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Beste lid, ouder, grootouder, oud-leiding en/of sympathisant, 

Leg nu maar even alles aan de kant. 

Want hier vinden jullie een leuke brief, 

en die maakt de overgang van oud op “nief”. 

 

2018 zit er spijtig genoeg al weer op, 

maar alles wat we op de scouts gedaan hebben was weer top. 

Toffe activiteiten, coole weekends en een bezoekje van de sint. 

Kort gezegd: iedereen was weer goed gezind! 

 

Op 10 maart staan we trouwens weer klaar, 

met de allerbeste mosselen van het nieuwe jaar. 

Een lepel vol liefde, een snuifje geluk,  

een paar druppels vrede en 't kan niet meer stuk. 

Met heel veel liefde klaargemaakt. 

Wij hopen van harte dat het smaakt! 

 

Van uw kapoentjes 

De hoofdleiding,  

Pieter en Hendrik 

Ravels, 1 januari 2019 
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De kampdata van 2019 

 

Jins: 14 t.e.m. 31 juli 

 

Givers: 18 t.e.m. 31 juli  

 

Jonggivers: 21 t.e.m. 31 juli 

  

Kwk’es: 24 t.e.m. 31 juli 

 

Kapoenen: 26 t.e.m. 31 juli 
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Wil jij weten waar we op kamp gaan?  
 
Vul dan dit raadsel in! 
 
1)  Op kamp eten de jonggivers uit een … 

2)  Balken aan elkaar knopen noemen wij … 

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

4)  In welke maand gaan we op kamp? 

5)  De givers gaan dit jaar op kamp met de … 

6)  Wij zijn de scouts van …  

7)  De scouts is iedere week op … 

8)  Als uniform dragen we een trui, sjaaltje, rok/broek en een … 

9)  Wat is de hoofdstad van de provincie Limburg? 

 
 

1)            

2)            

3)            

4)            

5)            

6)            

7)            

8)            

9)            
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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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DE DOOP 

“Als je een echte kapoen wil worden moet je je laten dopen”. Dit 

waren de woorden van een wijs man. En zo gezegd zo geschiedde; 

onze kapoenen werden gedoopt. Het was zondag twee uur ’s 

middags en alle kapoenen stonden klaar om gedoopt te worden.  

De opdrachten: 
Als eerste opdracht moesten de kapoenen 
zonder hun handen te mogen gebruiken een 
appel eten die aan een touwtje hing. Om hier 
een uitdaging van te maken werden de appels 
nog eens ingesmeerd met choco, ketchup en 
honing. Er waren enkele kapoentjes die vol 
enthousiasme de appels aan het opeten waren. 
Nadat iedereen deze opdracht voltooid had was 
er natuurlijk al weer een nieuwe opdracht. Deze 
keer werden jullie smaakpapillen getest. Het 

proeven gebeurde zelfs geblinddoekt, aangezien jullie anders al 
wisten wat jullie gingen eten. De meeste kapoenen kregen al het 
eten goed binnen, behalve de augurkjes. Hierbij hadden de meesten 
het wel moeilijker en werd er veel ‘eih’ geroepen. 
Nu dat we jullie smaakpapillen en behendigheid al hadden getest, 
was het tijd voor een moeilijkere opdracht. Bij elke kapoen werd er 
een touwtje met daaraan een nagel aan de broek gehangen. De 
bedoeling was om de nagel in een flesje te krijgen, en dit door te 
dansen met de heupen.   
De laatste opdracht was uiteraard de moeilijkste, vettigste, 
gevaarlijkste, … De kapoenen kregen de opdracht om snoepjes uit 
een bak vol met bloem vissen. Dit diende natuurlijk met de mond 
te gebeuren. Als eerste moesten ze hun gezicht in koud water 
steken, waarbij er kans op onderkoeling 
bestond. Hierna moesten ze zo snel mogelijk 
naar een bak vol met bloem lopen, wat gevaarlijk 
is want de kans op een spierscheur was reëel. 
Als laatste moesten ze dan de snoepjes zoeken 
in de bak met bloem. Hierbij was voorzichtigheid 
zeer belangrijk want niemand wilde zich 
verslikken. Als ze uiteindelijk het snoepje 
hadden gevonden mochten ze het opeten. 
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Toen alle kapoenen deze opdrachten tot een goed einde hadden 
uitgevoerd mochten ze zich echte kapoenen noemen.        
 
