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Beste lid, ouder en andere lezers! 

Ho Ho Ho & nog een gelukkig nieuwjaar aan iedereen! 
Ondertussen is het scoutsjaar jammer genoeg al weer voor de 
helft voorbij, maar natuurlijk komt er nog een spetterende helft 
vol leuke activiteiten aan. Intussen voelen alle nieuwe leiding 
(en natuurlijk de andere leiding) zich helemaal thuis op de 
scouts en hopen zij dat het elke week opnieuw een feest wordt, 
net zoals het voorbije half jaar! 

Dit jaar barstte al van de plezante activiteiten; megaleuke 
bosspelen, supertoffe pleinspelen, koken als een echte scout op 
houtvuur, … Natuurlijk waren er ook enkele speciale 
activiteiten; de Sint kwam ons een bezoekje brengen, de 
jonggivers gingen schaatsen, we speelden in de turnzaal, de 
givers hadden een succesvolle speculaasverkoop en speelden 
een nachtspel op verplaatsing en we zijn per tak op een 
superleuk weekend geweest … 

Al deze onvergetelijke zondagen zijn onherroepelijk in jullie 
geheugen gegrift, maak nu maar snel plaats voor de volgende 
helft van het scoutsjaar! Er zijn al een heleboel nieuwe ideeën 
voor onvergetelijke activiteiten waar onze voltallige 
leidingsploeg al een hele tijd op aan het broeden is.  
We starten de 2de helft met onze jaarlijkse geldactiviteiten; 
onze fuif ‘Tropical Party’ en ons jaarlijks mosselfeest. Ook 
wacht ons nog een groepsweekend, de groepsreis en nog een 
laatste keer knallen op kamp! Waar en wanneer deze 

activiteiten plaatsvinden, vind je verder in deze klepper net 
zoals een overzichtje van de afgelopen maanden.  
Tot op het mosselfeest, aan de scoutslokalen, op weekend 
en/of op kamp! 

Veel leesplezier en een stevige linker! 

De hoofdleiding, 
Britt, Nick en Femke 
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De kampdata van Juli 2015 

(Givers: nog niet geweten) 

Jonggivers: 16 t.e.m. 26 juli 

Kwk’es: 19 t.e.m. 26 juli 

Kapoenen: 21 t.e.m. 26 juli 
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Wil jij weten waar we op kamp gaan? 

Vul dan dit raadsel in! 

1) Op kamp slapen de meeste kapoenen en KW’kes op een …

2) De scouts is elke week op …

3) In welk seizoen gaan we op kamp?

4) Op het einde van het kamp, maken we altijd een …

5) Wat is de hoofdstad van de provincie West-Vlaanderen?

6) De jonggivers eten op kamp uit een …

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6)
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Ooooooh wat hebben wij: dé kapoenen al toffe dingen beleefd 
in de kapoenenwereld!  

TEN EERSTE zijn we gedoopt tot échte kapoenen! We

kwamen verkleed als groentes en moesten van alles doen om 
een kapoenendiploma te krijgen. We moesten appels eten 
zonder handen, met onze natte hoofden in een bloembak 
rommelen en een megagrote piramide maken met onze lijfkes! 

TEN TWEEDE hebben we mega-coole spelletjes gespeeld in

het bos en op het plein. We mochten ons zelfs verkleden als 
boef en halloweenmonster!  

TEN DERDE hebben we koning Filip zijn duikbril

teruggevonden, met hulp van allerlei rare mensen uit het paleis 

natuurlijk. 

TEN VIERDE is Sinterklaas de grote Baas op bezoek

geweest! Met al zijn pieten! We hebben de zwarte pieten 
geholpen om de staf van sinterklaas terug te vinden.  

TEN VIJFDE willen we even tussendoor vertellen dat wij

met super veel zijn! Er zijn 54 inschrijvingen van kapoenen Ö 
Ö! Daarmee zijn we de winnende tak op de scouts! 
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TEN ZESDE zijn wij met z’n allen op weekend geweest, naar

de nieuwe wereld! Daar zijn we Pocahontas en John Smith 
tegengekomen, en twee rare beestjes. We hebben naar de 
kleuren van de wind geluisterd, en zo hebben we die stoute 
Engelsmannen verslagen! Was kei spannend! Op het weekend 
mochten we natuurlijk als indiaan verkleed komen! 
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TEN ZEVENDE hebben wij zélf koekjestaart gebakken!

