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Beste lezer, lid, ouder, pionier of sympathisant, 

U zou het misschien nog niet meteen zeggen maar toch komt de 
zomer er al aan. Met de zomer staat ook meteen het kamp voor 
de deur; het hoogtepunt van ieder en ieders scoutsjaar! 

Ondanks het Belgisch weertje van de voorbije tijd, hebben alle 
scout en gidsen van Scouting Ravels de voorbije activiteiten weer 
het mooie weer gemaakt! Leerrijke leefweken, knotsgekke 
bosspelen, kabouters helpen met stippen zoeken, kikkers gaan 
vangen (en terug vrijlaten!!), doldwaze dorpsspelen, flitsende 
fielstochten, de traditionele trip naar de efteling, enz, enz…. het 
was ons allemaal niet te min! 

Niet te vergeten was ook ons groepsweekend in maart! Eén groot 
Egyptisch spektakel vol mummies, farao’s, sarcofagen en een 
denderende avondshow met Sef!  

Op kamp trekken dit jaar de Kapoenen, Kw’kes en Jonggivers 
naar Opoeteren, Limburg. Daar slaan we onze tenten op voor, 
naar alle waarschijnlijkheid, weer een spetterend kamp. 
De Givers ,met de stapschoenen vastgesnoerd en de rugzak 
volgepakt, trekken naar onze schone Ardennen. 
De Jins zoeken hun heil dan weer wat verder. Na een lange (!) rit 
zullen zij met de bus aankomen in…. Kroatië! 

Alvast aan allen een schitterend kamp toegewenst. Verder 
informatie over de kampen leest u verderop in deze kampklepper. 
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Om te eindigen willen we jullie alvast warm maken voor ons 
40jarige bestaan feest. Houdt jullie brievenbussen maar in de 
gaten! Vergeet ook niet op onze website te kijken voor o.a. het 
berichtenblad, foto’s, inschrijvingsformulieren,…. 

Zo, en nu als de wiedeweerga jullie gaan inschrijven voor het 
kamp! Tot op kamp en weest paraat! 

Een stevige linker, 

De Hoofdleiding. 
Nick, Kaat en Johannes. 
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KAMPADRES 

Briefjes en kaartjes van mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, moeke’s, 
vake’s, zusjes, broertjes, vriendjes, vriendinnetjes en liefjes 
mogen dit jaar opgestuurd worden naar dit adres: 

Scouts Ravels 

Naam Lid (tak) 

Dilserweg 9 

3680 Opoeteren 
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ROUTEBESCHRIJVING 

1. Vertrek in zuidwestelijke richting op de Kerkstraat/
N137 naar Kloosterstraat

290 m 

2. Sla linksaf naar de Grote Baan/N12
Ga verder op de N12

5,0 km 

3. Sla linksaf naar de Noord-Brabantlaan/R13
Ga verder op de R13

3,1 km 

4. Sla linksaf naar de Steenweg op Zevendonk/N19
Ga verder op de N19
Ga rechtdoor over één rotonde

14,9 km 
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5. Sla rechtsaf naar de Westelijke Ring/R14
Ga rechtdoor over één rotonde

5,9 km 

6. Sla rechtsaf naar de Winkelom/N126
Ga verder op de N126

1,4 km 

7. Weg vervolgen naar Winkelomseheide/N174
Ga verder op de N174

4,7 km 

8. Sla linksaf en voeg in op de E313 richting Aken/
Luik/Hasselt

19,3 km 

9. Neem de afslag richting Brussel/Leuven 350 m 

10. Volg de borden voor E314/E313/Aken/Genk/
Luik/Hasselt en voeg in op E314

23,6 km 

11. Neem afslag 32-Genk-Oost en voeg in op de
Europalaan/N75 richting Maaseik/Dilsen-Stokkem/
As/Zutendaal

3,4 km 

12. Sla linksaf naar de Bilzerweg/N730 1,1 km 

13. Neem op de rotonde de 1ste afslag naar
Bevrijdingslaan/N723

1,2 km 

14. Neem op de rotonde de 3e afslag naar
Hoogstraat

3,5 km 

15. Weg vervolgen naar Weg naar As 3,1 km 

16. Ga rechtdoor op Kasteelstraat 800 m 

17. Weg vervolgen naar Hoevenstraat 750 m 

18. Weg vervolgen naar Fortstraat 350 m 

19. Weg vervolgen naar Zandstraat 120 m 

20. Neem op de rotonde de 3e afslag naar
Dilserweg/N771

U vindt uw bestemming rechts: Dilserweg 9 
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IK GA OP KAMP EN NEEM MEE… 

De lijst die volgt is een beperkte lijst met een minimum aan 
stukken om mee te nemen. U dient wel rekening te houden 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. 

