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In deze klepper lees je spannende takverhalen, de zotste 
stoten, kampinformatie en nog veel meer!  
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Beste lid, ouder, sympathisant en andere lezer, 

Wij willen jullie van harte welkom heten in deze tweede editie van 

de viermaandelijkse Klepper. Ook dit keer zal u bedolven worden 

onder de kleurrijke verhalen over de activiteiten van het afgelopen 

half jaar. We speelden samen pleinspelletjes, maakten grote 

sjorringen, kregen bezoek van Sinterklaas, de jins hadden een 

succesvolle speculaasverkoop en we amuseerden ons vele zondagen 

in het bos. Alle takken gingen bovendien op weekend om gedurende 

vele uren met z’n allen te ravotten.  

We kunnen jullie ook vertellen dat de nieuwe leiding (en de andere 

leiding natuurlijk ook) zich al helemaal thuis voelt op de scouts.  

Deel één van het scoutsjaar zit er helaas al op, maar niet getreurd, 

we zijn des te blijer dat het tweede deel al van start is gegaan. De 

koude houdt ons niet tegen, dat weten we al langer. Een echte scout 

weet uiteraard wat te doen wanneer de temperatuur het nulpunt 

amper bereikt: heel hard spelen en een vuurke stoken.  

We gingen al van start met Tropical Party. Met deze fuif brengen we 

ieder jaar de zomer naar de winter. Van een groot succes 

gesproken! Over een week is het ons jaarlijkse Mosselfeest. Op 5 

maart verwelkomen we jullie in De Wouwer voor een portie 

mosselen of videe. Later op het jaar komen de groepsreis en het 

groepsweekend aan de beurt.  

U leest het goed, er staan nog een heleboel leuke dingen op ons te 

wachten. Voor zij die al nieuwsgierig zijn over het kamp, de eerste 

informatie kan u enkele pagina’s verder vinden. Het belooft weer erg 

leuk te worden!  

Weest dus iedere zondag paraat. 

Veel leesplezier en een stevige linker! 

De hoofdleiding, 

Britt en Janne
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De kampdata van juli 2017 

Jins: 16 t.e.m. 31 juli 

Givers: 20 t.e.m. 31 juli (nog niet helemaal zeker) 

Jonggivers: 21 t.e.m. 31 juli 

Kwk’es: 24 t.e.m. 31 juli 

Kapoenen: 26 t.e.m. 3 juli 

Omstreeks juni gaan de inschrijvingen van start. Meer informatie 

volgt in de volgende klepper. 
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Geachte leden en sympathisanten van scouting Ravels, 

Ik, bode van koning Louis Poisson IV, beveel u kennis te nemen van 

volgende aankondiging: 

oewel uw nederzetting in de uiterste regionen van ons 

koninkrijk is gelegen, nodig ik graag alle leden van 

scouting Ravels uit om zich de laatste weken van juli te 

begeven naar Theux, de hoofdstad van ons wijd uitgestrekte rijk, 

het bruisende hart van de Ardennen en het middelpunt der 

Beschaving. Naast de morele elite – waarmee ik uiteraard de 

clerus en de adel bedoel - en de boeren en ambachtslieden, krijgen 

ook de moreel inferieuren – door het plebs beter gekend als slaven 

– de kans om de oogverblindende schoonheid van Theux te mogen

aanschouwen. Ik hoop met klem dat u dit unieke en eenmalig

aanbod niet naast u neerlegt.

Concrete data van uw verblijf: 

Kapoenen: 26 t.e.m. 31 juli 

Kw’kes: 24 t.e.m. 31 juli 

Jonggivers: 21 t.e.m. 31 juli 

Givers en jins worden eerst op respectievelijk binnenlandse en 
buitenlandse missie gestuurd en dienen zich later aanwezig te 
melden in Theux. 

Ik reken op de aanwezigheid van altegader op deze ongetwijfeld 

onvergetelijke aangelegenheid.  

Hoogachtend, 

Uw koning 
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We want you ! 
Scouting Ravels is op zoek naar enkele heldhaftige vrijwilligers om 

ons kookouder-team te komen versterken! 
Heb jij zin om nog eens wat echte scoutservaring op te doen en 

enkele dagen op kamp onze leden van krachtvoer te voorzien? 

Aarzel dan niet en laat het ons weten! 

Je kandidatuur indienen doe je simpelweg door ons op zondag voor 

of na de scouts aan te spreken. Bezorg ons dan ineens je 

contactgegevens (telefoon, mail) zodat we je kunnen bereiken! 
Voor meer informatie kan je steeds bij de leiding terecht. 
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Kapoenen, kapoenen, kapoenen! 

Wij hebben dit jaar al een hele hoop leuke dingen gedaan!  Zo 

hebben we bijvoorbeeld bosspellen gedaan in het bos, pleinspelen in 

het zand, hulp geboden aan een boer en gevochten tegen een 

gevaarlijke heks! Ook hebben de meisjes laten zien dat ze de 

jongens kunnen verslagen! We denken dat de stoere jongens hier 

nog wel wraak voor zullen willen nemen ... En dan nog het 

belangrijkste van al : wij zijn op een super tof weekend geweest !!! 

