
DE GUITIGE KLEPPER 

Dit vind je in deze Klepper: 

• Leidingsvoorstelling nieuw scoutsjaar
• Kampen 2012 => de straffe verhalen

o Tentenkamp Bocholt
o Ierlandkamp Givers

• Zeker invullen
o Medische fiche scouts en gidsen Vlaanderen
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Afgiftekantoor: Jachtweg 42c, 2380 Ravels 
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Dag beste lezer, lid, ouder, pionier of sympathisant. 

Het scoutsjaar staat weer op het punt om met veel bravoure van 
start te gaan! Alle harten slaan dus weer net iets sneller, en de 
spanning stijgt weer ten top. 

Ondanks dat het fameus geslaagde kamp in Bocholt nog vers in 
het geheugen ligt, en nog steeds nazindert, begint het in en rond 
Ravels al terug te kriebelen… Een hoop wild gespuis aan jong 
geweld weet met hun eigen elke zondag namiddag weer ‘genen 
blijf’…   

Maar gelukkig komt aan het gehunker naar ge-ravot, -sjot, -sjor, 
-lach, -bosspel, -pleinspel, en –speel, dra een einde. Het ge-
scouts staat weer te beginnen!

Dat het kamp in Bocholt een daverend succes was, moeten we 
jullie niet meer wijs maken; dat spreekt voor zich. Een 
schitterend weertje en een weelderige wei, meer hadden we niet 
nodig. 

Dat laatste daar moeten we op terug komen, zonder de helpende 
handen van onze prachtige kookploeg hadden we het namelijk 
nooit klaargespeeld! Dag in dag uit stonden ze paraat met raad en 
daad, en vooral met overheerlijke maaltijden! Ze waren onze 
mama’s en papa’s, geen gezaag over een muggenbeetje hier, of 
een processierupsje daar was hun te veel. En met onze buikjes 
rond, werd alles mogelijk! Van Madagascar tot in Siberië zijn 
ondertussen hun kookkunsten bekend! 

Net als het nieuwe jaar, staat er ook weer een vernieuwde 
leidingsploeg te popelen om er aan te beginnen. Spijtig genoeg 
hebben we afscheid moeten nemen van enkele leiders en 
leidsters, maar we beginnen met nieuws dat al onzer harten doet 
opspringen van plezier: een nieuwe leidster heeft besloten dat 
zootje ongeregeld van een scouting Ravels eens à la varkentje te 
wassen! Britt Pijpers vliegt er vanaf dit jaar samen met ons 
regelrecht in en los erdoor! U weest gewaarschuwd!!! 
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Dat het niet altijd manegeur en rozeschijn kan zijn, moeten we 
ook aan de lijve ondervinden. Tot onzer en hunner spijt geven er 
dit jaar twee leidsters en twee leiders de brui aan. 

Onze beider Tinne’s, Tinne Willems en Tinne Baelemans, Sander 
Slegers en Bart Bols, hebben besloten hun scoutscarrière te 
beëindigen. 

Hoe spijtig deze zaak ook is, we hebben uit betrouwbare bron dat 
ze het allerminst nodig achten dat we te lang treuren om hun 
vertrek, en er gewoon wederom een heersend jaar van moeten 
maken vol jolijt en zottigheid (en soms is een vuurke stook). 
Scouting Ravels kennende zal dat wel geen probleem zijn. 

Door het vertrek van Bart, had de hoofdleidingsploeg ook nood 
aan versterking. We zijn dan ook uitermate blij dat Kaat Vanden 
Hoof vanaf heden in ons team zit! 

Vooraleer we er weer ferm tegen aan gaan en elke zondag weer 
de jachtweg en omstreken onveilig maken, willen we jullie alvast 
warm maken voor ons mosselfeest. Op zaterdag 10 november 
(jazeker u hebt het goed gelezen ‘zaterdag’), kunt u weer 
overheerlijke mosseltjes komen eten in de Wouwer. Noteren en 
aanduiden met stip! 

Alle voortekenen zijn gunstig, de goesting is groot en een berg 
zotte ideeën zitten alreeds klaar, het wordt een geweldig jaar! En 
als het zondag middag ook maar een klein beetje kriebelt, spring 
op die fiets en hop naar de scouts! Weest onderweg voorzichtig 
en weest iedere zondag paraat! Scouting Ravels, gewoon doen! 

Allen nogmaals een denderend jaar toegewenst en tot zondag! 

Een stevige linker, 

De groepsleidingsploeg 

Nick, Kaat en Johannes. 
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SCOUTING? GEWOON DOEN! 

Over het jaarthema kunnen we natuurlijk een hele uiteenzetting 
schrijven, of natuurlijk het tekstje van de website van scouts en 
gidsen Vlaanderen kopiëren, maar over het thema van dit jaar 
langdradig wezen zou een beetje tegenstrijdig zijn. Geen woorden 
maar daden! Daarom houden we het kort maar krachtig.  

Scouting dat is: 

De touwtjes in handen nemen… 

De eindjes aan elkaar knopen… 

De knopen doorhakken. 

Scouting Ravels? Die gaan het dit jaar weer gewoon doen! 



Uniform 

 6 

Je loopt ze overal tegen het lijf: een olijke bende in Beige hemden 
en groene broeken. Dankzij deze ietwat aparte klederdracht zijn 
ze overal herkenbaar: het zijn kleine scoutsjes en gidsjes op pad 

Het uniform is een essentieel onderdeel van het scouts-zijn. Het 
toont dat we deel uitmaken van een grotere groep en is 
bovendien heel handig in ontelbare situaties (het is o.a. 
onverwoestbaar, lekker warm …). Bij Scouting Ravels is het 
uniform verplicht vanaf de KWk’s. Het uniform van een scout of 
gids van Scouting Ravels bestaat uit de volgende delen: 

• Een scoutshemd (zie afbeelding volgende pagina)
• Groene korte/lange broek voor de jongens

Groene Rok/lange broek voor de meisjes
• Een blauwgele scoutsdas
• Eventueel een bruine trui/T-shirt van Scouting Ravels

De kapoenen dienen enkel een das te hebben. Op het scoutshemd 
moeten ook een aantal kentekens komen. Het is niet voor 
iedereen duidelijk welke tekens ze moeten hebben en waar deze 
dan weer moeten hangen. Bij deze hebben wij op de volgende 
pagina een afbeelding staan die de meeste vragen zou moeten 
oplossen hierover. De kentekens worden door de leiding 
uitgedeeld in het begin van het scoutsjaar.  De meeste tekens zijn 
voor de leden gratis, maar kosten voor ons veel geld. Gelieve hier 
zorg voor te dragen. 

