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Dag lezer van de klepper, 

 

Stilaan zien we met z’n allen weer licht aan het einde van de 
tunnel. Woorden zoals “het rijk der vrijheid” laten we voortaan 
liever links liggen, aangezien niemand de toekomst kan 
voorspellen. Wat we daarentegen wel kunnen voorspellen is dat 
wij ons als scouts ook dit jaar weer volledig zullen smijten om er 
een spetterend 2022 van te maken en een kamp om nooit te 
vergeten.  

 

Laten we anders ook eens kijken naar het verleden. Kort na de 
start van het scoutsjaar hakte corona er weer hard in. Gelukkig 
bleven we als jeugdbeweging gespaard van zware verstrengingen 
en konden we een uitlaatklep blijven voor onze leden. Denk maar 
aan de vele bosspellen, pleinspellen, weekends, de doop… waarbij 
iedereen super veel plezier had.  

 

Al deze onvergetelijke zondagen zijn onherroepelijk in jullie 
geheugen gegrift, maar maak nu maar snel plaats voor de 
volgende helft van het scoutsjaar! Er zijn al een heleboel nieuwe 
ideeën voor onvergetelijke activiteiten waar onze voltallige 
leidingsploeg al een hele tijd op aan het broeden is. Zo kan je 
lekkere mosseltjes komen eten op ons jaarlijks mosselfeest, 
organiseren we een heus groepsreisweekend en vieren we het 50-
jarig bestaan van onze scouts.  

 

Ja ja, het “gouden jubileum” van onze scouts. We mogen er fier 
op zijn! Dit hadden we nooit kunnen bereiken zonder jullie 
allemaal. Van onze oprichters in 1972 tot alle leiders, leden, 
kookouders, ouders en sympathisanten die ook maar het kleinste 
iets voor onze scouts hebben betekend. Merci!   

  

Een stevige linker, 

De groepsleiding 
Karl en Louise
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Kamp 

Wanneer gaan we op kamp? 
 
Kapoenen: 24 t.e.m. 29 juli  
Kw’kes: 22 t.e.m. 29 juli  
Jonggivers: 19 t.e.m. 29 juli  
 
Givers: 17 t.e.m. 29 juli 
Jins: 15 t.e.m.… juli in Tsjechië & … t.e.m. 29 juli op groepskamp 
 

 

Waar gaan we op kamp? 

 
Dit jaar vindt het groepskamp plaats in Beervelde 
Adres boer: Haanhoutstraat 52 
Adres wei: Bonte Haan; Konijnenrede 
 
Ook dit jaar gaan we weer op tentenkamp! 
 

Kasteel van Beervelde (Bron: Wikipedia) 
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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 iemand van de 
leiding aan te spreken, in een berichtje of simpelweg door ons 
voor of na de scoutsactiviteit aan te spreken. Bezorg ons dan 

ineens je contactgegevens (telefoon, mail) zodat we je kunnen 
bereiken!
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Beste oud-leiding, (oud-)kookleiding en/of oud-oudercomitélid 
van Scouting Ravels, 
 
U bent van harte uitgenodigd op het 50-jarig bestaan van 
Scouting Ravels! Voor jullie exclusief gaat dit door op zaterdag 9 
april 2022, vanaf 13u. Jullie zijn welkom voor echte scoutsspelen, 
een quiz, een BBQ én (live) muziek. Zij die de echte kampsfeer 
willen opsnuiven, kunnen ook blijven slapen in patrouilletenten en 
de volgende dag samen ontbijten en lunchen. En dat allemaal in 
het thema van Bultrock, geweldig toch? 
 
Op de website https://bultrock.webnode.nl/ kan je alle info 
terugvinden en een ticket kopen (60 euro zonder - en 65 euro 
mét overnachting). Toch nog vragen? Aarzel dan niet om een 
mailtje te sturen naar seurinckhendrik@gmail.com. Laat deze 
informatie ook zeker rondgaan bij al je leidingskameraden van 
weleer want vermoedelijk zijn er veel mensen niet bereikt. 
 