HET ECHTE KAPOENENLEVEN 
Nu dat alle kapoenen gedoopt waren tot echte volwaardige 
kapoenen is het begin van hun scoutscarrière gestart. Zo hebben ze 
al het gekende spel 1-tegen-allen gespeeld en gewonnen tegen de 
leiding, hebben de kapoenen zich omgetoverd tot echte soldaten die 
in de loopgraven proberen te overleven, hebben we lekkere 
koekjestaart gemaakt, samen met de hele kapoenenfamilie kerst 
gevierd en natuurlijk al heel veel zotte bosspelen gespeeld!    
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GRIEZELWEEKEND 

Tijdens het weekend van 20 oktober, durfden alle dappere 
kapoenen het aan om mee te gaan op griezelweekend. Na s’ 
ochtends alle mama’s en papa’s uitgezwaaid te hebben, begonnen 
we ons griezelig weekend met een spannend bosspel. De kapoenen 
werden in teams verdeeld en gingen de strijd tegen elkaar aan om 
zo veel mogelijk toverdrankjes te brouwen. Toen we onze buikjes 
rond gegeten hadden 
tijdens de middag, gingen 
we op zoek naar de heks die 
al jaren in de scoutsbossen 
van Ravels woont. Na een 
stevige wandeling bleek de 
heks helaas niet thuis te 
zijn, maar we zijn zeker dat 
de heks ons nog wel een 
keertje zal komen bezoeken 
op zondagnamiddag! 
Ondertussen begonnen we 
allemaal een beetje honger 
te krijgen. Gelukkig konden we genieten van de sublieme 
kookkunsten van onze medeleiding, die overheerlijke spaghetti op 
ons bord toverde.  Ons weekend was ondertussen al heel geslaagd, 
maar hey, hoe kan je nu goed Halloween vieren zonder 
pompoenen? De kapoenen knutselden ’s avonds allemaal een 
mooie lichtgevende pompoen die ons  nog meer in de Halloween 
sfeer bracht. Na ’s avonds het avondlied gezongen te hebben 
gingen alle kapoenen slapen om de volgende dag weer fris en fruitig 
te zijn voor nog meer toffe griezelige activiteiten. Een rustige maar 
superleuke voormiddag later, was de tijd voorbij gevlogen en 
stonden alle mama’s en papa’s klaar om de kapoenen op te halen. 
We maakten nog een groepsfoto als herinnering aan dit superleuke 
weekend! 
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WEETJES  
 
Om jullie nog wat slimmere kapoenen te maken dan dat jullie al 
zijn, zijn er hier nog een paar leuke weetjes: 
 
 Wis je dat pinguïns niet kunnen vliegen maar wel vogels zijn? 

 Wist je dat koeien beste vrienden hebben? 

 Wist je dat er elk jaar miljoenen nieuwe bomen worden 

geplant doordat de eekhoorntjes nootjes begraven en 

vervolgens vergeten waar ze ze begraven hebben? 

 Wist je dat vlinders proeven met hun voeten? 

 Wist je dat als zeeotters slapen, ze elkaars pootje 

vasthouden om elkaar niet kwijt te raken?  

 Wist je dat dolfijnen namen hebben voor elkaar en elkaar zo 

ook kunnen roepen? 
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Dag kw’kes! De helft van het scoutsjaar is aangebroken en wat 

hebben we al plezier gehad. Om samen wat herinneringen op te 

halen van afgelopen maanden, blikken we terug op enkele 

activiteiten die we met elkaar beleefden. We maken er meteen een 

exclusieve ervaring van want we nemen een kijk in het geheime en 

o zo vertrouwelijke dagboek van de kw’kesleiding!   

Lezen jullie mee?  

