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Beste lid, ouder, grootouder, oud-leiding, … kortweg iedereen 

Ondertussen zijn we al enkele weken ver in het nieuwe 

schooljaar. Voor sommige is het gewoon weer een jaartje verder, 

voor andere staan er tal van nieuwe uitdagingen voor de deur; 

een grotere school, een ander klasje bomvol met kansen om 

nieuwe vrienden te maken, meer huiswerk, elke ochtend een 

langere fietsroute, … En daar komt de ongeziene huidige situatie 

nog eens bovenop. Het zal ongetwijfeld voor iedereen een 

spannend semester worden. Gelukkig hebben we de zondagen 

nog om ons wekelijks volledig uit te leven. Dat belooft weer een 

spetterend nieuw scoutsjaar! 

We gaan even terug in de tijd naar twee maanden geleden…. Het 

groot kamp in Pelt, een kamp om nooit te vergeten. Ondanks de 

moeilijke situatie waarin we ons bevonden, hebben we er een 

topkamp van gemaakt. Hiervoor willen we alle leden, leiding en 

niet te vergeten de kookouders bedanken. 

Jammer genoeg moeten we ook dit jaar afscheid nemen van een 

topleider, Sven. De laatste van het driekoppige Willems geslacht 

die meer dan 20 jaar lang in onze scouts waren te vinden. We 

zullen je missen en veel succes in je nieuwe carrière! 

Alle geluk wordt deze leegte opgevuld door 3 gloednieuwe leiders: 

Thomas, Merel en Kato. Iedereen heeft er het volste vertrouwen 

in dat jullie dit ongetwijfeld perfect gaan doen.  

Zoals iedereen ondertussen al wel door heeft staat ons dit jaar 

een speciaal scoutsjaar te wachten. Hoe dat het er binnen 2 

maanden gaat uitzien weet niemand, hou daarom zeker het 

berichtenblad, de site of Facebook in de gaten. Wij houden jullie 

op de hoogte en laten weten zodra er iets zou veranderen. 

Ondertussen hebben alle leiders enorm veel, zoals ze dat in 

Ravels zeggen “goesting” om aan het nieuwe scoutsjaar te 

beginnen.   

Een stevige linker en gezonde groetjes, 

De vernieuwde groepsleiding 

Dries en Karl 
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Inschrijvingsprocedure 

De inschrijvingsprocedure is eenvoudig. De leden die vorig jaar 

ingeschreven waren, zullen een mail ontvangen om te betalen.  

Voor de nieuwe leden bestaat het inschrijven uit 3 delen. 

 

1. Gebruiker aanmaken (voor nieuwe leden) 

Vanaf juni 2018 gebruiken wij op onze website een loginsysteem. 

Met dit systeem kunnen wij de privacy waarborgen van onze 

leden in verband met foto’s en gegevens.  

Om een login aan te maken gaat u naar onze website 

‘https://scoutingravels.be’ en klikt u rechts bovenaan op 

‘registreren’. Vul het formulier in en klik op ‘inschrijven’. U 

ontvangt een mailtje om uw gebruiker te bevestigen. 

 
 

2. Leden inschrijven 
Een kind inschrijven voor het nieuwe scoutsjaar doet u door uzelf 

in te loggen op onze website. Hiervoor moet u reeds een 

gebruikersnaam hebben (zie puntje 1 hierboven).  

 

Eenmaal ingelogd klikt u rechts bovenaan op uw eigen 

emailadres. Klik hierna op ‘lid toevoegen’ en volg de instructies. U 

kan meerdere leden toevoegen onder één gebruiker.  

 

3. Betaling 

Bij een correcte inschrijving ontvangt u een email met duidelijke 

instructies omtrent de betaling. Het lidgeld bedraagt €50,00 en 

dient overgeschreven te worden naar het correcte 

rekeningnummer met de juiste gestructureerde mededeling. 

OPGEPAST! Uw kind is pas verzekerd wanneer zowel 

gegevens als betaling in orde zijn! 
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Uniformverkoop 
 

 Op 18 en 25 oktober zit de leiding vanaf 17u paraat om kledij 

van de scouts verkopen. Uiteraard zullen er ook pasmodellen ter 

beschikking zijn! 

 

18 & 25 oktober 

 

Vanaf 17.00u  

 

Kleren kopen/bestellen (voor iedereen!) 

 

 

Kledij en tekens worden meteen betaald.  

Zie hieronder de prijzen.  

 
Sjaaltje (eerste gratis) €5,00 

Hemd Kindermaat: €35,00 
Volwassenmaat: €38,00 

Rok of broek Kindermaat: €33,00 
Volwassenmaat: €40,00 

Trui  
(ook kindermaten!) 

€20,00 

T-shirt  €10,00 

Topje €12,00 

 
Ook tweedehandsartikelen te verkrijgen aan de helft van de 

prijs! (indien beschikbaar) 
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Deze tekens zijn te koop op de scouts (zie pagina 8 over hoe ze 
op het hemd moeten):  
 

Provincieschildje Antwerpen: 0,75 euro  

België en Europa: 0,60 euro  

Vlaamse leeuw: 0,60 euro  

Belofteteken: 0,60 euro  

Internationaal kenteken: 2,75 euro
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Scoutsuniform 
 

De ‘regels’ betreft onze uniformen zijn als volgt: Kapoenen en 
Kw’kes dragen een sjaaltje. Vanaf Jonggivers komt daar ook een 
hemd bij. Jongere takken mogen, maar moeten geen hemd 
hebben.  
 
Daarnaast kan je ook scoutstruien, -broeken en –rokken bestellen 
op de dagen van de uniformverkoop (18 en 25 oktober). 
 
Een uniform ziet er liefst zo uit:  
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De tekens op het hemd hangen zo:  
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Hopper 
 
Kledij bestellen via onze scouts gaat enkel tijdens de 
uniformverkoop. Als u later nog tekens, broeken, rokken, 
hemden,… wil bestellen, kan dat bij Hopper. T-shirts, truien en 
sjaaltjes van Scouts Ravels kunnen ENKEL tijdens de 
uniformverkoop (18 en 25 oktober) op de scouts gekocht worden. 
Hopper levert zijn bestellingen gratis bij de Banier (Turnhout). 
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Kamp 2021 
 
Het volgend kamp is nog redelijk ver af maar toch willen we jullie 
al melden dat de datums dit jaar iets anders zullen zijn dan vorig 
jaar (zie hieronder).  
 
We willen ook zeker nog de kookouders heel erg bedanken! De 
ijsjes van Van Gils hebben ook zeker gesmaakt!!  
  
Datums: 
Kapoenen: 26 t.e.m. 31 juli  
Kw’kes: 24 t.e.m. 31 juli  
Jonggivers: 21 t.e.m.31 juli  
Jins en Givers: nog niet bekend
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Jaarthema 
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Welzijn bespreekbaar maken? ’ t Zal wel zijn! 

Met dit jaarthema willen we een hechte sfeer creëren, waarin 
iedereen zich thuis voelt en vertrouwen centraal staat. Zo bieden 
we aandacht aan gedachten of gevoelens die anders niet in de 
kijker staan. Niet goed in je vel zitten? We gaan het onderwerp niet 
uit de weg, en zorgen voor het welzijn van elke scouts of gids. Van 
kapoen tot jin, van de knuffelhoek tot het onbekende bos, elke 
bluts of buil is welkom. Zelfs als praten moeilijk gaat, biedt onze 
zwijgende schouder steun. Leiding laten we niet in de kou staan en 
wordt ondersteund om hiermee aan de slag te gaan.  We leven ons 
met volle overtuiging uit tijdens een spel en praten net zo goed de 
sterren van de hemel bij het kampvuur. 

Je even niet oké voelen? ’ t Zal wel zijn! 

Dat het leven niet altijd van een leien dakje loopt, is volkomen 
normaal. Als scouts en gidsen liggen we wel eens in de knoop met 
onszelf, of ploeteren we over hobbelwegen. Samen delen we de 
mooie momenten, maar bieden we ook troost wanneer het even 
wat minder gaat. Scouting vormt een veilige haven, waar elke boot 
kan aanmeren, ook als hij wat geschaafd is. Leden en leiding 
timmeren samen aanlegsteigers en gooien op tijd een reddingsboei 
naar elkaar. De scouts is een plaats waar we durven vertellen dat 
het niet goed gaat en kunnen aangeven wat onze persoonlijke 
grenzen zijn. We durven onze rugzak even afgeven wanneer hij te 
zwaar wordt. Want scouting, da’s durven! 

Jezelf kunnen zijn? ’ t Zal wel zijn! 

We maken duidelijk dat het meer dan oké is om jezelf te zijn en je 
voluit te tonen, voor alles wat je bent en voelt. Iedereen heeft zijn 
eigen handleiding voor de bergen en dalen die we allemaal door 
trekken. De welp die ‘s ochtends vrolijk door het veld huppelt en 
tegen de middag geen blijf weet met zijn heimwee. Die ene 
jongverkenner die enthousiast meedoet met het themaspel, terwijl 
de anderen zich schamen. Of de stoere leidster die twijfelt aan haar 
eerste groepsspel. Met respect voor elkaar gaan we op verkenning 
en aarzelen we niet om ons binnenste grondplan in kaart te 
brengen en aan anderen te tonen. Onze scoutsgroep wordt een 
tweede thuis waar iedereen erbij kan en zichzelf kan zijn.  
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Er zijn voor elkaar? ’ t Zal wel zijn! 

