruim 

Deze dag startten zeer speciaal, met sessie ochtendgymnastiek 
van Christophe (geen beelden van). Na het ontbijt kwam het 

schokkende nieuws dat het tijd was om onze kerk af te breken (je 
kan deze gelukkig terug vinden in 3D op de website).                          
We studeerden onze act voor het 

kampvuur in en voor we het 
wisten zaten we al aan de BBQ. 
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Het zit er op 

Bij het krieken van de dag werden de kleren weer bij elkaar 

gezocht en in de rugzakken gepropt, het moest snel gaan want 

niet veel later haalden we de tenten van de jonggivers neer. Toen 
die klus geklaard was, werd ook de groepssjorring afgebroken 
waarna het stilaan tijd was voor het middageten. Jammer genoeg 

stonden jullie ouders er en was het tijd om afscheid te nemen. 

 

 
 
 

 
Dit kamp werd mede mogelijk gemaakt door ‘LOUISE’ bronwater. 

Met dank aan Colruyt Group. 
 
 

Stay hydrated guys! 
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LEIDINGSVOORSTELLING 

 
Dag ploppertjes allemaal, 

 
Vandaag hebben de leiding-kabouters heel de dag samen gezeten 
om voor jullie een top kabouterscoutsjaar voor te bereiden, maar 

dit ging niet zonder slag of stoot. En nu zullen jullie wel denken, 
waarom hebben de leiding-kabouters heel de dag samen gezeten 

om het kabouterscoutsjaar voor te bereiden en waarom ging dit 

niet zonder slag of stoot? Nou, dat zullen we eens vertellen. Het 
begon allemaal op een zonnige zaterdag in de scouts-melkherberg. 
Al de leiding-kabouters waren er druk aan het discussiëren en dat 

kwam door kabouter Klus. Hij vertelde weer allemaal dingen die wij 

niet konden geloven. Zo zei kabouter Klus dat hij de beste leiding-
kabouter was van het hele scoutskabouterbos. Maar dit klopt 

natuurlijk niet, want alle leiding-kabouters zijn even goede leiding!  
Desalniettemin heeft iedere leiding-kabouter wel een groots talent. 

Nu heeft het voorbereiden van het kabouterscoutsjaar wel heel erg 

lang geduurd dit jaar, en dit was omdat we ieders zijn talent wilde 
achterhalen. Al was dit bij enkele leiding-kabouters wel heel 

gemakkelijk. Zo kan kabouter Kwebbel bijvoorbeeld heel goed 
praten, maar dat is niet haar grootste talent. Haar grootste talent 
is namelijk papier scheuren, er is geen kabouter in het 

scoutskabouterbos dat dat zo goed kan als haar. Kabouter Lui kan 
buiten heel goed slapen ook nog iets anders heel goed. Hij is 
namelijk de allerbeste in vier-op-een-rij. Maar het verhaaltje wordt 

nu al wel een beetje lang en we willen niet alle talenten al verraden. 
Als je wilt ontdekken wat de andere talenten zijn van de overige 

leiding-kabouters dan moet je zeker eens naar de scouts komen!!! 
Wij, de leiding-kabouters, hebben alvast heel veel zin in het nieuwe 
scoutsjaar!!!!  

 
Zo, dan gaan we nu naar scoutskabouterdroomland en jullie weten 

het!  

 
PLOPPER DE PLOPPER DE PLOP 
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Naam:  Kabalter Kwebbel 

Bijnaam  Kato-Koi-Van Criekinge 

Totem: Opgewekte staartmees  

Lievelings-
paddenstoel: 

Elfenbankje  

Lievelingsdrank:  Plopmelk 

Lievelingseten:  Plopkoek 

Lievelingsliedje: Sjoebidoebidabidee 

van mijn vriend  
Plop   

Aantal jaar leiding: 5 jaar  

Hobby’s: Scouts,  

kwebbelen en  

dansen  

Quote: Als je vindt  

dat ik te veel praat,  
laat het me dan weten. 
Dan kunnen we erover 

praten.  