 

 

______________________________________________23 september 2018 
 

Liefste dagboek, 

Vandaag was het eindelijk zo ver; de scouts is terug 

begonnen! We hadden er lang op moeten wachten, maar hebben 

het vandaag definitief mogen uitschreeuwen: wij worden het 

komende jaar de kw’kesleiding! Het was een ongelooflijk 

leuke activiteit en wat is het een leuke groep! Het is 

zeker dat we allemaal dikke vrienden zullen worden.  

We kunnen niet wachten op wat we allemaal samen zullen 

beleven! 

Tot volgende week! 

 

Zoentjes van Daan, Nadine, Vincent, Emile, Siebe en Janne 

 

 

___________________________________________28 oktober 2018 

Dag dagboek! 

Moe maar voldaan kunnen we zeggen dat we een fantastisch 

Halloweenweekend achter de rug hebben! Het begon vrijdag 

in Zoersel en iedereen zag er zeer griezelig uit. We 

kwamen al snel te weten dat er enkele weken geleden iets 

vreselijks was gebeurd; Peter Bellens, de politieker, was 

dood terug gevonden in het bos van Zoersel. Het hele 
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weekend hebben we gezocht naar de mogelijke oorzaak van 

deze tragische gebeurtenis. We trokken bijvoorbeeld met 

fakkels naar het bos om sporen te zoeken en kregen in het 

dorp tips om een geheime schat te vinden. Na een groot 

cluedospel hebben we het mysterie kunnen oplossen! Peter 

Bellens was helaas slecht neergekomen na een val over een 

bananenschil. Een minuutje stilte later speelden we nog 

allemaal leuke spelletjes. Wat hebben we plezier gemaakt! 

Hopelijk mogen we een even grote (en enthousiaste) opkomst 

verwachten op het groepsweekend aan het begin van de 

paasvakantie.  

Slaapwel dagboek!  

 

XOXO de kw’kesleiding 
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____________________________________________4 oktober 2018 

Hoi liefste dagboek, 

Een grote dag was het vandaag, want de geliefde doop stond 

op het programma. Zenuwachtig en popelend kwamen alle 

kindertjes, verkleed als schattige baby’s, naar de scouts 

om zich te laten omdopen tot echte dappere kw’kes. Ze 

moesten van alle opdrachten doorstaan om deze taak te 

voltooien. Bloem, verf en tranen van geluk zijn gevloeid 

vandaag. We kunnen vanaf vandaag verder met een stel 

stoere, moedige en flinke kw’kes! Hopelijk zijn ze 

allemaal proper geraakt… 

We kijken al uit naar volgende week! Tot dan! 

 

Groetjes van de trotse kw’kesleiding  
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__________________________________________18 november 2018 

Dag boek, 

Deze zondag was een favoriet van velen. We hebben namelijk 

knikkerbanen gemaakt! In het zand probeerden we in 

groepjes een zo mooi mogelijke knikkerbaan te maken. We 

mochten hiervoor alles gebruiken uit het bos en van op het 

plein. Op het einde bekeken we alle kunstwerken en we 

kunnen met zekerheid zeggen dat er talent zit in de 

kw’kes. Het was een leuke dag! 

Slaapwel en zoete dromen! 

XXX N, D, V, E, S, J 
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___________________________________________26 januari 2018 

Liefste dagboek, 

Tijdens de examens beleven wij als leiding ieder weekend 

een lichtpuntje, namelijk de scouts! Ook vandaag was dat 

weer zo. We trokken met z’n allen naar de grote 

binnenspeeltuin Raf en Otje in Turnhout waar we de leukste 

tijd beleefden. Grote springkastelen, lange glijbanen, 

torens beklimmen, … we hebben het allemaal gedaan!  

Na uren speelplezier en een verfrissend drankje doken we 

allemaal uitgeput ons bed in. Hopelijk beleven nog veel 

van zo’n leuke momenten!  

Salut, de kost en de wind vanachter!  

Kusjes van Nadia, Dakke, Vlinder, Lil Siebs, Emilio en 

Djak 
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Doop 

Onze joggies kwamen verkleed als het andere 

geslacht. Dat er nog zoveel leden gedoopt 
moesten worden had de leiding niet gedacht.  