Ook in het rumoer van de groep luisteren we naar elkaar en naar 
onszelf. We verleggen samen grenzen en weten dat het ook 
uitdagend kan zijn om even halt te houden. We bouwen samen aan 
scouting, een plaats waar we zorgen voor elkaar en waar we 
respect hebben voor elke unieke ik, met een regenboog aan 
gevoelens. Zo vormt de groep een warm nest, waarin ruimte is voor 
zowel schouderklopjes als high fives, voor knipogen en knuffels. 
We blussen brandjes en gaan onvoorwaardelijk voor elkaar door 
het vuur gaan.  

Neen zeggen? ’ t Zal wel zijn! 

Je eigen kronkels, sluipwegen en grenzen kunnen aangeven is een 
troef, niet het minst omdat ze voor iedereen anders zijn. Net 
daarom willen we dit jaar onze kleurrijke gevoelens in de verf 
zetten. Leiding staat klaar met dat gezond duwtje in de rug maar 
de keuze om nee te zeggen blijft voor handen. Nee zeggen is een 
tweerichtingsstraat, waarin iedereen zonder aandringen zijn 
bestemming bepaalt. Leiding en leden dragen samen bij aan het 
bewaren en respecteren van emotionele grenzen.  

‘t Zal wel zijn! Een jaarthema dat even uitdagend als relevant is. 
We gaan ermee aan de slag,  zoals steeds op en top scoutesk: met 
onbevangen speelsheid en onverslijtbare vriendschappen. Alle 
oplossingen gaan we onderweg niet vinden, misschien lopen we 
zelfs af en toe wat verloren. Samen bouwen we aan sterke 
fundamenten en verliezen we nooit de draagkracht van de 
leidingsploeg uit het oog. Oplappen, aansterken, of bijschaven: het 
belang van de groep, en iedereen die er deel van uitmaakt, staat 
voorop. Leiding biedt een luisterend oor, zorgt voor geborgenheid 
en af en toe wijze raad. Ook geven ze zelf aan wanneer het hun 
petje overstijgt. We staan nooit alleen en zijn elkaars vangnet waar 
nodig. Zo werken we vlijtig verder aan een wereld die beter is dan 
we haar gevonden hebben. 

 

 
© Scouts & Gidsen Vlaanderen 
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Dit jaar moeten we helaas afscheid nemen van leider Sven 
Willems: een échte scout en ervaren leider. Omdat hij de enige 
stoppende leider is en hij er een heel ruime scoutscarrière heeft 
opzitten, heeft de Klepper-redactie hem opgezocht voor een 
exclusief interview. 
 
Dag Sven! Vertel eens wat 
over je scoutscarrière, 
hoelang ben je 
bijvoorbeeld al scout? 
Als klein jongetje, toen ik nog 
te jong was om naar de 
scouts te gaan, was het altijd 
een beetje een klein 
dramascenario bij ons thuis. 
Mijn oudere broer en zus 
gingen namelijk op 
zondagnamiddag naar de 
scouts en ik moest nog 
thuisblijven :,( Dit bracht dus 
enkele jaren lang elke zondag 
heel wat weenbuien met zich 
mee. Tot ik dan eindelijk naar 
de scouts mocht gaan, dat 
was zalig! Elke zondag gaan 
ravotten en zo vuil mogelijk 
thuis komen zowel als lid als 
uiteindelijk leiding zijnde. :D 
Sinds de kapoenen zit ik er 
dus al bij en ik heb nooit een 
kamp overgeslagen. Alles 
moest wijken voor de scouts, 
maar dan ook echt ALLES. 
Een familiefeest op zondag, 
ging ik niet naartoe… :D 
Uiteindelijk heb ik 15 jaar in 
de scouts gezeten. En jullie 
zullen mij daar nog vaak zien, 
want het is een echte passie 
voor mij. Ik zal dus nog al 
heel graag komen helpen! 

 
Als je er één moet kiezen, 
wat is dan je favoriete 
scoutsspel? 
Amai, dit is een hele moeilijke 
vraag. Alle spelletjes zijn 
superleuk. Maar er is wel één 
spel dat ik echt de max vond: 
‘Behind Enemy Lines’. Dit is 
een nachtspel waarbij je in 2 
teams wordt verdeeld. In het 
midden tussen 2 gebieden ligt 
een grens. Aan de ene kant is 
het land van het ene team en 
aan de andere kant het land 
van het andere team. Bij 
beide landen liggen telkens 
dezelfde spullen verstopt.  
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Het is dus de bedoeling dat je 
alle spullen in jouw land 
krijgt. MAAR als je getikt 
wordt als je de grens 
oversteekt en dus in het 
andere land loopt, moet je 5 
minuten wachten en mag je 
terug vertrekken (of zoiets 
toch ongeveer haha). Echt 
een SUPERleuk nachtspel!!! 
 
Wat is je allerbeste kamp 
als leiding? En welk als lid? 
Ook weer heel cliché, maar 
alle scoutskampen zijn echt 
superleuk! Er echt 1 kiezen 
vind ik heel moeilijk, maar de 
kampen die je doet vanaf de 
Givers zijn wel echt de max. 
Je ziet zoveel dat je normaal 
niet zou zien of toch minder 
gemakkelijk. Zo ging ik bij de 
Givers naar het prachtige 
Oostenrijk en het volgende 
jaar fietsten we door 
Frankrijk. Terug naar België 
fietsen lukte niet want de helft 
van onze fietsen werden 
gepikt en toch was dat nog 
een supergoed kamp ook 
nadat onze fietsen werden 
gestolen. En dan gingen we 
bij de Jins naar Montenegro, 
een land waar ik toen nooit 
zou voor kiezen om op 
vakantie te gaan, maar nu wil 
ik niet liever dan nog eens 
terug gaan. Een supermooi 
land met mooie natuur en ook 
prachtige stadjes aan de zee. 
Echt TOPkampen! 

En als leiding volg ik hierin. 
Als giver- en jinleiding heb ik 
nooit het gevoel gehad dat ik 
op kamp was, maar dat ik op 
vakantie was met vrienden. 
Deze 2 jaren had ik ten eerste 
superleuke leden, maar ook 
een fantastische leidingsploeg. 
En die combinatie maakt het 
echt voelen als een vakantie 
met vrienden. 
 
Waarom is onze scouts de 
beste aller tijden? 
Zoals ik bij de vorige vraag 
ben geëindigd, ga ik nu mee 
beginnen. Scouting Ravels is 1 
grote vriendengroep. We 
wonen bijna allemaal in het 
gezellige Ravels, waar 
iedereen elkaar kent. Zo bouw 
je als lid een grote 
vriendengroep op. En dan 
word je leiding, wat de band 
nog sterker maakt. SCOUTING 
RAVELS IS 1 GROTE FAMILIE!  
 
Wat ga je het meeste 
missen? 
Vooral de weekends met je 
eigen tak, het groepsweekend 
en het kamp als leiding, 
vooral de grote activiteiten 
dus. Je bereidt dit zo hard 
voor en dan is het zo leuk om 
u rot te amuseren enkele 
dagen na elkaar.  
 
Alléé Sven, houd uw eigen 
nog goed & weet dat je 
altijd welkom bent bij ons!
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Sven 
 

♪ Katastroof – Hoort de klokken luiden ♪ 
 
 

Askik in de verte een scoutsfluitje hoor 
Dan denk ik aan de Svekke en aan zijn wit-rood koor 
Dan krijg’k herinneringen aan toneeltjes bij een vuur 
Als Svekke daar ne rol had, was het lachen elk uur 

 
Hoort da fluitje blazen, de Wimmels is erbij 

Hoort da fluitje blazen, hij hangt al onder ’t slijk 
Nen Herderhond da was ‘em, en toegewijd dat ook 

‘t Was elke keer goe lachen als em weer bij ons opdook 
 

Hij was een jaar of zes en het was de mode toen 
Om elke zondag vanaf dan een scoutshemd aan te doen 

En vijftien jaren later, dan was ‘t em er nog bij 
Nu gaat em boeven vangen en zet em ne stap opzij 

 
Hoort da fluitje blazen, de Wimmels is erbij 

Hoort da fluitje blazen, hij hangt al onder ’t slijk 
We gaan em heel hard missen, ’t was echt ne gouden gast 

Weet dat de jinco openstaat, telkens als ‘t u past 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 KAPOENEN 

 

  17 

 
  



 KAPOENEN 

 

  18 

Het kampverhaal van onze kapoenen

 
Vrijdag 24 juli kwamen we aan in het Olympisch dorp Pelt. Nadat 
alle atleten geïnstalleerd waren, moesten ze zich eerst bewijzen 
gedurende enkele proeftesten. Al snel merkten enkele waakzame 
kapoenen dat de Olympische beker stuk en gestolen was. Wie o 
wie had dit gedaan…?  
 