De scoutsdas is in de kleuren van onze scouts (geel-blauw). Deze 
zijn verkrijgbaar bij de leiding. Elk nieuw lid krijgt 1 das, bij 
verlies dient er een som van €2,5 betaald te worden voor een 
nieuwe. 

Voor een Scoutshemd, scouts trui en andere kledingstukken wordt 
er in het begin van het scoutsjaar een pas- en verkoopmoment 
ingericht aan de lokalen. Dit om niet mijlenver te moeten rijden 
om je uniform in orde te brengen.  

Voor verdere vragen omtrent het uniform kan je natuurlijk altijd 
terecht bij 1 van de leiding. Ik kan jullie alvast 1 handige tip 
meegeven, zet overal je naam in of op (sjaaltje, hemd, trui …). 
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1 Takteken    Kapoenen  KWk’s  Jonggivers     Givers            Jins  Leiding 

2 Groepslintje 
3 Jaarteken 
4 België       (Vanaf givers, betalend) 
5 Belofteteken 

(Betalend) 
6 Sjaaltje 
7 Vlaanderen 

(Vanaf givers, betalend) 
8 Provincie 

(Vanaf givers, betalend) 
9 Internationaal 

scoutsteken 

(Vanaf givers, betalend) 
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Voor we onze nieuwe leidingsploeg voorstellen, willen we toch 
even jullie aandacht vragen want: 

Na jaren spelen en plezier maken op de scouts op 
zondagnamiddag zijn er 4 top-leiders toch gestopt.  

Met veel pijn in het hart nemen ze afscheid van de scouts. Wij 
hopen ze nog veel terug te zien en wensen ze veel succes met 
hun nieuwe zondagnamiddag-carrière. We zetten hen nog even in 
de spot-lights. Jullie hebben zelfs de primeur om van 2 van onze 
stoppertjes een interview te lezen over hun scoutsloopbaan. 

Interview met stoppende leiding Bart Bols en Tinne 
Willems 

Waarom stop je? 

Bart: Het moment om te stoppen was daar na 6 jaar leiding. 
Vorig jaar vond ik het heel plezant en ik was nog zeer 
gemotiveerd, maar ik vrees dat een extra jaar leiding dat jaartje 
te veel zal zijn. Stoppen op een hoogtepunt. Bovendien moet ik 
dringend tijd vrij hebben om een vriendinnetje te zoeken.  

Tinne: Omdat ik als kakspecialist (verpleegster) ook in het 
weekend observaties moet uitvoeren.  

Wat vond je het leukst bij de scouts? 

Bart: Op kamp de driedaagse bij de jongverkenners (red. nu 
jonggivers): fietsen, koken, slaapplaatsen zoeken, in open lucht 
slapen, … De ruwe pleinspelletjes vond ik ook altijd heel leuk. 

Tinne: Alles! De scouts is gewoon het beste wat er is. Het kamp 
blijft natuurlijk wel het leukste. 

Wat zal je nooit vergeten? 

Bart: Mijn herinneringen aan de scouts zijn een verzameling 
flarden van goede momenten. Er springt niet echt eentje uit, 
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tenzij het Spaceweekend twee jaar geleden. Super mooie raket, 
het vuur, de spelletjes, alles wat een fantastisch weekend nodig 
had was er (sorry Ruben). 

Tinne: Suuper gaaf madagscareiland, Het spaceweekend, te voet 
naar Scherpenheuvel…Alles zit in mijn geheugenpan! 

Wat ga je het hardste missen? 

Bart: De wonden en blauwe plekken als ik zondags na de scouts 
een bad pakte. Vuurtjestook. 

Tinne: Mijn hemd op zondag en iedereen van de scouts 

Welke tak vond je het tofst? 

Bart: Behalve de jins heb ik elke tak gehad als leiding en dan 
springen de jonggivers er een beetje uit. Vuurmaken, zelf koken, 
dingen sjorren, zotte spelletje, … Echt scouts zijn. 

Tinne: Jongivers en kapoenen 

Gaafste kamp? 

Bart: Kampen met leuke thema’s en goede inkleding springen 
eruit: Harry Potter, Asterix en de Galliërs, Scoutair, Madagascar, 
… Het laatste kamp waar we met z’n allen in tenten op de wei van 
boer Willy zaten, een super grote paarse tent stond en elke tak 
een leuke constructie en inkleding op hun plekje op het terrein 
had. De kamplocatie aan het meer van Bütgenbach toen ik 
jongverkenner (red. nu jonggiver) was echt de max. De wei lag 
op een heuvel maar ging tot beneden aan het meer en had alle 
voorzieningen (hudo, shelter, douche, wasbakjes, kar water, …). 

Tinne: Mijn eigen buitenlandse kampen naar Ierland, Kroatië en 
Corsica. En als leider Scouts air en Madagascar/ tentenkamp 

Grootste blunder? 

Bart: Niet van toepassing of herinner ik me niet meer. 
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Tinne: Te veel om allemaal op te noemen: mijn sandalen laten 
krimpen in de droogkast, de dag voor buitenlandskamp. Mijn gat 
verbranden met van de schuif af te gaan. :s  

Grootste trots? 

Bart: Maten, makkers, mastworp. (red. probeert met de eer te 
gaan lopen) Ik ben trots op de leidingsploeg waarvan ik tijdens de 
jaren deel van heb uitgemaakt: sterke activiteiten en goede sfeer! 
In Scherpenheuvel ben ik nog niet te voet geraakt. Wij hebben 
met de kapoenen sporen van een lynx en een wolf gevonden. 

Wat vond je niet leuk? 

Bart: Andermans rommel opruimen na activiteiten. Niks doen op 
de scouts, vuur uitmaken. 

Tinne: Dat ik niet terug opnieuw een jaartje leiding kan zijn ! 

Wat is je lekkerste scoutseten? 

Bart: Doe maar gewoon, te veel of weinig kruiden of gekke 
gerechten waren meestal geen schot in de roos. Op 
scoutsweekends en kampen at ik meer dan thuis en ja de kilo’s 
getuigen daar van. De vidée op kamp in Bocholt was zalig. 

Tinne: Niets boven echte scoutsstoemp met goed veel kaas 

Wat vond je de gaafste sjorring ooit verwezenlijkt? 

Tinne: de raket, de saloon, … 

Bart: …en het reuzenrad 

Nog een laatste woord aan de leden: 

Bart: Blijven gaan! Vuur overwint alles! 

Tinne: Je zal nog wel van me HOREN  

SCOUTS GEWOON DOEN !! 
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Wie is de kapoenenleiding?

Naam:     Mieke Luyts

Adres:     Berkenlaan 11, 2380 Ravels

Geboortedatum:     16 / 06 / 1992

Geboorteplaats:     Turnhout

Nationaliteit:     Belgische 

Mijn hobby’s zijn:     Spelletjes spelen op de scouts, schilderen, 

wandelen, muziek luisteren,…

Mijn eerste liefje was/wordt:     Zwarte piet | 

Dit vindt ik het leukste op de scouts:     Verstoppertje en bosspel! 