 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 
 Badpak / zwembroek / bikini en handdoek 
 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) 
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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 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. We 
zouden u als ouder  willen vragen niet meer mee te geven omdat 
zakgeld meer dan eens een bron is van conflicten en jaloezie. 
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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 gaan met de fiets naar de kampplaats. Hun 
bagage gaat mee met de container. De bagage moet op     
donderdag 18 juli 2012 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 bovenstaand al vermeld werd, gaan de Jonggivers met de 
fiets en rekenen we voor de kapoenen en KW’kes op be-rijd-
willige ouders om ons veilig af te zetten op de kampplaats. 

AANKOMST 

Op woensdag 31 juli 2012 worden de mama’s en papa’s om 
13u verwacht op de kampplaats. Omdat het dit jaar een 
tentenkamp is, en er nog veel opruimwerk is voor de leiding, 
vragen wij u om uw zoon/dochter zelf op te komen halen. U kan 
dan zelf de bagage mee naar huis nemen. Wij zullen ervoor 
zorgen dat de fietsen van de jonggivers terug in Ravels 
aankomen. Heb je toch een fietsenrek of dergelijke, dan kan u 
zelf de fiets al veilig mee naar huis nemen.  
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BELANGRIJKE DATA OP EEN RIJ… 

Kampen: 

- Kapoenen: 26 - 31 juli 2013 

- KW’kes: 24 - 31 juli 2013 

- Jonggivers: 21 – 31 juli 2013 

- Givers (Ardennen): 19 – 28 juli 2013

- Jins (Kroatië): 16 – 28 juli 2013 

Binnenbrengen - ophalen bagage jonggivers: 

- 18 juli 2013 om 19u aan de scoutslokalen

- Ophalen fiets na het kamp: tijdstip en datum wordt
meegedeeld bij vertrek op de kampplaats

Ophalen zoon/dochter op de kampplaats: 

- 31 juli 2013 om 13u
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Inschrijven???? 

In het midden van deze Kampklepper kunt u het inschrijvings- 
formulier en de medische fiche vinden. Deze documenten 
moeten volledig ingevuld worden en mag je dan aan Kaat 
Vanden Hoof bezorgen ten laatste op op 15 juli. 

Het inschrijvingsformulier vermeld ook de kostprijs van het kamp 
voor uw kind. Betaling moet gebeuren via overschrijving op 
volgend rekeningnummer: 416-7037101-36 (met duidelijke 
vermelding van de naam van je kind + tak)  

Deze documenten zullen door ons vertrouwelijk behandeld 
worden! Verder wordt ook de SIS-kaart van uw kind gevraagd. Ze 
worden verzameld bij het vertrek naar de kampplaats. 

Het is uiteraard ook mogelijk om bepaalde gegevens mondeling 
aan iemand van de leiding toe te vertrouwen. 

Uw kind zal  ook nog een kampbrochure krijgen waar je nog meer 
kan lezen over de indeling en het thema van het kamp per tak. 
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Hallo kapoenen! 

Zoals we jullie al eerder vertelden, gaan we 
dit jaar op piratenkamp. We horen jullie tot 
hier denken: “Hoe komt die zotte leiding van 
ons daar nu weer bij?” Wel… 

Enkele weken geleden kregen wij op de scouts 
een brief. Het was geen gewone brief. Deze 
brief paste niet in onze brievenbus! Er zat 
namelijk een groene, glazen fles omheen. 

Benieuwd als wij waren sloegen we de fles 
aan flarden, zodat we de brief konden lezen. 
Lezen jullie met ons mee? 
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Aargh! 

Mijn naam is Roger De Grauwe. 

Ik hoop dat iemand deze brief 
ontvangt, want ik heb dringend 
hulp nodig! 

Vroeger, toen ik nog jonger was, 
was ik kapitein van mijn eigen 
schip, ‘Kapitein De Grauwe’, werd 
ik genoemd. Ik had een eigen 
bemanning en alles was naar 
mijn zin.  

Nu niet meer. Ik ben bijna alles 
wat me dierbaar was verloren in 
de 209e piratenoorlog. Alles wat 
overblijft is mijn piratenschip ‘de 
Zompige Zeeduivel’ en mijn oude 
schatkaart. 
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Ik zou zo graag mijn oude schat 
terugvinden, maar ik heb een 
probleem. Ik kan mijn schatkaart 
niet lezen! 

Om mijn schatkaart te kunnen 
lezen heb ik een nieuwe 
bemanning nodig. Ik hoop dat jij 
mij kan helpen! 