 

De ouderen mogen de nieuwe helpen dopen,  
Dat is iets 

waar ze 

elk jaar 
op hopen. 

 

De doop 
startte 

met het uitvoeren van een 

aantal opdrachten. De ketchup 
stond hen al op te wachten. 

 

Ze hebben laten zien hoe goed ze met ketchup kunnen tuffen en na 
het spelletje stonden de jongens al te puffen. 

 

Ook hebben ze een teentje look gegeten, iets wat iedereen wel zal 
hebben geweten. 

 

Ondanks dit alles waren ze 
allemaal nog iets te blij, dus de 

oudsten kregen (hopla) nog een 

eitje erbij. 
 

Bij de quiz kwamen er nog 

aardbeien kijken en kregen ze een 

douche van ons huisgemaakte breike. 
 

Ze moesten nog even in de kuil. 

Hier kregen ze een lekkere douche 
voor in ruil.  

https://scoutingravels.be/galerij/2018-2019/32/Doop/e91a969e63521d97169e1f205004c63ef627ee64.jpg
https://scoutingravels.be/galerij/2018-2019/32/Doop/9997550935b873a856e3fe2e8f4d798c534525c6.jpg
https://scoutingravels.be/galerij/2018-2019/32/Doop/c9eb4cc7e948a52a819d8fa5a19ef83ed64480d1.jpg
https://scoutingravels.be/galerij/2018-2019/32/Doop/4045cc1514b635e427de9cf52c6762bae7c9fb72.jpg
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Techniekenpagina: De junior (tent) 

Het opstellen van een junior is voor een scout een koud kunstje. Zeker als je 

onderstaande stappen volgt kan het niet mis lopen. 
 

Controleer het nodige materiaal voordat je begint! Er kunnen fouten 

gebeurd zijn waardoor je 2 buitenzeilen hebt of de verkeerde tentpalen. 
Controleer dit voor je begint. 

  

Stap 1, het grondzeil: 

Leg het grondzeil op een propere en vlakke plaats neer. Niet op een bergflank 
of over een hoop dennenappels of wortels.  

Stap 2, buitenzeil: 
Nadien leg je het buitenzeil in het midden van je 
grondzeil open met de buitenkant naar onder (de 

buitenkant is meestal verkleurd door de zon en zal dus 
lichter zijn).  

Stap 3, binnenzeil:  
Nu wordt het binnenzeil gelegd. Aan de buitenkant heeft het binnenzeil 

lussen om de verticale tentpalen door te steken. Je legt het zeil half over het 
buitenzeil met de lussen in het midden. 

Stap 4, tentstokken: 
(schoenen uit) Nu mogen de tentstokken er in. 

Er kruipen 3 of 4 personen met een tentstok 
in het binnenzeil en steken de stokken in de 

daarvoor voorziene gaten (in het midden). 
Vergeet zeker de lussen niet allemaal te hebben. Ook 

in de horizontale tentpaal zitten gaten voor de verticale 
tentpalen. Dit is heel belangrijk!! 
Stap 5, buitenzeil dicht: 

Gooi nu het buitenzeil over het binnenzeil. Het zal binnen warmer worden nu. 
Stap 6, tentstokken door buitenzeil: 

Buiten de tent wordt er geholpen om de verticale tentstokken door de gaatjes 
van het buitenzeil te krijgen. 

Stap 7, omhoog: 
In de tent wordt de horizontale balk omhoog getrokken 

totdat de tent recht staat. Omstanders kunnen langs buiten 
helpen. Een tentstok kan ook uit elkaar vallen op dit punt. 

Nadien worden de stokken binnen recht gehouden en 
indien nodig wordt de tent verplaatst totdat deze in de 

midden van het grondzeil staat. 
Stap 8, de hoeken: 

Eerst worden de hoeken vastgemaakt, nadien staat de tent stevig en kan 
iedereen eruit om de rest van de piketten te kloppen :p. 
 