De kapoenen hebben bij al deze activiteiten al bewezen dat ze echte 

scouten zijn en bij de doop hebben ze dit nog eens duidelijk laten 

zien! Ze zijn helemaal niet bang om vuil te worden (hoe vuiler, hoe 

liever!) en het bos heeft ook geen geheimen meer! Natuurlijk zijn 

wij als leiding ook heel blij dat een groot deel van de kapoenen van 

de mama en de papa een gezonde dosis deugnieterij heeft 

meegekregen! ;-)  

Wij hopen dat jullie ook de volgende maanden weer met zoveel 

komen spelen op zondag!  

Salut en de kost! 

De kapoenenleiders 

Pieter, Iraj, Lisse, Sven, Christophe, Mander, Stien en Carolien 
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Het kapoenenweekend 

Twee dagen op de scouts en dan 

daar  tussen die twee dagen ook 

nog eens blijven slapen ... Daar 

moet je toch al een stevige 

kapoen voor zijn! 

Voor sommige kapoenen was dit 

niets nieuws : zij hadden al een 

kapoenenweekend en misschien 

zelfs al een kapoenenkamp achter 

de kiezen! Zij wisten wel hoe zo'n 

weekend er aan toe ging!  

Voor een hele hoop andere 

kapoenen was dit echter de ALLEREERSTE keer dat ze met de scouts 

ergens zouden blijven slapen! Dit was toch wel een beetje spannend 

maar goed voorzien van een supersterk veldbed, een megawarme 

slaapzak en een zachte teddybeer bleek dit voor veel kapoenen een 

uitdaging die ze wel durfden aangaan! Uiteindelijk waren we met 29 

kapoenen. Jawel, negenentwintig dappere kapoenen! Tel daar nog 

eens 8 van die grote lawaaimakers (ook wel kapoenenleiders 

genoemd) bij  en u kan zich wel inbeelden dat het een gezellig druk 

weekendje was! 

Al meteen na aankomst bleek 

de gesjorde speeltuin iets wat 

de kapoenen wel konden 

smaken en dus was dit 

gedurende het hele weekend 

dé plaats waar we elke kapoen 

konden terugvinden. Tikkertje 

spelen of nog eventjes platte 

rust houden in het klimnet is 

nu eenmaal best leuk! 
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Nu bleek onze eigen Christophe een tijdje geleden iets raars gezien 

te hebben : een grote lichtflits (een vuurbal!) en toen een harde 

knal! Wij zijn met de 

kapoenen op onderzoek 

gegaan! 

Op onze zoektocht naar de 

oorzaak van die vuurbal 

vonden we in het 

gidsenbos ineens een fles 

met een brief in! Een 

brief van een 

vliegtuigpiloot! Hij was 

aan het neerstorten! 

Even later vonden we de 

brokstukken van het vliegtuig. 

Deze werden bewaakt door 2 

gure slechteriken : zij hadden 

het vliegtuig 

neergeschoten! 

Na een spannend spel wisten de kapoenen uiteindelijk de 

brokstukken terug te veroveren en kregen ze een tip waar de piloot 

gevangen zat. 

 Zo konden we de piloot bevrijden die ons natuurlijk heel erg 

dankbaar was! 
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Na zo'n dag spelen in het frisse bos knorden de buikjes van onze 29 

kapoenen zo hard dat we, na onze pootjes 

gewassen te hebben,  meteen met onze 

stinkvoetjes onder tafel schoven.  

Gelukkig kregen we wat professionele 

hulp bij het dekken van al die tafels want 

de leiding had dat nooit zelf 

klaargespeeld!  

Samen met de piloot kregen we allemaal 

een lekker bord (of twee, drie, ...) spaghetti voor onze neus 

geschoven en konden we ons zo vol eten dat we tijdens de platte 

rust geen pap meer konden zeggen. Het was toch zeker 5 volle 

seconden stil! 

Aan de foto's te zien was het lekker! Mogen jullie thuis ook zo met 

jullie mond open aan tafel zitten??? Deze twee blijkbaar wel! 
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De piloot wou na het eten en de platte rust wel eens weten wie dat 

er nu het slimste kapoenengroepje was en dus was er een heuse 

quiz georganiseerd! 

Deze dappere kapoenen 

toonden ons tijdens de quiz 

hun beste reclame-spotje! 

Super grappig! 

's Avonds voor het slapen 

gaan waagden we ons met 

onze zaklampen nog in 

het pikdonkere bos op zoek naar een tijger. We moesten rennen 

voor ons leven! 

Na deze vermoeiende dag poetsten 

we onze sneeuwwitte tanden (bij 

sommigen zat er nog wel een beetje 

spaghetti of choco tussen) en kropen 

we in onze slaapzak. Een hoop 

gegiechel, getetter en een 

zaklampendisco later gingen de 

snaveltjes dicht, de oogjes toe en 

vertrokken de kapoenen richting 

dromenland. 

Sommige kapoenen dachten blijkbaar 

dat dromenland onder hun veldbed of in het veldbed van de 

buurman lag. Raar! 