Nadat iedereen hun bed had opgesteld, gingen we aan het echte 
werk beginnen. Voordat we aan de Olympische Spelen konden 
beginnen, moesten we eerst kijken of alle kapoenen wel geschikt 
waren. Dit deden we door allerlei testen uit te voeren zoals de 
snelheid, kracht, uithouding en geheugen van de kapoenen. 
Nadat elke kapoen geslaagd was voor de test konden we aan de 
echte Olympische spelen beginnen. Na al die testen hadden we 
wel een stevig avondmaal verdient. Door al die kracht konden we 
weer een tijdje door. Sven “politie in opleiding” vertelde dat de 
beker van de Olympische Spelen was gestolen, en dat we 
moesten helpen voor de beker terug te vinden. Hij had ook een 
kaart gekregen daar konden we iets mee vinden.  
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Daarvoor gingen we rond ons Olympisch dorp eens kijken voor 
een aantal aanwijzingen, die hadden we gevonden. We hadden 
een paar tekeningen gezien met een aantal sporten op, dit was 
een worstelaar, een turnster en een atletieker. Deze atleten 
konden ons zeer hard helpen. Maar daarvoor moesten we eerst 
goed mee hun spelletjes spelen. Na de bewogen eerste dag 
gingen de kapoenen slapen en dromen over de beker die ze zeker 
terug konden krijgen. 
De kappies hebben de eerste nacht overleefd en zitten vol energie 
om de dag te beginnen. Ze ontdekten dat Eva een stukje beker 
had gestolen en dat verstopt. Wij wouden de beker graag terug 
dus luisterden naar Eva haar voorwaarden. Ze vond dat alleen 
echte balsporters de beker mochten hebben dus legde de 
spelletjes uit. Na allerlei coole balspelletjes te spelen besloot Eva 
dat de kapoenen wel echte balsporters zijn en gaf een hint waar 
de beker lag verstopt. 
 
Na een stevige maaltijd kregen 
we weer volop energie. Door de 
kookkunsten van de geweldige 
koks konden we het slechte 
nieuws dat balsporter Eva een 
stukje van de beker gestolen 
had, verwerken. 
Daarna kregen de kapoenen van 
de nieuwe atleet “Louise de 
worstelaar” te horen dat ze hun 
slechtste kleren moesten 
aandoen. Dit omdat de 
worstelaar ook een stukje had 
gestolen! Hierdoor moesten de 
kapoenen bewijzen dat ze echt 
goed konden worstelen en niet 
bang waren van een beetje vies 
te worden. Zo deden we 
vlaggenroof, ontrouwe hond, gingen we worstelen in een 
modderbad en deden we Twister in de verf. Gelukkig zijn 
kapoenen hier super goed in en kregen ze het tweede stukje van 
de Olympische beker terug! 
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Na een enkele dagen heel hard gezocht te hebben achter de 
beker, konden we wel wat ontspanning gebruiken. Door Corona 
was het dit jaar wat moeilijker om een groepsdag te houden. Toch 
zijn we volgens jaarlijkse traditie gaan zwemmen. Hiervoor 
gingen we naar het tropisch zwembad in Pelt. We zwommen met 
alle kapoenen direct naar de wildwaterbaan en gingen wel 10 keer 
van de glijbaan. Na een hele namiddag ravotten in het water, 
gingen we allemaal moe en voldaan terug naar ons Olympisch 
dorp. 
 

 
 
De atleet had het laatste stukje van de beker gevonden op zijn 
dagelijkse ochtend loop. Hij ging hier mee naar de kapoenen, 
maar hij was niet zo zeker of hij deze kon vertrouwen met zo’n 
waardevol stuk beker. Daarom moesten ze zich bewijzen door een 
bosspel te spelen. Het bosspel dat de atleet had gekozen was 
kwartet. Ze werden in verschillenden groepen opgedeeld. Nu 
moesten ze sluipen door de bossen zodat ze spullen uit andere 
groepen hun kamp konden stelen. Totdat ze uiteindelijk 4 
dezelfde spullen hadden verzameld en zo uiteindelijk een kwartet  
hadden. Na dit spel gespeeld te hebben was er geen twijfel meer 
in het hoofd van de atleet. De kapoenen waren wel degelijk 
bekwaam genoeg om  het laatste stukje van de beker te krijgen 
Diezelfde avond had het Olympisch comité een feestje 
georganiseerd. Om de kapoenen te bedanken omdat ze de 
Olympische spelen hadden gered. Alle kapoenen kregen ook een 
medaille voor hun heldhaftige daden bij het opsporen van de 
beker.  
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Tijdens het feestje stond er niemand stil en hadden we gedanst 
tot we niet meer konden en dan maar uitgeput in ons veldbedje 
zijn beland. Zodat we terug uitgerust aan de volgende dag 
konden beginnen 
De volgende dag was het zover: het enige echte kampvuur! Dat 
betekende natuurlijk ook dat we onze eigen actjes moesten 
verzinnen. Zo deden we met al de kapoentjes samen een dansje 
op Urbanus. Hierbij moesten we laten zien hoe goed we kippetjes 
konden na doen. Daarna hebben nog 2 groepjes gekozen om een 
eigen dansje te doen. Één groepje koos er voor om te dansen op 
Zie ze doen van #like me. Het andere groepje koos er voor om op 
Stay van ZED te dansen. Natuurlijk waren de kapoenendansjes 
weer het beste van alle actjes!  

 
Spijtig genoeg kon dit geweldig kamp niet blijven duren. Na 6 
dagen zat onze tijd erop in Pelt en moesten we weer terug naar 
ons vertrouwde Ravels. Maar toch zullen we vaak terugdenken 
aan dit toch speciale kamp in deze speciale tijd. Hoe we ons niet 
hebben laten  doen en met de nodige regels toch een 
onvergetelijk kamp van hebben kunnen maken. Wij hopen jullie 
allemaal terug te zien dit jaar om er terug een top jaar van te 
maken! 
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Dankwoord Kapoenen  
Kapoenen, kapoenen, kapoenen 
Wij willen jullie bedanken voor het superleuke scoutskamp. Jullie  
hebben bewezen dat jullie echte kapoenen en zeker en vast 
topsporters zijn! Wij vonden het echt plezant hoe jullie elke keer 
weer zo goed meespeelden met al onze activiteiten. 
 
Jullie hebben jullie kampaandenken dubbel en dik verdiend! 
Hopelijk zien wij jullie dit scoutsjaar allemaal terug op de scouts!  
Als kw’ke of kapoen, het maakt allemaal niet uit! We hopen dat  
jullie nog vele jaren kunnen komen ravotten met al jullie 
vriendjes en vriendinnetjes. Dat is wat scout zijn echt betekend! 
 
Groetjes, 
Jullie kapoenenleiding, 
Eva, Yari, Louise, Jasper, Sven en Tuur  
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Nieuwe leiding 
Beste kapoentjes en ouders, 
 
Het scoutsjaar staat weer voor de deur en reken er maar op dat 
het een jaar vol spanning en avontuur gaat worden! En wij, de  
nieuwe kapoenenleiding, zouden het heel leuk vinden dat we het 
komende jaar heel veel bekende gezichtjes mogen terugzien, 
maar ook super veel nieuwe gezichtjes mogen leren kennen. 
Daarom geven we een kort woordje uitleg over wat jullie volgend 
jaar allemaal kunnen verwachten. 
 
Elke week is er op zondag een beestig toffe activiteit voorzien van 
14 tot 17 uur (soms ook op een vrijdag- of zaterdagavond). Wat 
we dan ongeveer gaan doen kan je elke week terugvinden in het 
Berichtenblad, maar ook op onze website scoutingravels.be. 
 
Alle kindjes uit het eerste en tweede leerjaar zijn dan welkom aan 
onze scoutslokalen om een hele namiddag lang te ravotten en 
veel vrienden te maken. Er wordt ook sowieso tijd vrijgemaakt 
voor plas-, handenwas- en drinkpauzes. 
 
Omdat het voor velen van jullie nog nieuw is, mogen jullie  
allemaal 2 à 3 namiddagen komen kijken of de scouts iets voor 
jullie is. Toch is het wel aangeraden om je hierna zo snel mogelijk  
in te schrijven, want anders ben je niet verzekerd. 
 
Dit jaar zal het wel een speciaal jaar worden omwille van de 
huidige coronacrisis. Gelukkig mogen we scoutsactiviteiten blijven 
organiseren binnen bubbels van maximaal 50 personen. 
Natuurlijk zullen wij alle geldende richtlijnen respecteren 
(registratie voor nieuwe leden bij het begin van de activiteit, vaak 
handen wassen, zoveel mogelijk openlucht…). Hopelijk blijft dit 
het hele jaar zo, zodat we geen enkele activiteit moeten missen! 
 
Als jullie nog vragen hebben, mogen jullie altijd contact opnemen  
met jullie nieuwe, enthousiaste leiding. Onze contactgegevens 
kunnen jullie terugvinden op de achterkant van deze Klepper en 
op onze website. 
 
Een stevige linker van jullie beestig toffe kapoenenleiding, 
(die je leert kennen op de volgende pagina’s, spannend…) 
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LEIDINGSVOORSTELLING 

 
Dag kapoentjes,  

 

Wij zijn dit jaar jullie leiding        

 
Jullie kunnen ons beter leren kennen op de volgende pagina’s! 
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Hendrik ‘Henk’ Seurinck 

Leeftijd: 21 

Totem: Intelligente Kea 

Hobby’s: scouts en dj spelen 

Aantal jaar leiding: 5 jaar 

Studierichting: handelsingenieur 

Lievelingsdier: giraf 

Lievelingseten: blaadjes van de 

hoogste bomen 

Beste mop: Een vader is zijn auto aan het 

wassen met zijn zoon. Zegt de zoon: kan je dat 

volgende keer niet met een spons doen? 