Dit wil ik dit jaar nog zeker doen op de scouts:     Het leukste 

scoutsjaar ooit beleven! 

Wat is het stoutste dat je ooit hebt gedaan?    Op Nick zijn teen 

gaan staan… 

Wat is het liefste dat je ooit hebt gedaan?  Kapoenenleiding 

worden!!

Mijn idool is:     King Louis van Jungle Book
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Mijn favoriete TV-progamma is:  Geen, buiten spelen is véééél 

leuker!

Mijn favoriete boek is:     Een visje bij de thee – Annie M.G. Schmidt 

(aanrader!) 

Mijn lievelingsdier is:     Rivierdolfijn

Mijn  favoriete liedje is:     Het kapoenenlied, natuurlijk!

Dit eet ik het liefst:     Scoutsstoemp met scoutscola! "

Hoe zou jij je leiding kunnen verwennen?      Door koekjes en 

taartjes, mooie tekeningen en knutselwerkjes, maar vooral: door altijd 

goedgezind naar de scouts te komen en mee spelletjes te spelen!

Maak hier een tekening: 
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Wie is de kapoenenleiding?

Naam:     Nick Willems 

Adres:     Grote Baan 132, 2380 Ravels 

Geboortedatum:     25 maart 1992 

Geboorteplaats:     Turnhout 

Nationaliteit:     Belg 

Mijn hobby’s zijn:   Scouts, kampen bouwen, kattekwaad 
uithalen, …. 
Mijn eerste liefje was/wordt: Ik denk dat het Marléneke van 
Gert & Samson was 

Dit vindt ik het leukste op de scouts: Een grote leuke bende 
spelende kinderen 

Dit wil ik dit jaar nog zeker doen op de scouts: Heel veel plezier 
maken! 
Wat is het stoutste dat je ooit hebt gedaan? Een snoepje gepakt 
wanneer het niet mocht 

Wat is het liefste dat je ooit hebt gedaan?  Ontbijt-op-bed voor 
mijn mama 
Mijn idool is: Urbanus 
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Mijn favoriete TV-progamma is: Het Eiland 

Mijn favoriete boek is: Fansatie (door Mieke Luyts) 
Mijn lievelingsdier is: Saïga 

Mijn favoriete liedje is: Ik ben vandaag zo vrolijk (Herman 
van Veen) 
Dit eet ik het liefst:  Frietjes met biefstuk 

Hoe zou jij je leiding kunnen verwennen?  Ik sla deze vraag over 
denk ik 
Maak hier een tekening: 
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Als rasechte kapoenen, moeten jullie in het bos zeker de weg 
terug kunnen vinden naar je kamp. Door dit doolhof op te lossen 
zijn jullie alvast een beetje voorbereid! 
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Het grote KW’kes - “wist-je-datje” 
Wist je dat: 

* De leiding zich graag verkleed

Op maandagmorgen 23 juli was de 
leiding al vroeg uit de veren. We 
moesten er picobello uitzien! Raar 
maar waar, we ontdekten dat Jan een 
echt schminktalent is. Puss werd tot in 
de puntjes verzorgd… 

* De Shrek-hut en tenten van de KW’kes echte toppertjes
zijn

De leiding is trots dat ze de 
tenten en shrek-hut met veel 
zweet, bloed en (weinig) 
tranen opgesteld hebben. De 
KW’kes zijn droog gebleven ". 
Wat een opluchting! 

* Boer Willy ons uit de stront geholpen heeft

Tijdens het kamp een 
probleem? De Willy stond 
paraat om het op te lossen. 
Geen overgelopen kak-
putten dus! 
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* We op 2-daagse heel goed ontvangen werden door Ria

Onze twee-daagse was “super-cool”!! Na een vermoeiende en 
warme wandeling zette Ria de spoeier voor ons klaar. Haar 
hondjes en paarden vonden de KW’kes heel tof. Nog wat 
babbelen en geesten oproepen onder ons afdak en we waren de 
volgende dag weer helemaal opgeladen. 

* KW’kes echte dierenliefhebbers zijn
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*Nick heel graag saus lust

Jan en Ruben vonden het grappig om Nick hun smoske met 
saus te geven "! Nick vond dat helemaal niet lekker! 

* Jullie leiders toch echt wel vallen op knappe blondines

* De KW’kes toch ook graag de koks plagen (hun leiding
heeft hier zeker niets mee te maken!)
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* We natuurlijk vele leuke spelletjes hebben gespeeld
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* Er toch ook wel een paar maffe/zotte KW’kes zijn

* Het eten op kamp van echte TOP-kwaliteit was!
Zelfs boterhammen smaken naar meeeeeeer…
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* Het niet altijd rozengeur en maneschijn was

De vele kleine accidentjes en ongemakjes die soms bij een 
kamp horen waren weer van de partij! We kunnen deze keer  
spreken over : processierupsen-jeuk, zere enkels, een zere nek 
(waarvan de nekband na een tijd gebruikt werd als 
muggenverweersysteem ", FOEI!!), tegen een piket lopen en 
genaaid moeten worden,… Maar straf als onze KW’kes zijn, 
beten ze door en overwonnen ze het één voor één. 

* Onze lampionnen mooi de nachtelijke hemel ingegaan
zijn op de laatste avond.

* De KW’kes, die laatste
avond nog zoveel te vertellen hadden aan de leiding,
graag hadden gewild dat de leiding bij hen in de tent
bleef slapen.
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* De KW’kes ne bangelijke film gemaakt hebben!

Bekijk hem zeker nog eens een keertje! 

* De KW’kes overal te horen waren!!!

Jullie begonnen steeds spontaan te zingen en mee te bleiren 
onderweg. Ook het kamplied kenden jullie als de beste. 

* Er eens een vogelke was dat niet kon kakken, er was
een pluimke aan zijn poepeke blijve plakke, het zei a hi, het zei
a ha, het is verdomme. Hoe is da pluimpke op m’n poepeke
gekomme? Toen is de moeder van da vogelke gekomme en hée
da pluimke van zen poepeke genomme. Het zei a hi, het zei a
ha, het is gebakke. Nu kan da vogelke opnieuw weer kakke.
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* Wij (de leiding) het een MEGA – BANGELIJK – SUPER –
GAAF – COOL  kamp vonden!!

* Wij (de leiding) jullie heel hard gaan missen volgend
scoutsjaar!!

* Jullie je niet moeten inhouden en naar ons moeten
blijven zwaaien en roepen als we jullie tegen komen!!

* Jullie nog altijd een keer in onze rug mogen komen
springen en zotte dingen doen!!