 

 

Naam:  Kabalter Smal 

Bijnaam  Tom - Ajoena - Van 

Geldorp 

Totem: Doordachte saki 

Lievelings-
paddenstoel: 

een vers puntig kaalkopje 

Lievelingsdrank:  Plopmelk  

Lievelingseten:  Plopkoek  

Lievelingsliedje: Klus heeft dat gedaan 

(sublinerz bootleg) 

    Aantal jaar  

         leiding: 

4 jaar 

 
 

 
        Hobby’s: 

Scouts! (en soms een 
plaatje draaien) 

Quote: Ge kunt kabouter klus 

scheren, maar daarmee 
kan em nog ni kaarten. 
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Naam:  Kabalter Smul 

Bijnaam  Tiany De Keer 

Totem: Spitse bosbok 

Lievelings-

paddenstoel: 

Een papagaaizwammetje 

Lievelingsdrank:  Plopmelk 

Lievelingseten:  Plopkoek 

Lievelingsliedje: De regendans van 

kabouter Plop 

Aantal jaar leiding: 1e jaar 

Hobby’s: Scouts en voetbal 

Quote: Beter 1 taart in  
de hand dan  

10 bij de  
bakker ;) 

Naam:  Kabalter Lui 

Bijnaam  Daan – Danny - Seurinck 

Totem: Sfeervolle beloega 

Lievelings-
paddenstoel: 

Eekhoorntjesbrood 

 
Lievelingsdrank:  

Plopmelk 

Lievelingseten:  Plopkoek 

Lievelingsliedje: Kabouter Plop - 
Kaboutercarnaval 

           Aantal jaar 
             leiding: 

5e jaar 

            Hobby’s: Scouts en voetbal 

            Quote: Geluk zit van binnen. Dat 

is de reden waarom het 
laten van een scheet zo 
geweldig is. 
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Naam: Kabalter klus 

Bijnaam: Wout – walter – Learemans 

Totem: Energieke Gnoe 

Lievelings-
paddenstoel: 

Oorlepelzwam 

Lievelingsdrank: plopmelk 

Lievelingseten: Plopkoek 

Lievelingsliedje: De Ganzenpas (Sublinerz 
Bootleg) 

Aantal jaar 

leiding: 

1e jaar 

Hobby’s: Scouts, klussen 

Quote: Al draagt Kabalter Smal een 
ring, het is en blijft een lelijk 
ding 

 

 

 
  

           Naam:  Kabalter Plop 

           Bijnaam  Christophe – Krikke – Van 
Dooren 

    Totem: Hulpvaardig penseelaapje 

    Lievelings-      
    paddenstoel: 

Van die witte die we wel 
eens bij een eitje doen. 

TIP: kruidenboter er in en 
op de BBQ 

      Lievelingsdrank:  Plopmelk 

      Lievelingseten:  Plopkoek 

      Lievelingsliedje: Slaapliedje 

    Aantal jaar  

    leiding: 

9ste jaar :o 

   Hobby’s: Scouts, spelen met alles 
wat een stekker heeft en 
ICT 

    Quote: “en jullie weten het, tot 

de volgende keer!” 
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Givers! Onze favoriete pubers van Ravels en omstreken! Wat een 

jaar en wat een kamp hebben we gehad! Vanaf het prille begin op 
de startdag, waar jullie te horen kregen hoe geweldig jullie 

nieuwe leiding was, tot ons emotionele afscheid op het groot 
kamp was het een heuse rollercoaster. En wat zijn we gegroeid 
als groep, of nog zo van die emotionele nietszeggende zooi… . 

