
De Kerstklepper

In deze klepper vind je: 

– Toffe takstoten
– Waanzinnige weetjes
– Knusse kerstgroeten

Klepper nr. 2, jaargang 25, december 2013 
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Gegroet beste lezers! 

Het nieuwe scoutsjaar is weer knallend van start gegaan met maar liefst 
120 kinderen op de openingsvergadering! Deze grote opkomst was 
hartverwarmend voor de huidige leidingsploeg.  Onder het motto 'hoe 
meer zielen, hoe meer vreugde' hopen we dan ook in deze groeiende lijn 
ons scoutsjaar verder te zetten en eventueel nog meer scoutsgezinden in 
onze jeugdbeweging te mogen verwelkomen.  

Zoals velen al zullen weten hebben we in het begin van het scoutsjaar het 
40 jaar bestaan van Scouting Ravels gevierd! Dit een heel weekend lang, 
gevuld met allerlei scoutsactiviteiten en een receptie voor oud-leiding. Wij, 
als hoofdleiding, kijken zeer tevreden terug naar dit festijn en zouden bij 
deze nog eens alle helpers en aanwezigen willen bedanken voor het 
geweldige weekend! Hierbij willen we ook alle huidige leden bedanken 
voor hun gedrevenheid, zij zijn het die ons de goesting geven er elke 
zondag te staan en wij zijn zeker dat door hun enthousiasme we ons 
mogen verwachten aan een spetterend gouden jubilium! Aftellen 
maar!   Zonder er echt bij stil te staan zijn we weer bijna in de helft van 
ons scoutsjaar. Er zijn nog veel zaken gepland in het volgende half jaar 
waaronder geldactiviteiten voor het kamp van de givers en jins  maar ook 
het mosselfeest, groepsweekend (21 maart – 23 maart)  en groepsreis (1 
mei) staan nog op de agenda.   De eerst volgende belangrijke activiteit zal 
ons jaarlijks mosselfeest zijn, dewelke op zondag 16 januari 2014 in de 
Wouwer zal plaatsvinden. We zullen dan weer lekkere mosselen, videe of 
bitterballen serveren, smullen maar! 

Verder in deze klepper zullen jullie nog vele avonturen van jullie jonge 
spruit kunnen lezen en genieten van enkele artikels die de leiding hierbij 
geschreven heeft. Wij wensen jullie alvast veel leesplezier! 

Indien u nog vragen zou hebben, aarzel dan niet om ze stellen aan één 
van ons! 

We wensen jullie allen alvast een zeer gezellige kerst en een 
spetterend Nieuwjaar toe!  

Stevige linker, 

Nick en Kaat  



Op Kamp! 
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Klepperlezers, er is al een half scoutsjaar gepasseerd, dat

is jammer L … MAAR: binnen een half jaar gaan we al

op kamp!  YES!! J
Het tentenkamp gaat dit jaar door in

Berlare (Oost-Vlaanderen) op de wei van

boer Koenraad:

dAtA: 

– Kapoenen: 26 - 31 juli
– KW'kes: 24 - 31 juli
– Jonggivers: 21 - 31 juli
– Givers en jins: 28 - 31 juli



Op Kamp! 
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Daarenboven reizen de Givers af naar 

