
1 

KAMPKLEPPER 

Kampen 2015: 
– Loppem: Kapoenen, KW’kes, Jonggivers

– Fietskamp: Givers

Zeker invullen: 
– Inschrijving

– Toelating

– Medische fiche

Klepper nr. 3, jaargang 27, juni 2015 

IN HET 
MIDDEN! 



INHOUD 

KAMPKLEPPER 

Voorwoord p. 1

Kamp p. 2-9

Kapoenen p. 10-13

KW’kes p. 14-19

Jonggivers 

Puzzelpagina’s 

p. 20-24

p. 25-26

Givers p. 27-35

Wist-je-datjes p. 36

Fotofinish p. 37

Adressen p. 38

Redactie 
Leiding en leden 
Scouts Ravels 

Realisatie en ontwerp 
Mieke Luyts 

Verantwoordelijke uitgever 
Scouting Ravels 
 Jachtweg 42 c 
2380 Ravels 

Leden van scouting Ravels 
ontvangen de klepper gratis. 

De klepper is een uitgave van 
scouting Ravels.  



VOORWOORD 

1 

Beste scout, mama, papa en andere lezers, 

Met veel spijt in het hart zijn we bijna aan het einde van het 
scoutsjaar gekomen. We hebben met z’n allen weer een heel jaar 
de Ravelse bossen en velden onveilig gemaakt, met vele plein-, 
en bosspelen, sjorringen, vuurtechnieken, wandelingen en vele 
andere activiteiten. Maar we zijn ook heel trots op alles wat we dit 
jaar met jullie hebben kunnen bereiken. Zeer geslaagde edities 
van het mosselfeest en de Tropical Party, een afval opruiming in 
samenwerking met de andere jeugdverenigingen. En jullie leiding 
heeft zelfs het kubbtornooi van de jeugdraad gewonnen.  Maar 
het leukste moet nog komen… een MEGA, super plezant KAMP!  

Voor het thema van dit jaar zijn we terug gaan kijken in de 
geschiedenis van Scouts Ravels. Het thema van dit jaar is 
Bultrock, een festival dat vroeger door de scouts werd 
georganiseerd op de scoutsterreinen waar wij nu elke week 
spelen. Bultrock is een mega fenomenaal festival geworden… de 
scoutslokalen zijn veel te klein! Daarom trekken we dit jaar naar 
festivalweide ‘Marcel’. De line-up van het festival gaat van Snoop 
Dog tot The BeeGee’s en Dolly Parton! Aarzel niet om tickets te 
kopen! De plaatsen zijn gewild! ;)  

Verder in deze klepper kunnen jullie de thema’s per tak vinden en 
de praktische kanten van het kamp.  

Veel leesplezier en een stevige linker, 

De hoofdleiding,  

Nick, Britt en Femke 
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bult 
Scouts Ravels presenteert… 

Van 17/07 
tot 26/07 

rock
Festivalweide 

‘Marcel’! 
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INFO KAMPPLAATS 

Dit jaar trekken we met heel onze inboedel naar Loppem! 

Loppem is een klein dorp van iets meer 
dan 5000 inwoners. Het is een deel-
gemeente van Zedelgem en ligt naast 
Brugge. In Loppem logeren we in het 
Hopper verblijf Merkenveld, meer-
bepaald op festivalweide ‘Marcel’. Het 
Hopper verblijf ligt in een bosrijke 
omgeving, ideaal voor scouten zoals wij! 

Zoals jullie misschien al weten, gaan de jonggivers en givers 
zelfstandig naar de kampplaats. De kapoenen en KW’kes 
worden gebracht. We rekenen daarvoor op bereidwillige ouders. 

Om er te geraken volgt hier de wegbeschrijving: 

– Neem in Turnhout de E34 richting Antwerpen.
– Rij op de Antwerpse ring richting Brugge/Gent.
– Ga in Gent op de E40 richting Oostende.
– Neem afslag 8–Brugge en volg de borden van E403

Kortrijk/Roeselare
– Neem afslag 11–Ruddervoorde richting

Ruddervoorde/Zedelgem
– Neem op de rotonde de eerste afslag naar de

Zedelgemsestraat. Vanaf de rotonde hangen borden van
de scouts!