De volgende dag ging de wekker van de leiding al vroeg af maar de 

wekker van de kapoenen was nog vroeger! Vroege vogels, zoveel is 

zeker!  
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We staken onze buik weer vol met een stevig ontbijt en  een lekker 

tasje warme chocomelk en we trokken in 2 teams weer het bos in 

om brandstof voor onze vliegtuigen te verzamelen.  Dit was niet 

gemakkelijk maar na een spannende strijd kwam het rode team als 

winnaar uit de bus! (Rood, Rood, Rood! Al de rest moet d**d!) 

Toen we terug bij onze lokalen aankwamen hing er een lekkere geur 

van warme worstjes in de lucht : joepieeeee! HOT DOOOOGS !!! 
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We speelden nog de hele dag veel spelletjes totdat het donker werd 

en de mama's en papa's hun kapoen(en) terug kwamen ophalen. 

Wij vonden het een super leuk weekend! Jullie ook? Ga dan zeker in 

juli met de scouts op kamp want dat is nog 10 keer zo leuk !!! 

 

Enkele reacties na het weekend : 

 

"Ik heb mij rot geamuseerd!" (Pieter) 

"Dat het maar rap weer weekend is!" (Iraj) 

"Of kamp, da's nog beter!" (Lisse) 

"Amai, mijn voeten!" (Carolien) 

"Heeft er iemand mijn teddybeer gevonden?" (Mander) 

"Die spaghetti zit nog altijd vast tussen mijn twee achterste 

tanden!" (Stien) 

"Dit was mijn beste weekend ooit!" (Christophe) 

"Volgende keer zal ik mij beter gedragen, anders moet ik weer op 

straf..." (Sven) 

~ 
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De doop 

Ook dit jaar was er weer een fantastische, 

vieze, leuke, spetterende doop. De kw’kes 

moesten deze dag tonen of ze wel ECHTE 
kw’kes zijn. Maar ja hoor, allemaal lieten 

ze zien dat ze niet bang waren om een 

beetje vies te worden. Iedereen mocht 
verkleed komen als plant of boom en dat 

deden ze! Sommigen waren heel origineel 

en anderen wat minder, dus die kregen al 
een lekker voorproefje voor wat er hen te 

wachten stond. 

Ze mochten zichzelf in de grond graven, want ja, een plant of boom 

kan niet bewegen. De leiding gaf hen dan lekker voedsel zodat ze 

goed konden groeien. Hmmm een lekkere pannenkoek met een 
heleboel verassingen in.  Die dag hebben we ook met verf mogen 

spelen! We hebben in die verf gerold, krokodillengevecht gedaan,.... 

Wat hadden we plezier! Ook een emmertje water en bloem konden 
toen niet ontbreken. Oh ja, er zaten lekkere snoepjes in de bloem 

verstopt, extra motivatie om toch maar met heel mijn gezicht in de 

bloem te zoeken! Die dag had iedereen zich bewezen, het zijn echte, 
dappere, stoere, leuke, grappige, megafantastische kw’kes!  
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Wat een weekend! 

Er was eens… in een dorpje hier ver 
vandaan, een supercoole groep, de kw’kes 

van scouting Ravels. De legendarische 

leiding van deze groep - te herkennen aan 
hun fabelachtige en beeldschone uiterlijk - 

besloot om hun leden mee te nemen naar 

een dorp in de omgeving, en dat voor een 
heel weekend. Na vele oververhitte 

discussies, die dreigden uit te monden in 

hysterische vechtpartijen, was de kogel 
dan toch door de kerk: Arendonk werd het 

decor van dit ongetwijfeld fantastische weekend. 

Op een vrijdagavond in oktober (ook wel 

de wijnmaand genoemd red.) werden de 

leden verwacht in hun mooiste 
sprookjeskostuum. Bij klokslag zevenen 

stonden ze daar, op enkele laatkomers na, 

in recordgetalen. Maar liefst 43 (!) kw’kes 
stonden paraat, en ze wisten toen nog niet 

in welk idyllisch sprookje zij terecht 

gekomen waren. De volgende 40 uur 
werden gevuld met de leukste spellen, de 

heerlijkste maaltijden, de meest 

legendarische dabkes en de meest 
memorabele voorleesopportuniteiten (zie 

foto’s).  
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Moe en voldaan werden de kw’kes zondagmiddag opgehaald door 

hun bloedverwanten om teruggebracht te worden naar Ravels, of 

een aan-het-voorgaand-vernoemde-minderwaardig dorp uit de 
omgeving. Ongetwijfeld konnen ze niet ophouden met vertellen over 

wat ze allemaal gedaan hadden: 

quizzen, casino, pleinspelletjes, 
voorlezen… en nog veel meer!  

 

 

De leiding hoopt dat het kamp 

zeker zo leuk (en liefst nog 

leuker) wordt dan het weekend, 
maar met deze toffe groep moet 

dat zeker lukken! 

 
En ze dabden nog lang en 

gelukkig. 

 
EINDE 
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Help jij leidster Anke op haar zoektocht naar 
de buxus? 
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Jonggivers present: 

 op avontuur naar de feesttent !!! 