Heb altijd respect voor het materiaal; let erop dat de tentstokken juist 

zitten (zoals de afbeelding naast stap 7) zodat ze niet door het zeil 
scheuren en loop nooit met schoenen op de zeilen. 
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Kookactiviteit  
Eén van de vele super geweldige 

activiteiten die we gedaan hebben 

dit jaar is onze kookactiviteit. 
Hierbij hadden wij allemaal 

ingrediënten voorzien en kregen de 
jonggivers de vrijheid om hun eigen 

gerecht samen te stellen. En om het 

een beetje competitief te maken 
werden ze in groepen opgedeeld 

om zo de koks van het 

plebs te 
onderscheiden. 

Ze begonnen eerst met een zo 

stoer mogelijk vuur te maken want er 
werden niet alleen punten uitgedeeld 

voor het 

lekkerste 

gerecht maar 
ook voor het vetste 

vuur. Nadat ze het vuur hadden 

aangekregen met een beetje veel 
hulp van de leiding, konden ze 

beginnen aan het koken. Voor sommigen ging dit al beter dan voor 

anderen, maar één ding hadden ze gemeen: niemand wist hoe ze 
patatten moesten klaar maken. Nadat we helemaal uitgekookt 

waren, was het tijd om naar huis te gaan. 
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Het jonggiverweekend (op de website in kleur) 
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Kleur jij deze scout in?  
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Verbind alle puntjes en ontdek welke figuur er getekend staat! 
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Weekend 

Een weekendje met de mannen. Vier 

enthousiaste leiding en veeeeeel 

kinderen, maar vooral veel nieuwe 

gezichten tegenover vorig jaar! Dat 

maakt ons allemaal zeer blij!  

“Maar waar gaan we toch heen??” , 

ging er weken rond in jullie hoofden. 

Niet wetend waar jullie heen gingen 

en niet wetend wat jullie te wachten 

stond, stapten jullie wel met veel 

zelfvertrouwen op de trein. Na een 

zeer leuke rit kwamen we eindelijk 

aan in Gent. Vanaf nu kon het 

weekend pas echt beginnen. Na een 

avond van spelletjes spelen en 

lachen moesten we jullie toch in de 

wol laten kruipen.  
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De volgende dag gingen wij toch wel eens kijken hoe die stad 

Gent eruit ziet. Na gegeten te hebben langs de oever van de Leie 

speelden we ons stadsspel. Hier volgt een kleine beleving van de 

leden over het stadspel:  

- Bij de ruiltocht hadden we al een 

gekke buit. We gingen een 

ordinair winkeltje binnen met een 

oude man als verkoper. Wij, jong 

en onbezonnen, hadden al een 

groot pak lotus speculaas kunnen 

bemachtigen. Wij vroegen of hij 

ons met iets anders naar huis kon 

sturen. Wij dachten dat we een 

hele goede ruil gingen doen, want 

ja, een pak speculaas en dan nog 

eens van Lotus, da is niet niks ze! 

Weet ge wat hij ons uiteindelijk 

gaf… een oude envelop met een 

“authentieke” stempel erop.  

 ~ Ferre 

Nadat jullie zo goed meegespeeld hadden, hebben jullie Gent op 

jullie zelf leren kennen. Even vrij en weg van de leiding zal jullie 

wel goed gedaan hebben 😉 .  

Na onze buikjes vol gegeten te hebben na overheerlijke pasta 

pesto, met niet te vergeten overheerlijke FETA, begonnen we aan 

de watercantus. Voor velen een nieuwe ervaring, maar iedereen 

was zoals altijd weer heel enthousiast! Daarom was dit weeral 

een zeer geslaagde avond.  

De zondag, de stomste dag van het weekend; opruimen en terug 

naar de mama en de papa. Na een lange en vermoeiende reis 

moesten we afscheid van jullie nemen. Met veel goede 

herinneringen zagen we jullie afdruipen van het kerkplein, vol 

maar voldaan. 

Bedankt voor deze leuke herinneringen, wij hebben er ook van 

genoten!! 