– Sla de vijfde straat rechtsaf naar de Pierlapont. Volg dus
NIET de borden van Hopper Merkenveld!

– Sla op het einde van de Pierlapont rechtsaf naar de
Zeedijkweg.

– U heeft uw bestemming bereikt J.
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INFO INSCHRIJVING KAMP 
In het midden van deze kampklepper vind je het 
inschrijvingsformulier. Dit formulier moet volledig ingevuld 
worden. Je kan het formulier afgeven aan de leiding op zondag 
of binnenbrengen bij Mieke en Lise Luyts. Het formulier moet 
ten laatste op 10 juli 2015* afgegeven worden en bestaat 
uit volgende onderdelen: 

– De inschrijving waar je de naam, tak en datum van het
kamp invult.

– Een toelating om op kamp te gaan, waar je de naam van
de ouder, de naam van het lid, de naam van de tak, de
kampdatum en de gegevens van de familiepolis invult.

– Een medisch formulier** dat volledig en correct
ingevuld moet worden, zodat de takleiding hiervan op de
hoogte gebracht kan worden en gepast kan reageren.

– Gelieve reeds 2 klevertjes van de mutualiteit af te geven
bij de inschrijving.

!!! Opgelet: De givers hebben zich al ingeschreven op een andere 
manier, maar moeten hun medische fiche (en andere) ook nog 
binnenbrengen voor 5 juli 2015. Voor informatie over het 
giverkamp, zie verderop in de klepper. 

*Is het 11 juli en wil je toch nog graag mee… of heb je vragen?
Bel dan naar je leiding of de kampverantwoordelijke:
Mieke Luyts, 

**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. Verder vragen we 
ook de SIS-kaart van uw kind aan de leiding af te geven bij 
vertrek op het kerkplein.  
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KAMPADRES 

Op kamp krijgen wij héél graag post! 
Voor de mama’s en papa’s,  
broertjes en zusjes,  
tantes en nonkels,  
oma’s en opa’s,  
vriendjes en vriendinnetjes  
en andere postduiven die  
graag een briefje of  
kaartje sturen, mogen  
dat doen naar dit adres: 

Weide Marcel 
Scouts Ravels 
Naam Lid (tak) 
Merkenveldweg 15 
8210 Loppem 

!!Opgelet!! 

Dit is het adres voor de post! 
Voor moderne ouders met  
GPS-systeem:  
geef ‘Zeedijkweg 40’ in! J 
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IK GA OP KAMP EN NEEM MEE… 
De lijst die volgt is een lijst met een minimum aan stukken om 
mee te nemen. Hou wel rekening met het aantal dagen dat uw 
kind op kamp gaat. Per tak wordt er ook nog een bundeltje 
bezorgd met de zaken die zeker meegenomen moeten worden. 

Wat neem ik zeker mee? 
! SIS-kaart (af te geven aan de leiding op het kerkplein)
! Uniform (sjaaltje voor kapoenen; sjaaltje en hemd voor

KW’kes en Jonggivers)
! Veldbed / slaapzak en eventueel warm deken
! Kussen
! Handdoeken en washandjes
! Zeep / shampoo
! Tandenborstel / tandpasta / bekertje / kam of borstel
! Zakdoeken
! Pyjama
! Onderbroeken (minstens voor elke dag 1 paar)
! Kousen (minstens voor elke dag 1 paar)
! Gemakkelijke speelkledij (kleren die vuil mogen worden)
! Korte broeken / lange broeken
! T-shirts / dikke trui
! Zwemgerei
! Zonnecrème
! Stevige schoenen / sportschoenen / laarzen
! Keukenhanddoek
! Linnenzak (voor de vuile was)
! Drinkbus / zaklamp
! Fluovestje!
! CD’s (wel je naam opschrijven)
! Eventueel verkleedkleren (zie informatie per tak)

!! Voorzie alles wat je niet wil verliezen met een naam !! 
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Voor de jonggivers ook nog het volgende: 

! Gamel
! Bestek
! Drinkbeker
! Rugzak en stevige stapschoenen
! Fiets (+ eventueel fietstassen voor op 3-daagse)

Wat neem ik zeker NIET 
mee?! 
Snoep, geld, wapens, tabak, 
GSM, elektronische gadgets of 
andere dure spullen,… 
De leiding is niet 
verantwoordelijk voor verlies of 
beschadiging indien deze toch 
meegenomen worden. 