Ik ben nu nog op zee, maar 26 
juli kom ik aan wal in Opoeteren. 

Hopelijk zien we elkaar daar! 

Potige groeten, 

Roger De Grauwe 
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Wij willen die Roger in ieder geval wel eens 
een handje gaan helpen!  

Heb jij ook zin om dit avontuur aan te gaan? 

SCHRIJF JE DAN IN ALS DE BLIKSEM! 

Op de volgende pagina kunnen jullie nog lezen 
wat je moet kunnen om een echte piraat te 
zijn! AARRGH 
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OM EEN ECHTE PIRAAT TE ZIJN, MOET JE… 

… MET ZWAARDEN 
KUNNEN VECHTEN (maar 

opgepast op voor de 
vazen! J) 

… EEN ENGE 
PIRATENBLIK 
HEBBEN! 

  

… ECHTE ZEEBENEN 
HEBBEN! 

… DROMEN VAN DURE PIRATENSCHATTEN 

… TEGEN EEN STOOTJE KUNNEN! 
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Wij hebben onze piratenkleren alvast ingepakt! 
Tot in Opoeteren, zeemaatjes!! 

Groeten, Nick en Mieke 

AARGH 
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Verbind de nummers en ontdek een echte 
piratige kleurplaat! 
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Voor de piratenmama’s en piratenpapa’s… Tip tap top, 
de tekst zit verstopt! J 
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KIKKERS 

Er was eens….een mooie zondagmiddag op het scoutsplein 

Eigenlijk had iedereen er moeten zijn! 

Want het was toen super plezant 

Maar iedereen moest naar communiefeesten over het hele land. 

Uiteindelijk kwamen er een vijftal leden opdagen, 

Echte krijgers, we konden niet klagen.  

Toen kregen we een visioen 

Over wat we deze middag zouden kunnen doen. 

We trokken naar het bos  

en zochten daar tussen het water en mos 

kikkers in alle kleuren, 

Jeetje, dat was nogal een gebeuren. 

Nadat er al 12 kikkers in de emmer waren gedaan  

Besloten we terug naar de lokalen te gaan. 

We hadden een kikkerparadijs geschupt 

daarom hebben we de kikkers er toen direct in gehupt 

Oh, ze waren toch zo blij, 

helaas was de scouts voor hen ook zo snel voorbij. 

Ze moesten het paradijs verlaten 

dus hebben we ze in het moeras vrij gelaten. 

EINDE :’) 
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ijn zwaard trilde nog na…. zweet en bloed begonnen 

zich door zijn maliënkolder heen te vermengen…. met 

zijn  door vermoeidheid vertroebelde blik kon hij nog 

net zien hoe zijn tegenstander langzaam door zijn 

knieën zakte, bloedend uit nek en schouder…. 

Langzaam stond hij recht….. veegde zijn zwaard schoon met wat 

overschoot van wat ooit een mantel was en raapte z’n deels 

versplinterde schild op…. De strijd was gestreden. Zijn queeste 

tot een goed eind gebracht. Nu kon hij met een gerust hart 

terugkeren naar het hof. Zijn plek aan de tafel wachtte hem…. 

De Ridders Van De Ronde Tafel 

De poort zwaaide met een toepasselijk gedonder open…. 

Een horde opgezadelde kw’kes stormde de poort uit met al hun 

neuzen in dezelfde richting: Opoeteren! Hun tocht zou lang en 

avontuurlijk zijn, maar geen krijgsheer zo heldhaftig en 

onversaagd al deze woeste bende…. 

Het ridderschap als hoogste eer, de zoektocht naar de heilige graal 

als eeuwig doel en het bestrijden van het kwaad, was alles wat de 

kw’kes bezielde. Hun lijf en leden zetten ze op het spel om hun 

plek aan de tafel te behouden. 
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Naast hun zevendaagse bagage (vooraan in de deze klepper terug 

te vinden), hebben onze koene kw’kes natuurlijk ten aller tijde 

hun ridder uitrusting aan en hun zwaard bij. Ook een stevige mok 

om uit te drinken kan niet ontbreken. 

Voor op hun twee-daagse hebben ze een kleinere rugzak bij voor 

hun slaapzak en matje, en verder laten ze het lood uit hun 

schoenen beter in het thuis-kasteel. 

Elke kw die bij machte is opgelet: rep u naar het midden van deze 

klepper en schrijft u in! Tot op kamp en weest paraat! 

Gegroet, Kaat, Dorien en Johannes! 