Soit! We hebben het goed gehad! Ons kamp was in bij momenten 
misschien niet het perfectste, het warmste, het zwoelste, het 

noem het allemaal maar op, maar wij vonden het fantastisch leuk 

met jullie en gaan het alleszins niet vergeten. Hopelijk jullie ook 
niet, en anders probeer je het dagboek maar te ontcijferen 
hieronder. Ajoen, Frut, Weerol Meerol and Michel DEFINITIEF 

OUT! (Allez, die 3 gasten dan toch 😉) 
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Hierna ontbraken er een paar dagen in ons dagboek, maar we 

sluiten daarom af met een paar wist-je-datjes over ons kamp! 
 

Wist je dat: 

… de givers dit jaar met 23 + 4 leiding op kamp waren. 

… een sandwich met choco tussen je fietsketting draaien kan 

zorgen voor problemen 

… Wannes Seurinck zijn tent meermaals op wonderbaarlijke wijze 
plat lag ’s nachts 

… en de leiding hier niets van af wist! 

… we alles tezamen een dikke 350 km hebben gefietst! 

… en de allerlaatste dag gewoonweg 100 km deden! 

… wij nog altijd heel trots zijn omdat jullie elkaar zo goed 
ondersteunden tijdens het fietsen! 

… de givers verschoten hoeveel en hoe goedkoop eten je kan 

kopen als je geen A-merken kiest 

… we ons eigen potje kookten met gamellen op gasvuurtjes! 

… we altijd op stipte uren aten en dit dus nooit extreem laat of 
vroeg was 

… we zotte vlaggen hebben meegenomen uit het verre Frankrijk 

… Nick en Tom het Guinness World record hebben verbroken van 
om ter snelste een fietsband plakken!! 

… We jammer genoeg veeeeeel fietspech hadden  

… Merel in de laatste 7 km nog tegen de grond is gegaan 

… we ons rot hebben geamuseerd!!!!! 

… jullie leiding jullie een klein beetje gaat missen!!! 

 
Uitspraken van de givers onder het motto: “er bestaan geen 

domme vragen” 

- Wat voor weer gaat het worden als we aankomen op groot 

kamp? (op de eerste dag van ons kamp) 

- Gaan we naar de Delhaize, de Aldi of de Lidl?  

- Leeeeiding, is het nog ver? (na 5 min fietsen) 

- Heeft deze camping maar 2 sterren?  
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Breng jij Wannes terug naar zijn rugzak? 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 



 GIVERS 

 

  69 

En dan nu: het antwoord waar jullie al weken op wachten, de 

oplossing van ons spel waar jullie al zeker 20 opdrachten voor 
volbrachten, de vraag die al een maand in ieders hoofd spookt… 

Wie is jullie nieuwe leiding? 
 
Awel hier zijn we dan: Yari, Eva, Louise en Merel!!!!!! 

Jawel ge ziet da goe, 4 vrouwkes! En nie de minste zelle, 4 grave 
foorwijfkes die leven voor de kermis en alles er rond. De kermis is 

onze passie, ons levenswerk! Maar daarnaast beginnen wij dit jaar 

aan een nieuw avontuur samen met jullie. Wij zijn namelijk 
verkozen tot de nieuwe giverleiding van 22-23 en wij hebben er kei 
veel goesting in. Maar wie zen wulle?  
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Naam: Jacky aka Scharie  