 GIVERS 

 

31 
  

Citaten van de leden 

Ik ben 6ix9ine in coming en wou een ei koken. Ik zorgde daar dat 

het sneller moest dus ik ging, met mijn grote mond, vragen dat 

het sneller kon. Toen kwam de meneer aan wie wij het gevraagd 

hadden met het ei af, amper gekookt.    ~ Sander 

Ge zijt ne nek.   ~ Sander 

De straf was wreed plezant. Lekker tegen de grond. Alleen Jill had 

een beetje schrik denk.  ~ Phoebe 

Ik ben een echte luistervink, ik luister graag de leiding af als zij 

iets aan het bespreken zijn.  ~ Britt 

Ik gooi graag met een kerstbol, zo waar ge mee moet schudden, 

naar mijn liefje. De reden weet ik niet meer.  ~ Axelle 

Als leiding kunnen wij met trots zeggen dat wij leiding zijn van de 

givers! Het zijn echt topkinderen. Lang geleden werd iemand van 

onze leden een beetje gepest, Sander had hiervan gehoord. Hij is 

naar deze pesters gegaan en gezegd dat ze dit niet moeten doen 

en is voor diegene opgekomen. Als leiding is dit heel leuk om te 

horen dat al onze leden super goed met elkaar overeen komen en 

voor elkaar opkomen. Er zijn vast nog veel andere scenario’s 

waarin onze leden voor elkaar zorgen, maar dit scenario sprong 

er echt bij ons wel bovenuit. Wij zijn trots op onze givertjes.  

~ Giverleiding 
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Liefdeshoekje 

     Jill           Ferre 

     Phoebe           Thijs 

      Brecht           Loes 

        Anke           Yannick (al 8 jaar!!) 

 

Extra info 

Binnenkort gaat het nog heel druk worden voor onze givers. We 

gaan namelijk een wapaslag en een carwash organiseren. Ook 

moeten onze givers mosselen komen helpen kuisen op het 

mosselfeest. Voor het kamp komt er binnenkort nog veel extra 

informatie, maar we gaan jullie al een klein beetje informatie 

geven. Voor degene die dit nog niet weten, wij gaan op 

fietskamp!! Dit is een kamp waarin wij naar het buitenland gaan 

fietsen en hier veel leuke momenten gaan beleven, steden gaan 

bezoeken, gaan zwemmen, …. We eindigen ons fietskamp op het 

groot kamp waar we nog een paar dagen gaan vertoeven. Wij 

hebben er alvast heel veel zin in!  
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Make “Locatie X” great again! 
 

Met deze uitspraak vertrokken de jins op weekend, dit zonder te 
weten waar ze zouden eindigen. Ze begaven zich per bus naar de 
mooie studentenstad Leuven. Maar onze grappigste jongetjes en 
meisjes konden het niet laten om onderweg nog een grapje uit te 

halen met hun allerliefste en leukste leiding.  
 

Ze maakten ons wijs dat ze waren afgestapt in Westerlo, omdat 
ze dachten dat het daar te doen was. Eerst geloofden wij het niet, 
maar al snel waren we mee in hun verhaal. Zo lief als de jinleiding 
is, begonnen we meteen oplossingen te zoeken. De bus waar ze 

eerst opzaten was immers de laatste bus. We kochten bijna 
treintickets via het internet terwijl we ook ons eten aan de kant 

lieten staan. Uiteindelijk kregen we telefoon dat het allemaal een 
grap was. HAHAHA! 

 
Omdat wij als leiding toen nog geen avondmaal in onze maag 
hadden gestoken, besloten we op ons gemakske eten klaar te 

maken. Ook het tafelen rekten we wat uit. Dan konden onze leden 
maar even wachten aan het station op ons. 

 
Ondertussen waren zij al op de bus gestapt richting Kessel-Lo, 

waar we wel degelijk op weekend gingen. Maar dat wisten zij nog 
niet. Omdat ze toch niet zo zeker waren dat het in Kessel-Lo te 
doen was, zijn ze toch maar terug naar het station in Leuven 

gegaan. Daar gaven we hen een opdracht en hadden ze na wat 
stappen door dat ze beter in Kessel-Lo waren gebleven. Henk en 

Sven gingen hen nog plagen door met de sportauto (Seat 
Alhambra Turbo Speed) langs hen voorbij te rijden. Enkelen 
wisten te ontkomen aan de wandeling en kropen met een 

atletische zwier mee in de auto.  
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Zo, de sfeer zat dus al heel goed. We lachten en speelden nog 
een paar spelletjes en dan was het tijd om te gaan slapen, in de 
kelder. De ene kon een zetel bemachtigen, de andere vond een 

plaatsje op de grond met zijn matje. 
 