 
 

 

 

Het begon allemaal op een koude zondag in januari 

Maar dan gebeurt er iets mysterieus 
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The End 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan elk avontuur komt een einde, zelfs aan dit avontuur… 
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Bijdragen van onze jonggivers: 

Floris 

Hallo scouts 

Ik ben nu zes jaar een scout 

En o nee oh nee, ’t laat me niet koud 

Een keer worden we gedoopt door tuur, pieter en dries 

Ondergesproeid met eten, drek en ik zweer zelfs pies 

Soms trekt de leiding echt op een koe 

Nu nog even een haiku 

Ik zit graag op scouts 

Het is altijd superleuk 

Ik wil nooit meer weg 

Ferre  

Met de fiets naar ’t kamp, da wordt met de Sander een ramp 

We gaan naar de Ardennen, daar is veel bos maar hopelijk zit er 

gene vos 

Als we vuur maken voor een lekker soepke met wa groente erin, 

dan is da vuur kwa grootte nie min 

Hout sprokkelen voor ‘t kampvuur doen we samen met houthakker 

Tuur 

Wout  

Als jonggiver in de scouts: 

De activiteiten zijn niet om te blijten 

Het weekend was mega plezant 

Bosspel, dorpsspel en ravotten in ‘t zand 
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We spelen met een mes en vuur 

En doen spellen in de natuur 

Met de fiets naar ‘t kamp 

Da wordt me die meskes een ramp 

Van al da fietsen krijgt Sander een kramp 

We verblijven in de Ardennen 

Dat de leiding ons maar eens verwennen 

Dan gaan we op driedaagse met de fiets, dat is niet niets 

Dat wordt trappen 

Daarna eten we gefrituurde patatten 

Dan komen de kw’kes aan 

Daar hebben we toch niks aan 

Dan naar huis wachten op volgend jaar 

Hopelijk heb ik dan geen blaar 
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Enkele meisjes over de leiding 

Dries: een leuke leider, die graag in zijn vingers snijdt. 

Pieter: een grappige leider die zich graag verkleedt 

Tuur: een zotte leider die leden op een leuke manier bezig houdt 

Vincent: een grappige leider die soms wel zot is 

Lotte: een leuke leidster die graag spelletjes speelt 

Eva: een leuke leidster die zich graag creatief bezig houdt 

Rune: een toffe leidster die spelletjes goed en graag uitlegt 

 

 

Het creatieve talent van onze leiding geïllustreerd: 
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In de vorige editie werden met de timmermanssteek en de 
mastworp twee basisknopen getoond en werd er met de 

kruissjorring getoond hoe je op de meest voorkomende 

manier 2 balken aan elkaar bevestigt. In deze editie 
worden er 2 kleine sjorconstructies  getoond die je 

onder andere kan gebruiken als basis van een grote 

sjorconstructie. Het gaat hier om de driepikkel en de 
vierpikkel. Veel plezier ermee!    

1. De driepikkel (achtsjorring)
Een driepikkel gemaakt met een achtsjorring kan je voor ontzettend 
veel dingen gebruiken en is niet zo moeilijk om te maken. Zorg er 

dus voor dat je deze techniek goed onder de knie hebt want je zal er 

later nog vele malen dankbaar gebruik van kunnen maken! Zo kan 
je een driepikkel bijvoorbeeld gebruiken als basis voor een erg grote 

sjorconstructie maar je kan hem even goed 

gebruiken om een pot eten boven het vuur te 
hangen.  

De achtsjorring wordt gebruikt om drie 

sjorpalen zo aan elkaar vast te maken dat ze 
later bijvoorbeeld een driepikkel kunnen 

vormen. De sjorring dankt zijn naam aan zijn 

uiterlijk, je vormt “achten” bij het leggen van 
de sjorring. Het voordeel van een driepikkel is 

dat je geen sjorpalen in de grond hoeft te 

boren. Je kan je constructie dus gewoon op de 
grond zetten en eventueel verplaatsen. 

Hoe maken we een driepikkel? 
Neem 3 sjorbalken van dezelfde lengte 

en 1 kleine hulpbalk (bijvoorbeeld een 

sjorbalkje van 1m). Deze hulpbalk kan 
je onder de 3 even lange sjorbalken 

leggen om zo meer ruimte te hebben 

bij het aanleggen van de sjorring. Zorg 
er altijd voor dat de 3 onderkanten op gelijke hoogte liggen. 

Begin met een timmermanssteek om een van de buitenste palen te 

leggen. Let er hierbij op dat je touw recht uit het oog vertrekt. Sla 
vervolgens het touw afwisselend over en onder de palen heen en 

werk ‘naar boven toe’. Dat is het gemakkelijkst, omdat je het touw 

dan tussen de palen kunt leggen. Als je naar onder toe werkt, moet 
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je telkens het hele touw tussen de palen doortrekken. Leg om iedere 
paal drie slagen, de timmermanssteek niet meegeteld. 

Begin daarna te woelen en leg de slagen mooi naast elkaar tot er 

tussen de palen geen plaats meer is om nog een woeling bij te 
leggen. Er is dus geen vast aantal woelingen bij deze sjorring. Eindig 

de sjorring met een mastworp op de buitenste paal waarmee je niet 

begonnen bent. Eindig met de mastworp boven de achtsjorring, 
zodat deze bij het rechtzetten van de driepikkel op de sjorring komt 

te rusten. 