Lekker man! 

TEN ACHTSTE hebben we een één tegen allen gedaan!

Toen hebben we dit versje gemaakt over de leiding: 
“Carolien is een gekke trien en ze eet graag een appelsien. 
Vinnie is fan van Winnie. Paulien is ook een gekke trien.” 

TEN NEGENDE hebben we nog vanalle toffe dingen

gedaan, maar die zijn we al vergeten. 

en TEN TIENDE … KAPOEN ZIJN IS PLEZANT!
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De Kw’kes hebben dit jaar al veel plezier gehad op 
zondagnamiddag. Geloven jullie  ons niet? Hier is het bewijs: 

Al snel in het scoutsjaar 
was er “DEN doop”. 
Iedereen kwam verkleed 
als een koe, een schaap 
of een varken.  

Een echte KW is niet vies 
van wat verf en dat zie je 
er aan! 

Een pluim voor 
degene die deze 
twee kiekes 
herkent! 
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Mega Mindy, Spiderman,…  
ja ze waren er allemaal bij op 
Superheldenweekend!  

Een weetje: KW’kes  
gebruiken liever geen stoel  
om te gaan zitten, 
een muur is goed genoeg! 

… en gekke bekken trekken kunnen ze ook wel! 
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De KW’kes aan het woord: 

Siebe is een heel 

leuke leider, 

hij loopt 's nachts 

graag in zijn pyjama 

rond. 

Op de scouts is hij 

heel leuk 

Pieter is heel lief 

en hij is soms kwaad, 

hij kan goed lawaai 

maken. 

Foempke is heel lief 

en 

ze is soms kwaad. 

Ze kan goed koken. 

Christophe is tof. 

Weekend: 
We zijn op superheldenweekend 

geweest. In de avond kregen we een 

toneeltje van Jinthe en Dario, Dario 

was de knuffel. De volgende dag kreeg 

iedereen een superheldennaam. In de 

avond hebben we super lekkere 

spaghetti gegeten van Foempke en 

Nadje. Na het eten hadden we een 

jongens- en meisjesavond. De meisjes 

hebben gezichtsmasker opgedaan en 

nagels gelakt. Daarna hebben we een 

leuke film gekeken. De jongens waren 

toen jaloers op de meisjes. De volgende 

dag was het super leuke weekend 

voorbij   . Helene is tegen de deur 
aangelopen.  

Scouts is cool scouts fijn, voor groot en klein.  

Spelletjes zijn kei cool, weet je wat ik bedoel?  

De meisjes avond was kei plezant, soms waren de jongen ambetant. 

Ze deden soms rare dingen, ineens zaten ze op het bed te springen. 

Ons avondlied was een scheet van Yinte, de schetenbeet. 

Kaat, Nienke, Yinthe en Nelen 
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Allerbeste, leukste en liefste klepperlezer! 

Vind jij dat de klepper wel wat hipper mag worden? 

Dan heb ik JOU nodig! 

De leiding doet hun uiterste best om de klepper zo tof 

en interessant mogelijk te maken, maar natuurlijk 

kunnen wij al jullie hulp daarbij gebruiken! 

Alle leuke klepper-ideetjes, artikels en tekeningen 

mogen afgegeven worden aan leidster Mieke of 

doorgestuurd worden naar het e-mail adres  

Tot gauw! 

mailto:miekeluyts@hotmail.com
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Waar komen wormen toch vandaan, uit de grond met 
aardappels! Ze vechten voor hun rechten, lalalalala.  

Old MacDonald has a farm, E-I-E-I-O.  
And on that farm he had some chicks, E-I-E-I-O.  
With a chick chick here and a chick chick there 

Here a chick, there a chick,everywhere a chick chick 

Old MacDonald has a farm, E-I-E-I-O. 
Waar komen wormen toch vandaan, uit de grond met 
aardappels! Ze vechten voor hun rechten, lalalalala. 