Zakgeld 
Kapoenen en KW’kes hebben 
dit niet nodig! 
Jonggivers mogen 5 euro 
meenemen voor op  
3-daagse.
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BAGAGE 
Kapoenen en KW’kes nemen hun eigen bagage mee als ze 
weggebracht worden door de be-rijd-willige ouders. 

De jonggivers en givers gaan met het openbaar vervoer naar 
de kampplaats. Hun bagage én fiets gaan mee met de 
container. De bagage en fietsen moet op maandag 13 juli 
2015 om 19u naar het scoutslokaal gebracht worden. 

VERTREK 
De vertrekuren zullen meegedeeld worden door de takleiding. 
Alle leden krijgen een brief met praktische informatie over het 
kamp. Zoals hierboven al vermeld werd, gaan de Jonggivers 
met het openbaar vervoer en rekenen we voor de kapoenen en 
KW’kes op bereidwillige ouders om ons veilig af te zetten op de 
kampplaats. 

AANKOMST 
Op zondag 26 juli 2015 zit ons kamp er op. Mama’s en 
papa’s mogen om 13u hun kind komen ophalen op de 
kampplaats. We vragen de ouders om hun kinderen te komen 
ophalen, omdat we dit jaar weer op tentenkamp gaan. Dat 
vraagt veel opruimwerk van de leiding. Ouders worden 
gevraagd de bagage van hun kinderen mee te nemen. Wij 
zorgen ervoor dat de fietsen van de jonggivers en givers terug 
in Ravels aankomen. Heb je toch een fietsenrek of dergelijke, 
dan kan je zelf de fiets al mee naar huis nemen.  

!! De kampplaats is dit jaar niet bij de deur.  
Er zijn altijd veel plaatsen over in auto’s van ouders. 

Spreek dus met elkaar af om samen te rijden. !! 
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BELANGRIJKE DATA OP EEN RIJ 
Laatste keer scouts: Zondag 28 juli 

Kampen: 
- Kapoenen: 21 - 26 juli 2015 

- KW’kes: 19 - 26 juli 2015 

- Jonggivers: 17 – 26 juli 2015 

- Givers: 15 – 26 juli 2015 

Voor Jonggivers en Givers: 
Binnenbrengen bagage en fiets: 13 juli 2015 om 19u aan de 
scoutslokalen 

Ophalen fiets: tijdstip en datum wordt meegedeeld bij vertrek 
op de kampplaats 

Ophalen op de kampplaats: 
31 juli 2014 om 13u 

Aftelkalender: 
Juni Juli 

MA DI WO DO VR ZA ZO MA DI WO DO VR ZA ZO 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 

22 23 24 25 26 27 L 20 21 J J J J L 

29 30 L L L L L L L 
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Dag beste kapoenen, 

Jongens, jongens, wat was dat tot nu toe een tof 
kapoenenjaar!  

Dat kapoen zijn plezant is zingen jullie iedere zondag, 
maar het is ook plezant, en dat hebben jullie bewezen! 

In het begin van het jaar was de ene kapoen al wat 
meer verlegen dan de andere, maar dat maakte niets 
uit, al snel waren we allemaal beste vrienden.  

Samen spelen, samen ravotten, samen lachen, eten, 
zingen, op tocht gaan, … noem maar op.  



KAPOENEN 

Weten jullie nog hoe een cool toneeltje we gespeeld 
hadden?  

Er was eens een buikdanseres. Ze ging op 
wereldtournee, maar tijdens haar eerste optreden in 
België verstuikte ze haar voet! Toen maakte ze 
allemaal grappige dingen mee: Zorro werd verliefd op 
haar en de countrygirls speelden in haar 
voorprogramma. Een gekke professor nam hen mee 
naar de middeleeuwen, want de ridder had een 
medicijn om haar voet te genezen! Toen mochten ze 
niet naar huis van de soldaat, omdat ze geen geld 
hadden! Gelukkig liep alles goed af met de 
buikdanseres en haar groepje! 