Een stevige linker, 
De leiding van Scouting Ravels 
 
PS: Willen jullie ons nog extra steunen dat weekend? Kom dan 
ook naar onze tentfuif (met dj’s) op vrijdag 8 april en/of kom 
gezellig iets drinken op ons jincafé op zondagnamiddag 10 april
   

https://bultrock.webnode.nl/
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Groepsweekend 
 

Ook dit jaar organiseren we een groepsweekend, alleen zal dit er 
een beetje anders uitzien. Aangezien de scouts van Ravels dit jaar 
50 kaarsjes mag uitblazen en we dit uitgebreid willen vieren, gaat 
het groepsweekend dit jaar niet door op het laatste weekend van 
de paasvakantie maar tijdens het weekend van 29 april, 30 april 
en 1 mei. Op het middelste weekend van de paasvakantie zal het 
50-jarig bestaan gevierd worden. Hierdoor zullen we het 
groepsweekend en de groepsreis samenvoegen tot een geweldig 
groepsreisweekend! Het thema hiervan is "Toverland".  

 
De leiding heeft op de scouts een oud dagboek gevonden van 
Robert Baden Powell, waarin een kaart te vinden was van een 
heel cool land: namelijk Toverland! Willen jullie met ons mee? De 
givers en jins mogen de kaart komen bekijken vanaf vrijdag 29 
april. De kapoenen, kwk’es en jonggivers mogen vanaf zaterdag 
30 april mee op reis. 
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 Kapoenen 

Goeiendaaaag leuke kapoenen! Wat hebben we al een super leuke 
1ste helft van ons scoutsjaar gehad. Daar blikken we graag even 
op terug met jullie. Rustig was het helemaal niet, GELUKKIG! We 
hebben veel spelletjes kunnen spelen, terug in de scoutsbossen 
kunnen ravotten… en nog veel meer. 

Op de eerste activiteit hebben we alle nieuwe kapoentjes met 
open armen ontvangen en hebben we kennis met elkaar gemaakt. 
De leiding had al heel snel in het snuitje dat jullie één voor één 
echte kapoenen zijn. Zo hebben jullie de gestolen schatkist terug 
gevonden, jullie legerdiploma behaald, de doop ondergaan, een 
mega groot kamp gebouwd.. en dan hebben we het nog niet over 
ons Halloween weekend! Daar hebben jullie bewezen dat jullie 
voor niets of niemand bang zijn.  
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Doop 

 
Omdat wij toch wouden weten of dat jullie één voor één echte 

kapoenen zijn, moesten wij toch wel een kapoenendoop doen. Jullie 
waren allemaal verkleed als echte omatjes en opatjes, hoe leuk was 

dat wel niet?! We hebben eerst gesmuld van appels met choco, 

lekkerder kan het toch niet zijn? Omdat de kapoenen toen echte 
oma’s en opa’s waren, moesten we hun haren wel kleuren 

natuurlijk. Want al deze grijze haren moesten we toch zeker 

verstoppen. Kapper Yari haalde de haarverf boven en verfde 
iedereens haren.. ook de haren van leider Dries bleven niet 

gespaard, maar dat mocht Yari zelf niet doen, want dat was de taak 

van alle kapoenen natuurlijk! 
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Kw’kes 

Weekend 
 
Ja Ja Jaaaaaa! Ook dit jaar zijn de Kw’kes 
al op weekend geweest. En wat voor een 
weekend?!?! Oohja een 
Halloweenweekend. Pfoee, griezelig seg. 
  
Wanneer alle Kw’kes geïnstalleerd waren 
en de ouders huiswaarts vertrokken, kon 
het weekend echt beginnen. We begonnen 
met een spannende fakkeltocht. Tijdens 
deze tocht hebben we heel het 
Chirodomein en bos in Kasterlee ontdekt aan de hand van leuke 
spelletjes. Af en toe een gil en een brul in het donker was 
absoluut niet weg te denken! Na de fakkeltocht was het 
“beddekestijd”, zodat iedereen fris en fruitig klaar was voor de 
volgende dag van het Halloweenweekend.  
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Na een hele dag ravotten op het 
plein en in het bos, was het tijd 
om te eten. Hohohoooo daar 
kijken de Kw’kes toch altijd naar 
uit hoor, zeker omdat ze zelf mee 
hebben gekookt. Alle ouders 
denken nu: “huh ons kind koken, 
dat doen ze hier thuis niet ze”. 
Maar niets is minder waard op 
scoutsweekend. 
 
Ze beginnen met pompoenen 
kuisen, schillen, snijden en 
eindigen met “spinnenballekes” 
maken voor in de soep. Jajaa, wat 
een luxe zo verschillende 
helpende handen. Oohjaaa, na de 
pompoensoep stond er ook nog 
spaghetti op de menu. 
Smullennnnnnn! 
 