 
Hoe zetten we een driepikkel recht? 

Nu je de achtsjorring hebt afgewerkt is het tijd om de driepikkel te 

vormen door de constructie recht te zetten. Bij de normale opstelling 
van een driepikkel liggen de palen met de onderkant gelijk. Bij het 

rechtzetten worden de buitenste palen naar binnen toe gekruist en 

de middelste paal komt zo in de gevormde vork te liggen.   
 

1. Voor het rechtzetten van een driepikkel moet je met drie 

personen zijn. Kijk eerst na of je sjorring stevig is en of je wel op de 
juiste plaats bent! Twee van deze drie personen gaan de drie palen 

langs één kant (de kant waaraan de sjorring is gemaakt) omhoog 

heffen zodat de drie palen kaarsrecht op de grond komen te staan. 

Op hetzelfde moment houdt de derde persoon langs de andere kant 

de drie palen tegen zodat deze niet wegglijden. Hierbij moet je goed 

samenwerken en bij lange, dikke palen moet je ook over een stevig 
paar spierballen beschikken! 

 

2. Op dit moment staan de 3 palen netjes naast elkaar op de grond 
met de sjorring aan de bovenkant. Elke persoon neemt nu stevig 1 

paal vast. Neem de paal hoog genoeg vast zodat ze niet kunnen 

omvallen!  
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3. De persoon die de middelste paal vastheeft stapt met zijn balk 
naar achter. De personen die een paal aan de buitenkant 

vasthebben doen nog niets. 

 
4. Wanneer de middelste paal naar achteren is geplaatst, komen de 

buitenkanten in actie. De onderkanten van de buitenste palen 

moeten nu naar de andere kant verplaatst worden ; de onderkant 
van de linkse paal gaat naar rechts en de onderkant van de rechtse 

paal gaat naar links. Je gaat de buitenste palen dus kruisen terwijl 

de middelste paal in het midden blijft en enkel naar achteren wordt 

verplaatst.  Zo kan de middelste paal als het ware steunen op het 

kruis dat je gemaakt hebt met de buitenste twee palen. 

 

2. De vierpikkel (polypedestra-sjorring / meerpoot-

sjorring) 
De vierpikkel wordt gemaakt  met de 

zogenaamde polypedestra- of meerpoot-
sjorring. Je kan deze sjorring dus 

gebruiken voor het maken van een 
vierpikkel, maar zoals de naam 

"meerpoot-sjorring" al aangeeft kan je 

even goed nog wat meer poten aan je 
pikkel toevoegen! Hier volgt enkel de 

uitleg voor een vierpikkel maar je kan 

met hetzelfde principe dus ook een vijf- 
of zespikkel maken.  

 

Hoe maken we een vierpikkel? 
Neem vier sjorbalken van dezelfde lengte, 

één kleine hulpbalk en twee stokken. Je legt 

om te beginnen twee sjorbalken op het 
hulpbalkje.  Tussen deze twee balken steek 

je een stok. Als deze stok tussen de twee 

balken steekt leg je de tweede stok bovenop 
die twee balken. De derde en de vierde balk 

leg je nu op deze twee balken zodat alle vier 

de balken door de stokken van elkaar 
gescheiden worden (zie tekening).  
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Er wordt aangeraden om deze sjorring te starten met een 
magnussteek omwille van de druk die deze constructie met zich kan 

meebrengen maar een goed uitgevoerde mastworp is een zeer goed 

alternatief. 
 

1. Leg op een van de balken een mastworp (of magnussteek).  

 
2. Ga vervolgens eenmaal om elke balk heen zoals je op de tekening 

kan zien. Verbind de balken langs de binnenzijde.  Doe dit totdat je 

3 keer rond elke balk bent geweest. Je werkt hierbij naar boven toe. 

Om de eerste balk liggen nu 3 slagen en een 

mastworp/magnussteek. 

 
3. Als je de balken voldoende ver uiteen hebt gelegd, kan je een 

vierkant in de sjorring zien. Op die manier kan je controleren of je 

goed bezig bent. Vanaf het moment dat je geen zuivere veelhoek in 
het midden hebt, ben je fout bezig.  

De volgende stap betreft het woelen en aantrekken.  Je moet bij 

elke balk afzonderlijk woelen. Woel altijd van de balk naar binnen 

toe, tot dat de ruimte tussen de balk en het midden opgevuld is. 
Voor je aan de volgende woeling begint, leg je eerst nog een slag 

rond de volgende balk heen. Daarna woel je weer van de balk naar 

het midden. Herhaal dit voor elke balk, behalve voor de laatste.  Bij 
de laatste woeling werk je van binnenuit naar de balk toe zodat je 

op deze balk de sjorring kunt beëindigen met een mastworp. 
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Hoe zetten we een vierpikkel recht? 
Het rechtzetten van een vierpikkel is al wat moeilijker en natuurlijk 

ook wat zwaarder dan wanneer je een driepikkel rechtzet. Je moet 

hiervoor met 4 personen zijn. Om te beginnen zorg je er voor dat de 
4 balken kaarsrecht op de grond komen te staan met de sjorring aan 

de bovenkant. Hierna neemt iedere persoon stevig een balk vast. Je 

moet er nu voor zorgen dat je goed samenwerkt en geen 
onverwachte bewegingen maakt, anders kan je de controle over de 

balken verliezen. Het doel is nu om de 4 balken op elkaar te laten 

steunen. Denk hierbij aan de volgorde van je sjorring : laat de 
eerste balk steunen op de tweede, de tweede op de derde, de derde 

op de vierde en de vierde weer op de eerste.  (Pieter Vanden Hoof & 

Scouts en Gidsen Vlaanderen) 
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Doop 