Oostenrijk, 
Tirol - Lechtal
van 12 juli tot 22 juli 2013 

De Jins trekken naar Hongarije in de

periode van 15 tot 27 juli 2013 



KW’kes 
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De kapoenen op weekend 
De eerste keer op weekend dat was is toch speciaal. Daarom 
willen wij de ‘kapoeren’ wel eens aan onze mamatjes en papatjes 
laten weten hoe het geweest was. Bij de aankomst van onze 
‘kapoeren’ merkten we meteen dat er een paar luie oogjes tussen 
zaten. Dus besloten we nog een kort verhaaltje voor te lezen en 
nog even te genieten van een warme chocomelk bij het vuur. 
Super gezellig. Hierna kropen we in onze bedjes. Tandjes 
poetsen, pyjama en natuurlijk de verwarming aan. Sommige 
hadden wat moeite met hun mondjes dicht te houden maar na 
enkele minuten sloten we onze ogen en vertrokken naar een 
nacht vol wonderlijke dromen over de volgende dag van het 
weekend. Op zaterdag  begonnen we met een heerlijk ontbijt en 
we werden nogal verwend. De leiding smeerde onze 
boterhammen. Wij moesten enkel aanschuiven. Na dit lekkere 
ontbijt begonnen we als echte ‘kapoeren’ aan onze grot. We 
schupten als een echte scout een echte grot.  
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Direct nadat we de befaamde schup leerden kennen, konden we 
er niet meer afblijven zo schupten we een kanaal van het 
zogezegd Spanje helemaal naar de grot zodat onze boot met 
Sinterklaas tot bij onze grot kon geraken. En dat lukte! De andere 
maakte grotschilderingen want deze horen natuurlijk bij de echte 
oergrot. En nog andere maakten een knusse zitplaats en een boot 
maar deze keer in het groot. De tijd vloog voorbij en al rap werd 
het middag. We mochten genieten van heerlijke spaghetti en 
scoutscola. Maar er was een probleem. Het bestek ontbrak want 
dat bestond natuurlijk nog niet in de oertijd. Dus vonden we er 
niets beter op om gewoon met onze handen te eten want dat mag 
op scouts ;). Heerlijk vonden we dat! Na deze speciale 
gebeurtenis hadden we nood aan platte rust. Jawel de allereerste 
keer platte rust. Tijdens deze platte rust moesten we jammer 
genoeg al afscheid nemen Caitlin. Daarna speelden we nog enkele 
echte oerspelletjes en maakten we gebruik van de echte 
oerwipwap. Toen het einde naderde zongen we natuurlijk nog een 
laatste keer het kapoenenlied en neemde we afscheid van dit 
UBERSUPERCOOLELEUKEPLEZANTE oerweekend. 
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In de navy… 
Op een zondagnamiddag gingen de kapoenen op een 
paracommandotocht. We waren allemaal verkleed als echte 
soldaten. Die zondag hebben we van alles gedaan wat soldaten 
allemaal doen: marcheren, sluipen, moeilijke parcours afleggen, 
bruggen maken. We hebben ook een rechtendoortocht 
gewandeld, dat kunnen we goed! Hier zien jullie enkele foto’s! 



KW’kes 
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De Kwkes zijn de aller stoerste tak van heel de scouts! Ze 
hebben de voorbije weken geleerd hoe een echte scout kan 
overleven in de gewestbossen van Ravels. 

T Ze hebben de bossen verkent met een spannende 
commando tocht! 

T Ze hebben kampen  en knikkerbanen 
leren bouwen. 

T Ze hebben de vampieren en heksen uit 
het bos gejaagd. 

T EN hebben zelfs de leiding verslagen bij één tegen allen. 

Kortom de Kwkes zijn… 

 

(met dank aan Wout Seurinck en Stijn Proost) 

BERESTOER!!! 

Of zoals zij het zeggen:

“Jij bent een jongen  
en ik ben een meisjee!!” 



   KW’kes 
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Dan zien jullie hier nog enkele sfeerbeelden… 

Van de berestoere KW’kes… 

en van de spetterende doop! 



Hopper 

12 



De KlepperClub 

13 

Schrijf jij graag of maak je supermooie tekeningen? 

Kom dan bij de KlepperClub !! 

Samen maken we van de klepper de coolste krant van het jaar! 
Als je graag bij de KlepperClub wil komen, zeg het dan tegen je 
leiding of tegen leidster Mieke. Dan krijg je een super 
KlepperClubKaart en kan je beginnen met schrijven en tekenen 
voor de Klepper! 