Leeftijd: 21jaar  
Aantal jaar leiding: 4de jaar 

Totem: Verrassende 
Stekelstaarteekhoorn 
Kraam: Safari auto’s 

Lievelingskermis: Alle 
kermissen maar als ik echt moet 

kiezen GILSEINDE KERMIS 

Lievelingseten: Ribbekes van de 
Cinema, daar zit een goei sauseke 
over 

Favoriete song: Sweet Caroline 

– Mathis B 
Guilty pleasure: Wachten tot er 

iemand valt, zodat ik daarna heel 
hard kan lachen 

Levensmotto: Liever te dik in de 

kist, dan weer een Kermis gemist 
 

 
Naam: Eva aka Paola 
Leeftijd: 21 jaar  

Aantal jaar leiding: 4de jaar  

Totem: Standvastige chimpansee  

Kraam: De allerbeste schietkraam, 
plaatjesschieten dus duuhh 

Lievelingskermis: GILSEINDE 

KERMIS 

Lievelingseten: BBQ chicken van 

de Vildan 

Favoriete song: Toxic van ons 
Britney 

Guilty pleasure: als iemand valt 

die eerst uitlachen en er een foto 

van maken en dan pas recht 

helpen 

Levensmotto: Tis ergens is al 3 
uur e 
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Naam: Wieza AKA 

mannenverslindster 

Leeftijd: 21 jaar  
Aantal jaar leiding: 4de jaar 

Totem: volhardend stokstaartje  
Kraam: Las Vegas  
Lievelingskermis: RAVELS 

KERMIS!!!!  
Lievelingseten: Beginnen met 

een bodem kaas op je bord, 
daarna spaghetti er op en daarna 
nog eens heel veeeeeeel kaas 

Favoriete song: Gunther D De 
Ultieme Botsautomix 
Guilty pleasure: Keeping Up with 

the Kardashians op repeat kijken 
Levensmotto: Proud to be fout! 

 

 
 

Naam: Merel aka Weerol Meerol 
Leeftijd: 20 jaar 

Aantal jaar leiding: 3de jaar  

Totem: vreugdevol sikahert  
Kraam: smoutebollenkraam 
Lievelingskermis: Daar waar de 

knapste jongens rondlopen: 

RAVELS KERMIS  
Lievelingseten: Italiaans 

Favoriete song: Flying high radio 
mix – Captain Hollywood Project  
Guilty pleasure: tiktoks kijken op 

de wc (en daar dan te lang blijven 

zitten) 

Levensmotto: Weer weekend 
zoals altijd, ik ga niet weg voor 
sluitingstijd! 
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Het jaar zit er al weer op en het is voorbij gevlogen! Wij hebben 
een top jaar en een top kamp gehad en met dit kort 
bedankingswoordje willen wij jullie allemaal bedanken! 

 
In Tsjechië hebben wij iedereen super goed leren kennen. 
Daarom zijn jullie voor ons geen leden meer, maar vrienden 

voor het leven! 
 

We hopen dat jullie even hard hebben genoten van het kamp en 

het voorbije scoutsjaar. Wij gaan jullie missen, maar niet voor 
lang want op 18 september staan we hopelijk weer allen paraat! 
 

Groetjes,  

 

Anneleen, Karl & Daan 

 
Donderdag 16 juli 2022 

 

We vertrokken om 6:45 uur aan het kerkplein van Ravels. We 
hadden kleine oogjes maar heel veel goesting. Eenmaal 

aangekomen in Charleroi stapte we met een dronkaard op het 
vliegtuig. Deze dronkaard niesde ook op Puni. Om 9.30 uur landde 

we in de luchthaven van Praag. We namen verschillende bussen en 

treinen, waaronder een oude Sovjet trein richting onze eerste 
camping. Die trein reed zelfs nog op diesel en bracht ons richting 

de goelag. Een deel van ons ging een dutje doen om te bekomen 
van de zware reis. Even werden we geteisterd door vliegen maar 
toen was het tijd voor het avondmaal. Omdat Daan op dieet was 

kregen we alleen maar 75 gram pasta en geen b**r. We sloten 
deze mooie dag af met totemiseren en enkele spelletjes.  
XX Ferre & Breek 
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Vrijdag 17 juli 2022  

 
Na een super koude nacht 

werden we wakker onder een 
stralende zon. We gingen 
ontbijten on het plaatselijke 

restaurantje van de camping. 
Daarna begonnen we aan een 

stevige wandeling van 14 km 

door het Boheems paradijs. We 
kwamen bomen, bomen, een 
paar heel rechte bomen en een 

paar rotsen tegen tijdens onze 

tocht. We genoten van de zon 
en het mooie uitzicht. Na een 

stevige klim kwamen we 
eindelijk aan bij een kasteeltje. 