Levensmotto: Het moet nie goe 

zijn, alst mer veul is. 

 

Anke ‘Annie’ van Ginhoven 

Leeftijd: 21 jaar 

Totem: Gezellige Kraanvogel 

Hobby’s: scouts natuurlijk! 

Aantal jaar leiding: 5 jaar 

Studierichting: 

orthopedagogie 

Lievelingsdier: giraf 

Lievelingseten: pizza 

margharita met veel pikante 

zakjes 

Lievelingsdrinken: een lekker 

theetje met citroen 

Beste mop: Hoe kan je een 

dommerik in de war brengen? 15 

Levensmotto: Verstand op 0, 

frituur op 180. 
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Rune ‘Boenie’ Peeters 

Leeftijd: 21 jaar 

Totem: Dromerig Zeepaardje 

Hobby’s: scouuuuts! 

Aantal jaar leiding: 5 jaar 

Studierichting: preventie in de 

gezondheidsbevordering  

Lievelingsdier: panda 

Lievelingseten: bamboe 

Lievelingsdrinken: een frisse 

groene ice tea 

Beste mop: Het is rood en het zweeft 

in de lucht, wat is het? 

Levensmotto: Verander muren 

in deuren. 

 

Anneleen ‘Leentje’ Ranschaert 

Leeftijd: 20 jaar 

Totem: Speelse Distelvink 

Hobby’s: spelen op de 

scouts!  

Aantal jaar leiding: 3 jaar 

Studierichting: logopedie en 

audiologie 

Lievelingsdier: panter 

Lievelingseten: een mals 

stukje vlees 

Lievelingsdrinken: ice tea  

Beste mop: Hoe opent een skelet 

de deur? Met zijn sleutelbeen.  

Levensmotto: Pluk de dag!  
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Jasper ‘Jappie’ Rens 

Leeftijd: 20 jaar 

Hobby’s: ravotten op de scouts! 

Aantal jaar leiding: 3 jaar 

Studierichting: electromechanica: 

automatisatie 

Lievelingsdier: keizerpinguïn  

Lievelingseten: frietjes !!! 

Lievelingsdrinken: scoutscola 

Beste mop:  

Kan jij hoger springen dan de Eiffeltoren?  

Ja, want de Eiffeltoren kan niet springen! 

Levensmotto: Iedereen heeft recht 

op een tweede kans. 

 

Thomas ‘Thomasje’ Proost 

Leeftijd: 18 

Totem: Goedaardige 

Sneeuwhoen 

Hobby’s: voetbal en scouts 

Aantal jaar leiding: 1ste jaar 

Studierichting: renovatie en 

restauratie: bouw 

Lievelingsjob: 

dierentuindirecteur 

Lievelingseten: kapsalon 

Lievelingsdrinken: ice tea 

Beste mop: Hoe gaat de deurbel van 

een domblondje? Dom Ding. 

Levensmotto: Geniet van elk 

moment!
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Kw’keskamp 2020 
 

 
Liefste Kawellen, 
 
Wat een kamp! Ondanks dat vervelende virus hebben we er toch 
een onvergetelijk kamp van kunnen maken vol met leuke 
spelletjes. 
 
Plein- en bosspelletjes, leuke wandeltochten, zwemmen in een 
subtropisch zwemparadijs, haren verven tijdens één tegen allen, 
gedichtjes schrijven voor jullie liefste leiding, keihard ons best 
doen om het Olympisch vuur aan te krijgen, worstelen in de 
modder tijdens de vettige spelen, dansjes en hilarische mopjes op 
het kampvuur, …   
 
Het plezier kon niet op! Wij hebben ons in ieder geval superhard 
geamuseerd! Hieronder  
vinden jullie nog een kleine terugblik naar ons fantastische kamp.  
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Vrijdag 24 juli 
Omdat we dit jaar helaas niet op tweedaagse konden door de 
maatregelen voor het coronavirus hebben we in de plaats toch 
een leuke wandeltocht gemaakt. We vertrokken meteen na het 
ontbijt met onze stevige wandelschoenen richting het bos. Na 
enkele kilometers kwamen we al 
aan op onze eerste stop. Met dit 
mooie weer hadden we het wel 
eens verdiend om een beetje te 
genieten op een strandje bij het 
water. Na het spelen van leuke 
spelletjes in het zand was het 
alweer tijd voor het middageten. 
Natuurlijk konden de kw’kes het 
niet laten om pootje te baden in 
het water, maar waren 
sommigen vergeten om hun 
schoenen uit te doen. Dat was 
niet zo slim! ;). Na nog wat vrij spel rondom de vijver zetten we 
onze tocht met gevulde buikjes weer verder, tot we plots een 
verspringbaan tegen kwamen. We konden het natuurlijk niet laten 
om eens te testen of we even ver konden springen als een egel, 
een sprinkhaan of een haas. Wie kon volgens jullie het verste 
springen? 
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Een paar meter verder kwamen we 
nog wat leuke obstakels tegen die 
we zeker ook eens moesten 
uittesten. Een echte scout kan 
natuurlijk als de beste tussen de 
bomen klimmen, en dat hebben 
onze kw’kes zeker bewezen! 
We zetten ons avontuur verder naar 
onze laatste stop, de grote 
speeltuin in het kolisbos. Hier 
hebben we ons weer goed kunnen 
vermaken. Op de grote uitkijktoren 
klimmen, schommelen terwijl leider 
Nick maar moet duwen, een 
spelletje honke bonke, braambesjes 
plukken, voor ieder wat wils! 

Vervolgens wandelden we, moe maar 
voldaan, terug naar de kampplaats. We 
sloten de dag op een rustige manier af 
met toffe slaapzakspelletjes en 
natuurlijk een lekker ijsje! Op het 
einde van de dag was iedereen weer 
moe en konden we lekker knus in onze 
slaapzakken gaan dromen over deze 
leuke dag.   
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Zaterdag 25 juli 
Na een lange dag wandelen was het vandaag de tijd om lekker 
ontspannen te zwemmen in het subtropisch zwembad van Pelt. 
We begonnen allemaal samen met de wildwater glijbaan waar we 
door de stroming bijna niet uitgeraakte. Vervolgens kwamen nog 
2 glijbanen, 1tje met geluiden en filmpjes in en 1tje waarbij je op 
een zwemband moest gaan zitten. Lucas en Seppe kropen samen 
met Nick en Louis op een zwemband om zo de rit van hun leven 
te beleven. Na de glijbanen kwamen we er achter dat er ook een 
buitenzwembad was met een springkasteel, al snel begon de 
wedstijd om ter verste glijden en rara wie zou deze toch 

gewonnen hebben      . 

 
Alsof dat allemaal nog niet genoeg was, 
was er ook nog eens een golfbad. Na 
een namiddag zwemmen kwamen we 
allemaal verrimpeld en 50 jaar ouder 
uit het zwembad. Om achteraf te 
bewijzen dat we toch nog niet versleten 
waren, wouden de kw’kes graag een 
MEGA Honke Bonke wedstrijd 
organiseren. Want ja hoor Honke Bonke 
is de nieuwe rage! Bij de meisjes won 
Lena en bij de jongens won Tienes, ze 
waren zelf zo goed dat ze een deel van 
de leiding verslagen hadden, maar niet 
allemaal. Op het einde vochten Karl en 
Louis het uit waarna Karl uiteindelijk 
met de overwinning ging lopen. 
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Zondag 26 juli 
Nu was het tijd om eens 
lekker in de modder te 
duiken. We trokken 
allemaal onze slechtste 
kleren aan en begonnen 
er aan. We hebben 
geworsteld om de bal en 
mierenhoop gespeeld. 
Nadien konden we 
eindelijk onder een (soort 
van) warme douche in 
plaats van die koude 
tuinslang 
 
De laatste dag van ons mooie 
kamp was weer aangebroken. 
Nadat we eens goed konden 
uitslapen hebben we de hele 
dag geoefend, geoefend en 
nog eens geoefend om de 
dansjes en moppen tot in de 
puntjes te kunnen uitvoeren. 
Toen het avond werd waren 
de kookouders al lekkere 
worsten en spek aan het 
bakken op hun nieuwe BBQ 
en waren de jonggivers het kampvuur aan het opbouwen. We 
zongen uit volle borst mee met ons geweldige kamplied en vlogen 
toen aan tafel. Toen onze buikjes goed gevuld waren (vooral de 
buik van Isa die om ter meeste curryworsten at) werd het 
kampvuur aangestoken en kon de avond beginnen. Net als alle 
jaren was dit toch weer het hoogtepunt van het kamp. Jammer 
genoeg is het ook altijd de laatste dag van het kamp, en dat was 
dit jaar ook niet anders. De volgende dag hebben we nog 1 keer 
goed afscheid genomen van jullie allemaal. 
 