 
 

 
Na het eten stond er nog er nog een quiz op het programma. 
Deze werd natuurlijk ook gewonnen door 1 groep, maar gelukkig 
waren alle teams sterke kandidaten en hielden ze de quiz heel 
spannend! Na de quiz was het weer “beddekestijd”. Moe maar 
voldaan sloten we zo het griezelige Halloweenweekend van de 
Kw’kes af.  
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Kerstfeestje 
 
De laatste avondactiviteit was ook weer een knaller van formaat! 
Ook al was het al eind januari, was het nog niet te laat voor een 
kerstfeestje. We trokken onze mooiste kersttrui aan en konden 
eraan beginnen. We legden onze cadeautjes mooi allemaal samen 
en aan de hand van spelletjes bepaalden we de volgorde wie het 
volgende cadeautje mocht uitkiezen! De grootste cadeautjes 
gingen er natuurlijk het eerst vandoor! We speelden dikke bertha, 
dunne bertha, tiktak CADEAUTJE en nog veel meer! Nadat 
iedereen een cadeautje 
had kon de battle om 
de cadeautjes 
beginnen. Jullie 
konden allemaal elkaar 
uitdagen om van 
cadeautje te wisselen. 
Het cadeautje dat je 
had na de battle, 
mocht worden 
uitgepakt. Natuurlijk 
was de ene al wat 
meer tevreden met 
zijn cadeautje dan de 
andere, maar om de 
avond dan toch nog 
prachtig af te sluiten 
waren er nog lekkere 
chipjes en frisdrank 
aanwezig! Wat was het 
toch een mooie 
avond!!! 
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Sfeerbeelden van de Doop 
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Woordzoeker 

 

  
  



 SPELLETJES 

18 
 

Kleurplaat 

 
 
  

Geef jij ons 
terug een 
kleurtje? 
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Oh nee! Deze rat zit vast op onze scouts! 
Krijg jij hem naar buiten?  
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Jonggivers 

Er is alweer een half jaartje vol met zotte zondagen 
voorbijgevlogen bij de Jonggivers. Zo hebben we veel 
pleinspelletjes gedaan, sommigen hebben voor het eerst leren 
sjorren en vuur maken, ook zijn we de bossen ingedoken om 
kampen te bouwen, kortom echte scouts activiteiten. Maar om 
zichzelf een echte scout te noemen, moesten ze natuurlijk eerst 
nog gedoopt worden. De jongens 
moesten als Belle verkleed 
komen en de meisjes als het 
beest. Na we jullie helemaal vuil 
en stinkend maakte, hebben ze 
toch alle opdrachtjes samen tot 
een goed einde kunnen brengen 
en kunnen ze vanaf nu zeggen 
dat ze echte Jonggivers zijn. 
Trots! 

 
 
Wat is leuker tijdens de koude 
winterdagen dan kaarsen 
maken? Al snel werd het 
duidelijk dat de Jonggivers 
creatief genoeg zijn. Het lontje 
in kaarsvet soppen was gewoon 
te “saai”. Je vingers gebruiken 
als lont was daarentegen veel 
leuker, en de echte staken al 
snel heel hun hand in het 
kaarsvet.  
 
Toen kwamen de examens 
weeral dichtbij en werd de 
vertrouwde zondag namiddag 
vervangen door een donkere 

zaterdagavond. Maar niet getreurd, deze activiteiten waren zeker 
niet minderwaardig, het kerstfeestje is hier een uitstekend 
voorbeeld van.  
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Hier enkele sfeerbeeldjes. Natuurlijk gaan avondactiviteiten voor 
Jonggivers altijd gepaard met vuur een tennisballen. 
 

