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Dag beste lezer, 

 

Of je nu een lid, ouder, leiding, grootouder of sympathisant bent, 

2020 was voor iedereen een vreemde ervaring. De start van ons 

scoutsjaar was dan ook niet anders. We begonnen met een 

langverwachte openingsactiviteit en verwelkomden enkele nieuwe 

gezichtjes, maar kregen al snel, flink wat tegenwind. Na enkele 

bijeenkomsten werd het tijd om over te schakelen op de online-

activiteiten. Jullie deden vol enthousiasme mee en zo bleven we 

toch verbonden in deze ietwat eenzame periode.   

We kunnen hier natuurlijk uitgebreid op terugblikken, maar laten 

we vooral onze roze bril opzetten en uitkijken naar wat 2021 ons 

te bieden heeft. Het zal een jaar zijn van hoop, liefde en 

vertrouwen. Laten we hopen op een snelle en veilige heropening 

van het dagelijkse leven. Laten we onze liefde voor de scouts ten 

volle uiten tijdens de wekelijkse bijeenkomsten. En laten we erop 

vertrouwen dat de komende maanden gevuld zullen zijn met goed 

nieuws. 

Dit jaar begonnen we alvast op een positieve noot. De kapoenen 

en kw’kes keerden als eerste terug naar de scoutslokalen en een 

maand later was het de beurt aan de jonggivers, de givers en de 

jins. Dit alles was toch iets waar we enorm hard naar hadden 

uitgekeken. 

Ondertussen zijn we al enkele weken verder en kunnen we al 

proeven wat de toekomst ons zal brengen. Ten eerste, staan er 

elk weekend weer topactiviteiten gepland. Ten tweede, is er nog 

goede moed voor het groepsweekend en de groepsreis. En 

helemaal aan de andere kant van het water zien we het kamp al 

piepen. Kortom, er staan ons nog bangelijke momenten te 

wachten dit jaar! 

 

Een stevige linker, 

De groepsleiding 

Karl en Dries 
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Kamp 
 
Wanneer gaan we op kamp? 
 
Kapoenen: 26 t.e.m. 31 juli  
Kw’kes: 24 t.e.m. 31 juli  
Jonggivers: 21 t.e.m. 31 juli  
 
Givers: 19-29 juli in Oostenrijk (29 t.e.m. 31 op groepskamp) 
Jins: nog niet bekend 
 

 

Waar gaan we op kamp? 

 
Dit jaar vindt het groepskamp plaats in Tielt-Winge 
(Beurtstraat 43). Ook dit jaar gaan we weer op tentenkamp. 
Hieronder vind je alvast een foto van de prachtige wei. 
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KOOKOUDERS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
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    
(of zaterdag) 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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Groepsweekend 
 

Trommelgeroffel… 
 
Dames en heren, appelen en peren, boeren en boerinnen… de 
show gaat beginnen! 
 
Iedereen welkom op ons heus spektakel. Voor het eerst in de 
geschiedenis van Scouting Ravels is het circus daar. Leeuwen, 
beren, vuur, sprongen, en nog veel meer zal u kunnen 
aanschouwen. Ook kunnen de kinderen dit jaar zelf deelnemen 
aan het weekend.  
 
Voor de kapoenen en kwkes zal het weekend doorgaan op 17 april 
en 18 april. De jonggivers, givers en jins zijn welkom van 16 tot 
18 april. Alle kinderen welgekomen. 
 
Geniet van de show & een stevige linker, 
Jullie animatoren. 

 

 
 
 

 
 
Onder voorbehoud van de op dat moment gangbare maatregelen.
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Kapoenen, Kapoenen, Kapoenen 
 
Dit jaar was het een beetje anders dan anders. Spijtig genoeg 
hebben we dit jaar niet elke zondag met jullie kunnen ravotten. 
Maar wanneer jullie aan de scoutslokalen verschenen, was het 
meteen raak en hadden we steeds een zalige namiddag. 
Hieronder vinden jullie het bewijs daarvan:  
 
FOTO’S EN VERHAALTJES VAN ACTIVITEITEN 
 
Op een mooie zondag aan het 
begin van het nieuwe scoutsjaar 
kwamen de kapoenen allemaal 
naar de scouts als stoere ridders 
en prinsessen. Maar wie zijn nu 
eigenlijk de sterkste en de 
stoerste ridders en prinsessen 
van de kapoenen? Wij zochten 
het uit! We begonnen de strijd 
met een echte strijd om het 
touw. Wie kan het touw als 
eerste over de lijn naar zijn kant 
trekken? Spannend!  
 