Wij, de leiding, vonden het een super leuk kamp en we hebben 
hier echt van genoten. Wij hopen dat jullie er ook zoveel van 
hebben genoten en hopelijk zien we jullie allemaal terug volgend 
jaar! 
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Nieuwe leiding  

 
TERUG VAN WEGGEWEEST: POWER RANGERS! 

 

 
 

Dag Kw’kes 

Wij zijn terug van weggeweest!  

Acht tieners kruisen elkaars pad en ontdekken dat ze plots over 

bovennatuurlijke krachten beschikken. Het lot heeft hen 

uitgekozen om de wereld te beschermen tegen buitenaardse 

bedreiging. Maar alleen door hun angsten te overwinnen en een 

hechte groep te vormen, kunnen ze samen de Power Rangers 

worden en de strijd aangaan. Natuurlijk kunnen deze acht tieners 

niet alles zelf oplossen en zijn ze nog opzoek naar Kw’kes die 

samen met ons de onenigheid in de samenleving willen 

bestrijden. Hopelijk doen jullie mee!  

Wij zijn alvast klaar om er een avontuurlijk jaar van te maken! 

Jullie ook? Tot zondag!  

Groetjes van jullie nieuwe leiding!  
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Naam: Vincent Verschueren 

Ranger: Zwarte Ranger 

Kracht: Uithoudingsvermogen 

Motto: Geef nooit op!  

Dier: Bizon 

Leeftijd: 21                                                        

Aantal jaar leiding: 5 

Totem: Volharde Boxer 

 

 

Naam: Merel Meulders  

Ranger: Gele Ranger 

Kracht: Tijdreizen  

Motto: Leer, probeer en 

amuseer! 

Lievelingsdier: Wolf  

Leeftijd: 18 jaar 

Aantal jaar leiding: 1  

Totem: Vreugdevol Sikahert  
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Naam: Yari Peeters 

Ranger: Groene Ranger 

Kracht: Vliegen 

Motto: Je moet niet bang zijn 

voor het vliegen maar voor het 

neerstorten! 

Lievelingsdier: Aap 

Leeftijd: 19 jaar 

Aantal jaar leiding: 2 

Totem: Verrassende 

Stekelstaarteekhoorn 

 

 

Naam: Paulien Bols 

Ranger: Grijze Ranger 

Kracht: gedachten lezen 

Motto: Er zit een superheld in 

elk van ons! 

Lievelingsdier: Panda 

Leeftijd: 19 jaar 

Aantal jaar leiding: 2 

Totem: Uitbundige Pauw 
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Naam: Ferre van Leeuwen 

Ranger: Roze Ranger 

Kracht: Afwas laserogen 

Motto: Neem het leven niet te 

serieus want je gaat het toch niet 

overleven! 

Lievelingsdier: Leeuw 

Leeftijd: 21 jaar 

Aantal jaar leiding: 4 

Totem: Gepassioneerde Kwikstaart 

 

 

Naam: Daan Seurinck 

Ranger: Paarse Ranger 

Kracht: Telekinese 

Motto: De kunst van het weten is  

weten wat te negeren! 

Lievelingsdier: Kolibrie 

Leeftijd: 19 jaar 

Aantal jaar leiding: 3 

Totem: Sfeervolle beloega 
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Naam: Hanne Van Dooren 

Ranger: Rode Ranger 

Kracht: Lichaam verwisselen 

Motto: Een dag niet gelachen, is 

een dag niet geleefd! 

Lievelingsdier: Leeuw  

Leeftijd: 20 jaar 

Aantal jaar leiding: 3 

Totem: Empathische Chinchilla  

 

 

Naam: Eva Dierckx 

Ranger: Blauwe Ranger 

Kracht: Super slimheid 

Motto: Liever een gat in het 

hek dan een hek in het gat! 

Lievelingsdier: Axolotl 

Leeftijd: 19 jaar                                                       

Aantal jaar leiding: 2  

Totem: Standvastige 

Chimpansee 
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Kan jij het sjaaltje naar de scout brengen?  
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Vind jij de woorden die in het rooster staan? 
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Nieuwe leiding 
 

Hier int schone Ravels leeft het van de bijzondere agricultuur! 
Wij, de nieuwe jonggiverleiding, oefenen deze beroepen al heel 
ons leven uit. Na een heerlijk glas geitenmelk aan de 
ontbijttafel om 6 uur ’s ochtends bij de bomma gaan wij ons 
steentje bijdragen om te verzekeren dat de akkers en dieren 
van Ravels de verzorging krijgen die ze verdienen. Zonder de 

boeren van Ravels zou dit dorp al lang omgevallen zijn! Om 
jullie wat meer op de hoogte te brengen van wie wij zijn zullen 
we ons is efkes voorstellen! 
 
Naam: Tom 
Bijnaam: Azjuna 
Totem: Doordachte Saki 
Beroep: Schapenboer 
Quote/motto: “Liever 1 

trekker oept land dan 10 
langs de kant” 
Lievelingsgeur: Goei 
zwarte trekkerdoemp  
Favoriete trekkermerk: 
Massey Ferguson, liefst 
nog den MF 8700 S 
Aantal jaar leiding: 2de 
jaar  

Hobby’s: SCOUTS! 
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Naam: Kato 
Totem: Vlijtig winterkoninkje 
Beroep: Geitenmelkboer 
Quote/motto: “Spijt is wat 
de geit schijt!” 
Lievelingsgeur:  romige, 
versgedraaide geitenkaas met 
een vleugje loo 
Favoriete trekkermerk: 

limoengroene Claas NEXOS 
trekker  
Aantal jaar leiding: 1ste jaar 
leiding (en heb er enorm veel 
goesting in!!) 
Hobby’s: scouts yeh :)  
 
 
Naam: Yannick 

Bijnaam: zaander/sjaniek 
Totem: Sfeervolle wasbeer 
Beroep: veirekesboer 
Quote/motto: “Nen dag zonder 
trekker is als elentrik zonder 
stekker… daar zede niks mej” 
Lievelingsgeur: 4 uur oude 
biggekes 
Favoriete trekkermerk: Fendt 

Dieselross F15 15PS uit 1950 
Aantal jaar leiding: 2de  jaar  
Hobby’s: ik slacht wel is geire een 
veireke 
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Naam: Karl 
Bijnaam: Boer Koerel  
Totem: Wereldwijze Klipdas 
Beroep: Hooiboer 
Quote/motto: “Hooi is zoals een 
vrouw,  
behandel het met liefde anders 
gaat het rotten”  
Lievelingsgeur: Lekker vers gras,  

zongedroogd gedurende 4 à 5 
dagen  
Favoriete trekkermerk: Ford 
5610, das naaw is marchendies  
Aantal jaar leiding: 3de jaar  
Hobby’s: Scouts, lopen en 2 X per 
jaar hooi rijden 
 
 

Naam: Louise 
Bijnaam: Boerin Loewiesss 
Totem: Volhardend Stokstaartje 
Beroep: Maïsboerin 
Quote/motto: “Nen echten held 
rijdt met zijnen trekker over het 
maïsveld” 
Lievelingsgeur: Goed gerijpte 
goudgele maïskolven omhuld met 

grote schutbladeren  
Favoriete trekkermerk: John 
Deere 20-serie uit de jaren zestig 
Aantal jaar leiding: 2de jaar  
Hobby’s: Scouts, tennis en met 
mene John Deere rijden 
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Naam: Dries 
Bijnaam: Boer Charel  
Totem: Bedachtzame Pony  
Beroep: Patattenboer 
Quote/motto: “Welke kleur 
tractor hedde gij?” 
Lievelingsgeur: vesse 
aardappelstoemp 
Favoriete trekkermerk: Big 

Bud 16V92T-747 1100PK trekker 
uit 1977 met een 75 Ampère 
alternator 
Aantal jaren leiding: 5de jaar 
(das al een ouw bazeke, begot) 
Hobby’s: Scouts, koersen, lopen 
en lekker me de trekker rijden 
BAAAAP 
 

 
 
 
 
Naam: Nick 
Bijnaam: mitch, michiel, michuell, 
michtel, kb  
Totem: impulsief nijlpaard  
Beroep: koeikes boer 

Quote/motto: “zwart geld is ok geld” 
Lievelingsgeur: ‘de natte neus van 
ons berta’ 
Favoriete trekkermerk: New Holland 
T9.450 
Aantal jaren leiding: 3de jaar 
Hobby’s: Scouts, lopen 
 
 

 
 
 



 JONGGIVERS 

 

  57 

 
 
 
 
 
Grab some milk and let’s go farming boy’s! 
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Pioniershoekje 

 
In deze rubriek kunnen jullie elke Klepper heel wat handige 
knopen, sjorringen, vuurtechnieken, enzovoort… leren kennen. 
Een must voor de échte scouten onder ons!  
Deze Klepper bespreken we kort enkele basis sjortechnieken. 
 
 
De diagonaalsjorring 

  

Deze sjorring wordt gebruikt om twee balken aan elkaar te 
verbinden die niet ten opzichte van elkaar mogen bewegen. Denk 
maar aan een kruis van twee balken in een toren. Om ervoor te 
zorgen dat het kruis ook echt als versteviging werkt verbind je de 
twee balken in het midden met een diagonaalsjorring. 