~ 
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We zijn dit jaar weer heel talrijk bij de jonggivers, en daardoor 
hebben we dit jaar al heel veel leuke activiteiten kunnen doen. 

We zijn naar de city kickx geweest en zijn ondergedompeld 
geweest is de sprookjes sfeer in de efteling. Maar ook tijdens 
onze gewone zondagen amuseren we ons te pletter. Paintball, 

pleinspelen, bosspelen,… We hebben het allemaal gedaan. 

We gaan vanaf nu ook terug met de patrouilles werken die we 
zopas bekend hebben gemaakt zodat we op kamp uitdagende 
competities kunnen houden en jullie kunnen testen! Dus beste 
jonggivers denk al maar eens na over jullie patrouille naam en 
kleur zodat we de patrouilles helemaal officieel kunnen maken. 

Jonggiver zijn is 
ooh zo fijn, ooh zo 

fijn!! 

Zong Daan 
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Er staan ook nog enkele zeer leuke activiteiten op het programma 
dat jullie je voor kunnen bereiden op een geweldig kamp, waar 

we het zo dadelijk over gaan hebben. 

(ZEUS) (APHRODITE) (POSEIDON) 

We gaan dus op kamp naar opoeteren zoals iedereen ondertussen 
wel weet, en we hebben van alles voor jullie in petto. Het 

kampthema van dit jaar voor heel de scouts is Ter land, ter zee 
en in de lucht en dus hebben wij voor jullie de GODENWERELD 
gekozen! Het kamp zal zich voor jullie dus hoofdzakelijk in de 

lucht afspelen . Kabelbanen, shelters, parachutes, Godenraden, 
een Goddelijke driedaagse en nog veel meer staat er op het 

programma. 

Wees paraat voor een kamp van formaat!!! 

Na deze leuke introductie verwachten wij dan ook dat jullie 
allemaal mee gaan. ;-) 
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We vertrekken op kamp op 21 juli 2013 op ons oh zo vertrouwde 
kerkplein om onze wolken op te zadelen en om uiterlijk 9 uur te 
vertrekken. Jullie stalen rossen moeten helemaal in orde zijn en 
jullie benen ingesmeerd voor een trip van meer dan  70 km. Het 
zal ons dus bloed, zweet en tranen kosten om in onze 
Godenwereld te geraken. Maar jullie gaan dit zeker aankunnen 
omdat jullie echte Goden willen worden!!  Daarna blijven wij in 
onze Godenwereld tot 31 juli, dan mogen jullie lieve ouders, 
grootouders, broers of zussen jullie komen halen als jullie de 
Godenopleiding hebben doorstaan! Jullie bagage wordt per post 
naar de Godenwereld gestuurd en moet dus al worden afgeleverd 
op vrijdag 18 juli om 19h aan de scoutslokalen! 

Wij wachten op jullie! 
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De Efteling 

Op 1 mei gingen we weer op groepsreis. Dit jaar was de Efteling 
weer aan de beurt. Na enkele schunnige moppen van enkele 

givers kwamen we ter plaatse aan met de bus. Deze busrit werd 
opgeschrikt door reisziekte en verliep daarom niet geheel 

vlekkeloos. Uiteindelijk kwam iedereen toch goed aan. We gingen 
met zen allen binnen en kregen de vrije loop. We deden tal van 

attracties en aten veel kroketten uit de muur. Dat is toch iets dat 
je gedaan moet hebben in de efteling. Het was een beetje jammer 
dat de Nederlanders ook vakantie hadden. Daarom was het zeer 

druk in de efteling. Daar wonen namelijk nogal veel Nederlanders. 
Gelukkig waren er wel genoeg kroketten in de muur. Het weer viel 
ook reuzegoed mee. Geen druppel regen gehad! sommigen onder 
ons waren zelfs verbrand. Voor we het wisten was het weeral tijd 
om naar huis te gaan! Ook dit was met de bus. Gelukkig was er 
nu niemand meer ziek en verliep deze rit wel vlekkeloos. Al bij al 

was het een geweldige dag in de Efteling! 

De Verenigde Givers. 
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Dag givers! 