 
Vervolgens gingen we ook na 
welke kapoenen het beste 
kunnen voetballen als ze 
worden vastgebonden aan 
hun tegenstander, en wie nu 
eigenlijk het beste zijn: de 
ratten of de raven? Het was 
een spannende strijd maar 
we konden tot de conclusie 
komen dat zowel de ridders 
als de prinsessen even sterk 
zijn! Hoera!!  
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Tussen al dat spelen en 
ravotten door, is het af en toe 
eens tijd voor een vieruurtje. 
Afgelopen zondag hebben de 
kapoenen bewezen dat ze 
deze zelf super lekker en 
mooi kunnen maken! 
Natuurlijk moesten we eerst 
aan de hand van een aantal 
leuke spelletjes de 
ingrediënten verzamelen om 
de lekkere vieruurtjes klaar te 
maken.  
 

 
Gelukkig zijn onze kapoenen daar 
super goed in en hadden we de 
ingrediënten al snel te pakken. 
Toen was het tijd om onze 
bakkunsten eens boven te halen 
en om de koekjes zo mooi 
mogelijk te versieren. Voordat de 
koekjes de oven in gingen zagen 
ze er prachtig uit! (zie foto) Maar 
helaas zijn de koekjes een beetje 
vervormd in de oven en waren ze 
daarna onherkenbaar 😆. Gelukkig 
waren ze wel super lekker!  

 
 

Hopelijk zien we jullie snel allemaal terug op de scouts! 
 
Groetjes, 
Jullie leiding
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Flauwe moppenhoekje 
 

Welkom bij onze gloednieuwe rubriek: het flauwe moppenhoekje! 
Hier kunnen jullie de flauwste moppen terugvinden die werden 
ingezonden door leiding en leden van onze scouts. Heb je zelf ook 
een heel flauwe mop en wil je volgende Klepper in deze rubriek 
verschijnen? Stuur dan een mailtje met daarin jouw mop naar 
hetisgroenenglijdtvaneenberg@gmail.com. 
 

Er staat een man op een bus te wachten. Zegt de 
buschauffeur: “Kom eens van mijn bus af!” 

Wat hoor je als een schlagerzanger van het podium 
valt? “Hesp!” 

Waarom heeft een kale man altijd liefdesverdriet? 
Hij mist haar. 

Wat zei God toen Eva de zee kwam uitgewandeld? 
“Dju, die geur krijg ik nooit uit mijn vissen. 

Kent ge die mop van die bloem. Ik zal hem  ander 
in’t Engels vertellen, dan is em flower. 

Er gaat een vis naar de dokter. Zegt de dokter: “Ik 
zie het al: uit de kom” 

De poetsvrouw laat antieke Chinese vaas vallen. 
"Wat doe je nu?", roept de heer des huizes. "Dat 

was een vaas uit 1610!" 

"Oef," antwoordt de poetsvrouw. "Ik dacht dat het 
een nieuwe was." 

 
 
 

 

mailto:hetisgroenenglijdtvaneenberg@gmail.com
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Dag kw’kes!  
De helft van het opmerkelijke scoutsjaar is aangebroken en wat 
hebben we samen al fantastische momenten ondervonden. 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 bijzondere ervaring 
van want we nemen een kijk in de post-it verzameling van de 
kw’kesleiding! Lezen jullie mee? 
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Origami kikker 
 

Nu we allemaal veel meer thuis zitten is het misschien leuk om 
samen met je familie een klein kikkerlegertje op te starten.  
 
Stap 1 
Leg een vierkant blaadje voor je. 
Vouw het papier dubbel van 
rechts naar links. 
 
 
 
Stap 2 
Vouw de punt rechtsboven naar 
linksonder en weer terug. 
 
 
 
 
Stap 3 
Vouw de punt linksboven naar 
rechtsonder en weer terug. 
 