 
 
Vrijdag 22 oktober vertrokken we met de fiets door weer en wind 
naar Minderhout voor ons jonggiverweekend. Zaterdag trokken 
we Hoogstraten city in om een bangelijk stadsspel te spelen. Het 
was een spannende nek aan nek race tussen de twee teams. De 
namiddag vloog voorbij en het was al snel tijd om terug te keren 
naar de lokalen om overheerlijke scoutsstoemp te prepareren. En 
smullen dat we deden! Nadat we bekomen waren van ons 
avondmaal startten we met onze quiz. We kwamen tot heel wat 
nieuwe inzichten zoals dat kynofobie bijvoorbeeld een ziekelijke 
en irreële vrees voor honden is. Maar ook dat er sommigen onder 
ons uitzonderlijk goed kunnen liplezen. Toen we uitgequizd waren 
maakten we ons klaar om naar bed te gaan. Iedereen viel al snel 
in slaap na deze dag boordevol plezier. 
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Maar niet voor lang want wat onze jonggivertjes niet wisten is dat 
er ook nog een nachtspel op de planning stond, waarover de ene 
al wat enthousiaster was dan de andere. Het was een hele 
uitdaging om op de locatie van het nachtspel te geraken, door 
grachten en over prikkeldraad, maar we did it! Het startschot 
werd gegeven en de teams streden om de ultieme winst, maar er 
was nog een klein ongeweten extraatje in het spel…een boeman 
die iedereen de stuipen op het lijf joeg! Om terug op krachten te 
komen na een pittige nacht stond er zondagochtend een 
luxeontbijtje op het menu, roereieren met gehakt, lekker!!  
We sloten ons weekend af met een potje ‘klopt erop’, 
verstoppertje en een roddelmomentje onder de girls! Gepakt en 
gezakt sprongen we op onze fiets terug naar het mooie Ravels.  
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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 enkele basisknopen. 
 
Enkele paalsteek 
Het spantouw van een shelter vastmaken? Een boot aanmeren? 
De paalsteek is één van de bekendste, meest gebruikte en 
gemakkelijkste knopen. 
 
Kenmerken 
• Veroorzaakt een breeksterkte-verlies van ongeveer 35 procent, wat 

relatief goed is. Dit betekent dat je met een touw dat 100 kg kan houden 

zonder knopen, nog 65 kilo kan houden als er een paalsteek in ligt. 

• De paalsteek is na een zware belasting moeilijk los te maken. 

• Als de paalsteek niet goed wordt aangetrokken, kan hij losschieten. Om 

dit te voorkomen, kun je hem borgen met een enkele knoop waarbij je 

het volgende verhaaltje kan vertellen: 

Cast 
Piet konijn, gespeeld door het uiteinde van het touw. De boom, 
gespeeld door het staande deel (stuk touw waarmee je de knoop 
niet maakt). Het konijnenhol, gespeeld door de snijtorn in het 
touwwerk en de gemene jager, een fictief figuur. 
 
Het verhaal 
De boom staat achter het konijnenhol van 
Piet in een donkere bos. Het konijn (het 
uiteinde van het touw) komt uit zijn hol, 
loopt achter de boom en ziet plotseling de 
jager. Bevend van schrik huppelt hij verder 
om de boom en duikt terug in zijn veilig 
holletje.  Nog steeds niet bekomen van de 
schrik, doet hij  zijn behoefte in het hol, 
waardoor de boom begint te groeien (en je 
de paalsteek kan aantrekken). 
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Dubbele paalsteek 
De dubbele paalsteek is een dubbele vaste lus, waarvan de twee 
vaste lussen in grootte regelbaar zijn, zolang ze niet belast zijn. 
De dubbel paalsteek kan gebruikt worden om een persoon, 
zittend in de ene lus en met de andere lus onder de oksels, te 
laten zakken of op te hijsen. 
 
Kenmerken 
• In sommige handboeken ook wel ‘paalsteek in de bocht’ genoemd. 

• Sterker dan de gewone paalsteek. 

• Moeilijker te leggen dan de gewone paalsteek, omdat je hem 

gemakkelijk foutief kan overtrekken. 

 
Cast 
Zelfde spelers. Deze keer wordt het konijn gespeeld door niemand 
minder dan het  ‘dubbel genomen touw’. 
 
Het verhaal 
Het konijn komt uit zijn holletje 
(dubbele snijtorn). Genietend van het 
mooie weer en verblind door de zon, 
merkt hij te laat de gemene jager op. 
Helaas wordt het konijn genadeloos 
afgeschoten, door een voltreffer in zijn 
kop. Het lieve konijn wordt plots een 
vraatzuchtig zombie-konijn dat niet 
terug in zijn hol kruipt maar zijn hol én 
lijf opeet. Om de knoop juist aan te 
trekken, trek je aan de 'boom’ en aan 
het 'konijnenlijf'. Als de knoop juist is 
gevormd, kan je de twee lussen van 
grootte veranderen, en heb je nog 
steeds een vaste lus. 
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Achtknoop 
Een achtknoop is in de eerste plaats 
een stoppersknoop: een knoop die je gebruikt om 
touw niet volledig door een katrol of oog te laten 
schieten, zodat je het niet elke keer opnieuw moet 
inrijgen. Deze knoop is veel beter geschikt 
als stoppersknoop dan een halve knoop. De 
achtknoop geeft namelijk meer verdikking en is 
gemakkelijker los te maken.  
 