* Wij jullie zeker nog tegen gaan komen op de scouts!

Vele groeten, stevige linkers, scheten, boeren, 
dikke knuffels en … nog zoveel meer. 

Ruben, Nick, Jan en Mieke 
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Het begon allemaal op een prachtige zomerdag in de geweldige 
maand juli. In onze gedachten hadden wij allen al hoge 
verwachtingen gesteld aan dit komende legendarische avontuur 
en zo parkeerden we onze goed getrainde stalen rossen op het 
uitgestrekte heilige plein te Ravels. Met enkel het broodnodige 
materiaal aan boord en met beenspieren waar de aders uitpuilden 
door het vele voorbereidend werk wachtten we hoopvol op het 
sein van de leiding om in volle galop te vertrekken. Maar zoals het 
in de meeste verhalen wel eens voorvalt hadden ook wij niet 
enkel geluk. In de verte zagen we aan de horizon leider Johannes 
komen, het stalen ros aan de hand. Zijn rijdier had al reeds een 
blessure aan de achterpoot. Maar niet getreurd, we namen een 
ander stalen ros in waarborg en vertrokken.  

Na een lange tocht naar onze kampplaats in een vredig Limburgs 
dorpje was de leiding het eens met elkaar; deze groep jong-givers 
valt niet te onderschatten!  Van dat beeld zijn we doorheen ons 
ganse verblijf in het Bocholtse veld en in de rest van Limburg niet 
afgestapt. Neen, integendeel! In Bocholt bemerkten we zonder 
overdrijven bovennatuurlijke vaardigheden in het van woorden 
naar daden overbrengen van heuse plannen om gigantische 
gebouwen neer te planten en vuren te maken waarop de duivels 
in de hel zeer waarschijnlijk jaloers waren. 
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Terwijl ons gat nog zeer deed van de heenreis, moesten we onze 
rossen al vol beginnen laden voor het vertrek op onze heuse 
driedaagse reis door het Limburgse landschap. Daar gingen we 
weer… Onder een loden deken neergelegd door de zon, zwoegde 
een heuse bende jonggivers door het Limburgse vlakke land. Het 
zweet stroomde in sloten van hun tengere ruggetjes. Niet alleen 
rugzweet werd in grote hoeveelheden opgevangen door onze 
scoutshemden, maar ook oorlel-, teen-, en neushaarzweet. 

Onze titanenstrijd tegen de hitte en de eindeloze kilometers 
macadam werd gelukkig verlicht door het engelen gezang der 
jonggivers. Met instant klassiekers als “En zolang de zon blijft 
schijnen…” en “I’m a bird, I’m a bird, I’m a bird…” Verder was er 
nog iemand met een tante in Tunesië of Marokko of zo maar dat 
was toch een beetje een louche bedoening. 

Toen we tegen het avonduur aankwamen in Meeuwen kon met 
aan het theewater voelen dat er iets mis was; en dat het warm 
was ook. Alle zintuigen stonden op scherp en de platte knopen 
werden al langzaam aan uit de sjaaltjes gehaald. De strijd zou 
kortelings losbarsten… En zo geschiedde. Ik zal u de bloederige 
details sparen maar ‘De strijd om Meeuwen’ staat voor eeuwig in 
onze geheugens gegrift. Net als een paar blauwe plekken op m’n 
gat. Dat onze lijdensweg nog maar een aanvang had genomen, 
werd al snel duidelijk. En dat er iets mis is met het klimaat ook. 
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Na ettelijke kilometers 
doemde het beloofde land op 
een de horizon…. Siberië! 
Jazeker Siberië. Als men aan 
Siberië denkt, denkt men 
aan bittere koude en 
eindeloze wildernis, maar 
wat blijkt nu: het is er dertig 
graden en ze verbouwen er 
maïs, ge kunt er u 

bosbessen zelf gaan plukken en het water 
komt er uit de kraan bij een vriendelijke madam. Ja jongens, dat 
klimaat… 

Dat jonggivers kunnen fietsen werd wel duidelijk op onze weg 
terug naar Bocholt; en dat ze kunnen zagen ook wel. De zon zette 
net als de jonggivers nog een tandje bij. Nog stijf van een episch 
potje voetbal van de voorbije avond, hezen we onze strakke en 
stramme poepen in het zadel. Tot overmaat van ramp bleek de 
mol die onder ons was, zijn werk serieus te nemen. Ettelijke uren 
bandengepomp later kon de terugweg toch een aanvang nemen.  

Dat onze driedaagse geslaagd was, bleek wel toen we 
aankwamen op onze huiswei in Bocholt. De aanblik van onze 
heersende shelter en onze perfect opgestelde patrouilletenten 
deed ons hartje terug opleven, onze stramme spieren waren op 
slag minder stram en onze strakke poepen minder strak. 

Dat we zonder problemen de hele Limburg doorgecruisd hebben, 
en daarbij met gemak de heldengrens van 200km overschreden, 
hebben onze jonggivers aan henzelf te danken. Met 
sleutelwoorden als ‘TEGENLIGGER’ en ‘AANSLUITEN’ 
was de hele meute zonder enig 
probleem te dirigeren ;) En dat er 
daarbij veel afgelachen, -geroddeld, 
-gezeurd, -gezongen en geheerst
werd, daar kunt u van op aan!
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Ja ja, jonggivers en hunnen vélo, als een stelletje ap*zon*n met 
sch*peb*llen! 

Afgezien van dit wonderbaarlijke driedaagse avontuur werd de 
groep nog getest op hun vaardigheden in het als ork verkleed 
uitvechten van bloederige veldslagen, in het samenstellen van 
een prachtig stukje toneel tot een mooi geheel van bewegende 
beelden en het aanhouden van een kampvuur gedurende een hele 
nacht. Het werd een groot succes. 

Wanneer wij, de leiding, aan al deze heldenactiviteiten 
terugdenken dan kunnen wij niets anders besluiten dan dat wij 
verschrikkelijk trots zijn op deze groep jong-givers. Jullie hebben 
allemaal de titel “Jong-Giver” met glans verdiend.  

Het was een geweldig kamp, merci! 

Pieter, Mieke, Sander en Johannes 

PS: Voor alle andere sfeerbeelden kunnen jullie terecht op onze 
site, en vergeet zeker onze supervette film nog eens te bekijken! 
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De kersverse jonggiverleiding: 

Wij zijn: Pieter Vanden Hoof, Ruben Leemans en Britt Pijpers 
Leeftijd: 19 jaar, 19jaar en 18 jaar 

Je ziet misschien, wij zijn jong, maar het loont de moeite om 
ons niet te onderschatten! 