Weekend  
De jonggivers gingen op weekend met de fiets naar  
CHIN-Arendonk. We waren verkleed als echte chinezen! Helaas 
was het slecht weer, maar niets kon ons stoppen! We maakten 
met z’n allen vééééél plezier  Na het ongelukje van onze 
Lennert, waren we allemaal hard geschrokken. Gelukkig was hij 
een paar uur terug! Het was bangelijk plezant, tijd om te gaan 
knallen op het groepsweekend! 

Ohja, waar de jonggivers ook goed in zijn, is wormen imiteren. 

En ze zijn er nog trots op ook :/ … dit is hun lied: 
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Doop 
Verkleed als een pokemon kwamen de jonggivers op den doop 
aan. Dat was voor iedereen plezant, behalve misschien de 
gedoopten? Ze hebben in ieder geval lekkere toastjes 
gekregen, zelfs een beetje choco. Ze mochten verven, tuffen en 
quizzen in het zand! Wat wil je nog meer?  

Discoschetsen  

Discoschetsen, daar kennen jonggivers alles van! (Al zijn er 
altijd uitzonderingen ) Deze activiteit was mega plezant. We 
stonden met z’n allen in een kring en dansten er op los!  
We zijn ook zeer fotogeniek. Kijk maar is op de voorpagina! 
OMG 
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De Givers (de oudste leden van allemaal) hebben de meeste 
kuren! 

1) Als ze rugby spelen
doen ze dit met een
giver als bal. Met veel
blauwe plekken en was
als gevolg!

2) Bomen knuffelen is een
van hun favoriete bezigheden
tijdens de bosvoetbal.

3) En als we terug in de tijd
gaan naar de hippie jaren.
Hebben ze de boodschap ‘Make
love, not war’ niet helemaal
door. Tijdens de quiz over dit
tijdperk hebben we gemerkt
dat onze givers niet zo veel
kennen over het hippies, terwijl
heel wat ouders toch in dat
tijdperk in de wildste jaren van
hun leven waren!

En zoals je ziet vonden ze in 
die tijd de natuur ook heel 
belangrijk! Net als onze 
boomknuffelende givertjes! 
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Wat vinden de givers van de scouts? 

Volgens de mannelijke givers is scouts: 
- tof
- fijn
- veilig
- spasten zoals jasper die lepels eten
- Nick W. als (iets onleesbaar)
- Stef als levende katapult
- Elkaar knuffelen
- De leiding die slimmer is
- …

Volgens de vrouwelijke givers (meer bepaald Ine, Anneleen, Kato 
en Hanne): 

Op de scouts is het leuk, 
want je ligt altijd in een deuk. 

Op de scouts is het fijn, 
want je kan er altijd jezelf zijn. 

Op de scouts is het cool, 
want het is altijd een gekke boel. 
Op de scouts verveel je je niet, 

Ook al heb je veel verdriet. 
Op de scouts doen we leuke dingen, 

En soms valt er ook te zingen. 

De givers hebben nog heel wat activiteiten voor de 
boeg, zoals het groepsweekend, mosselfeest, carwash, een 
onvergetelijk weekend en een fietskamp met onnoemelijk veel 
kilometers fietsen. Begin al maar stilaan te trainen! 
Jullie leiding is in ieder geval al bezig!! 
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Nachtspel “Den Grooten Oorlog” 

Een eeuw geleden streden onze voorouders voor elke meter, 
givers doen dat niet anders in deze barre 
tijden!  

Het was zaterdag 6 december 2014, 

Duitsers en Belgen zitten al maanden 

vast in diezelfde verdoemde loopgraaf. 

Maanden vechten, Ijzer laten 

overstromen, offensief handelen …  

Het mocht allemaal niet baten voor onze geliefde soldaten aan 

het front. Aan beide kanten van het overstroomde gebied kwam 

een pientere officier op het idee om enkele soldaten te droppen 

‘behind enemy lines’ (achter de vijandige linies).  

Zowel Duitsland en België stuurden enkele van hun dapperste 

soldaten het vijandige gebied in om gevechtsstrategieën en 

andere geheimen te weten te komen. Wat later die nacht tijdens 

deze grote actie (Mission polar bear genoemd) van beide 

landen gebeurde, ging de geschiedenisboeken in als de nacht 

dat “den grooten oorlog” gewonnen werd. 