Sinterklaas en Zwarte Piet! 
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Wat is dat?! 

Een camera, 
gewoon 
lachen! 

Loverbirds <3 



Sinterklaas en Zwarte Piet! 
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Komaan, op demaat blijven!4, 5, 9, 2…



Jonggivers 
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Wij, de Johnny’s van Ravels zijn op weekend geweest. Het was 
een grote verrassing waar dit weekend ging plaatsvinden. Na een 
lange tocht door Weelde en Oosthoven, kwamen onze jonggivers 
aan bij de mooiste, beste, leukste lokalen van België nl., die van 
ons! Scouts Ravels was de ideale verblijfplaats om ons eens goed 
te laten gaan. Het werd een weekend vol ge-PAATS, patrouilles, 
walkietalkies, gabber Piet, zakkenspel, maar vooral vol plezier! 
Het resultaat was dit prachtige gabberlied:  

Bij scouting Ravels was eens een fuif. 
Er waren Johnny’s en een paar Marina’s. 

Tek tak vollenbak met m’n airmax en joggingpak 
Hak hak, alles geven, niet versteven! 
Blijven boenke niet verdoempen! 

GE GA HARD OF GE GA NI 
Das ons motto!! 



Jonggivers 

17 

En plots kregen de jonggivers onweerstaanbare kriebels om eens 
spontaan lieve boodschapjes te schrijven voor hun fantastische 
leiding.  

… Oei Dorien? J



Jonggivers 
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De  patrouilles van dit jaar : 

The Unicorns  

Met als patrouiileleider Mats Van Gils ! 

The Red Panthers 

Met als patrouilleleider Louis Swaanen! 

De wasberen 

Met als patrouilleleider Marie Verschueren ! 

De Jaguars 

Met als patrouilleleider Daan 
Seurinck! 



Jonggivers 
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Jullie leiding Janne, Lotte, Mevrouw Van 
Ginhoven Swabi en Dorien 
hadden jullie de eerste vergadering al 
meteen gezien. 

Wat zijn jullie toch schatjes, 
maar soms zijn jullie toch ook wel ratjes 

en daarom soms eentje tegen de muur 
en die kijkt dan wel eens zuur. 

Dit jaar had al een stevig begin 
en voor de rest van het jaar alleen nog 
maar meer zin. 

Wij hopen natuurlijk jullie ook 
dan stinkt je haar misschien nog wel eens 
naar look. 



Givers 
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Giverdoop 

Wa is’t 
volgende? 

Ik heb gekakt ik heb gepoept,lalala 

HE HE HE HE 
HE HE HE HE 

HE HE HE 

L 

J 





Gedichtenwedstrijd 
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De leiding, jins en givers hebben speciaal voor deze KerstKlepper 
hun dichttalenten bovengehaald… Wie wint volgens jou?  

GIVERS 

JINS 



Gedichtenwedstrijd 
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En een extra inspanning van JIN Christophe Van Dooren: 

En toen stond de deur open,  

Want wij komen lekkere speculaas verkopen.  

Een paar euro erbij voor het kamp, dozen overhouden was een 
ramp.  

Op planningsweekend hadden wij besproken, dat we speculaas 
zouden verkopen.  

In de wagen van Nick (en Kaat!!) is er altijd ambiance, Jeroen en 
Christophe hadden op weekend met slapen op de grond meer 
chance.  

De bedden van de dames waren echt niet net, een haar van een 
onbekende jongen lag nog op het bed.  

‘s Avonds een paar pintjes pakken ging er wel in, sommige gingen 
wat vroeger hun bedje in.  

‘s Middags na de brunch vergaderen over het kamp,  het uitgaan 
werd voor niemand (uhum) een ramp.  

Dopen op weekend was echt wel dolle pret, de jongens met 
make-up in Geel gezet.  