 
 
 
 
Stap 4 
Vouw het papier naar achteren 
en weer terug. Zorg dat de 
vouwlijn precies door het punt 
gaat waar de twee vouwlijnen uit 
de vorige stappen elkaar 
kruisen. 
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Stap 5 
Vouw de bovenste helft van 
het papier in elkaar langs de 
vouwlijnen gemaakt in de 
vorige drie stappen. 
 
 
 
Stap 6 
Vouw de linker en rechter 
punt van de voorste laag 
omhoog om de voorpoten van 
de kikker te maken. 
 
 
 
Stap 7 
Vouw de onderste helft van 
het papier dubbel omhoog. 
 
 
 
Stap 8 
Vouw de linker en rechter 
rand van het papier naar 
binnen. Hiervoor moet je de 
voorpoten van de kikker 
misschien een beetje optillen. 
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Stap 9 
Vouw de onderste helft van 
het papier dubbel omhoog. 
 
 
 
 
 
Stap 10 
Vouw van de voorste laag de 
linkerpunt naar rechtsonder 
en de rechterpunt naar 
linksonder. 
 
 
Stap 11 
De voorste laag is nu een 
driehoek met de punt 
bovenaan. Pak de punt aan de 
rechterkant vast en trek deze 
voorzichtig open naar rechts. 
Doe hetzelfde gespiegeld aan 
de linkerkant. 
 
 
Stap 12 
Vouw de linker- en rechterpunt 
naar onderen. 
 
 
 
 
 
Stap 13 
Vouw de twee punten 
onderaan naar buiten om de 
achterpoten van de kikker te 
maken. 
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Stap 14 
Vouw het papier omhoog. 
 
 
 
 
 
 
Stap 15 
Vouw de voorste laag van het 
papier dubbel naar onderen. 
 
 
 
 
 
Stap 16 
Keer het papier om van links 
naar rechts. 
 
 
 
 
 
Klaar! 
Teken oogjes om de kikker nog echter te maken. Je kunt de 
kikker ook laten springen door achterop de kikker te duwen en je 
vinger naar achteren te bewegen. 
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JOOOOOW! Hier zijn we weer 
met onze terugblik op een half 
jaartje scouts. Ook voor ons 
was het een rustig jaartje. We 
hebben met onze tak niet veel 
fysieke activiteiten kunnen 
doen, maar op de dagen dat 
we wel terug in de 
scoutsbossen mochten zijn 
hebben we ons toch goed 
laten gaan.  
 
Op de eerste activiteit hebben 
we kennis met elkaar 
gemaakt, en lieten jullie al 
direct zien dat we echte 
jonggivers waren met een goei 
potje klopt erop.  
 
De activiteiten nadien hebben  
we jullie sjortechnieken nog 
eens kunnen beoordelen, en 
daar moet toch nog wel wat 

aan gewerkt worden hoor 😉. 

 
Gelukkig kunnen jullie hopelijk allemaal al vuur maken en de 
misschien zelfs terwijl een goei pompoensoepke maken.  
 
Natuurlijk was er ook nog tijd over voor de klassiekers zoals 
stratego en tal van andere leuke spelletjes in ons bos.  
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Helaas moesten we net voor de doop de activiteiten stil leggen, 
maar gelukkig zijn we verder kunnen gaan met onze online 
activiteiten. Zelfs  op de avonden toen de leiding hard aan het 
leren was voor hun examens. 
 
Tijdens deze activiteiten hebben we Skribble gespeeld, online 
opdrachtjes gedaan, een Kahoot-quiz gespeeld en nog leuk met 
elkaar gebabbeld.  
 
Gelukkig is er hoop en mogen we binnenkort terug met z’n allen 
uit ons kot om ons volledig te geven tijdens de activiteiten aan 
onze oude en vertrouwde scoutslokalen. Wij zitten weer vol met 
goesting en hopen jullie allemaal weer terug te zien om de zotste 
sjorringen en de bangelijkste vuren OOIT te maken! 
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Spellekestijd: 
 
Aangezien het er naar uit ziet dat we terug fysieke activiteiten 
mogen hebben, leren we jullie graag alle kneepjes van het 
jonggivervak.  
 
Van zelfstandig eten maken, tot het bouwen van STEVIGE 
kampen die eeuwen kunnen blijven staan, het camoufleren zoals 
de echte mannen aan het front of het maken van sjorconstructies 
waar andere mensen jaloers op zullen zijn.  
 