We bezochten dit en wandelden 

verder naar een terrasje waar 
we ons middageten opaten. Na een drankje en een broodje zette 

we onze tocht weer verder naar de camping. Eenmaal aangekomen 
op de camping deden de jins nog een plonsje in de vijver en deden 
Daan en Anneleen nog een stevige fietstocht naar de winkel. In de 

avond aten we wraps en gingen we verder met de totemisatie. 
Hierna kropen we op tijd in ons mandje.  
Britt en Tiany 
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Zaterdag 18 juli 2022 

 
We stonden iets later op als 

gedacht. Het was in de nacht 
weer best koud. We pakten 
onze spullen in en zetten onze 

tentjes in de zon. Toen alles 
ingepakt was gingen we 

ontbijten. We moesten gaan 

vertrekken maar Daan en Karl 
moesten weer hoognodig. We 
gingen naar het station waar 

we onze trein pakte. Het was 

deze keer geen Sovjet trein. 
Na deze treinrit kwamen we 

weer aan in Turnov (Turnhout) 
Binkenland. Na het nemen van 

verschillende treinen en het 

ontmoeten van verschillende 
groepen scoutscollega’s die 

onze vriend Karl kende, 
kwamen we op één of andere manier aan in Kutna Hora. Hier was 
het ineens veel warmer dan waar we vandaan kwamen. Om onze 

honger te stillen gingen we eten halen in een winkel, den Billa. 
Hierna gingen we verder naar de camping. Toen we gesteld waren 
kregen we het idee om eens te gaan kijken in de stad. Waar het 

heel gezellig leek. Daar vonden we een Italiaan die heel lekker was 
en goedkope pizza’s verkocht. Daarna hebben we vlug nog wat 

rondgekeken. Het was gezellig en hadden nog lekker 
gecockteleerd.  
BAAAAAP Walter/swiffie   
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Zondag 19 juli 2022 

 
Na het ‘hontig cocktaileren’ van 

gisteren mochten we vandaag 
uitslapen. Onze buikjes waren aan 
het rommelen aangezien het 

winkelen lang duurde. Na een 
lekker ontbijtje hingen we de 

toerist uit in Kutnà Hora. We 

wouden de bottenkerk bezoeken, 
maar eenmaal daar waren er geen 
botten te vinden. We bevonden 

ons in een mooie, maar de foute 

kerk. Op de weg naar ‘de engste 
kerk ter wereld’ leefden we ons 

eerst nog eens uit in de 
supermarkt. Heleen werd 

emotioneel toen ze alle botten bij 

elkaar zag. We bezochten nog een 
laatste sobere kerk, maar toen hadden we er toch wel genoeg van. 

Op de terugweg passeerden we nog eens langs de supermarkt om 
ons te verfrissen met een lekker ijsje. Enkele jins kochten een 
nieuwe outfit en we schaften ook onze koekel aan. Poenie had 

nieuwe schoenen en een jeansbroek nodig om te kunnen gaan 
stappen in Praag. De jongens kochten nieuwe boithemdjes. Terug 
op de camping waren we zeer dorstig en gingen we terrassen bij 

onse favoriete dame. We eindigden de avond met lekkere 
apenorenbroodjes en de totemisatie van enkele jins. Als afsluiter 

een potje lummelen en een kort maar krachtich avondloopje voor 
Wout en Nienke.  
Xxx Heleen en Nienke  
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Maandag 20 juli 2022 

’s Ochtends vertrokken we weer naar de 
volgende camping. Onderweg werd de 

conducteur in de trein super boos op ons en 
begon zelfs tegen onze rugzakken te duwen. 
Toen we aankwamen gingen een paar 

mensen naar een vaag winkeltje. Het 
winkeltje was klein en er was weinig te 

vinden. Het middageten waren “lekkere” 

wraps met smeerkaas en confituur. Achteraf 
bleek dat de confituur zelfs vervallen was. 
Na het eten zijn we nog gaan rodelen en iets 

gaan drinken. Na het avondeten (pasta in 

zakjes) hebben we nog wat totems 
overlopen en daarna in ons mandje gekropen.  