Het jaar loopt bijna op zijn einde. Traditioneel betekent dat: 
aftellen naar het kamp! Dat gaan we dit jaar uiteraard ook doen, 
en hoe?  We gaan de avontuurlijke toer op in de Ardennen. We 
gaan op dit moment nog niet te veel verklappen, maar je mag je 
stapschoenen van vorig jaar in Ierland zeker al terug inlopen! We 
zullen met het openbaar vervoer naar de Ardennen gaan. Daar 
gaan we enkele dagen al wandelend de natuur doorkruisen en zelf 
ons potje koken. We volgen de GR 57 tot we aankomen op ons 
stekkie, waar we de rest van het kamp zullen verblijven. 
Uiteraard gaan we niet met alle bagage op onze rug wandelen, 
maar enkel het hoogstnodig voor die enkele dagen. Hoe de rest 
van de bagage op de bestemming geraakt zal je zeker nog te 
weten komen tegen dat het zo ver is. Tijdens het wandelen zullen 
we in iglo-tentjes slapen. Wie een tent heeft en deze wil/kan 
meenemen, mag dit altijd laten weten. We vertrekken op vrijdag 
19 juli en komen aan op zondag 28 juli. Dit alles doen we met het 
openbaar vervoer.  Meer info volgt in het kampboekje, dat jullie 
spoedig zullen krijgen.  

Groeten, Jan en Ruben. 
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De belevenissen van de jinkapoenen van 
scouts Ravels 

Voor sjorringen groot en klein,  

moet je bij de jinkapoenen zijn. 

Een rups nadoen, wat een werk 

Maar samen staan we sterk!! 
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Blind micado spelen 

Wij zullen ons niet vervelen 

Tattoo’s op heel je lijf, 

Dan wordt je een stoer wijf J 

Kiezen van een tatto is zwaar! 

2 tattoo’s zetten dan maar…?? 
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Ik hou die rare snuiters goed 
in’t oog! 

Ze kwik-kwakken wel heel erg 
hoog! 

Zoek de ijsjes kar … en snel! 

Luister goed en achtervolg de bel …. 
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# leefweek 

Voor een extra centje op kamp hebben de jins dit jaar WC-
rollen verkocht…het was een groot succes ;-) 

Ne goeie sfeer creëren 

De cup - song leren 

Jezelf met een object identificeren 

Een danske placeren 

En achteraf het lokaal keren 

Jaja, op de scouts daar kun je nog wat leren 

Dus 123 boem bats gewoon doen! 
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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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Beste klepper-lezers, wisten jullie al dat… 

ü … de leiding héél veel zin heeft in het kamp?
ü … er dit jaar weer veel kookouders ons potje komen koken

op kamp?
ü … de kapoenen misschien wel een nieuwe verrassingsleider

krijgen voor op kamp?
ü … het algemene kampthema van het tentenkamp ‘ter land,

ter zee en in de lucht’ is?
ü … het 40-jarig bestaan van Scouting Ravels op 5 en 6

oktober een knaller van een feest wordt?
ü … een appel eten met mes en vork hééél moeilijk is?
ü … de KW’kes naar de rand van België zijn gefiets (met een

heel diepe afgrond en vergeetputten)?
ü … de scouts van Ravels ‘scoutscola’ van den tap heeft?
ü … er toch heel wat kikkers zitten in de Staatsbossen?
ü … je niet aan je ellebogen kan likken?
ü … je wel aan je ellebogen kan laten likken?
ü … de kapoenen een supercool kamp met medicijnenkamer,

levensgrote muggen, werklaboratorium, bijna-kelder en
living hebben gemaakt?

ü … ze in de Efteling gekleurde duiven hebben?
ü … er op onze scouts meer jongens dan meisjes zijn?
ü … de meisjes wel vrouwen met ballen zijn?
ü … bananenschillen goed zijn als schoenpoets of tegen

muggenbeten?
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Hé jij daar! 

Heb jij nog 

- foto’s, filmpjes,… van
vroeger?

- helpende handen?
- grappige kukkelstoten of

verhalen van vroeger?
- (e-mail)adressen van

oudleiding,
kookouders,…?

Dan kan je altijd terecht op het 
volgende e-mailadres:  

40jaarscoutingravels@gmail.com 

Bedankt, en tot in oktober! 

ü … Scouts Ravels dit jaar 40 JAAR bestaat?!

En dat is een reden tot feest! 

Noteer alvast de datum -5 en 6 oktober 2013- in uw agenda, 
meer informatie volgt in de Guitige Klepper van september! 
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*** 5 – 6 OKTOBER *** 

EEN WEEKEND VOL ECHTE 
SCOUTSACTIVITEITEN! 
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Van alle tekeningen die de klepperredactie toegestuurd kreeg, 
sprong er toch ééntje heel hard uit! 

Proficiat !! Tiany De Keer

Kan jij ook goed tekenen of schijven? Geef dan je creatie af aan 
je leiding en wie weet… Misschien belandt je werkje wel op de 
voorpagina! 
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Duid op deze foto aan waar de leiding gekwest raakte na een 
incidentvolle match op het voetbaltornooi van de jeugdraad. 
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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 