Dubbele achtknoop 
De dubbele achtknoop is een heel sterke knoop met een laag 
breeksterkteverlies, namelijk twintig procent.  Het is een 
veelzijdig alternatief voor de paalsteek en de dubbele paalsteek, 
al is ze na zware belasting moeilijker los te krijgen. De knoop 
wordt veel gebruikt door bergbeklimmers, onder andere omdat je 
gemakkelijk kan zien of hij correct gelegd is (visuele controle). 
 

Leg een gewone achtknoop in het touw en volg 
deze knoop met het touweinde. 
 
• Je kan deze knoop gebruiken om twee touwen aan 

elkaar te zetten, als verbindingsknoop dus. 

 
 
• Je kan deze knoop ook gebruiken als je een vaste lus 

over een paal wil leggen of als je een spantouw aan 

een oog van een shelter wil bevestigen. 

 
 
Neem het stuk touw dubbel en leg daarmee de 
gewone achtknoop. Je kan deze dubbele 
achtknoop eveneens gebruiken als je een vaste 
lus over een paal wil leggen. 
 
 

 
©Scouts en Gidsen Vlaanderen 
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Dag lieve pubertjes!  

Het is weer tijd voor een terugblik op de prachtige activiteiten die 
we het afgelopen half jaar hebben gehad. Ook is dit de ideale 
kans om eens vooruit te kijken naar de dingen die ons nog te 
wachten staan. Mevrouw rona is nog altijd niet volledig weg, maar 
toch laten we ons niet te veel doen door dat kreng! Het bewijs 
vind je hieronder: 

Doorheen het jaar zijn we niet ten prooi gevallen aan stagnatie. 
Jullie wereldwijze leiding heeft een prachtig scala aan 
vrijetijdsbesteding tentoongespreid aan jullie adolescenten, 
waarmee we een moment van vreugde konden bieden in jullie 
melancholieke levens. Gedurende de periode van dit prachtige 
semester zijn enkele tendensen en gedragspatronen die u 
demonstreerde binnen onze equipe ons niet ontgaan. Bovenaan 
deze lijst van merkwaardige propriëteiten prijkt het 
verontrustende gebrek aan sjortalent. Een optimalisering van 
uw touwknoopkunst is voor eenieder van u een absolute obligatie, 
en hierop zal dus streng worden toegezien door uw superieuren.  

Uiteraard is het niet louter kommer en 
kwel, en waren er ook solide resultaten te 
bespeuren in uwer gedragingen. 
Bewonderenswaardig was de begaafdheid 
die u etaleerde tijdens het kokerellen. Het 
moet gezegd worden dat deze felicitaties 
niet uitsluitend toe te schrijven zijn aan de 
eetbaarheid van deze gerechten, want de 
consumeerbaarheid van deze brouwsels 
werd regelmatig in twijfel getrokken. De 
creativiteit waarmee uw delicatessen 
werden bereid waren was echter wel van 
ordentelijke kwaliteit.  

Enkele andere eervolle vermeldingen die u 
toekomen bestaan uit uw kundigheid in de 
schilderkunst, de klassieke pleinspelen en 
het vermogen tot aquatisch drinkgelag. Het 
staat vast dat we een dergelijke kwaliteit 
zullen doorzetten in de nabije toekomst. 
Wij rekenen op massale aanwezigheid! 



 GIVERS 

 

29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doop 
De doop stelde de givers op de proef. We moesten koning Bastos 

helpen om zijn dochter Pall Mall te gaan redden in het verre land 

Marlboro. Nadat de givers zich hadden gedoopt in goulash en 

melk om de goden te vragen om geluk en goede vooruitzichten, 

begonnen ze aan enkele proeven. Zo moesten ze verschillende 

toverdranken opdrinken voor extra krachten en een kleine 

maaltijd eten, want op een lege maag kon niemand beginnen aan 

dit avontuur. Nadien trokken de givers op het paard Lucky Strike 

naar de heilige grond ‘Gilseinde Kermis’, de hoofdstad van 

Marlboro. Hier moesten ze deze heilige grond eren tussen alle 

lokale bewoners. Nadien moesten ze enkele helse proeven 

afleggen om uiteindelijk terug te kunnen keren naar onze 

vertrouwde scoutslokalen. Prinses Pall Mall is in alle veiligheid 

thuis geraakt dankzij de lokale hulpverleners, dus onze 

heldhaftige givers hadden deze proeven gedaan voor piet snot. 