De actie kreeg het startschot, groepjes soldaten begaven zich 

naar de verlaten oefenterreinen te Ravels, waar de bewaking 

over de linie moeilijk verliep. Bij aankomst aan de linie zagen 

beide landen dat de bewaking streng verbeterd was aan de 
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andere kant, dit schrok de moedige soldaten niet af. Met in het 

achterhoofd de woorden van hun officier, ‘Als deze actie lukt, 

zijn we nog voor Kerstmis thuis! , vielen beide landen tegelijk 

aan.  

Die helse nacht gingen de moedige soldaten door tot het doel 

bereikt was, of stierven door het te proberen. Na de vele 

geheimen die beide landen ontdekt hadden van elkaar bleek 

België het iets beter gedaan te hebben dan Duitsland. De 

dagen erna werd er hevig Belgisch verzet aangetekend aan 

Duitse kant van de frontlinie en keerde “Den Grooten Oorlog” in 

het voordeel van België.  

Gesneuvelde en overlevende soldaten uit “mission Polar Bear” 

kregen de hoogste eremedaille die een Belgisch soldaat kan 

krijgen, de medaille voor moed en zelfopoffering. De actie wordt 

vanaf heden jaarlijks herdacht tijdens gesprekken aan het vuur 

en nostalgische verhalen tussen onze dappere givers onderling. 

Strijdrapport Mission Polar Bear opgemaakt door: 
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Maarschalk, Willems Nick 
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Geen jins… 

… plaats voor te moeilijke tongtwisters! JEUJ JOEPIE HIPHOI 

Kan jij ze zeggen? 

Vissende vissers die vissen naar vissen, maar vissende vissers 
die vangen vaak bot. De vis waar de vissende vissers naar 

vissen vindt vissende vissers vervelend en rot. 

Zeven Zaventemse zotten zullen zes zomerse zondagen 
zwemmen zonder zwembroek. Zware Julien zijn zuster zaliger 

zei: "Zo'n zeveraars! Ze zijn zijle zeker zot zeg! Ze zullen 
zinken! 

Bram de brave broer van breiende brauwende Brielse Brechtje, 
bracht in zijn bronsbruin broekje een bril en een brandbrief en 
een gebroken brokje bros bruin brood over de brede brug naar 

Breukelen. 

Als een potvis in een pispot pist, heb je een pispot vol 

potvispis. 
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Beste Klepper-lezers, wisten jullie al dat… 
 … de mosselen van de scouts ook dit jaar weer super lekker

zullen zijn?!

 … de leiding hun handen weer uit hun mouwen hebben

gestoken voor een supervette sjorring op het

groepsweekend?

 … niet iedereen van de leiding even goed tegen hoogtes

kan?

 … muggen afkomen op blauwe kleren?

 … Wannes Seurinck een nieuw lief heeft? (zie fotofinish)

 … de givers op fietskamp gaan in Frankrijk?

 … de mensen in de middeleeuwen bier of wijn dronken, in

plaats van water?

 … er dankzij familie Janse weer een nageltje-klop-blok in de

jinco staat?

 … de lokalen van de witte blok een nieuw kleurtje hebben

gekregen?

 … men in Schotland gefrituurde marsrepen eet?

 … we op 1 mei de Efteling nog eens op z’n kop gaan zetten?

 … leidster Femke vaak de zondebok van de leiding is?

 … trainingsbroeken niet thuishoren op de scouts?

 … we dit jaar op kamp gaan in Loppem, bij Brugge?!

 … een kip met bruine oorlellen, bruine eieren legt?

 … een rat zo snel voor nageslacht zorgt, dat ze binnen 18

maanden al 1 miljoen nakomelingen kan hebben?

 … Tom van Geldorp de ondergedoken leider van de

wormenbende is?
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Hooo Wannes! 
Je mag toch 
geen liefjes mee 
naar de scouts 
pakken! 

Onderaan de 

winnaar voor de 
beste en meest 
zeggende 
doopfoto! 
Proficiat 
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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 

http://www.scoutingravels.be/
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