Je begint de diagonaalsjorring met een timmersteek. Vervolgens 
wind je het touw een aantal keren om de twee balken. Daarna 
wind je het touw in de andere richting om de twee balken. Als 
laatste ga je weer woelen. Zorg er ook hier weer voor dat je het 
touw bij het woelen strak houdt, anders wordt je sjorring niet 
stevig. 
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Driepikkel (achtsjorring) 
 
Leg de 3 balken naast elkaar. Als je een hulpbalkje onder de 
balken legt, krijg je meer ruimte om de sjorring te maken. Begin 
met een timmermanssteek om een van de buitenste balken te 
leggen. Let er hierbij op dat je touw recht uit het oog vertrekt. Sla 
vervolgens het touw afwisselend over en onder de balken heen en 
werk ‘naar boven toe’. Dat is het gemakkelijkst, omdat je het 
touw dan tussen de balken kunt leggen. Als je naar onder toe 
werkt, moet je telkens het hele touw tussen de balken 
doortrekken. Leg om iedere balk 3 slagen, de timmermanssteek 
niet meegeteld. 
 
Begin daarna te woelen en leg de slagen mooi naast elkaar tot er 
tussen de balken 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 balk 
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. 
 
Bij het rechtzetten van de driepikkel merk je soms dat de 
woelingen los zijn. Dat wil niet noodzakelijk zeggen dat de 
sjorring slecht is. Het kraken van de sjorring is wel een slecht 
teken. Dat wijst erop dat er bij het begin van de sjorring te weinig 
plaats was tussen de balken onderling. 
 
Sjor ter versteviging drie horizontale balkjes tussen de poten van 
de driepikkel. Zo krijg je vier driehoeken, drie rechtopstaande en 
1 op de grond, wat de driepikkel heel stevig maakt.
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Dagboek Giverkamp 2020 
 

12-07-2020 

Na een lange busrit van drie uur kwamen we eindelijk aan in 

Sibret. We ontdekten dat de lokalen niet al te groot waren. Toch 

probeerden we ons te installeren met heel de groep. Daarna 

gingen we te voet naar een pleintje en aten we daar onze 

boterhammen op. Nadat we gegeten hadden, hebben we een hele 

hoop spelletjes gespeeld. We wandelden terug naar de lokalen en 

maakten daar ons avondeten klaar. Dit waren lekkere wraps. 

Hierna zijn we de buurt nog wat gaan verkennen en kregen we 

een briefing over het kamp tijdens de corona. Op het einde van 

de avond aten we onze dessertjes op en genoten we nog van het 

mooie weer. 

Het was een zeer geslaagde eerste dag! 

Quote van de dag: Gaat gij Houthalen? Want we hebben 

momenteel Minderhout en we hebben Meerhout nodig. 

- Anouk & Tiany 

13-07-2020 

Gisteren zijn we opgestaan en zijn we lekker gaan ontbijten. We 

hebben een beetje gevoetbald en zijn vertrokken naar het 

Foppenbos waar we een klimparcours hebben gedaan. De 

plaatselijke baas, Jan Foppen, had soms wat moeite om van ons 

Jill af te blijven… We hebben daar een kabelbaan afgesjeesd en 

een hoogteparcours afgelegd. Na een actieve dag zijn we terug 

naar huis gegaan en hebben we pasta-pesto gegeten. We sloten 

de avond af met een gezellige karaoke en een paar pintjes. Het 

was nogmaals een zeer geslaagde dag. 

Quote van de dag: een bad is eigenlijk een bouillonsoep van uw 

eigen zweet… 

- Sander & Maxim 
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14-07-2020 

We mochten deze ochtend uitslapen. Ferre was vandaag jarig, 

dus hingen er slingers voor hem en kreeg hij een lekker 

aardbeientaartje van de leiding. Na het ontbijt konden we 

douchen en ons even rustig bezig houden. In de namiddag 

hebben we twee kilometer gewandeld naar het bos. Daar hebben 

we leuke spelletjes gespeeld. Na het avondeten hebben we de 

dag afgesloten met een potje blackboxen. 

Quote van de dag:  

Yazdan: “Het is een beetje fris hier” 

Maxim: “Pakt uwe Yazdan!” 

- Axelle & Britt 

 

15-07-2020 

Vandaag werden we 

wakker om 9 uur. 

Zodra we waren 

omgekleed, vertrokken 

we naar Bastogne met 

de bus. Daar ontbeten 

we op de parking van 

de Colruyt. Daarna 

begon onze wandeling 

van 22,5km! Maar dat 

doet ons niets, want op het einde van de wandeling zat iedereen 

nog boembol energie! (kuch kuch…) We hadden allemaal heel 

veel honger, maar we konden pas eten om half 10      toen het 

uiteindelijk klaar was, heeft het zeker wel gesmaakt        

Quote van de dag: HoEvEel KilOmEtER iS hEt nOG?? 

- Louka en Stijn 
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16-07-2020 

Vandaag werden we wakker gemaakt om half 9. In de 

voormiddag hebben we met z’n allen pleinspelletjes gespeeld in 

de gietende regen. Na het middageten hebben we nog klopt derop 

gespeeld. Het was de eerste keer dat we dat met heel de groep 

deden. Dries, die ook jarig was die dag, werd tijdens klopt derop 

heel hard op zijn poepje geraakt. Stijntje vertelde urenlang een 

aantal van zijn fascinerende verhalen en kon ook heel goed 

poppenkast spelen. ’s Avonds aten we taco’s en daarna gingen we 

een quiz spelen in thema van De Slimste Mens Ter Wereld. 

Phoebe, Jill, Britt en Axelle waren uiteindelijk gewonnen! Voor we 

gingen slapen hebben we nog Dark Stories gespeeld… (ooeeh 

griezelig !) 

Quote van de dag: Auw, mijn poepje doet pijn… 

- Heleen & Antje 

 

17/07/2020 

Vandaag werden we voor de 

eerste keer wakker gemaakt door 

Henk. Dit was aangenaam. 

Daarna vertrokken we heel vroeg 

naar onze goede vriend Jan 

Foppen. We hebben daar heel 

lang moeten wachten tot iedereen 

er was en we konden middageten, 

maar it is what it is.  

Na het middageten konden we 

gaan steppen naar La-Roche-en- 

Ardenne. Dat was toch zeker een goeie 10km!. Gelukkig was dit 

allemaal bergafwaarts en konden we heel snel gaan. Dit was een 

zeer leuke activiteit en daarna hebben we weer gegeten. Deze 

keer waren het lekkere smoskes. Na het eten hebben we een 

speeddate gedaan en ook nog geweerwolfd. - Ferre & Brecht 



 GIVERS 

 

  64 

18/07/2020 

We werden vandaag 

“vroeg” wakker gemaakt 

om 08:30. We gingen 

namelijk een stadsspel 

spelen in Bastogne. Met 

de bus zijn we richting 

ginds vertrokken. Na het 

stadsspel zijn we naar een 

heel mooi, groot monument geweest juist buiten Bastogne. Daar 

hebben we heel de namiddag gezeten, spelletjes gespeeld en 

daarna frietjes gegeten, hmmm. Toen we op de kampplaats terug 

aankwamen hebben we wat leuke gezelschapspellen gespeeld. 

Daarna zijn we laat op mogen blijven omdat we nog een 

spannend nachtspel gingen spelen in een bos. We zijn pas om 1 

uur gaan slapen. Het was een hele leuke dag! 

Quote van de dag: your girlfriend looks like my mama 

- Jill & Phoebe 
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19/07/2020 

We zijn om 10 uur gewekt door de leiding, wat wel wat later is als 

anders omdat we de vorige dag een nachtspel hadden gespeeld 

(very noice). Toen hebben we nog eens wat gezelschapsspellen 

gespeeld en hebben de dames van een paar jongens hun haren 

mogen vlechten. In de namiddag zijn we naar het pleintje in 

Sibret geweest waar we hebben gevoetbald en klopt derop 

hebben gespeeld. Het laatste avondmaal was lekkere rijst met 

currysaus. Na het avondeten hebben we nog een paar 

pleinspelletjes gespeeld en daarna nog met z’n allen gezellig rond 

het kampvuur gezeten om de laatste dag van het kamp goed af te 

sluiten. Het was een knaller van formaat! 

Quote van de dag: GIBBY ! 

- Yazdan & Wout  

 

Dankwoordje van de leiding 

Dag Givers, 

Wij willen jullie graag nog 

eventjes bedanken voor het zalige 

jaar en kamp. Hopelijk hebben 

jullie er enorm van genoten. Wij in 

ieder geval wel! 

Hopelijk zien we jullie ook volgend 

jaar allemaal terug op de scouts! 

En onthoud: “It is what it is!” 

Groetjes, 

Vinnie, Djaans & Henk 
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Nieuwe leiding 
 

Dag Givertjes! 
 
Eindelijk kan het nieuwe scoutsjaar weer beginnen. Dit jaar zullen 
we natuurlijk weer even zotte activiteiten doen als altijd. Ook 
zullen er een paar geldactiviteiten bij zijn zodat wij een 
fantastisch buitenlands kamp kunnen hebben.   
Wij hebben alvast heel veel zin in het jaar en hopelijk jullie ook! 
Groetjes van jullie nieuwe leiding!  
 