Maar toch wilt koning Bastos onze givers enorm bedanken via 

deze weg. 

Giverweekend 
Op ons superdeluxe giverweekend was Erika vaak van mening dat 
het soms een beetje TE was, maar het is nooit TE want wij zijn de 
Meilandjes! Blijkbaar kwam niet iedereen op een eerlijke manier 
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aan zijn geld en waren er wat boefjes onder jullie. Dus moest de 
politie jagen in het prachtige Lier. Na de vluchtpoging gingen er 
sommige vrijwillig en andere als straf in de SPEED XXL (voor Nick 
en Merel "doodsangsten"). ’S avonds hielden we nog een echt 
diner met een zot feestje als afsluiter waar sommige voor de 
eerste keer van het grote mensen appelsap konden proeven. 
 
Kamp  
Zijn jullie klaar voor een onvergetelijke fietskamp naar de Franse 
kust? Ja duhh! Van 17 tot 29 juli fietsen wij met onze stalen ros 
richting onze Zuiderburen en door het mooie West- en Oost-
Vlaanderen. Dus begin die beentjes alvast te trainen, want we 
gaan maar liefst 8 steden bezoeken. Binnenkort verwelkomen we 
alle givers en ouders voor een infoavond omtrent onze super 
grave tocht.  
 
Zoals ieder jaar proberen wij voor ons kamp een budgetje binnen 
te halen met een geldactiviteit. Dit jaar organiseren we een 
Wapaslag op 24 april!!! Haal de beste pannenkoekenbakkers 
maar in jullie naar boven dus! 
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Een standaard activiteit met onze givers: 
 
1) We beginnen altijd met een roddel kwartiertje waarbij 

we de week eens onder de loep nemen: 

De leiding: En mannen wat hebben jullie deze week gedaan?  

De givers: ........ 

De leiding: Echt niets gebeurt deze week? 

De givers: “krekelgeluiden”  

De leiding: Allez dan zullen we maar is met ons super Nice spel 

beginnen  

 

2) De leiding heeft een super leuk spel voorbereid:  

Fien: "dAaR hEBb Ik GeEEeN ZiN in GaaN wE nIet ... dOEn"  

De boys: "wIJ wiLleN PutTeN GraVen"  

 

3) Uiteindelijk geeft de leiding toe en veranderen we de 

activiteit:  

De leiding: Allez dan zullen we .... gaan doen"  

De givers "ja kei leuk" 

  

4) 1 kwartier later: 

De givers: "juLLiE bEreIDen eCHt NiEtS vOOr"  

De leiding: "booooooos"  

 

5) Einde van de activiteit: 

De leiding: Ruimen jullie dit nog even op en tot volgende week 

eh! 

De givers: *opeens allemaal weg* *niets opgeruimd* 
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Ravelse zegswijzen 

Welkom bij de rubriek der rubrieken. Hier kunnen jullie heel wat 
typische Ravelse/Kempische zegswijzen en spreekwoorden 
terugvinden. Geniet ervan zou ik zeggen! 

  
Sondags acht dagen Zondag over acht dagen 
  
Kzen zoe muug ast straat Ik ben verschrikkelijk moe 
  
Na zegde iet Daar zeg je met wat 
  
Khad nog bonne van verleeje 
jaar 

Ik was nog in het bezit van 
bonnen van het vorige jaar 

  
Na nie voor ‘t een of t’ ander Nu niet zomaar 
  
Ist ruim? Gebruikt schuim. 
En as ’t dan nog nie fit, 
gebruikt dan kit. 

Is het ruim? Gebruik schuim. 
En als het dan nog niet past, 
gebruik dan kit. 

  
Schaait er mee uit! 
 
Ik zweet gelek nen otter 
 
’t Vet is van de soep 
 
 
Ge weet uwe weg wel eh 
 
 
Zo klaar als pompwater 
 
Tege de keust 
 
Een snotvalling 
 
’t Zal wel houwe 
 

Stop er mee! 
 