De volgende dag ontwaakten we met halve oogjes, maar toch een 
goede nachtrust in het prachtige lokaal in Kessel-Lo. We namen 
een stevig ontbijt om deze drukke dag door te komen. Na onze 
tandpasta zachtjes neer te strijken op onze tandenborstel en 

ruwhandig onzen bek te kuisen, maakte iedereen zich klaar voor 
de vergadering der vergaderingen, de bespreking der 

besprekingen, het overleg der overleggingen. We planden onze 
Scoutsagenda boemvol met van alles en nog wat. We beslisten 
dat er een jincafé kwam, dat er weer een fantastische nieuwe 

editie van Jincasseren zou plaatsvinden in een nieuw jasje EN het 
land waarnaar we op kamp gaan.  

 
BULGARIJE, here we come! 

(14-26 juli 2019) 
 

’s Middags namen we laatkomer Yannick in ontvangst. Hij 
serveerde iedereen heerlijke currydemen. Na het eten was het 

tijd voor de eerstejaars om hun mooiste kostuum aan te doen om 
naar Leuven “shtad” te gaan. Voor hen was het namelijk een hele 

belangrijke namiddag. Zij moesten laten zien dat ze het waard 
zijn om een echte jin te genoemd te worden. We wandelden naar 
Leuven met een poes, een koe, een hond, een vis en een schaap. 

De hele middag lang moesten ze om ter meeste gênante 
opdrachten uitvoeren. Want de eerstejaar die er het meeste kon 
uitvoeren, zou namelijk een mooie prijs winnen. Bij de ene jin 

ging het al wat vlotter dan bij de andere en de ene jin vond het 
ook leuker dan de andere, maar ze zijn allemaal volwaardig jin 

geworden.  
 

Dat moest natuurlijk gevierd worden! Daarom gingen we ’s 
avonds, na het eten van een overheerlijke hamburger, feesten op 

de Oude Markt in Leuven. We gingen dansen onder de maan, 
baden in het discolicht en we omarmden elkaar en het leven. Hop 

naar een goei jaar! 
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Na het feestgedruis kwam er alweer een einde aan ons fantastisch 
jinweekend. We ruimden alles op en speelden verstoppertje en 

kubb. Daarna was het spijtig genoeg al tijd om afscheid te 
nemen. Maar niet getreurd, want afscheid nemen bestaat niet! En 
zo zien we elkaar wekelijks terug en gaan we er nog een bangelijk 

jaar van maken, met herinneringen voor het leven. 
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Jinkamp 
 

De zware kogel is weer door de kerk, de jins hebben beslist waar 
ze heen gaan deze zomer. Zoals jullie hierboven al hebben 
kunnen lezen in het verhaaltje, gaan de jins dit jaar naar 

Bulgarije. Daar gaan wij van 14 juli t.e.m. 26 juli genieten van de 
natuur, de zee, de gezellige avonden en nog zoveel meer. De jins 
zullen na dit kamp alles kunnen vertellen van het Noorden tot het 

Zuiden en van het Westen tot het Oosten over Bulgarije. Meer 
informatie volgt nog later dit jaar in de klepper, kampbundel, 

Facebook-groep,… 
 
 
 
 
 

 
 

!!! Boodschap van algemeen nut !!! 
 

Om tijdens ons kamp met volle teugen te kunnen genieten van 
cultuur en natuur hebben wel wat centjes nodig. Daarom bieden 

wij ons aan om een handje te helpen op een feest.  
 

Zoek jij iemand om te tappen of te helpen op uw feest, 
denk dan zeker aan onze Jins. Zij helpen u graag en u helpt 

ons! ;) 
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Beste Klepper-lezers, wisten jullie al dat… 
 
 … we met de scouts een facebookpagina en facebookgroep 

hebben? Je kan ons vinden onder ‘Scouting Ravels’. Like en 

word lid en blijf zo op de hoogte van alle nieuwigheden! 

