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Dag leden, ouders, sympathisanten, …  

 

“Dromenland in zicht”. Het nieuwe jaarthema en zeer toepasselijk 

in de huidige maatschappij. Want we mogen terug dromen, 

dromen over vooruitgang en een heropende wereld. We gaan een 

scoutsjaar tegemoet zonder beperkingen en hopelijk blijft dit ook 

zo.  

Laten we toch nog voor een laatste keer naar het verleden kijken. 

We springen terug in de tijd naar ons groot kamp in Tielt-Winge. 

Het was een kamp om nooit meer te vergeten. Landmacht, 

luchtmacht, … alles was aanwezig en iedereen verdedigde onze 

kampplaats met hart en ziel. We willen jullie allemaal bedanken 

om er weer een superkamp van te maken. Wij, de leiding, hebben 

er enorm hard van genoten. Natuurlijk was dit kamp ook geen 

topkamp geweest zonder de hulp van al onze kookouders, 

hiervoor ook een welgemeende dankuwel!  

Jammer genoeg nemen we ook dit jaar afscheid van enkele 

toppers van leiding: Hanne, Mander, Anke, Tuur, Rune en 

Thomas. We zullen jullie stuk voor stuk enorm hard missen en 

wensen jullie veel succes in de toekomst.  

Maar natuurlijk hebben we ook weer een nieuwe lichting van 

leiding die klaarstaan om hen te vervangen: Fien, Kato en Lene. 

Iedereen heeft er het volste vertrouwen in dat jullie dat enorm 

goed gaan doen! 

Dan rest er ons nog één ding te zeggen. Wij staan alvast te 

popelen om er weer iedere zondag in te vliegen en leuke 

activiteiten met jullie te spelen!   

 

Een stevige linker, 

De vernieuwde groepsleiding 

Louise en Karl  
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50-jarig bestaan 

Hoera! Scouting Ravels bestaat volgend jaar 50 jaar en dat gaan 

we uiteraard heel goed vieren. Het is namelijk van 1972 geleden 

toen Jean Smets de grote bezieler was om samen met het 
oudercomité van de toenmalige jongensschool een 
jeugdvereniging te starten in ons dorp. 

 

Ben je leiding, oud-leiding, kookleiding, oud-kookleiding of oud-lid 
van het oudercomité? Houd het weekend van 8-9-10 april dan 

zeker vrij voor een weekend vol écht scoutsplezier! Jullie zullen 
weldra ook een formele uitnodiging ontvangen in de brievenbus. 
 

Meer info gaat dus zeker nog volgen. We kunnen al wel één tipje 
van de sluier lichten: het thema van het weekend is Bultrock. 

Niet te missen dus! 
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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 17 en 24 oktober zit de leiding vanaf 17u paraat om kledij 

van de scouts verkopen. Uiteraard zullen er ook pasmodellen ter 

beschikking zijn! 

 

17 & 24 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 

(ook kindermaten!) 
€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 9 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, -T-shirts, -topjes, -broeken en 

–rokken bestellen op de dagen van de uniformverkoop (17 en 24 
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, topjes, 
truien en sjaaltjes van Scouts Ravels kunnen ENKEL tijdens de 
uniformverkoop (17 en 24 oktober) op de scouts gekocht worden. 

Hopper levert zijn bestellingen gratis bij de Banier (Turnhout). 
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Kamp 2022 
 
Het volgend kamp is nog redelijk veraf maar toch willen we jullie 

al de richtdatums meegeven. De exacte datums zijn nog onder 
voorbehoud maar we gaan sowieso op kamp in deze periode. Van 

zodra alle datums helemaal vastliggen, communiceren we weer 
via alle kanalen! 
 

  

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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Dromenland in zicht! 

 
Dit jaar varen we mee op een fantastisch inlevingsschip, op zoek 

naar ons eigen dromenland. Zorgeloos op verkenning naar het 
magische gouden randje van scouting. 

 

Scouts en gidsen. Speelse durvers en dappere dromers. Samen 
brengen we onze fantasie tot leven en worden grootse dromen 

plots onvergetelijke verhalen. Voor iedereen anders, maar nooit 
ver weg. Zo roepen we samen of alleen: dromenland in zicht! 
 

Geen droom is te gek, te groot, te vergezocht. 

Bedenk wat je als leidingsploeg, tak, groep, scout of gids wil 

bereiken. Alles kan. Kleur eens buiten de lijntjes en laat tradities 
geen obstakels zijn voor nieuwe ideeën. Zo kan je beginnen 

dromen als individu, maar ook als groep. Luister naar elkaar want 

elke droom telt. 
 

Laat dromen niet gewoon dromen blijven. 

Werk ernaartoe! Test ideeën uit! Wat is de meest zotte en 

fantasierijke manier om jullie droom te laten uitkomen? Probeer 
het eens! De scouts is een ideale oefenruimte om te 
experimenteren. 
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Fantasie? Meer is meer. 

... het brengt je van wolkenkastelen naar wolvenlegers. Het is de 

choco op onze kampboterham die alles dat tikkeltje 
onvergetelijker maakt. Op zoek naar de magie. Met alledaags 

materiaal en een beetje inventiviteit gaan de poorten naar elke 
fantasiewereld open. Zo wordt elke klassieker een unieke 
ervaring, zelfs voor de doorwinterde scout of gids. 

 

Ongeremd knoeien en groeien. 