Dit is een foto van de acteurs, regisseurs en 
toneelbouwers van het toneel! J



KAPOENEN 

Al die leuke herinneringen… Gelukkig is het jaar nog 
niet gedaan! We gaan nog op kamp!!! JIPPIE! 

Dit jaar trekken we met z’n allen naar Bultrock! 
Bultrock is een hét festival van de zomer 
en het gaat dit jaar door in Loppem. 
Op dit festival komen de Boegie 
Woepies optreden, maar door 
omstandigheden is deze band nu 
nog maar met 5!  

De Boegie Woepies is een zeer 
bekende DISCO dancer band. Ze 
staan geprogrammeerd op 
zaterdag avond, 25 juli op de 
‘mainstage’ (podium waar de beste 
artiesten optreden). Dan vindt het grote discotournooi 
plaats! De Boegie Woepies willen dit jaar graag dé 
discotrofee winnen! Dat kunnen zij nooit met z’n vijf…  



 KAPOENEN 

 

 

We hebben gezien dat er bij de kapoenen alvast wat 
buikdans en country talent zit… maar kunnen jullie ook 
discodansen? Als dat niet zo is: niet erg! Een 
discodancer moet ook slim zijn, een muziekkenner zijn, 
flexibel zijn, snel zijn en goed in team kunnen werken! 

 

DUS: of je nu kan dansen of 
niet, koop als de bliksem een 
ticket voor Bultrock! Behalve 

disco, worden er natuurlijk ook 
andere muziek stijlen gespeeld! 

 

Tot op kamp, kapoenen! 

Groeten van de Boegie Woepies,  
aka Janne, Pauline, Vincent, Mieke en Carolien 



KW’kes 

14 



KW’kes 

Yo Bro’s 

Zoals jullie waarschijnlijk al gelezen hebben (of natuurlijk al heel lang 
wisten) gaan wij dit jaar op kamp naar Loppem en niet zomaar naar 
Loppem, maar naar ‘Bultrock’. Het festival van het jaar! Natuurlijk mag 
hiphop niet ontbreken op een festival, en daarom zijn wij de coole 
hiphoppers op het festival. Haal jullie breakdancemoves dus al maar 
boven, want van 19 tot 26 juli zullen jullie ze nodig hebben.  

Echte hiphoppers, zoals wij, zijn natuurlijk niet zoals de andere brave 
jongens en meisjes, maar wij zijn echte gangsters. Bij echte gangsters 
horen natuurlijk ook echte gangsterspelletjes. Kennen jullie hiphhoppers? 
Als dat nog niet zo is, zoek dan maar eens op het internet naar ‘50cent’ of 
‘Cypress Hill’!  

Zo als jullie jullie dancemoves geoefend hebben en weten hoe een echte 
hiphopper/gangster zich gedraagd zijn jullie er klaar voor! 

Wij, de kw’kesleiding hopen dat jij ook meegaat! 

Even een voorstel van jullie leiding op kamp: 

 

 

 

 

SOULJA PIRRE 

FOEMP EN TUPAC 
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Als jullie meewillen, moet je het inschrijvingsformulier door jullie mama of 
papa laten invullen! Als jullie dat gedaan hebben, krijgen jullie ouders nog 
een bezoekje van ons, met extra informatie over het kamp.  

 

ZIEBAH CENT 

NADIA EN 50 CENT 

KRIKKE WAYNE 



KW’kes 

De KW’kes in ‘den Efteling’! 

We wisten het meteen, het was een 
vrije dag en de aprilvissen waren net 
opgeborgen. Dat kon maar 1 ding 
betekenen… De jaarlijkse geweldige 
groepsdag. Dit jaar gingen naar de 
Efteling met heel de meute. 

Natuurlijk speelde de kw’kes al 
meteen de hoofdrol in het verhaal 
van Raveleijn, ze hadden er niet 
allemaal even veel zin in, maar 
hebben hun opdracht toch goed 
volbracht. Natuurlijk hadden 
sommige leden het weer gemunt op 
de schatten die verborgen waren in 
het sprookjesbos. Helaas konden ze 
niet winnen van de draak. 