Om jullie kennis terug op te frissen zien jullie hier 3 knopen die je 
met de juiste benaming moet verbinden.   
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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 hebben we het over vuur maken. 
 
Vuur maken: theorie  
 
Vuur ontstaat enkel als deze drie elementen 
verbonden zijn. Om te blussen, haal je één 
van de drie weg (bv. door een deken over 
het vuur te gooien haal je het element 
“zuurstof” uit de verbinding, enz...). Om 
vuur te maken moet je dus juist zorgen dat 
je de drie bij elkaar krijgt en houdt.  
 
Brandstof 
 
Alle energie die bij verbranding vrijkomt, is afkomstig van de zon 
(hout, turf, steenkool, gas, olie...). Hoe meer zonne-energie de 
brandstof bevat, hoe meer warmte er bij verbranding vrijkomt. 
Daarom geldt: hoe harder het hout, hoe langer het heeft moeten 
groeien, hoe meer zonnewarmte het heeft opgevangen, hoe meer 
warmte het geeft bij verbranding. Daaruit volgt dat licht en 
harshoudend hout, meestal afkomstig van snelgroeiende 
boomsoorten snel vuur vat, veel vlammen geeft, vlug opbrandt en 
weinig as geeft. Gebruik daarom licht en harshoudend hout (berk, 
populier, spar, lork en den) om het vuur aan te steken en hard en 
zwaar hout (olm, eik, kastanje) om het vuur te onderhouden. 
 
Zuurstof 
 
Droge lucht bevat in normale omstandigheden ongeveer 21 % 
zuurstof (O2) die zich tijdens de verbranding verbindt met de 
brandstof (CH-) tot water (H2O) en CO2 (of het gevaarlijke CO bij 
onvolledige verbranding). Voldoende luchttoevoer is dus van 
levensbelang en extra lucht door wind of blazen zal de vlammen 
aanwakkeren.  
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Warmte, de “ontstekingsbron 
 
Om de reactie “vuur” op gang te brengen, heb je 
warmte(ontsteking) nodig. Eens het vuur brandt, wordt warmte 
een gevolg van het proces. De ontstekingswarmte kun je halen uit 
lucifers, een aansteker, een vergrootglas (waarmee je 
zonnewarmte bundelt), vuurstenen, wrijvingswarmte… 
 
 
De praktijk 
 
Zoek, voor je begint, voldoende aanmaakhout, iets dikker en dik, 
hard hout. Verwijder al het brandbaar materiaal (mos, 
ondergrondse wortels...) op de plek waar je vuur wil maken. Als 
je stenen gebruikt om de vuurplaats af te bakenen, gebruik dan 
droge stenen (geen leisteen of stenen uit een rivier of beek, die 
kunnen bij verhitting ontploffen door ingesloten water dat 
opwarmt tot stoom!). 
 
Zet een stokje rechtop in de grond, stapel daar rond zeer dun, 
droog en zacht hout, eventueel bast van berk en een paar droge 
dennenappels. Blaas heel voorzichtig vanaf het moment dat je het 
begin van een vlam ziet. Leg aan de buitenkant iets dikker hout 
bij maar zorg ervoor dat er nog genoeg zuurstof bij de vlammen 
kan. Eindig met harder hout als het vuur éénmaal brandt.  
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Soorten vuren  
 
Vuren bestaan in drie hoofdgroepen: boven, op en in de grond. 
De simpelste vorm van vuur maak je op de grond maar deze 
vuren zijn onveilig (brandbare ondergrond zoals turf of met 
wortels doortrokken grond) en vaak zelfs verboden. Daarom vind 
je hieronder enkel voorbeelden van vuren boven en in de grond. 
 
Beslis eerst waarvoor je het vuur wil gebruiken (als kampvuur, 
om een omelet te maken,-) en kies daarna het soort vuur in 
functie daarvan.  
 
Vuren boven de grond  
 
Isolatievuur: Platform van stammetjes op de grond met 
daartussen een vlechtwerk, vervolgens een laag zand, pas daarop 
het vuur.  
 
Pagodetafelvuur: Piramide met ingekeepte stammetjes, daarop 
een platform en dat weer afgedekt met zand. Tafelvuur: Vuur op 
een geconstrueerde tafel, de lucht zorgt voor de gewenste 
isolatie. 
 