Op zondag 23 oktober waren alle 

eerstejaars givers uitgenodigd voor een 

super-de-luxe themaparty op scouting 

Ravels. Uitgedost in hun beste outfit, 

werden deze prille givertjes verwelkomd 

met wat onweerstaanbare hapjes en een 

smakelijk drankje. Genieten was dat! 

(Indien interesse in dit recept, neem contact op met de leiding) 

Hierop volgde een sappig diner bij kaarslicht met saus in overvloed, 

waarbij de cola tot het laatste druppeltje werd opgeslurpt. Het 

feestmenu werd afgesloten met een lekker, fruitig dessertje, 

afgewerkt met wat bloemsuiker. 

Nadat de buikjes goed gevuld waren, werd er een toneel opgevoerd. 

Hier werd het al snel duidelijk dat de givertjes een betere 

performance hadden verwachten toen er met eieren gegooid werd. 

Ze besloten dan maar om zelf de steracteurs van de avond te 

worden.  

Om de avond goed af te sluiten, 

werden de prachtig verklede 

givers op de dansvloer verwacht. 

Voordat ze deze mochten 

betreden, werden hun schoenen 

gepoetst met wat glanzende olie. 

Zoals bij elk goed feestje, werd 

er gedanst, gezongen, gedronken 

en gesmotst. 
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New Kids weekend 

Het was een mooie vrijdag in 

november. Maar deze vrijdag was 

niet zomaar een mooie vrijdag in 

november… het was een heel 

speciale. Het was namelijk de dag 

dat de givers op weekend 

vertrokken. Dit weekend was niet 

zomaar een weekend… Het was een 

weekend vol verrassingen, sensatie, 

spektakel, plezier, gelach, gespeel, gehak, gejump, modellenwerk 

en gebabbel (vooral wanneer de givers eigenlijk moesten slapen). 

Het was het enige echte NEW KIDS weekend!  

Na een spannende race had het team van de jongens de 

bestemming in Retie als eerste bereikt (door de goede coaching van 

leidsters Britt en Nadine natuurlijk). Toen iedereen er was, pakten 

we onze spullen uit en was het tijd om eens na te gaan wat die 

grijze massa tussen de oren van de 

givers in staat was te presteren. Na 

een gezellige quiz was één ding 

zeker voor de leiding: deze kindjes 

moeten nog heel veel leren . Een 

paar leuke kaartspelletjes later was 

het tijd om in onze slaapzak te 

kruipen en onze snaveltjes (wel 

degelijk) dicht te houden. 

Nadat we zaterdagochtend allemaal fris waren opgestaan en 

ontbeten hadden, was het tijd om te kijken wie van de givers de 

beste New Kid was. Ze lieten allemaal hun meest marginale kantje 

zien en dit leverde prachtige foto’s op.  

Die avond stond de givers een supervette verrassing te wachten, we 

gingen namelijk… lasershooten!!! Iedereen liet zich van zijn meest 

gevaarlijke kant zien en maakte veel slachtoffers (sommigen toch 

nog net iets meer dan anderen ). Toen de laatste ochtend van ons 

supertoffe weekend was aangebroken, was het helaas tijd om onze 
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spullen te pakken en ons, met pijn in het hart, terug naar het 

prachtige Ravels te begeven. 

Winterpret 

Op een winterachtige namiddag bedachten onze givers dat ze niet 

akkoord waren met de activiteit die de leiding had voorbereid. 

Vooral omdat ze te tam waren om te lopen, maar ook omdat ze 

enorm geïnteresseerd zijn in wetenschappelijke experimenten met 

ijs. Met een pittige weddenschap reden we naar de vaart, want 

volgens Tom Van Geldorp was het koud genoeg om over de vaart te 

lopen. Aangekomen bij de vaart werd bewezen wat de oh zo slimme 

leiding Britt en Nadine al lang wisten. De vaart was niet 

bewandelbaar, maar er lag wel een mooi laagje ijs op. Dit zorgde 

voor een wonderbaarlijk klankenspektakel met ketsende stenen.  

Gelukkig kwam er toen een toffe wandelaar voorbij die vertelde dat 

er op het Kesseven al wel geschaatst (lees geschuifeld) werd. Met 

heel veel enthousiasme vertrokken we dus richting het Kesseven. En 

ja hoor een goeie dikke laag ijs heeft ons voorzien van uren 

winterpret. Een korte samenvatting van de namiddag: vallende 

givers, krakende barsten, heel veel lachen en enkele spelletjes 

werden al snel dikke pret. We eindigden met een mannequin 

challange om dit spektakel nooit meer te vergeten. Hopelijk vriest 

het snel nog eens zo hard, dan kunnen onze top givers meedoen 

aan de 11 stedentocht.  
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Giver-wist-je-dat’jes: 

Wist je dat… 

 … Tom iedere zondag dezelfde sokken aanheeft en die heel

lelijk zijn?