Hobby’s: SCOUTS 
Totems:  
Pieter: standvastige brulaap 
Ruben: betrouwbare sneeuwstormvogel 
Britt: in blijde verwachting van een totem 
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Wat kunnen jullie verwachten het komende scoutsjaar: 
- Een hoop sjoractiviteiten
- Vlotten
- Een fantastisch weekend
- Een dropping

# En als afsluiter een super mega geweldig kamp
Kortom een fantastisch scoutsjaars, waarin je zult 
moeten bewijzen dat je jonggiverwaardig bent! 

Wat verwachten wij van een Echte jonggiver? 
- Je aanwezigheid op elke zondag

(of zoveel mogelijk)
- Elke week een bangelijk goed humeur
- Telkens weer een uniform dat helemaal in

orde is

!! Vergeet niet om jullie vrienden en vriendinnen, die nog niet in 
de scouts zitten, mee te brengen! Wij verzekeren jullie dat ze zich 

niet zullen vervelen! 

Wij kijken er al volop naar uit om te genieten van jullie 
aanwezigheid en jullie jonggivertalenten te ontdekken! 

En zijn er zeker van dat dit een fantastisch scoutsjaar wordt en 
hopen dat jullie er allemaal elke zondag gaan bij zijn! 
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Dagboek Ierlandkamp 2012 

Dag 1 

We vertrokken ‘s morgens om 8u op het kerkplein. Zoals 
gewoonlijk was de humor weer van de partij en was Ruben weer 
eens te laat. Om 9u namen we de trein naar Brussel (de 
luchthaven). Voor sommigen was het vliegen héél spannend, want 
het was hun 1ste keer. Met kriebels in onze buik stapten we in het 
vliegtuig. Veilig kwamen we in Ierland aan. Toen stapten we in 
een supermoderne bus en genoten van de mooie omgeving. We 
kwamen aan in onze  “Post Office/Villa”, aten en gingen slapen. 

Dag 2 

De groep van dienst ook wel “corvee” genaamd moest vroeger 
opstaan om de tafel te dekken. Hoewel er geen choco was, was 
het toch (!) een geslaagd ontbijt. Nadat onze buikjes flink gevuld 
waren en de lunchpakketten gereedgemaakt waren vertrokken we 
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met goede moed op een fikse dagtocht!! Eerst volgden we netjes 
de paden, maar later gingen we onverwachts de Knockoura 
beklimmen zonder het pad te volgen. Na anderhalf uur afzien, 
bereikten we de top, die zich op 
488 m bevind. Na het bouwen 
van een torentje en het maken 
van een paar foto’s, aten we 
onze boterhammetjes op. We 
vervolgden onze tocht langs de 
bergkam, onderweg vonden we 
het skelet van een dood schaap. 
Floor kon er niet aan weerstaan 
om het hoofd bij de horens te 
nemen en het ding enkele km’s 
verder te sleuren. Op zoek naar 
de Holy Well (die we niet 
gevonden hebben) en de Stone 
Row (die bestaat uit 2 stenen) 
zetten we deze tocht verder. Om 
later op de dag terug bij ons huisje te geraken moesten we over 
een dal tussen de bergen. Tijdens deze beklimming kwamen we 
langs een oude verlaten koper-mijn-site die tot enkele honderden 
meters diep was. Omdat sommigen al een beetje moe waren 
splitsten we op in 2 groepen, de ene ging nog verder de berg 

omhoog op zoek 
naar een meertje en 
de andere wandelde 
al rustig huiswaarts. 
Aangekomen in het 
huisje was iedereen 
toch wel een beetje 
moe. Nadat we de 
groentjes gesneden 
hadden en mee in de 
keuken hadden 
geholpen genoten we 
van een lekkere 
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spaghetti. Nadien legde de leiding een spel uit dat we tijdens het 
kamp zouden gaan spelen en introduceerden ze de Kukkeltrui 
(Nadine DB). ’s Avonds brachten we nog een bezoek aan het 
strand, we zagen zeesterren, rotsen, water en duikende 
meeuwen…moe maar voldaan kropen we ons bedje in. 

Dag 3 

We stonden op en bij het ontbijt kregen we te horen dat we 
“weeral” moesten gaan wandelen. Hoewel ze de dag ervoor 
zeiden dat we niet gingen wandelen Ö . Iedereen zag er wat 
tegenop omdat het een beetje slechter weer was, maar toen we 
de dagtocht aanvatte kregen we al snel terug zin. 
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Tijdens onze vermoeiende wandeling zat 
het weer niet echt mee. Het regende toen 
we begonnen het beklimmen van de berg. 
Jammer genoeg was het uitzicht op de 
top van de berg niet echt zichtbaar omdat 
we tussen de (regen-)wolken zaten. De 
afdaling was heel spectaculair. We gingen 

door een riviertje naar beneden, die was heel stijl en glibberig. 
Sommigen hebben meermaals met de Ierse grond 
kennisgemaakt. Wanneer we thuis kwamen hebben we uitgerust 
door met de kaarten en gezelschapspelletjes te spelen. Ook Floor 
was heel blij want ze had kunnen kakken!! (de vorige kampen 
lukte dat niet) Die avond aten we ook heel lekkere macaroni en 
achteraf een yoghurtje, na het eten hebben we nog wat spelletjes 
gespeeld zoals citroen-citroen, de limbo, de stoelendans en nog 
veel meer… allemaal heel leuk. Daarna gingen we allemaal mooi 
onze tanden poetsen en onze pyjama aan doen en we kropen 
stilletjes in ons bed. 

Dag 4 

We begonnen onze dag goed door eens lekker uit te slapen. Na 
een lekker ontbijtje vertrokken we naar de zee, waar Christophe 
kon schitteren in de Kukkeljurk. Sommigen hadden gehoopt op 
een duik maar het waaide heel erg hard..uiteraard was dat geen 
probleem een echte scouts kan daar tegen…ofja Ruben en Kristof 
toch. Daarna leefden we ons uit op de stenen; waar we een 
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slechte eigenschap op schreven die we de wereld uit wilden 
helpen…vervolgens gooiden we ze zo ver mogelijk de zee in !! 
Toen wandelden we terug naar ons huisje en kregen we een 
middagmaal en een lange platte rust. Omdat het maar druilerig 
weer was hebben we in de namiddag leuke spellekes gespeeld 
waaronder verkrachtertje (hint hint Lotte de Boer) Wist je 
trouwens al dat Siebe niet tegen 
kietelen kan !! Na de puree en de 
vissticks (waar er jammer genoeg 
te weinig van waren, want ze 
waren zo lekker) speelden we nog 
enkele geheugenspelletjes TOT 
we begluurd werden :s !! door 
twee Ierse meisjes. Eerst 
maakten ze ons bang en gooiden 
steentjes tegen het raam…maar 
na een wilde achtervolging sloten we vrede :D Nu nog een paar 
wist-je-datties:  

- nogmaals dat Siebe niet tegen kietelen kan (hint hint !!!) 
- volgens Pauline de Polonaise de Bolognaise is 
- Kristof zijn zwembroek veel te klein is 
- De jongens vinden dat Ieren op Russen lijken 
- Dat je verstoppertje Kiekeboe in en rond een huis moet 

spelen.  