Antje en Stijn  
 

Dinsdag 21 juli 2022 

Na een zalige nacht maakten 

we een stevige klim naar de 

skiliftjes in de zon. Toen we 

boven bij de liftjes 

aankwamen gingen we eerst 

naar de skywalk. Vervolgens 

gingen we naar de langste 

hangbrug ter wereld. Toen we 

dit gedaan hadden maakte we 

nog een kleine wandeling. We 

zijn met de mammoet (de 2de langste rodelbaan van Europa) naar 

beneden gegaan. Vervolgens zijn we naar een avonturenpark 

gegaan waar Ferre en Sander van 8m naar beneden sprongen. 

Nadat we dat gedaan hadden kregen we een impulsief idee om al 

naar Praag te gaan. Het was een hectische rit. Eerst kwam onze 

bus niet opdagen en moesten we naar een ander station omdat we 

er anders niet geraakten. Uiteindelijk zaten we in de 1ste trein waar 

Stijn nogmaals bewees waarom hij de koekeltrui moest dragen. De 

volgende treinrit begon met een minder moment, namelijk een 

vertraging van 1 uur. Rond half twaalf kwamen we op de camping   
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aan, nadat de eerste helft met een taxi was gekomen en de andere 

helft te voet was gegaan. We wandelde in het donker door een smal 

bospadje in het vlasrietje van Praag. 

Woensdag 22 juli 2022 
 
Omdat we gisteren zo laat waren aangekomen in Praag, mochten 

we uitslapen. Na het ontbijt gingen we het mooie stadje Praag 

verkennen met onze eigen gids de Punni. Hij stuurde ons binnen in 

een restaurantje want “zo was de weg op de kaart”. We kregen elks 
1000 CZK en mochten zelf kiezen wat we in de namiddag gingen 
eten. Daarna deden we nog een deel van onze wandeling en 

vervolgens gingen we terug naar de camping. Heleen, Brecht, Daan 

en Britt gingen naar de winkel voor het avondeten. Het avondeten 
waren wraps voor de verandering. We maakte ons klaar om een 

stapje in de wereld te zetten, maar dronken eerst nog een lekker 
drankje op de camping. 
 

Donderdag 23 juli 2022 
 

Dag 8 hebben we mogen uitslapen. Vervolgens hebben we nog 
even uitgerust op de camping en in de namiddag mochten we vrij 
rondlopen in Praag. We gingen shoppen en iets drinken. In de 

avond gingen we op resto. Er was een heel luid bandje aan het 
spelen dat zorgde voor de sfeer. Nadat we onze buikjes vol hadden 
gingen we nog even iets drinken in een cafeetje. De DJ kon niet 

draaien, maar het was een geslaagde avond. Sander en Ferre 
deden nog een poging om een vlag te pikken, maar zonder succes. 
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Vrijdag 24 juli 2022 

 
Toen we wakker werden begonnen we 

meteen aan de totemisatie. Na lang 
overleggen trokken we de stad in. Na een 
foutje van de leiding kregen we een 

monsterboete van 440 Euro of 11000 
CZK. Dit omdat we senior tickets kochten 

in plaats van standaard tickets. Hierna 

hadden we veel honger en gingen we 
samen Thais eten. Het was overheerlijk. 
We vertrokken terug naar de camping. 