Maar wie is jullie nieuwe leiding? De meesten van ons kennen 
jullie al maar we zullen ons toch even voorstelellen. Wij zijn de 3 
biggetjes en de wolf. Voor degene die het verhaaltje niet meer 
kennen is hier nog even een opfrissertje: 
 
Er waren eens 3 vette varkens genaamd Stakke, Koi en Vislof die 
alle 3 een eigen huis gingen maken. De Vislof maakte zijn huisje 
uit stro, Stakke uit hout en de Koi van steen. De Vislof was als 
eerste klaar met bouwen en vervolgens Stakke. Terwijl de Koi nog 
aan het bouwen was, waren Vislof en Stakke al lang aan het 
relaxen in de modder. Toen de Koi ook eindelijk klaar was kwam 
er een wolf genaamd Krikke, die de biggetjes wou opeten. De 
varkens gingen allemaal schuilen in hun eigen huis. Krikke keek 
eens naar het strooien huisje van Vislof en blies dit omver. Vislof 
ging toen schuilen in het houten huis van Stakke maar dit blies 
Krikke ook omver. Vervolgens gingen ze allemaal in de Koi haar 
stenen huis. Dit kon de wolf niet omver blazen dus besloot hij om 
door de schoorsteen te kruipen maar de varkens hadden het vuur 
aangestoken dus verbrande hij zijn staart en Krikke liep huilend 
weg.  
 
Moraal van het verhaal: bouw geen huis uit stro of hout. 
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Mats 
 
Naam: Mats aka Stakke  
Woonplaats: Houten huisje 
Leeftijd: 7545 dagen 
Hobby’s: Scouts en houten huisjes 
bouwen 
Lievelingseten: Alles, zo lang het 
maar vettig is  
Varkenssoort: Schwäbisch-hällisch 
varken 
Verborgen talent: 5 minuten mijn 
adem inhouden als ik onder de 
modder ga 
 
 

 
 
 
 
Kato 
 
Naam: Kato aka 
Koi(ra) 
Woonplaats: stenen 
huisje  
Leeftijd: 7471 dagen 
Hobby’s: scouts en 
feesten  
Lievelingseten: 
kerstomaten, broccoli 
en paprika  
Varkenssoort: 

feestvarken        

Verborgen talent: modderballet  
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Louis 
 
Naam: Lovis aka Vislof aka 
Knorrepoot 
Woonplaats: Strooie huisje 
Leeftijd: 7534 dagen 
Hobby’s: Scouts en rollen in de 
modder 
Lievelingseten: Keukenafval 
Varkenssoort: Wild varken 
Verborgen talent: Het alfabet 
knorren 
 

 
Christophe 
 
Naam: Christophe aka Krikke 

Woonplaats: in het hol onder 

de kastanjeboom 

Leeftijd: 8937 dagen 

Hobby’s: blazen en brullen zijn 

mijn ding 

Lievelingseten: varkens uit 

stenen huisjes, geef mij maar 

een uitdaging :p 

Lievelingstijd om te huilen: 

Na het kamp 

Verborgen talent: Zo hard 

blazen dat zelfs een stenen huisje geen kans maakt 
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Maak jij deze filippine? Vul de synoniemen in en vorm een woord 

van boven naar beneden in de rode vakjes. De letter ij staat in 1 

vakje        

 
1. start 

2. dier dat mekkert 

3. knorrig dier 

4. niet oneven 

5. scoutsactiviteit waarbĳ je dingen bouwt 

6. kampbestemming van de givers 
  

1      

  
2      

    
3       

  
4         

5           
  

6          
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Beste lezers, medeleiding, medeleden,…  

Jullie zijn ongetwijfeld heel benieuwd naar onze avonturen die we 

meegemaakt hebben het verre Macedonië euuuuu Ardennen. 

Geen getreur, we hebben aan jullie gedacht en presenteren jullie 

graag ons enige echte Jindagboek.  

 

 

 

  

DAGBOEK 
JINKAMP 2020 

Sibret 
Vaux-Sur-Sur 
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12/07/2020 
Liefste dagboek, 
 
Deze ochtend moesten we om half10 op het 
kerkplein zijn. Natuurlijk was Lennert te 
laat! We hebben 2,5u in de bus gezeten. 
Toen we hier aankwamen, viel alles heel 
goed mee, het uitzicht was fenomenaal! ☺ 
Daarna zijn we gaan karten, dat was heel 
leuk! We hebben daar ook een terrasje 
gedaan. Rune had wel bijna haar nek 
gebroken. Terug bij aankomst in de 
scoutslokalen, hebben we wraps gegeten. 
Tot slot zijn we hout gaan sprokkelen en 
hebben we nog naar de zonsondergang 
gekeken. We hebben dan nog een vuurtje 
gemaakt, puddinkje gegeten en gezellig 
gepraat. 
 
Tot morgen xxx 
 



 JINS 

 

  73   

13/07/2020 
Liefste dagboek, 
 
Het is vandaag maandag, we hebben in de 
voormiddag niet zoveel nuttige dingen 
gedaan. Anke en Dries moesten de givers 
wegbrengen naar hun activiteit . Terwijl 
hebben wij gezellig met Rune gekaart. Toen 
Dries terug was aangekomen, is het eerste 
deel vertrokken naar het suppen. Dan 
kwam Anke ook aan en hebben ze iedereen 
afgezet. Natuurlijk waren we een halfuur te 
laat. Toen we daar aankwamen, bleek Juul 
Van Dinther daar ook te zijn. Het suppen 
zelf was echt heel tof! In de avond hebben 
we rustige spelletjes gespeeld! 
 
Slaapwel 
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14/07/2020 
Liefste dagboek, 
 
In de voormiddag zijn we vertrokken met 
onze wandeling naar Achouffe, maar eerst 
zijn we nog wel met de auto naar Houffalize 
gereden. Daar hebben we geïnformeerd wat 
we zaterdag kunnen doen en toen begon 
onze wandeling. We waren fout gewandeld 
en toen moesten we heel stijl naar beneden. 
We hadden een mooi plaatsje gevonden om 
te eten aan het water maar er zaten veel 
visjes. Anke heeft alle visjes weggejaagd 
zodat iedereen smakelijk kon eten. Daarna 
zijn we verder gewandeld tot Achouffe. 
Daar hebben we een terrasje gedaan (met 
een Chouffke hehe) en zijn we 
doorgewandeld naar de Chouffe-shop. Bij 
de terugweg, was het aan het regenen . 
Dries Janse was jarig dus hadden we taco’s 
gegeten, mmmh ☺. In de avond hebben we 
een potje weerwolven gespeeld met een 
pintje erbij. 
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15/07/2020 
Liefste dagboek, 
 
Na de wandeling van de vorige dag hebben 
we het vandaag iets rustiger gedaan en wat 
spelletjes gespeeld van de scouts op het 
grasveld vlakbij de kampplaats. Tijdens de 
honkbal was het team van Anke met 40-17 
gewonnen. Vervolgens hebben we nog een 
totemisatie gehouden. We zochten naar een 
mooi, gezellig plekje op een veld. Alles 
verliep heel goed tot de boer kwam zeggen 
dat we van zijn veld moesten, oeps. In de 
avond hebben we nog wat spelletjes 
gespeeld. 
 
Tot morgen xxx 
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17/07/2020 
Liefste dagboek, 
Vandaag was het eindelijk aan ons om naar 
het foppenbos te gaan. Het weer zat mee en 
we vertrokken vol goesting. Daar 
aangekomen aten we nog een paar 
boterhammetjes, de nodige pannenkoeken 
en uiteraard ook een koekje zodat we goed 
gevuld aan het hoogteparcour konden 
beginnen. Jan liet ons zien hoe de 
Vliegende Hollander werkte en toen 
begonnen we aan het echte werk. Een 
aantal onder ons hadden wat meer schrik 
dan de andere (Boenietje), maar 
uiteindelijkging iedereen van de deathride. 
Rune kreeg er geen genoeg van en waagde 
zich aan de Vliegende Hollander terwijl wij 
vol spanning toekeken. Doordat Lennert bij 
de uitleg niet goed had opgelet, bleef Rune 
in het midden vastzitten. Ze kwam er 
gelukkig met een schrik en een traantje 
vanaf. Natuurlijk hebben we daar ook iets 
kapot gemaakt. We eindigden onze 
avontuurlijke dag met een ondergronds 
labyrint, cool! 
Nu op tijd bedje in, we zijn allemaal moe 
xxx 
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18/07/2020 
Liefste dagboek, 
Vandaag werden we vroeg gewekt door onze 
trouwe wekker, Dries. We reden naar 
Houfalize waar we in de voormiddag gingen 
lasershooten. Het gele team (Anke, Rune, 
Lennert, Merel en Kato) was een duidelijke 
winnaar (meermaals!). In de namiddag zijn 
we gaan mountainbiken waarbij Mats 
alle instructies uitlegde. Het was een zware 
maar fantastische tocht. ’s Avonds begon 
onze decadente avond. We gingen all-in 
eten in de Wok Wonderland van de 
Ardennen! ☺ Natuurlijk zat iedereen 
overval. Toen kwam taxi Djaans en taxi 
Henk ons halen en brachten ons naar een 
mooi veldje (waar we niet werden 
weggestuurd hehe) voor de uitroeping van 
de totemisatie tijdens een mooie 
zonsondergang. De spanning was te snijden 
want we kregen eindelijke onze 
(voor)totem!! Als afsluiter van de avond 
hebben we gezellig iets gedronken, spelletjes 
gespeeld, karaoke gezongen en samen 
teruggeblikt op ons kamp. ☺ ☺ ☺  
Slaapwel xxx 
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We eindigen in ons dagboek met de veelbesproken totems, hier 

komen we graag op terug. We hebben Lene, Kato en Fien 

eindelijk een totem mogen toe-eigenen! En wat voor totems, wat 

een pareltjes.  