Kribbevuur: Het veiligste type tafelvuur. Op de warmste plaats is 
het zand het dikst. 
 
Vuren in de grond  
 
Greppelvuur: Greppel of goot in de grond, windrichting in de 
lengterichting. Kan recht of in kruisvorm. Geschikt om op te 
koken. Als de greppel in een T-vorm wordt gegraven spreken van 
een T-vuur. 
 
Dakotavuur: Tunnel in de grond (dit kan enkel als de grond 
voldoende stevig is). De lucht gaat er langs de ene pijp in, het 
vuur langs de andere kant. Zeer “zuinig” vuur, warmte wordt 
optimaal gebruikt. Let op voldoende luchtdoorvoer, anders stikt je 
vuur. 

 
© Scouts & Gidsen Vlaanderen 
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Hey hey givers 
 
We hebben dit jaar al veel online activiteiten moeten doen maar 

dat heeft ons niet tegengehouden om een quiz, dropping, escape 

room of black box te spelen. Gelukkig hebben we ook nog 

activiteiten op de scouts gehad zoals vertrouwensspelletjes en 

koken. De pompoensoep en kastanjes waren een echt succes!!    
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Kamp 

Dit jaar gaan we hopelijk met onze goede vrienden van Jeka naar 

Oostenrijk in het mooie Lechtal. Hier zullen we ons kamp beleven 

van 19 tot 29 juli. We sluiten dan meteen aan met het kamp in 

Tielt-Winge.    

In Lechtal zullen we ons bezig houden met de zotste activiteiten. 

Verdere info zullen jullie nog krijgen via een infosessie die we dit 

jaar nog zullen geven.  

Bereid je zeker al maar voor want het zal een kamp worden die 

jullie nooit meer zullen vergeten. Trek die bergschoenen al maar 

aan en warm je kuiten maar op want spierpijn zal er ook wel bij 

zijn 😉. 

 
 Vinden jullie de 6 verschillen?  
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Hier zijn 5 verschillen. Vinden jullie ze?  
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Dag lieve jins (en lezers), 

Goh, waar zullen we eens beginnen? Een korte samenvatting van 

het afgelopen semester misschien; euhm … we leerden elkaar wat 

beter kennen met enkele typische kennismakingsspelletjes. Hier 

maakte we kennis met ons nieuwste lid, Chantal. Met deze sfeervolle 

jin hebben de eerste activiteiten toch regelmatig goed gelachen. Eén 

van zijn iconische uitspraken blijft toch wel: “Met de vlieger op 

buitenlands kamp? Dat vertrouw ik toch niet ze. Met die turbulentie 

en die aanslagen enzo …” Euhm ja, laten we hopen dat we daar 

geen last van zullen hebben deze zomer.  

Ondanks de weinige fysieke bijeenkomsten hebben we toch wel één 

zeer memorabele zondag achter de rug: hoenkbal en sjotte in 

blowete bast oep de waai. Amusement op z’n best! Verder hebben 

we nog regelmatig de artistieke talenten van Brecht en Tiany 

kunnen aanschouwen tijdens het Skribbl’en en onze acteertalenten 

zijn op proef gesteld tijdens de sessies Among Us. We hebben dan 

wel enkele befaamde activiteiten moeten missen, jinweekend en 

leefweek, maar we zullen er alles aan doen om deze pret komende 

maanden in te halen.  

Als we dan toch verder in de toekomst aan het kijken zijn, werpen 

we even een blik op het buitenlands kamp in Slovenië. Zie ons daar 

al chillen op het strand, sjouwen door de bergen, plantrekken in de 

grote steden en onnozel doen 24 op 7. De leiding kan haast niet 

wachten en we vermoeden jullie ook.  

In de meer nabije toekomst is er ook nog de mogelijkheid tot een 

jinweekend en een leefweek, waar we onze avontuurlijke zinnen op 

kunnen zetten. Al bij al, mogen we nog veel verwachten en gaan we 

het er goed van pakken.  

Tot snel,  

Mander, Tuur en Dries 
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Puzzels 

Weet jij wie of wat hieronder afgebeeld staat? 

 

 

En wie is de “imposter”? 