 … er een giver is die echt niet kan sjorren (tip: haar naam

begint met een P en eindigt op ‘aulien’ )?

 … Lennert een kabouter rippelstippel met maar liefst 14

rippelstippels is?

 … leidsters Marie-Line en Nadine supergoed zijn in

lasershooten?

 … Tom dat ook wel goed kan, maar toch niet kan tippen aan

Nadine en Marie-Line?

 … Yannick en Thomas echte gabbers zijn?

 … Louise, Kato, Eva, Merel en Paulien echte babbelkousen zijn?

 … de givers niet vies zijn van wat flirten met elkaar?
 …
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Om hun leiding reeds te bedanken voor het afgelopen half jaar 

maakten Louise, Yari en Paulien van de givers spontaan een gedicht 

voor Marie-Line, Britt, Nadine en Janne: 

Ik ben verliefd geworden zonder dat ik het wou. 

Neem me niet kwalijk dat ik van je hou. 
Ik denk niet vaak, 

ik denk niet gauw, 

maar als ik denk… denk ik aan jou. 
Een kusje hier, een kusje daar. 

Altijd sta ik voor je klaar. 

Daarom ben ik zo blij 
met zo’n vriendinnen aan mijn zij. 

Als de zee vol inkt was, 
het land vol papier, 

zou ik overal schrijven hoe veel ik van je hou. 

Het liefste van het liefste wat er maar kan bestaan. 

Ik heb jou gevonden en 

ik laat jou nooit meer gaan. 

XOXO 

Louise 
Yari 

Paulien 
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Op een zwoele, vochtige, 

woelige avond, waren Femke 

Van Ginhoven, Jolien Segers 

en Siebe Peeters -die samen 

de driekoppige jinleiding 

vormen- opzoek naar een 

weekendplaats voor ons 

jinweekend. 

Al snel kwamen we met z'n 

drieën tot een consensus : 

het moest er schoon zijn. De 

volgende dag hebben we alle 

reisbureaus van heel de 

Kempen afgezocht. We 

zeiden telkens dat we iets 

schoons zochten. Bizar 

genoeg kregen we steeds het zelfde antwoord: Lier. De plaatselijke 

kerk wordt omschreven als de Taj Mahal van de Kempen. De stad 

wordt de Pharos van België genoemd. Toen wisten we het zeker: het 

wordt Lier. We waren al maanden aan het uitkijken naar ons schoon 

weekend.  
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Toen we in Lier 

aankwamen 

wisten we het 

zeker. Zo'n mooie 

stad hadden we 

nog nooit gezien. 

Het bruist er van 

de cultuur. En van 

de fauna en flora 

krijg je het water 

in je mond. 

Iedereen kon zijn liefde voor Lier moeilijk wegstoppen. Hierdoor werd 

heel ons weekend overspoeld door quotes die Lier als stad compleet 

ophemelde. Femke zou naar verluid 'elke ochtend gaan joggen moest 

ze in Lier wonen!'. Iedereen keek verrast op, daarom herhaalde ze 

het een paar keer. Na luttele keren voegde ze er nog iets extra aan 

toe: 'En niet gewoon op de weg he! Zo op die kanten!' -en ze wees 

naar borduur naast de vaart-. Toen wist iedereen het zeker. Lier was 

een stad naar Femke -en ons- hart. 

Toen positief gechoqueerde jins een spel aan het spelen waren, maar 

voortdurend werden afgeleid door de wondermooie stad, ging de 

leiding naar de winkel. 

Op de heenweg 

kwamen we deze brug 

tegen. Schitterend 

gewoon. Als iemand 

ooit trouwfoto's wilt 

maken: het park van 

Lier! 
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Op de markt van Lier hebben we genoten van de Lierse bananen. De 

beste die we ooit hebben gegeten. Daarna waren we zo vredelievend, 

gelukkig en euforisch, dat we met veel plezier de bananen samen in 

de vuilbak gooiden. Zo'n moment van blijdschap hadden we zelden 

gekend. Maar ja, zo'n schone stad als Lier, dat doet iets met ne mens. 

Louis had ook zeer sterk genoten van de banaan. Misschien had hij er 

zelfs iets te veel van gegeten. Want Femke kon haar weer niet 

bedwingen. Ze vond dat 'de Louis' heel goed in bomen kon klimmen. 

Dit heeft ze ook een paar keer uitgezongen, onze poëet. 

Toen we na een cultureel en natuurlijke 

belading terug in onze lokalen 

aankwamen. Gingen we weer onze 

nieuwe reis vastleggen. Er werden 

dingen geroepen als: 'De mannen van 't 

goei leven', 'Het mag al ne keer iets 

kosten vo de mannen!, 'Wie het breed 

heeft laat het breed hangen!', 'Ze 

hangen de gebraden haan uit!'. Maar dat hield ons niet tegen. 