Lene - Blauwe draak: 

De Blauwe zeeslak is een unieke bewoner van de tropische 

oceanen. Hij is volgzaam en drijft mee met de stroming. Wanneer 

hij zijn doel in zicht krijgt, werkt hij er rustig naartoe. De Blauwe 

zeeslak is nieuwsgierig en leert al doende nieuwe dingen. Hij is 

kieskeurig en veelzijdig. 

Kato- Slechtvalk:  

De Slechtvalk staat bekend om zijn concentratievermogen en zijn 

nauwkeurigheid. Hij is erg oplettend, waakzaam en vlug. Zijn 

snelheid en reactievermogen zijn fabelachtig. De Slechtvalk is 

trouw, werkzaam en rustig van natuur. Alleen als hij zijn jongen 

wil beschermen, wordt hij onberekenbaar. Hij leert snel. De 

Slechtvalk is vriendelijk, wijs en volhardend. 

Fien- Lassie: 

Deze slanke hond met zijn spitse snuit heeft een sympathiek 

voorkomen. Hij is joviaal, trouw, verstandig, toegewijd en 

bedachtzaam. De Collie heeft een goed geheugen en is dankbaar 

van aard. Soms is hij jaloers. 

Kato, Merel, Thomas en Lennert hebben we een voortotem mogen 

toe-eigenen.  

- Kato: vlijtig winterkoninkje 

- Merel: vreugdevol sikahert 

- Lennert: amusante buffel 

- Thomas: goedaardige sneeuwhoen  
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Krjigen jullie Rune terug op de grond nadat ze vast zit in ‘De 

Vliegende Hollander’?  

 
 

 



 JINS 

 

  80 

 

DANKJULLIEWEL VOOR HET MEGA ZALIGE KAMP! 

Wij hebben er met volle teugen van genoten, het was ons een 

genoegen om jullie leiding te mogen zijn liefste jinnetjes. We 

hopen dat jullie er even hard van hebben genoten dan ons!  Tot 

snel!!  

Veel liefs,  

Bafke 

XXX 
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Hier nog enkele plaatjes: 
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Nieuwe leiding 

Het is de vooravond van Frakke zijn bruiloft in Bangkok. Tuk wil 

de Frakke niet laten trouwen voordat hij een vrijgezellen feest 

heeft gehad. Tuk kwam met het geniale idee hier de streek wat te 

ontdekken. We gaan er op zoek naar een gezellig caféetje en hier 

proosten we samen op de Frakke zijn bruiloft en we beloven 

elkaar om er de beste avond van ons leven van te maken.  

Maar de volgende ochtend worden we met zijn drietjes wakker in 

een hotelkamer. Den Tukke wordt wakker naast een aapje, de 

Frakke heeft dezelfde tatoeage als Mike Tyson op zijn gezicht 

staan en Mandy heeft zijn kop kaalgeschoren. Maar er is één 

vraag dat bij iedereen in zijn hoofd blijft malen. Wat is er gisteren 

allemaal gebeurd!?! 

Maar één ding is ons wel bijgebleven. Wij zijn dit jaar jullie leiding 

en dat gaan we zeker niet vergeten. We gaan er een bangelijk 

jaar van maken en we gaan jullie ook zeker en vast wat 

onvergetelijke momenten bijbrengen! Wij hebben er al super veel 

zin in, hopelijk jullie ook! 
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Naam: Mander/Mandem 

Leeftijd: 21 

Lievelingseten: Pad Thai 

Lievelingsliedje: The Pope of Dope 

Levensmotto: Geniet van elke dag 

Totem: Ondeugende Agame 

Verjaardag: 23 juni 

Lievelingskleur: Blauw 

Favoriete bestemming: Bangkok 

Aantal jaar leiding: 5de jaar  

Favoriete Hangover-quote:        

“Hey guys, ready to let the dogs out?” 

 

Naam: Dries/Frakke 

Leeftijd: 20 

Lievelingseten: Gezond 

Lievelingsliedje: BZB – Echte 

vrienden  

Levensmotto: Leef alsof je 

leven ervan afhangt.   

Totem: Avontuurlijke Monniksrob 

Verjaardag: 8 november 

Lievelingskleur: Limoengroen 

Favoriete bestemming: Ravels 

Aantal jaar leiding: 5de jaar  

Favoriete Hangover-quote: 

"You are literally too stupid to                             

insult." "Thank you." 
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Naam: Tuur/ Tukke  

Leeftijd: 20 

Lievelingseten: Ribbekes  

Lievelingsliedje: Envoi  

Levensmotto: Ge moet doen 

wa da ge nie laten kunt  

Totem: Bewuste Arassari  

Verjaardag: 27 december  

Lievelingskleur: Groen 

Favoriete bestemming:       

Las Vegas  

Aantal jaar leiding: 5de jaar  

Favoriete Hangover-quote: 

“IT’S AT THE CORNER OF GET A 

MAP AND F*** OFF.” 
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Beste klepperlezers, wisten jullie al dat… 
 
✓ … je alle foto’s en video’s van Scouting Ravels kan bekijken 

op de website? 

✓ … we nog nooit met zoveel op kamp zijn geweest? 

✓ … we dit jaar weer 3 prachtige nieuwe leiding hebben? 

✓ … er niemand van de leiding enig kind is?  

✓ … de sjelter van de jonggivers op kamp 4 meter hoog was?  

✓ … een powernap van 10 minuten wonderen kan doen? 

✓ … een blinde geen hoogtevrees kan hebben?  

✓ … 15 km kanoën echt heel veel is? En dat de jonggivers dit 

ondervonden hebben op kamp? 

✓ … dat de Delhaize in Ravels een Albert Hein wordt? En dat 

de mensen van de Delhaize dat zelf nog niet weten?  

✓ … sommige leden een groeispurt gehad hebben tijdens de 

quarantaine en daardoor groter zijn geworden dan de 

leiding?  

✓ … de ideale hoogte om een beboterde boterham te laten 

vallen zodat hij met de boter naar boven terecht komt 2,5 

meter is?  

✓ … de givers hele goede tiktoks kunnen maken? 

✓ … er geen corona mee was op kamp? 

✓ … Wannes Meijvis en Wannes Seurinck recordhouder aantal 

pollepels scoutstoemp zijn met maar liefst 10 pollepels? 

✓ … je van scheten laten zwaarder wordt? De lucht die je lost 

werkt zoals Helium waardoor een goede weegschaal een 

grotere waarde zal meten na de scheet! 
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BAAP! 
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Adres: 
Site: 

Jachtweg 42c, 2380 Ravels 
http://www.scoutingravels.be/  

  

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

Karl Aerts, Jachtweg 11, Ravels 0494/68.75.73 

 

Kapoenen-

leiding 

Hendrik Seurinck, Meiboomlaan 74, Ravels 0479/78.13.27 

Anke Van Ginhoven, Jachtweg 37, Ravels 0497/16.65.31 

Rune Peeters, Gilseinde 91, Ravels 0496/37.86.94 

Jasper Rens, Weteringstraat 56, Ravels 0492/03.17.01 

Anneleen Ranschaert, 

Kampheidelaan 30, Turnhout 
0479/03.29.80 

Thomas Proost, Jachtweg 31, Ravels 0470/26.60.29 

Kw’kesleiding 

Vincent Verschueren, O.L.Vrouwstraat 114, Ravels 0471/32.80.62 

Ferre Van Leeuwen, Warandestraat 14, Ravels 0494/71.90.44 

Daan Seurinck, Meiboomlaan 74, Ravels 0471/22.05.46 

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

Eva Dierckx, Gilseinde 67, Ravels 0495/48.74.78 

Paulien Bols, Jef van Himbergenlaan 30, Ravels  0470/34.58.58 

Yari Peeters, Gilseinde 91, Ravels 0495/92.67.77 

Merel Meulders, Meiboomlaan 20, Ravels 0468/24.07.72 

Jonggiver-

leiding 

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

Karl Aerts, Jachtweg 11, Ravels 0494/68.75.73 

Nick Woestenburg, Klein Ravels 94, Ravels 0487/67.56.46 

Tom Van Geldorp, Wierikkenstraat 1, Ravels  0483/70.33.90 

Yannick van Bavel,  
Koning Albertstraat 13a, Weelde  

0493/65.92.63 

Louise De Kinderen, Eigenaarsstraat 22, Ravels 0494/76.70.72 

Kato Van der Linden, Berkenlaan 5, Ravels 0468/20.51.23 

Giverleiding 

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

Louis Swaanen, Klein Ravels 90, Ravels 0474/12.73.15 

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

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

Jinleiding 

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

Mander Van Breda, Lijsterweg 29, Ravels 0473/50.62.11 

Tuur De Kinderen,  
Arendonksesteenweg 16b, Ravels-Eel 

0483/43.87.47 
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