Hier dronken we gezellig een drankje en 

later bouwde we nog een klein feestje in 
de stad. Toen we het feestje verlieten 

kregen Daan, Wout, Sander & Ferre het idee om een vlag te gaan 
pikken. We vonden er eentje in een mooie veranda in de voortuin 

van een Tsjech. Sander jonkte deze vlag eraf met een heleboel 

geluid en zo eindigde dag 9.    
 

Zaterdag 25 juli 2022 
 
Na een helse nacht hadden we een leuke dag op de camping. We 

gingen voor de laatste keer op resto. We aten allemaal een culinair 
verfijnde hamburger. Hierna kwam het moment waarop we 
allemaal al lang op zaten te wachten: DE TOTEMISATIE. Eerder die 

dag hadden we elke totem afgeklopt. We zaten in een mooie 
parkje, met uitzicht over heel Praag. Hier kregen we allemaal onze 

(voor)totem en moesten deze 4x uitroepen (in elke windrichting). 
Terug op de camping ruimde we alles op en vertrokken we naar de 
luchthaven.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 JINS 

 

  80 

 

We eindigen ons dagboek met de veelbesproken totems: 

Antje Borghs: Secretarisvogel 

Heleen Van Lishout: Parkiet 
Nienke Van Beek: Kauw 

Brecht Meulders: Schalkse Stekelstaartzwaluw  
Britt Exelmans: Zonnige Chinchilla  

Ferre Van Ginhoven: Avontuurlijke Slingeraap 

Sander Van Sweevelt: Onstuimige Brulaap 
Stijn Proost: Dromerige Panda 
Tiany De keer: Spitse Bosbok 

Wout Laeremans: Energieke Gnoe 
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Liefste Jins, 
Eindelijk is het zover! Jullie komen erachter wie jullie 

favoriete boomverkopers zijn.   
Wij zijn alvast superbenieuwd naar wat jullie favoriete 

boomsoort is, maar gelukkig kunnen jullie op de volgende 

pagina’s alles al te weten komen over onze favoriete 
bomen! 

 

Geniet eran & tot snel, voor de start van ons 
“boomtastisch” jaar!  

 

 

 



 JINS 

 

  82 

Deze zomer op een rustige avond kreeg Paulien ineens een 

wonderbaarlijk idee. Ze had namelijk een goot gat in de markt 
gevonden. Dit gat zat namelijk in de bomensector. 

Aangezien Paulien haar weg wel vond in het handelen van hout 
maar nog niks kende over de bomen zelf. ging ze langs bij bomen-
chemicus Yannick. Yannick ging haar helpen met het ontwerpen  

van een pracht van een boom. Och jongens wat een boom was 
dat!! Namelijk de schoonste sequoia die ge u kunt inbeelden. Nu 

hadden ze nog één iemand in hun team nodig namelijk een bomen-

ingenieur. Gelukkig wisten ze er nog een te vinden, namelijk 
Jasper. Samen hebben ze het bedrijf Treallity opgericht. Ze hadden 
een trage opstart in 2020. Maar dit jaar zag het er beter uit. Ze 

haalden een omzet van 200 miljard. Warren Buffet benoemde het 

zelfs tot de “snelst groeiende startup van het jaar”. 
 

Na al die booming business zocht het trio nog een neven activiteit. 
En besloten ze maar om jinsleiding te worden bij scouting Ravels.  

 

 
 

Naam : Paulien Bo(l)s 
Leeftijd (in boomjaren) : 21 
jaarkringen 

Boomverkoper sinds: (lees: 
aantal jaar leiding):  

4 jaar 
Favoriete boomsoort: 
Juglans regia, ook wel gekend 

als de notenboom 
Levensmotto: een dag geen 
boom geplant, is een dag niet 

geleefd!  
Favoriete quote: “de appel 

valt niet ver van de boom” 

Beste mop: Waarom mag een 
boom niet voetballen? Hij is 

geschorst 
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Naam : Yannick van Bavel 

Leeftijd (in boomjaren) :  