Na een geslaagde dag kropen we weer in ons bedje !!  
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Dag 5 

Vandaag mochten we lekker lang uitslapen omdat de leiding te 
veel gedronken had (Correctie: is dus niet waar he mannen!!) Ze 
hadden 2 leden uit hun bed gezet om nog een kaartspel mee te 
spelen (wel waar). Er was ook een Ier van de partij die zo 
vriendelijk was een paar pintjes mee te bregen voor de 
hardwerkende leiding (ook waar) iedereen was dus tevreden ;-)  

Toen we ons ontbijt binnen hadden gestoken en onze 
lunchpakketten in elkaar hadden geflanst werden we doormiddel 
van een tennisbalsysteem ingedeeld in 3 groepen. Ohwyeah kei 
leuk !! We kregen te horen dat we een stadsspel gingens spelen 
in Eyeries…na de deskundige uitleg kregen we een blad met 
opdrachten, een kaart en een kompas waarna om het kwartier 
een groepje mocht vertrekken. Dat kompas konden we wel niet 
echt gebruiken maar zover was de leiding nog niet. We 
vertrokken dan voor een “lange” tocht, na een uurke stappen 
kwamen we groep na groep aan. Één groep was zo slim om een 
paar belgen aan te spreken die zo vriendelijk waren om hen naar 
de Standing Stone te brengen die ze moesten zoeken (uiteindelijk 
bleek het wel om de foute Steen 
te gaan !! maarja het was een 
avontuur) Een andere groep is 
ook verkeerd gelopen en ze 
waren iedereen kwijt  :p wat een 
avontuur. 

Na allemaal veilig terug aan te 
komen zijn we ’s avonds naar de 
pub gegaan!! Hier hadden we 
allemaal lang naar uitgekeken. We proefden een Guinness, een 
Murphy’s en een Schadwicks (ofzoiets = Smitwicks) toen we terug 
naar huis gingen kregen we van de leiding nog een drankje 
gingen in ons bedje liggen na deze lange en avontuurlijk dag. 
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Dag 6 

Vandaag zijn we naar Castletownbear geweest. We werden vroeg 
opgehaald door een bus die ons daarheen bracht. We mochten in 
het stadje vrij rondlopen en spraken pas smiddags met de leiding 
terug af. Van deze kans hebben we allemaal gretig gebruik 

gemaakt, we bezochten 
allemaal verschillende 
winkeltjes en uiteindelijk 
stonden we met heel de 
groep voor de lokale 
pizzeria (die helaas niet 
open was :s ) Toen zijn we 
in een ander restaurantje 
een lekkere menu gaan 
eten. Om half 1 kwamen 
we terug samen op het 

plein met de leiding. We vertrokken te voet naar huis…we 
volgende een pad dat ons langs een eeuwenoude historische 
steencirkel bracht, hier hebben we dan ook een zonnedans 
gedaan om de rest van het kamp goei weer te hebben (wat ook 
gewerkt heeft, want de zon begon harder te schijnen) Verder op 
ons pad wandelden we door een sprookjeswoud vol omgevallen 
bomen…hier en daar kon je de verlaten badplaatsen van de 

Leprechauns (Ierse kabouters) 
nog zien. Ook dit was weer een 
zeer avontuurlijke wandeling. 
Ondanks een ziek meisje (Gitte) 
moesten we verder na een korte 
pauze. Een paar van ons gingen 
kopje onder in het hoge gras. Na 
het volgen van weeral een 
riviertje en een paar wegen 

kwamen we terug aan bij ons huisje. Na een stevige maaltijd 
(spek met wortelstoemp) en een paar goede douches speelden we 
wat gezelschapspelletjes. We speelden ook TIMES UP en dat 
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zorgde voor enkele hilarische en shakende momenten. De nacht 
viel snel dus kropen we weer onze nest in. 

Dag 7 

We stonden op en kregen te horen dat we vandaag een keuze 
mochten maken; een bergtop gaan beklimmen (“sterken”) of 
spelletjes en naar het strand gaan (“zwakkeren”) De keuzes 
waren ongeveer gelijk verdeeld en dus werd de groep in twee 
gesplitst en vertrokken de wandelaars op pad. Het was een 
stralende dag…ideaal dus voor beide groepen. De mensen van het 
strand gingen krabbetjes proberen te vangen op de scherpe 
rotsige kust. Veel 
krabben hadden ze 
niet gevangen maar 
wel veel in de plassen 
gevallen!! Tijdens de 
middag hebben we 
een lekkere kebab 
gegeten (eigelijk een 
smoske). Toen we 
terug vertrokken naar 
het strand konden we 
de andere groep op 
de top van de berg zien…heel ver weg en heeeeeeel klein. (maar 
we hebben ze wel gezien) Aan het strand hebben Yanne, Carolien, 
Marie-line en Kristof zich extra bewezen door van de pier te 
springen. Yanne, Carolien en Kristof meerdere keren !!! De berg 
beklimmen was ook heel leuk, het was een heel mooi uitzicht en 
de wandeling helemaal waard. We hebben in een meertje 
(waterreservoir) gezwommen boven op een berg !! Dat was ook 
geweldig. 

Aan het strand hadden we veel bekijks van de lokale 
jongens/boeren, want die hadden volgens ons nog noooooit 
zoveel meisjes bij elkaar gezien… 
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Dag 8 