KW’kes 

Na het sprookjesbos was het tijd voor 
iets stoerders! De Vogelrock was in de 
buurt en de kw’kes hadden de attractie 
nog maar net gezien of ze spurtten er al 
heen. 

Ook het Carnaval Festival mocht 
er niet aan ontbreken. Na deze 
vrolijke attractie gingen we in 
Villa Volta. Daarna aten we 
gezellig met z’n allen onze 
boterhammetjes op. 

Toen we lekker hadden gesmuld 
(danku mama’s en papa’s) 
gingen we naar de spannendste 
attractie van de hele Efteling… 
de Python! Nadat we maar liefst 
vier keer overkop waren 
gegaan, zetten we onze reis 
verder naar Joris en  
de Draak… Vic had er zin in! 

Na de fotoschoot met leidster 
Femke konden we de attractie 
instappen. En natuurlijk won de 
het team van kw’kes. Zo 
hadden we allemaal de draak 
weten te verslagen. De 1000 
gouden dukaten waren dus voor 
ons! 



KW’kes 

Toen iedereen uit de attractie was, 
zetten we onze reis voort naar de 
laatste attractie van dag. Dat was 
natuurlijk de bekende Piraña. 

Een tip voor de volgende keer: ga 
niet naast de leiders zitten, want 
dan word je kletsnat!  

Hé Fran?! ;-) 

En de dag zat er op, alle kw’kes 
waren moe en voldaan.Sommigen 
hadden hun buikje ook goed 
volgegeten met de plaatselijke 
muur-specialiteiten. Met z’n allen 
vertrokken we richting de uitgang. 
Nog een coole groepsfoto maken en 
we konden de bus in. Dat doet me 
denken aan Pieter die ooit… maar 
dat lieve kinderen, is weer een ander 
verhaal…(CVD) 

De KW’kes in rijm! 
Hier volgen enkele prachtige rijmpjes van anonieme KW’kes! 

In de scouts wil ik zijn,  
het is daar heel erg fijn! 

Soms denk ik op een dag,  
waarom dit of dat niet mag. 

Dan is dat door de week,  
want dan verveel ik me heel veel! 

Het is echt een groot feest,  
want daar verveel ik me nooit het meest. 

De scouts is tof.  

We spelen spelletjes. 

Het tofste is de doop. 

En de leiding zijn ook tof. 

Het is heel speciaal! 
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Howdy Partners!  
Trek jullie cowboylaarzen al maar aan wan 16 julie vertrekken 
we op kamp naar onze mega coole saloon in Loppem. Daar 
vindt zich Bultrock plaats, een mega zot festival voor jong en 
oud!  
We gaan daar alle andere festivalgangers van scouting Ravels 
een onvergetelijk en bangelijk kamp van maken! 
Elke tak heeft een andere muziek stijl en jullie lieve leiding 
heeft er natuurlijk de leukste uitgekozen. Country music wordt 
ons ding! Oefen al maar wat met die lasso en gitaar! Wij 
hebben er al vast super veel zin in! 
Inschrijven kan via het formulier dat in de klepper zit. Dat 
formulier mag je aan ons afgeven op de scouts. Later krijgen 
jullie nog een bundel met nog een heel wat  
meer informatie.  

Wij hopen dat iedereen mee op kamp 
gaat! Hoe meer zielen,  
hoe meer vreugd!  

YIHAA!
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Dropping 

We vertrokken om 19u. aan de scoutslokalen en we werden 
verdeeld in 2 groepen. Het was dan ook de bedoeling om met 
je hele groep om ter eerste terug aan de scouts te zijn. 
We werden allemaal geblinddoekt met ons sjaaltje en na een 
kwartiertje rijden, dropten ze ons ergens. 
Even verkennen…, we stonden op het KWB-terrein. 
Ons eerste plan was -> de auto die ons gedropt had volgen. 
Die auto leidde ons meteen al op het verkeerde spoor, een 
lange weg volgden…Links of rechts? 
Leden: “Ja, wij kennen het hier! J” 
Jolien: Zouden we dat echt wel doen? 
Het werd uiteindelijk links, dit was geen goede beslissing. 
De andere groep was gedropt in Arendonk, ergens op een veld. 
Zij hadden de juiste weg snel gevonden! 