Ik zweet enorm hard 
 
Het gaat niet beter worden 
dan dit 
 
(over waar de toog zich 
bevindt op een feest) 
 
Enorm duidelijk 
 
Tegen de grond 
 
Een verkoudheid 
 
Het zal zo wel goed zijn 
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Jinweekend 

Tijdens een weekendje in november gingen we met onze jins op 
weekend. Met de locatie nog ongeweten vertrokken onze jins vol 
goede moed op het kerkplein. Aan de hand van een spel zouden 
ze erachter komen waar ze juist naartoe moesten gaan. Met de 
bus gingen ze naar Turnhout, maar omdat sommige van onze jins 
graag valsspelen kon de leiding hun natuurlijk niet verder helpen. 
Gelukkig voor onze jins was de leiding vergeten om hun snapchat 
locatie af te zetten en konden ze daaruit afleiden dat de bus 
richting Mol toch wel de beste optie leek. Met weinig zekerheid 
over de eindhalte werd er impulsief afgestapt in schoonbroek. 
Natuurlijk was dit niet de juiste halte en moesten ze nog gepakt 
en gezakt meerdere kilometers wandelen naar onze locatie (die 
dus eigenlijk in Retie was). Dat was dan jullie verdiende loon voor 
zo vals te spelen ;). Eenmaal aangekomen had iedereen na dat 
wandelen dan ook zoooo veel zin in croques, maar helaas werkte 
het gasvuur niet. Dan zijn we maar op tijd in ons mandje 
gekropen om lekker fris te zijn voor de volgende dag.  
 
Zaterdag was het dan eindelijk de grote dag. Onze jins werden 
allemaal gedoopt tot échte jins. Allemaal op en top verkleed in 
het thema ‘après-ski’ vertrokken we richting het bruisende 
stadscentrum van Mol. Hier kregen de jins allerlei opdrachtjes en 
wanneer ze die volbracht hadden 
mochten ze telkens een piste naar 
beneden skiën. Op die manier konden 
ze dichter bij de après-ski party 
geraken. 
 
Jullie hebben bewezen dat jullie je 
echt voor niets schamen door 
prachtige huwelijksaanzoeken te doen 
bij vreemden, virale tik toks te maken 
in het midden van een kledingwinkel 
en op zoek te gaan naar één of andere 
Maria (die jullie verbazend snel 
gevonden hadden ;).) De leiding zal 
nog lang nagenieten van jullie 
legendarische filmpjes.  



 JINS 

35 
 

De avond naderde en wij keerden terug naar ons nederig stulpje 
in Retie. We aten overheerlijke hamburgers, gevolgd door enkele 

prachtige presentaties over mogelijke 
landen voor ons buitenlands kamp. Na de 
presentaties, de ene al wat beter dan de 
andere, hebben we samen besloten om 
deze zomer samen naar Tsjechië te 
reizen! Woeeeehoew!   

 

Daarna maakten ons klaar voor de après-ski party die onze jins 
wel degelijk verdiend hadden. Omdat we nog niet mochten 
uitgaan hadden we dan maar ons eigen feestje gebouwd. Als er 1 
ding is dat de leiding ook geleerd heeft uit deze avond, is het dat 
sommige van onze jins toch eeeecht wel iets moeten doen aan 
hun muzieksmaak ;).   
 
Moe maar voldaan was het dan weer tijd om naar huis te gaan. 
Bedankt voor het leuke weekend mannen, we hebben ervan 
genoten!  
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Sinterklaas 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons 
Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. 
 
Maar niets was minder waar… 5 december kregen we bericht van 
de politie om ze een handje te helpen bij het vinden van 
Sinterklaas. Zijn Pieten hadden namelijk gemeld dat hij vermist 
was sinds pakjesavond. 
 
Onze leden hadden er alles voor over om onze heilige man terug 
te vinden. Aan de hand van een heleboel spelletjes en doordachte 
tips kwam de politie bij de Sint uit. Hij was nog druk aan het 
voorbereiden en had daarvoor een gezellig plaatsje in de bib 
uitgekozen. Om onze leden te bedanken kwam Sinterklaas nog 
even langs op de scouts, uiteraard in bijzijn van de politie die 
onze leden ook erg dankbaar was. Er waren dit jaar wederom 
enkel brave kindjes en dat werd beloond. 
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Dankwoordje van de Sint 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Dag leden van Scouting Ravels, 

 

Ik wil jullie nogmaals bedanken voor 
jullie hulp. Dankzij jullie ben ik terecht 

en zijn alle pakjes op tijd bij de 
kinderen geraakt. Gelukkig zit ik nu 

weer veilig in Spanje. 