‘s Avonds spaghetti eten, toen viel de stroom uit, het lag aan een 
koffiezet na verluit. 



Gedichtenwedstrijd 
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Uiteraard heeft ook de LEIDING goed z’n/haar best gedaan! 



Jins 
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Buitenlands kamp: 
De kogel is door de kerk! Na lang overleg hebben we eindelijk een 
topbestemming voor ons buitenlands kamp....... 

Op 15 juli landen we op de grond van Boedapest! Daar zullen we 
Boeda Pesten en als dat gebeurd is, trekken we het land verder 
in. Zo zullen we zeker en vast het Balatonmeer onveilig maken en 
misschien op verzoek van leider Nick een bezoekje brengen aan 
het mooie dorpje Nick (Wiki: Nick is een plaats (község) en 
gemeente in het Hongaarse comitaat Vas. Nick telt 549 inwoners . 
Het ligt in het noordwesten van Hongarije = veel te zien dus).  
Waar we verder nog allemaal heen trekken, zijn we nog volop aan 
het uitzoeken. Het belooft alvast 'nagy' te worden (geweldig in 
het Hongaars)! Op 27 juli zullen we terugkeren naar het thuisfront 
en gaan diegene die kunnen ook nog een bezoekje brengen op 
het algemeen kamp in Berlaar zodat we met het kampvuur 
volledig zijn!   Wat een mooie vooruitzichten!!! MAAR... voor een 
spetterend kamp hebben we ook centjes nodig.   

Dit jaar hebben als geldactiviteit een speculaasverkoop gedaan.. 
Met nooit geziene motivatie trokken onze jins de straten van 
Ravels in.  De speculaasverkoop was een succes, daarom willen 
we nog eens iedereen bedanken die ons gesteund heeft!! 

HONGARIJE!! 
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Tijdens de eerste activiteit van het jaar hebben we de grote 
'Beste-jin-duo-verkiezing' gehouden.  

De jins maakte een prachtige affiche om de leiding te overtuigen 
dat zij het jin-duo waren met de meeste ballen aan hun lijf.. 

De uitslag was zeer verrassend ..... gelijkstand! (Nadat de leiding 
hun overwinning had afgestaan).  

Geniet van de mooie afbeeldingen! 
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Beste klepperlezers, 

Wisten jullie al dat… 

ü … Benne Van Dun (KW'ke) de poster 'hier leeft een echte
scout' aan het raam heeft hangen en wij daar zeer trots op
zijn?

ü … de speculaasverkoop van de jins een succes was?
Waarvoor dank!

ü … Sinterklaas dit jaar met de tractor naar de scouts is
gereden?

ü … Ravels nog nooit heeft verloren?
ü …leiding heel veel goede en uitdagende voornemens heeft

voor het nieuwe jaar (zoals gewoonlijk)?
ü … de jonggivers op een giga-leuk (Johnny)weekend zijn

geweest?
ü … de givers goed kip aan’t  spit kunnen klaarmaken?
ü … de KW’kes de vetste knikkerbanen ooit kunnen bouwen?
ü … de kapoenen graag emmertjes water halen?
ü … Ferre Lambrechts graag selfpics neemt?
ü … de KW’kesleiding een hamstertje heeft?



Fotofinish 
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Adres: 

Site: 

Jachtweg 42c, 2380 Ravels 

http://scoutingravels.scoutnet.be/ 

Groepsleiding 

Kaat Vanden Hoof

Nick Willems 

Kapoenenleiding 

Johannes Sierens

Lise Luyts 

Floor Vanelderen

KW’kesleiding 

Jolien Segers 

Britt Pijpers 

Wietske Janse

Jong-
giverleiding 

Dorien Slegers

Janne Vanden Hoof

Lotte Leemans

Femke Van Ginhoven

Giverleiding 

Pieter Vanden Hoof

Mieke Luyts 

Jinleiding 

Kaat Vanden Hoof

Nick Willems 