Groetjes, 
Kato Van der Linden 
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Over de leiding 

De leiding is leuk,  
we lachen ons soms een breuk. 
Het is altijd plezant,  
ook al heeft de leiding geen verstand.:) 
We doen elke zondag zotte dingen  
En wij staan er bij te springen. 
De wormen zijn heel braaf,  
maar vooral heel graaf! 
Wij zijn nooit grof,  
We zijn gewoon zo tof!  

Groetjes,  
Pauline Bols 

Sjorren 

Van al dat sjorren krijgen de jonggivers 
en de leiding enorm grote snorren! 
Van het sjorren worden we helemaal 
niet tam en drinken dan uit een 
waterkan! J 

Groetjes, 
Thomas 
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Efteling 

Naar de Efteling gaan was super cool!! Het was echt 
geen saaie boel. Attractie in, attractie uit en terwijl  
riepen we super luid. Toen was het dagje gedaan  
en we kwamen veilig thuis terug aan. 

Groetjes, 
Fien  

Opruimactie 

Om 9 uur ’s morgens gingen we 
afval rapen, we kregen allemaal 
handschoentjes en grijpers. We 
waren met niet zo veel. Jeroen 
was jarig dus dat viel goed mee! 
Als we goed hadden geholpen met 
afval rapen, kregen we chocomelk. 
Het bos en het plein zijn nu 
proper. Ze kwamen een foto van 
ons maken en al onze zakken 
waren goed vol!



JONGGIVERS 

24 

Vechten als de 
beste!  Vuurtje stook 

è Vulkaan

Concentratie! 
Stokjes 

stapelen.   

Sfeer

Beelden!
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Maak deze woordzoeker!  
De overgebleven letters vormen een zin. 

…………………………………………… 

…………………………………………… 



PUZZELPAGINA’S 

Ben jij een echte rock-kenner? 
Zoek dan de tien verschillen tussen 

deze twee rocksterren! 
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Giverkamp 2015 – Fietskamp – Nord-pas-de-Calais (Frankrijk) 

 15 juli – 26 juli 2015 

Zoals de traditie het voorschrijft gaan de Givers elke 2 jaar op fiets/wandel 
kamp, hierdoor kan de avonturier in elk van hen naar boven komen. Dit jaar 
gaan de Givers op fietskamp in Frankrijk en zullen we de laatste dagen 
aansluiten bij het groepskamp te Loppem. De Givers hebben intussen alle info al 
meegekregen over dit kamp via een infomoment en een kampprogramma, maar 
voor alle geïnteresseerden volgt hier een korte beschrijving van ons Giverkamp. 

Nord-pas-de-Calais 

Nord-Pas-de-Calais (Noord-Nauw van Kales) 
is de meest noordelijke van de 22 
Franse régions (bestuurlijke gewesten). Het 
bestaat uit de departementen Nord en Pas-de-
Calais en is ongeveer (92%) even groot 
als Vlaanderen. Nord-Pas-de-Calais ontstond 
in 1960 bij de oprichting van de régions. De 
regio heeft veel steenkoolmijnen en 
andere zware industrie gekend.  

Door de sluiting van de mijnen en vele andere bedrijven kent de streek een hoge 
werkloosheid en armoede. Typisch voor de streek zijn de vele kleine 
arbeidershuizen.  