Liefste dagboek, vandaag gingen we naar Kenmare. We zijn eerst 
gaan kayakken en dat was KEI-PLEZANT !! " We trokken een 
waterpak, waterschoenen en een reddingsvest aan. Na onze helm 
vast te klikken en onze peddels te gaan halen trokken we te 
water. Er was een grote watertrampoline en waterschuifaf, daar 
hebben we ons goed op geamuseerd!! Toen we een beetje op 
ontdekking gingen zijn we TWEE wilde zeehonden tegen 
gekomen. De twee uren op het water vlogen voorbij, maar de dag 
was nog niet begonnen. Nadat we omgekleed waren, gingen we 
met de bus verder naar het centrum van Kenmare. Deze busreis 
verliep vlotter dan deze ’s morgens, Lien was terug bekomen van 
haar reisziekte. In het 
stadje kregen we enkele 
uren vrij om het stadje te 
verkennen en souvenirs 
te zoeken. Sommig zijn 
pizza, friet of hamburgers 
gaan eten (ipv iets 
typisch Iers te zoeken!!!) 
Toen we het zo een 
beetje gezien hadden zijn 
wilden we nog een Stone 
Circle gaan bekijken maar 
deze was “te duur” (ja ze vroegen er geld voor :s) om te gaan 
bekijken. In plaats daarvan hebben we dan maar spelletjes op 
straat gespeeld rond onze eigen Stone Circle, tot we weggejaagd 
werden door twee oude boze heksen!!! Daarna brachten we het 
plaatselijke kerkje nog even ene bezoek. Later vertrokken we 
terug met de “discobus” naar Urhan. Toen we aankwamen kregen 
we tijdje rust en kon je kiezen tussen een dutje doen of een paar 
spellekes. Wanneer het eindelijk donker was konden we aan het 
nachtspel beginnen. De leiding had een aantal ballonnen in het 
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huis verstopt. Het doel was om alle ballonnen te vinden in het 
donker en daarna kapot te krijgen. We moesten natuurlijk wel 
oppassen dat we niet getikt werden door de leiding!! Sommigen 
hebben de schrik van hun leven meegemaakt toen ze plots iets 
voelden of boven op een leider zaten!! Na een geweldige dag 
kropen de Givers weer hun bedje in. 

Dag 9 

Na weeral uit te slapen (het lijkt wel of we veel geslapen hebben 
maar dat is niet zo zene) kregen we een Iers ontbijt 
(=hamburgers) We gingen naar het family festival in Eyeries 
vandaag. Om daar te geraken mocht we liften !!! Iedereen werd 
snel meegenomen want er gingen veel mensen die richting uit, en 
bijna iedereen in de buurt wist dat wij daar op kamp zaten, dus 
de meeste mensen kenden we al. Op dat festival hebben we een 
vis gemaakt met wilgentakken…er was een mevrouw die daar een 
workshop gaf. Je kon allerlei volksspelen meedoen en je laten 
beschilderen door een mooi meisje. Er was ook een loopwedstrijd 

met sprintjes trekken. 
Sommigen van ons hebben een 
medaille gewonnen…ook leider 
Kristof ( die eerst was ) maar 
hij is zijn welverdiend prijs 
dezelfde dag nog kwijt gespeeld 
! We moedigden onze 
dorpsjongens aan tijdens het 
lokale “pubsoccer”-tornooi. 
Maar de tegenstanders waren 

helaas sterker. Na een bakje lekkere frieten keerden we terug 
naar ons huisje. Enkel de leiding kreeg geen lift terug :-p Even 
later begonnen we aan een spannende quiz. De Irish leprechauns 
hadden gewonnen. Na de quiz vertelde de leiding en sommige 
givers griezelverhalen (sommige waargebeurd) waarop we 
moesten zeggen of ze waar of niet waar waren. De leiding 



Givers 

 52 

vertelde een heel eng verhaal over een pas getrouwd koppel waar 
bijna iedereen mee weg was. Omdat we heel laat gingen slapen 
was iedereen direct in dromenland. 

Op de laatste dag hebben we nog wat opgeruimd en afscheid 
genomen van het mooie landschap. We kropen er vroeg in want 
we moesten ’s nachts terug vertrekken met de bus naar het 
vliegtuig.  

Terug aangekomen in België dumpten we onze was en plas bij 
de ouders en keken we al uit naar het volgende kamp de enkele 
dagen later in Bocholt zou doorgaan !!  

Alle verhalen zijn hier natuurlijk niet te lezen want dat was teveel 
om op te schrijven maar als je er meer over wil weten dan vraag 
je het maar aan de Givers of degene die pas Jin zijn geworden. 

Aan de Givers van vorig jaar (we hebben het al een gezegd maar 
toch) : Bedankt voor het geweldige jaar, het verrassende kamp, 
voor jullie zalige enthousiasme…echt waar!!! Hopelijk hebben 
jullie er allemaal even hard van genoten als ons, als jullie leiding 

Kristof, Ruben, Tinne 
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Leidingsvoorstelling 

Hey givers. De zon gaat alweer vroeger onder, de nachten worden 
kouder, de eekhoorns beginnen hun wintervoorraad aan te leggen 
en we kunnen de rijpe kastanjes aan de bomen al bijna ruiken. 
Kortom, het nieuwe scoutsjaar is weer begonnen! En wat voor 
één! Het is nu al bekend dat dit het gaafste, beste, coolste, 
vetste,…. jaar van allemaal gaat worden. Wanneer jullie dit lezen 
weten jullie ondertussen al dat ‘Gewoon Doen’ het jaarthema van 
Scouts&Gidsen Vlaanderen is. Wij gaan dit proberen in praktijk te 
brengen. ‘Gewoon Doen’  wordt dit jaar ons motto. De nadruk zal 
dit jaar in de eerste plaats liggen op plezier. In alle mogelijke 
vormen, maar met altijd enkele kernbegrippen in het achterhoofd. 
Samenwerken, experimenteren, samen beslissen en respect zijn 
er daar slechts enkele van. We zijn dus steeds benieuwd naar 
jullie meningen en zullen proberen om zoveel mogelijk 
beslissingen samen te maken. Met andere woorden: jullie bepalen 
zelf mee hoe jullie jaar er uit zal zien! (kom achteraf niet klagen 
hé! ") Voor de rest gaan we nog niet te veel vertellen en er 
vooral niet teveel woorden aan vuil maken. Gewoon elke zondag 
komen is de boodschap! 
De meesten onder jullie zullen ons al wel kennen, maar toch 
stellen we onszelf graag nog voor in enkele korte puntjes.  
Wij zijn alleszins van plan om er een onvergetelijk jaar van te 
maken. We hopen van jullie hetzelfde.  
Laten we het samen GEWOON DOEN!  