 

C _ _ _ _ _ l 
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Mini-kruiswoordraadsel 

  

 

 

Mini-fotofinish 

 

 

 

1. Ceremonie/traditie dat de 

eerste-jaars nog te wachten 

staat 

2. Allerbeste leiding 

3. De Ravelse … 

4. Favoriete Hangover-

personage van Mander 

5. Mest op de wei 

6. Megazotte 

kampbestemming 
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Sinterklaas 

Het is alweer een tijdje geleden, maar ook dit scoutsjaar is de 

Sint weer langs geweest. Door de corona konden we deze keer 

niet op de schoot gaan zitten bij de Sint of letterkoekjes vragen 

aan de Zwarte Pieten. Maar hopelijk kunnen we daar weer van 

genieten op 6 december. Hier is nog een brief die we ontvangen 

hebben van de Sint, samen met een fotomuur van sommige 

tekeningen die jullie gemaakt hebben.  

 

 

 

  

Beste leden van de Scouts van Ravels, 

De Zwarte Pieten en ik willen jullie nog graag bedanken 

voor het meedoen met ons spelletje. Alle schoenen werden 

gevonden en vele onder jullie konden het woord ‘pepernoot’ 

raden.  

Ik heb jullie tekening goed ontvangen. Op dit moment 

hangen ze allemaal te schitteren aan de muren in mijn 

huisje in Spanje.  

Ook dit jaar waren er geen stoute kinderen bij. Daarom 

hebben jullie allemaal iets lekkers in jullie schoen 

gekregen. Hopelijk kan ik jullie volgend jaar terug 

ontvangen aan de scoutslokalen met al mijn Zwarte Pieten. 

Wij kijken er alvast naar uit!  

PS: Vergeet niet, wie zoet is krijgt lekkers en wie stout is 

de roe 😉. 

 

Met vriendelijke groetjes  

Sinterklaas en Zwarte piet  
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Beste Klepper-lezers, wisten jullie al dat… 

 

 … niet enkel de leden maar ook de leiding de scouts 

soms mist in deze gekke tijden?  

 …dolfijnen en walvissen met één oog open slapen?  

 …de leiding heel blij is dat zoveel leden onze online-

activiteiten hebben meegedaan? 

 …je oude golfballen mag binnenbrengen bij de scouts?  

 …je ook oude tennisballen mag binnenbrengen bij de 

scouts?  

  … onder de douche pipi doen jaarlijks ongeveer 4400L 

water bespaard?  

 …kakkerlakken ieder kwartier een scheet laten?  

 …Charlie Chaplin zelf meedeed aan een Charlie Chaplin 

look-alike wedstrijd en verloor?  

 … veel jeugdbewegingen stratego kaartjes maken via 

onze site?  

 … Bartel Van Riet zelf slaapzak proppen verkiest boven 

oprollen?  

 …het lijkt alsof sommige leiding op de scouts wonen?  

 …kleine ratten rittens heten?  

 …de wafelverkoop van de givers een succes was? 

Bedankt aan iedereen die wafels gekocht heeft!  

 …het thema van het groepsweekend circus gaat zijn?  

 …het kamp in Tielt-Winge zal doorgaan?
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Adres: 

Site: 

Jachtweg 42c, 2380 Ravels 

http://www.scoutingravels.be/  

  

Groepsleiding 
Dries De Bie,   

Karl Aerts,   

 

Kapoenen-
leiding 

Hendrik Seurinck,   

Anke Van Ginhoven,   

Rune Peeters,   

Jasper Rens,   

Anneleen Ranschaert, 
 

 

Thomas Proost,  

Kw’kesleiding 

Vincent Verschueren,   

Ferre Van Leeuwen,  

Daan Seurinck,  

Hanne Van Dooren,   

Eva Dierckx,   

Paulien Bols,   

Yari Peeters,   

Merel Meulders,   

Jonggiver-

leiding 

Dries Janse,   

Karl Aerts,   

Nick Woestenburg,   

Tom Van Geldorp,   

Yannick van Bavel,  

 
 

Louise De Kinderen,   

Kato Van der Linden,   

Giverleiding 

Christophe Van Dooren,   

Louis Swaanen,  

Kato Van Criekinge,   

Mats Van Gils,   

Jinleiding 

Dries De Bie,  

Mander Van Breda,  

Tuur De Kinderen,  

 
 

 

http://www.scoutingravels.be/