De kust van deze streek wordt de Opaalkust genoemd. Deze bestaat 
hoofdzakelijk uit zandstranden, maar er zijn ook een paar kliffen: de Cap 
Blanc-Nez (Kaap Blankenes) van 134 meter in witte krijt en de Cap Gris-
Nez (Kaap Zwartenes) van 45 meter hoog in zandsteen. Deze hebben aan de 
Engelse zijde van het Nauw van Calais hun tegenhanger in de kliffen 
van Dover. De kust heeft veel badplaatsen, maar is niet zo druk bebouwd als de 
Belgische kust. Het hoogste punt van deze regio is de Mont Anor van 271 meter 
in Anor. 
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Woensdag 15 juli 2015 - Loppem 

Allemaal net uit ons bed, vertrekken we vol spanning naar het station van 
Turnhout. Omstreeks 09.45 uur verzamelen we, noemen we de namen af en 
controleren voor een laatste keer of jullie allemaal je paspoort bijhebben. Als 
onze trein arriveert, palmen we een hele wagon in en wuiven we onze ouders uit. 
Aangekomen in Loppem worden de tenten opgesteld waarin we gaan slapen, 
deze nacht, maar ook op het einde van het kamp. Nadat de tenten volledig klaar 
zijn, worden alle fietstassen ingeladen en klaargezet voor vertrek de volgende 
morgen. Een stevig avondmaal en een kort spel later kruipen we vroeg in ons 
bed om de volgende morgen zeer vroeg te vertrekken richting Bollezele.  

Donderdag 16 juli 2015 – Loppem -> Bollezele 

Wanneer de haan nog moet kraaien en de dauwdruppeltjes nog moeten 
verschijnen is het tijd om uit ons bed te komen en onze fietsen klaar te zetten 
voor de verre tocht naar Bollezele. Vooraleer we vertrekken genieten we nog 
van een stevig ontbijt, en hopsakee daar gaan we! 
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De fietstocht zal ongeveer 80 km zijn, vergis jullie niet, wij gaan er langer over 
doen dan 4 uurs. Aangekomen in Bollezele, worden we ontvangen op camping 
Saint Antoinne.  

Vrijdag 17 juli 2015 – Bollezele -> Tournehem-sur-la-Hem 

Na één nachtje slapen verlaten we Bollezele en trekken we richting 
Tournehem-sur-la-Hem. Vandaag is de tocht niet zo lang als de vorige dag, 
namelijk ongeveer 25 km. Deze dag zullen we rustig fietsen en bij aankomst wat 
uitrusten en genieten van de prachtige natuur. We slapen deze nacht Camping 
Bal. 
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Zaterdag 18 juli 2015 –Tournehem-sur-la-Hem - Wimereux 

 

De dag is aangebroken, wederom prepareren we ons stalen ros om de doorsteek 
naar Wimereux te maken. Het doel is om camping L’été Indien te bereiken, deze 
is ongeveer 4 km van het centrum van Boulogne-sur-Mer gelegen. De tocht 
beloofd weer eens zwaar te worden met ongeveer 37 km heuvels te fietsen. 
Aangekomen in Wimereux, gooien we het even over een andere boeg. We 
blijven 3 nachten op deze camping en plannen uitstapjes in Boulogne-sur-Mer, 
even strand liggen en andere activiteiten voor de volgende 2 dagen.  
 

 
 
 

Zondag en maandag 19 - 20 juli 2015 –Boulogne-sur-Mer 
 
Wat we allemaal precies gaan doen in Boulogne-sur-Mer wordt ter plaatse 
beslist in samenspraak met de hele groep. Enkele ideetjes worden hier 
weergegeven. 
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Dinsdag 21 juli 2015 – Wimereux -> De Panne 

Na 2 dagen uitrusten hebben we een nieuwe stevige uitdaging voor de boeg. De 
tocht naar De Panne is lang, maar campings tussen dit traject waren niet opgezet 
met de komst van een grote groep jongeren. Wij zien dit niet enkel als een 
uitdaging, maar ook als bewijs dat wij, de Givers 2015, geen platte mannen zijn! 
De tocht naar camping Zeepark is ongeveer 93 km. Dit is ver, heel ver, maar wij 
gaan dat helemaal halen met een dagje fietsen die zeer vroeg in de morgen start, 
en waarschijnlijk ergens laat in de avond zal eindigen.  
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Woensdag 22 juli 2015 – De Panne 

Jullie hebben het verdiend! Een zware fietstocht als die van gisteren, we zouden 
Parijs-Roubaix nog kunnen winnen! Uitrusten, kleine spelletjes spelen op het 
strand en een oogverblindende kampvuur-act verzinnen zijn onze activiteiten 
van de dag.  