20 jaarkringen 
Boomverkoper sinds: (lees: 

aantal jaar leiding):  
4 jaar 
Favoriete boomsoort: 
Guibourtia demeusei (goei duur 

hout 😉) 

Levensmotto: als ge nen 
boom ziet, word dan gelukkig 

Favoriete quote: “hoge 

bomen vangen veel geld” 
Beste mop: het hangt in een 

boom en als het valt bende 
dood? Uw kachel 

 

 

 

 
 

Naam : Jasper Rens 
Leeftijd (in boomjaren) :  
22 jaarkringen 

Boomverkoper sinds: (lees: 
aantal jaar leiding):  
5 jaar 

Favoriete boomsoort:  
Salix, ook wel beter gekend als 
wilg. Hieruit kun je mooie hutten 

bouwen! 
Levensmotto: Love, laugh, live  

Favoriete quote: “Geef me zes 

uur om een boom om te hakken, 
de eerste vier zal ik besteden 

aan het slijpen van de bijl” 
Beste mop: Wat is groen en 

verschuilt zich achter een boom? 

Spionazie 
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Beste klepperlezers, wisten jullie al dat… 

 

 … wanneer je een huisspin buiten zet, hij gewoon terug 

binnen kan komen? 

 … dat de zomerbar dit jaar een groot succes was 

 … de Berkenlaan misschien een eenrichtingsstraat wordt?  

 … we geen leiding uit 1999 meer in onze leidingsploeg 

hebben? 

 … Kabalter plop een Spaanse neef heeft, genaamd Plop el 

Gnomo?  

 … de givers helemaal naar Boulogne Sur Mer zijn gefietst?  

 … de jins een zot kamp hebben gehad in Tjechië? 

 … wij dit jaar 7 nieuwe leiding hebben, namelijk Brecht, 

Ferre, Sander, Wout, Stijn, Tiany en Britt?  

 … we een nieuwe hoofdleiding hebben?  

 … uitgaan met een das de nieuwe trend is? #fatsoeneeruzelf 

 … vrouwen vakken knipperen dan mannnen? 

 … honing en muisjes blijkbaar een goeie combinatie is voor 

op de boterham? 

 … ijberen linkspotig zijn? 

 … een mens gemiddeld 6000 scheten per jaar laat?   

 … er meer sterren zijn dan zandkorrels?  

 … Tropical Party 2023 plaatsvindt op 18 februari? 

 … de vormingen op Herfstontmoeting 2022 super interessant 

waren? 

 … het mosselfeest zondag 5 maart 2023 is?  

 … de Gentse Feesten écht de moeite zijn? 



 FOTOFINISH   

 

  86 

 

 

  



 ADRESSEN 

  87 

Adres: 

Adres: 

Site: 

Jachtweg 42c, 2380 Ravels 

http://www.scoutingravels.be/  

  

Groepsleiding 

 

 

Kapoenenleiding 

Karl Aerts, Jachtweg 11, Ravels 

Anneleen Ranschaert, Kampheidelaan 30, 

Turnhout 

Lene Dierckx, Gilseinde 67, Ravels 

Kato Van der Linden, Berkenlaan 5, Ravels 

Brecht Meulders, Meiboomlaan 20, Ravels 

Sander Vansweevelt, Gilseinde 100, Ravels 

Kw’kesleiding 

Jonggiverleiding 

Giverleiding 

 

Jinleiding 

Louis Swaanen

Louise De Kinderen

Louis Swaanen

Mats Van Gils

Nick Woestenburg

Fien Claessen

Ferre van Ginhoven

Britt Exelmans

Stijn Proost

Christophe Van Dooren

Daan Seurinck

Tom Van Geldorp

Kato Van Criekinge

Wout Laeremans

Tiany De Keer

Yari Peeters

Louise De Kinderen

Eva Dierckx

Merel Meulders

Jasper Rens

Yannick Van Bavel

Paulien Bols,

http://www.scoutingravels.be/
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