Hopelijk zie ik jullie volgend jaar 
weer! 

 

Groetjes Sinterklaas 
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Fotomuur Sinterklaas  
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Beste Klepper-lezers, wisten jullie al dat… 

 

✓ … onze scouts dit jaar 50 jaar bestaat? 

✓ … we dit gaan vieren in het weekend van 8-9-10 april?  

✓ … de oud-leiding en oud-kookleiding welkom zijn op 

zaterdag 9 april en zondagvoormiddag 10 april voor een 

nostalgisch scoutsweekend?  

✓ … op zondagnamiddag 10 april de jins een Jincafé zullen 

openhouden aan onze scoutslokalen? 

✓ … je tennisballen mag binnenbrengen bij de scouts? 

✓ … 12 februari een heel speciale dag is voor leider Mats? 

✓ … we het groepsweekend en de groepsreis 

samenbrengen in één groot ‘groepsreisweekend’? 

✓ … het thema van dit groepsreisweekend ‘Toverland’ is? 

✓ … de allereerste bom die de geallieerden op Berlijn 

gooiden tijdens de Tweede Wereldoorlog de enige olifant 

in de Berlijnse dierentuin doodde? 

✓ … inzendingen voor de Klepperrubriek ‘Ravelse 

zegswijzen’ altijd mogen worden doorgegeven aan leider 

Henk? 

✓ … de gemeentebelastingen in Ravels enorm goed 

besteed worden? 

✓ … jullie allemaal welkom zijn om lekkere mosselen of 

videe met friet te komen eten op ons Mosselfeest op 6 

maart? 

✓ … het kamp weer een tentenkamp zal zijn? 

✓ … het kamp in Beervelde zal doorgaan?
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 GEGEVENS LEIDING  
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Adres Jachtweg 42c, 2380 Ravels 

Website http://www.scoutingravels.be/ 

  

Groepsleiding 
Karl Aerts, Jachtweg 11, Ravels  

Louise De Kinderen, Eigenaarsstraat 22, Ravels  

 

Kapoenen-
leiding 

Dries De Bie, Jachtweg 28a, Ravels  

Louise De Kinderen, Eigenaarsstraat 22, Ravels  

Yari Peeters, Gilseinde 91, Ravels  

Yannick van Bavel,  

Koning Albertstraat 13a, Weelde  
 

Fien Claessen, Kerkakker 33, Ravels  

Kw’kes-

leiding 

Dries Janse, O.L.Vrouwstraat 24, Ravels  

Hendrik Seurinck, Meiboomlaan 74, Ravels  

Vincent Verschueren, 

O.L.Vrouwstraat 114, Ravels 
 

Kato Van Criekinge, Klein Ravels 96, Ravels  

Eva Dierckx, Gilseinde 67, Ravels  

Paulien Bols, Jef van Himbergenlaan 30, Ravels   

Jonggiver-

leiding 

Christophe Van Dooren, De Linieweg 16, Ravels  

Jasper Rens, Weteringstraat 56, Ravels  

Louis Swaanen, Klein Ravels 90, Ravels  

Mats Van Gils, O.L.Vrouwstraat 79, Ravels  

Kato Van der Linden, Berkenlaan 5, Ravels  

Lene Dierckx, Gilseinde 67, Ravels  

Giverleiding 

Ferre Van Leeuwen, Warandestraat 14, Ravels  

Nick Woestenburg, Klein Ravels 94, Ravels  

Tom Van Geldorp, Wierikkenstraat 1, Ravels   

Merel Meulders, Meiboomlaan 20, Ravels  

Jinleiding 

Anneleen Ranschaert, 

Kampheidelaan 30, Turnhout 
 

Daan Seurinck, Meiboomlaan 74, Ravels  

Karl Aerts, Jachtweg 11, Ravels  

about:blank
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Zondag 6 maart 2022 

Mosselfeest 
 

@De Wouwer 

 

Van 11u30 tot 19u 

 
Meer info volgt binnenkort via al onze kanalen 