Donderdag 23 juli 2015 – De Panne -> Loppem 

Komaan, een laatste dag ertegenaan en we sluiten ons aan bij het groepskamp te 
Loppem. Een gemiddelde fietstocht van ongeveer 51 km zal ons niet meer klein 
krijgen. Aangekomen in Loppem zetten we ons stalen ros op stal, vallen in het 
gras en bekomen we van een loodzwaar fietsenkamp. De plaatselijke 
kookouders hebben krachtvoer voorzien om de recuperatie volledig te maken. 
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Kampoverzicht 

Datum Dag Activiteit 

15 juli Woensdag 
Ravels – Loppem 
Trein: (2u30min) 

16 juli Donderdag 
Loppem - Bollezele  (80km) 
Camping Saint Antoinne  

17 juli Vrijdag 
Bollezele - Tournehem-sur-la-Hem 
(25 km) 
Camping Bal 

18 juli Zaterdag 
Tournehem-sur-la-Hem - Wimereux 
(Boulogne-sur-Mer)   (37 km) 
Camping L'été Indien 

19 juli Zondag Boulogne-sur-Mer 
Camping L'été Indien 

20 juli Maandag Boulogne-sur-Mer 
Camping L'été Indien 

21 juli Dinsdag 
Wimereux (Boulogne-sur-Mer) - De 
Panne   (93 km) 
Camping Zeepark 

22 juli Woensdag 
De Panne  
Camping Zeepark 

23 juli Donderdag De Panne - Loppem  (52 km) 

24 juli Vrijdag Groepsdag 

25 juli Zaterdag Kampvuur 

26 juli Zondag Naar huis.. 
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WIST-JE-DATJES 
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Beste Klepper lezers, wisten jullie al dat… 

ü … we dit jaar opnieuw Bultrock organiseren, maar dan in
kampvorm?

ü … we dit jaar geen boer hebben, maar wel een festivalweide
die ‘Marcel’ noemt?

ü … je de festivalweide alleen binnen mag met een ticket?
ü … de bekende discoman Bob Cool, aka Cool Bob wordt

uitgenodigd op het kapoenenkamp?
ü … de afkorting KW eigenlijk staat voor Kanye West, een

bekende hiphopper?!
ü … Bultrock vroeger echt een bekend festival was, met op het

podium artiesten als Deus en An Pierlé?
ü … er een kwallensoort bestaat die onsterfelijk is?
ü … Wannes Van Nooten een buikdans-tallentje is?
ü … leidster Wietske volgend jaar terugkomt?!
ü … een slak 3 jaar kan slapen zonder te eten?
ü … Jeroen Van Dooren wereldkampioen countrydansen is

geweest?

Krijgen jullie er maar niet genoeg van?! Hier zijn weetjes over 
BULTEN! Wisten jullie al dat… 

ü … een dromedaris er maar één
heeft?

ü … bultruggen zo noemen omdat er
een bult verschijnt als ze duiken?

ü … ‘Bult’ een gemeente in Frankrijk
is?

ü … eigen schuld, dikke bult.
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Dit, beste klepperlezers, is Ferre Van Leeuwen. En zo kwam hij 
uit zijn bed op giverweekend: 



ADRESSEN 
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Adres: 

Site: 

Jachtweg 42c, 2380 Ravels 

http://www.scoutingravels.be/ 

Groepsleiding 

Britt Pijpers 

Nick Willems 

Femke Van Ginhoven 

Kapoenenleiding 

Janne Vanden Hoof 

Mieke Luyts 

Paulien De Kinderen 

Carolien Wils 

Vincent Doomen

KW’kesleiding 

Pieter Vanden Hoof 

Femke Van Ginhoven 

Christophe Van Dooren 

Siebe Peeters 

Nadine De Boer 

Jong-giverleiding 

Lise Luyts 

Jolien Segers 

Lotte Leemans 

Marie-line Ranschaert

Lotte De Boer 

Jeroen Van Dooren 

Giverleiding 

Nick Willems 

Britt Pijpers 

Dorien Slegers 