Twee stevige linkers, 

Jan en Ruben 
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Naam: Jan Paeshuyse 
Totem: Spottende lijster 
Staat van dienst: 3de jaar leiding 
Studies: communicatiewetenschappen 
Kleur ogen: grijs-blauw 
Lievelingseten: VLEES 
Schoenmaat: 36,5 
Lievelings tv-programma: How I met your mother. 
Lievelingsdier: doodskopaapje  
Hobby’s: scouts, raven. 
Favoriete scoutsactiviteit: met de parachute spelen. 
Ik ben fan van: Barney Stinson 
Mijn grootste wens: van niets ooit spijt hebben. 
Wat neem ik mee naar een onbewoond eiland: veel, veel hulp. 
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Naam: Ruben Van Nooten 
Totem: Avontuurlijke Spreeuw 
Staat van dienst: 12 jaar lid. Nu 7de jaar leider. 
Werkgever: Telenet 
Kleur ogen: blauw-grijs 
Lievelingseten: Ik leef van de liefde 
Schoenmaat: 48 
Lievelings tv-programma: Winterbeelden, Het Journaal 
Lievelingsdier: Wolf 
Hobby’s: Scouts, duiken 
Favoriete scoutsactiviteit: met de parachute spelen 
Ik ben fan van: bier 
Mijn grootste wens: Scouts Ravels zijn 100ste verjaardag 
meemaken 
Wat neem ik mee naar een onbewoond eiland: bewoners 
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Hey Jins, 

Laat ons beginnen met te vertellen dat we heel blij zijn dat er 
terug een Jintak is bij Scouts Ravels, zoals jullie allemaal al weten 
gaat er voortaan maar een jaar Jin zijn en gaan jullie een jaartje 
vroeger in de leiding te komen staan. (WOOOOW wat een 
verandering, maar helemaal geen ramp natuurlijk) Omdat jullie 
dus maar één jinjaar “krijgen” gaan we ervoor zorgen dat dit het 
bangelijkste jaar van allemaal gaat worden natuurlijk. Waar kan 
je je allemaal aan verwachten; een leefweek van formaat, een 
kamp ergen in de verste uithoekjes van Europa (jullie eigen 
keuze), een Jintro, een Gouwweekend, een echt Jincofeestje, een 
zware dag op het Mosselfeest, een paar activiteiten om centjes te 
verdienen voor een geweldig kamp, een paar keer als leiding 
meedraaien in de groep wannee de rest examens heeft,...een 
paar crazy activiteiten die je nooit meer zal vergeten !!! We 
kunnen wel blijven opsommen maar je zal toch moeten komen 
om alles te ontdekken.  

Als Jin gaat het een beetje anders zijn dan je tot nu toe gewoon 
bent, je gaat meer verantwoordelijkheden krijgen. Meer 
betrokken worden…en naast al dat spel ook iets serieuzere dingen 
moeten doen. Maar wij weten dat jullie daar helemaal klaar voor 
zijn…Dat hebben we uit goede bron. We geven jullie ook de kans 
om zelf inspraak te hebben in de tak, we kunnen je alleen maar 
aanraden om hier gretig gebruik van te maken. (zo kunnen wij 
ook nog van jullie leren ;-p )  

We zouden hier nog pagina’s vol kunnen zeveren over hoe graag 
we aan het jaar willen beginnen maar dat gaan we jullie 
besparen, gewoon komen en meedoen da’s het belangrijkste dit 
jaar. Gewoon doen dus (ja dat is het jaarthema :p) 

Kristof en Mieke 
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Productiedatum: 
4 juli ‘88 

Houdbaarheidsdatum: 
vergaat niet 

Made in: Hulstbos 6 

Dosis enthousiasme 
(cal.): 100% van 
dagelijks aanbevolen 
hoeveelheid 

Gram:  75.000 

Ideaal voor:  
zware avontuurlijk 
inspanningen 

Bewaring: nix bewaren 
direct gebruiken 

Leeggoed: met den 
overshot zedde nix 

Contact:  
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Productiedatum: 14 maart ‘86 

Houdbaarheidsdatum: wordt 
beter met de jaren 

Brouwerij: Braak 23 

%vol alcohol: int weekend meer 
dan door de week " 

Gram: variabel 

Ideaal bij:  

Bewaring: van 2 tot 5 buiten, na 5 
in jinco 

Leeggoed: opt schap 

Contact:  
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Scouts Ravels sjorren “saloon” voor kinderen & jongeren 
van het Revalidatiecentrum Pulderbos. 

Het Revalidatiecentrum van Pulderbos wilde dit jaar een speciale 
start van het nieuwe schooljaar. Er werd gekozen om te werken 
rond het thema Cow-boys & Indianen.  

Tipitenten waren snel gevonden. Maar waar vindt men zomaar 
een saloon? 

Na wat denkwerk kwam men bij de scouts van Ravels terecht. 
Deze kregen dan ook de vraag of enkele handige scoutsleiders, 
oud leiders en leden van het groepscomité dit klusje niet konden 
klaren. De scouts schoten dan ook in actie om er iets moois van 
te maken. De speelplaats van de basisschool werd omgetoverd in 
een heus Westerndorp. 
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Het mooi weer, de mooie aankleding en tal van activiteiten 
maakten er een geslaagde namiddag van. Ook de ouders en 
broers en zussen waren uitgenodigd. 

In het Revalidatiecentrum verblijven kinderen en jongeren met 
epilepsie, niet aangeboren hersenletsels, respiratoire problemen 
en Celebrale parese. Dit steeds tijdelijk voor een intensieve 
revalidatie.  
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Hey, 

Voel jij je geroepen om mee in het groepscomité te komen, ben je 
niet vies van wat werk of wil je graag af en toe een keertje komen 
helpen !!! Dan hebben wij werk voor jou ;-) Vraag gerust wat 
meer info aan de leiding en laat je contactgegevens achter. 
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Beste klepper-lezers, wisten jullie al dat… 

$ … we er weer een topper van een kamp op hebben zitten?
$ … er enorm veel ouders en sympathisanten zijn komen

koken dit jaar?
$ … we op de scouts een frangipannendief hebben?

(Neem dus nooit frangipannen mee, want voor je het weet
heb je ze niet meer!)

$ … het mosselfeest dit jaar al zal plaatsvinden op zaterdag
10 november 2012?

$ …jullie altijd vriendjes mee naar de scouts mogen brengen
om te komen proberen

$ …de leiding dit jaar er enorm veel zin in heeft
$ …er zelfs een nieuwe leidster is
$ …er dit jaar terug Jins zijn
$ …je altijd artikels of tekeningen of foto’s aan de leiding mag

geven om in de klepper te zetten
$ …je het berichtenblad ook op de website van de scouts kan

lezen

Hopper is een winkel waar je allemaal 
typisch scoutsspullen kan kopen. 

De dichtstbijzijnde hopperwinkel bevindt 
zich op onderstaand adres: 

Lange Kievitstraat 74, 2018 
Antwerpen 

Ons groepsnummer is: A 4111 G 

http://www.hopper.be/winkel/ 
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Adres scouts: Jachtweg 42c, 2380 Ravels 
Site: http://www.scoutingravels.scoutnet.be

Leiding Naam Adres Telefoon 

Nick Willems 

 Groepsleiding 
Johannes Sierens 

Kaat Vanden Hoof 

Kapoenen Nick Willems 

Mieke Luyts 

Johannes Sierens 

 KW'kes 
Kaat Vanden Hoof 

Dorien Slegers 

Jonggivers Pieter Vanden Hoof 

Ruben Leemans 

Britt Pijpers 

Givers Ruben Van Nooten 

Jan Paeshuyse 

Jins Mieke Blockx 

Kristof Van Wetering 