Na uren discussiëren, debatteren en overleggen, is er een akkoord 

gekomen. Het wordt Griekenland! Kort achtervolgd door Bulgarije, 
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Nederland, Portugal en Albanië. Voordat we beslisten hebben we nog 

snel naar enkele reisbureaus gebeld. We kregen antwoorden als: ''t 

Is daar schoon!' en 'Ge kunt er 's ochtends goe gaan lopen!'. Toen 

wisten we het zeker. We gaan naar Griekenland!  

We stijgen zondag 16 juli om  09:10 op in Charleroi.  

We landen dan ongeveer rond 13:20 in Athene.  

Op vrijdag 28 juli stijgen we in Heraklion op. 

Vervolgens gaan we nog naar Theux tot maandag 31 juli. 

Nadat we aan zijn gekomen in Athene, gaan we eerst daar een paar 

nachten verblijven. Daarna gaan we naar Thessaloniki. Vervolgens 

keren we terug, en nemen we de veerboot van Athene naar Heraklion, 

op Kreta. Van Heraklion gaan we terug opstijgen richting België. 

Daarna sluiten we aan bij de rest van de groep, om nog even samen 

te genieten van het scoutskamp van 2017. 

Op onze leefweek (6 februari tot en met 10 februari) bespreken we 

verder wat we allemaal gaan doen op ons jinkamp. Ook wordt er nog 

een gedetailleerde infoavond gegeven waarop de ouders van de leden 

worden uitgenodigd, de datum hiervoor wordt nog doorgegeven. 

Toen dat we onze kampplaats beslist hadden gingen we de grote 

smashcompetitie houden. Dit is de regionale sport van Lier. En zoals 

de cultuurgenieters die we zijn, wilden we daar ook eens van proeven. 

Na een dikke twee uur was iedereen in TOPVORM, we kregen de 

ziekste battles. Soms stonden we zelfs van onszelf versteld. Zo open 

gebloeid hadden wij onze jins nog nooit gezien. Ze ontplooiden zich 

tot henzelf. Dit was voor de leiding zeer mooi om te zien. Sommige 

werden wat agressief, daarna werd er op geroepen: 'Het is maar een 

spel!'. Maar als iemand dit zei, hielp het niet echt. 

Maar daarna, gebeurde het onvermijdelijke, we moesten wegens 

dringende reden het smashen staken. Je kan wel zeggen dat onze 

wereld een beetje instortte. Maar ja aan elk verhaaltje komt een 

einde. 

E I N D E 
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Beste Klepper-lezers, wisten jullie al dat… 

 … er mooie liefdes bloeien tussen de leiding?

 … we binnenkort ook scoutstruien gaan verkopen voor onze

kleinste leden?

 … haringen met elkaar communiceren door 's nachts scheetjes

te laten?

 … er niets beters is dan een lekker sappig mosselmenuutje op

ons jaarlijks mosselfeest?

 … deze mosseltjes al jaar en dag tot in de perfectie

geprepareerd worden door de givers, de jins, de leiding en de

kookouders?

 … de jins een leefweek hebben gehouden? Hierbij leefden ze de

hele week samen en gingen ze ondertussen naar school.

 … we op zoek zijn naar kookouders?

 … warme kastanjecrumble met bruine suiker veel lekkerder is

dan gewone gepofte kastanjes?

 … de meisjes van de jonggivers straffe madammen zijn?

 … een octupus drie harten heeft?

 … Tropical Party ook dit jaar weer een groot succes was?

 … de leiding een talent heeft voor polka-dansen en dat de jins

hiervan de levende getuigen zijn?

 … Jasper Rens leidster Femke haar neus gebroken heeft?

 … we op 1 mei de Efteling nog eens op zijn kop gaan zetten?

 … het groepsweekend dit jaar doorgaat op 5-6-7 mei?

 … we gedurende dit weekend met alle groepen samen twee

dagen lang op de scouts gaan ravotten?

 … de givers echte interieurarchitecten zijn?

 … jullie voor ons kamp best jullie Frans nog eens bijschaven?

 … de jins op buitenlands kamp gaan naar Griekenland?

 … en dat zie hiervoor al een succesvolle speculaasverkoop

organiseerden?
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Groepsleiding 
Britt Pijpers 

Janne Vanden Hoof 

Kapoenenleiding 

Sven Willems 

Christophe Van Dooren 

Pieter Vanden Hoof 

Iraj Ahmadzai 

Stien De Kinderen 

Carolien Mertens 

Lisse Verhoeven 

Mander Van Breda 

KW’kesleiding 

Jeroen Van Dooren 

Hendrik Seurinck 

Dries Janse 

Ruben Carpentier 

Vincent Verschueren 

Anke Van Ginhoven 

Lise Luyts 

Adres: 

Site: 

Jachtweg 42c, 2380 Ravels 

http://www.scoutingravels.be/ 

Jonggiverleiding 

Lotte De Boer 

Artuur De Kinderen 

Eva Van Geldorp 

Rune Peeters 

Pieter Dierckx 

Dries De Bie 

Vincent Doomen

Giverleiding 

Britt Pijpers 

Nadine De Boer 

Janne Vanden Hoof 

Marie-line Ranschaert 

Jinleiding 

Siebe Peeters 

Femke Van Ginhoven 

Jolien Segers 
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