 … er elke laatste zondag van de maand een Jincafé is aan de 

scoutslokalen?  

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

 … we gedurende dit weekend met alle groepen samen twee 

dagen lang op de scouts gaan ravotten? 

 … trainingsbroeken niet thuishoren op de scouts? 

 … het gemiddelde menselijke brein maar 60% kan onthouden 

van wat er de vorige dag gebeurd is? 

 … 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? 

 … het mosselfeest dit jaar doorgaat op 10 maart?  

 … we dit jaar op kamp gaan in de Leimburgg?  

 … een tongzoen van 1 minuut 26 calorieën verbrandt? En je 

hiervoor 29 spieren gebruikt?  

 … Ravels nog nooit verloren heeft? 

 … de givers dit jaar op fietskamp gaan? 

 … de jins op buitenlands kamp naar Bulgarije gaan? 

 … men in Schotland gefrituurde marsrepen eet?  

 … de jonggivers hele goede koks zijn?  
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Adres: 

Site: 

Jachtweg 42c, 2380 Ravels 

http://www.scoutingravels.be/  

  

Groepsleiding 
Pieter Dierckx, Gilseinde 67, Ravels 0497/33.92.53 

Hendrik Seurinck, Meiboomlaan 74, Ravels 0479/78.13.27 

 

Kapoenenleiding 

Rune Peeters, Gilseinde 91, Ravels 0496/37.86.94 

Pieter Dierckx, Gilseinde 67, Ravels 0497/33.92.53 

Lisse Verhoeven, Deenakkers 8, Weelde 0491/25.92.03 

Ferre Van Leeuwen, Warandestraat 14, Ravels 0494/71.90.44 

Louis Swaanen, Klein Ravels 90, Ravels 0474/12.73.15 

Karl Aerts, Jachtweg 11, Ravels 0494/68.75.73 

Hanne Van Dooren, De Linieweg 16, Ravels 0491/97.41.20 

Mathias Caers, Gemeentelaan 25, Weelde 0470/38.80.21 

Kw’kesleiding 

Nadine De Boer, Molenzicht 23, Ravels 0487/78.89.98 

Vincent Verschueren, O.L.V-straat 114, Ravels 0471/32.80.62 

Siebe Peeters, Gilseinde 91, Ravels 0493/65.28.60 

Janne Vanden Hoof, Tongerlostraat 1, Ravels 0497/94.23.12 

Daan Seurinck, Meiboomlaan 74, Ravels 0471/22.05.46 

Emile Loots, Laar 20, Weelde 0473/76.60.17 

Jonggiverleiding 

Dries De Bie, Jachtweg 28/a, Ravels 0496/35.86.80 

Christophe Van Dooren, De Linieweg 16, Ravels 0498/44.44.23 

Dries Janse, O.L. Vrouwstraat 24, Ravels 0494/39.88.42 

Nick Woestenburg, Klein Ravels 94, Ravels 0487/67.56.46 

Mats Van Gils, O.L. Vrouwstraat 79, Ravels 0472/04.00.56 

Anneleen Ranschaert, Kampheidelaan 30, Turnhout 0479/03.29.80 

Jasper Rens, Weteringstraat 56, Ravels 0492/03.17.01 

Kato Van Criekinge, Klein Ravels 96, Ravels 0471/40.01.80 

Giverleiding 

Anke Van Ginhoven, Jachtweg 37, Ravels 0496/83.50.76 

Tuur De Kinderen, Arendonksesteenweg 16/b, Eel 0483/43.87.47 

Lise Luyts, Berkenlaan 11, Ravels 0496/83.50.76 

Mander Van Breda, Lijsterweg 29,Ravels 0473/50.62.11 

Jinleiding 

Lotte De Boer, Molenzicht 23, Ravels 0487/78.84.46 

Sven Willems, Meiboomlaan 70, Ravels 0496/14.63.89 

Hendrik Seurinck, Meiboomlaan 74, Ravels 0479/78.13.27 

http://www.scoutingravels.be/
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