Lerend en fantaserend onze talenten ontdekken. Maar ook 
grandioos verliezen en nieuwe vriendschappen verkennen. Zo 

wordt spel meer dan spelen alleen. Stap uit je comfortzone en 

tuimel de fantasiewereld in. Daar wachten onverwacht 
wonderlijke avonturen. Al spelend verliezen kinderen en jongeren 

zichzelf in een zorgeloze droomwereld. 
 

Verhalen brengen onze eigen ideeën tot leven. 

Ze rollen de rode loper uit naar een onbegrensde droom- of 

fantasiewereld. We vergroten de inleving nog meer als we samen 
met de leden nieuwe verhalen bedenken. En verder dan dat! We 
vertellen niet enkel verhalen, we creëren ze! 

 

Scouts en gidsen, blikken vooruit: er is Dromenland in zicht! 
 

 

 

© Scouts & Gidsen Vlaanderen 
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Afscheidnemende leiding 

Met spijt in het hart nemen we ook dit jaar afscheid van 6 toppers 

van formaat: Anke, Mander, Rune, Tuur, Hanne & Thomas. 

 
We willen langs deze weg onze afscheidnemende leiding nogmaals 
bedanken voor hun fantastische scoutscarrière en hen succes 

wensen in alles wat ze gaan doen! 

 
Op de volgende pagina’s kunnen jullie nog wat leuke parodietjes 

van Jinco-klassiekers lezen om hen te eren. Geniet ervan! 
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Anke 
 

♪ Jan Smit - Leef Nu Het Kan ♪ 

 
 

Wij gaan nu verdwalen en vooral ook heel hard balen 
Want na heel veel mooie jaren is haar scoutstijd nu voorbij 

'K heb ze net op tijd zien komen 

Was weer half aan het dromen na een lange nacht, aha 
 

Schlagers zingen ergens in een kroegje verderop 
Want toen ons Anke was geweest, was het elke keer een feest 

Op de scouts weer aangekomen zag ik door haar lach de bomen 

en het bos niet meer, aha 
 

Waar dat ze ook komt, daar sloeg ze iedereen verstomd 

door mooi te dansen en vele praatjes te slaan 
De lieve meid verdient een speech en dat is zeker niet voor niets 

Gezellige Kraanvogel, 't is tijd om weer te gaan 
 

Ze leeft nu het kan, praat met Jan en alleman 

Plukt de dag, is paraat, laat zien dat ze bestaat 
Ze houdt van de scouts en de scouts die houdt van haar 

Ga eruit, zeg het voort zodat iedereen het hoort 
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Mander 
 

♪ Bizzey - Drup ♪ 

 
 

Ey, weet je wat er is gebeurd? (Nah) 
De scouts is niet hetzelfde deze dagen (Skrrt) 

Want onze Mander is gestopt deze dagen 

Het wordt nu wat anders deze dagen (Esketit) 
Mander, we gaan je missen (Ja) 

Vooral hoe je anderen kon dissen (Nah) 
Ik vind het nice als je lacht (Ey, ey, ey) 

Uw mopkes zijn meer waard dan de nacht (Wow) 

Uitslapen voor die avond-naar-Breda-sessie 
Het kan je aan, ik ga het geven in je visie 
Ondeugende Agame, heb geen illusie: (Ja) 

Meisjes kakken ook, en ja je riekt die 
 

Je was er altijd bij, op elke grote wei 
En weet nog hoe je zei: “ik laat het regenen” 

Drup, drup, drup, drup, drup, laat het regenen 

Drup, drup, drup, drup, drup, laat het regenen 
Je was er altijd bij, op elke grote wei 

En weet nog hoe je zei: “ik laat het regenen” 

Drup, drup, drup, drup, drup, laat het regenen 
Drup, drup, drup, drup, drup, laat het regenen 
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Rune 
 

♪ Vinzzent - Dromendans ♪ 

 
 

Soms zit het even tegen 
Maar dan kom je Boenie tegen 

Met haar een plaatje slagen 

Dan heb je niets te klagen 
Dan ga je weer opfleuren 

En gaat iets moois gebeuren 
De wereld kan zo mooi zijn 
Al was ’t haar laatste jaartje 

Je bent altijd welkom, lief Zeepaardje 
 

Danst zij met mij 

Dan dansen wij 
Ons samen blij 

Alsof we zweven door de lucht 
Een dromendans op wolken 

Dus pak haar hand 

En dans van hier tot dromenland 
We gaan haar missen na haar laatste jaar 
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Tuur 
 

♪ De Strangers - Jantje Zag Eens Pruimen Hangen ♪ 

 
 

In den tijd dat ons klein Tuurke de KLJ is ingegaan 
Dan zei hij heel spontaan 

Ik geef iets anders nu een kans 

Want da is hier gîen avance 
En ge kont em goe verstaan 

 
En oemdatte Scouts van Ravels er altijd hee mogen zijn 

Zong hij steeds hetzelfde lieke want hij vond het er zo fijn: 

 
Artuur zag eens pruimen hangen 
Mie Katoen komt morgennoen 

Wat groeit er in mijnen hof 
Antoinet wie heeft den bal 

Draaid 'oe w' eens om dan weet 't al 
Draaid 'u om dan weet ’t al 
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Hanne 
 

♪ Clouseau - Anne ♪ 

 
 

Hanne, als we jou zien zijn we niet meer bij te sturen. 
Hanne, onze momenten zouden eeuwig moeten blijven duren. 

 

Zondagnamiddag, dan was jij te vinden op de scouts. 
Steeds voorbereid en dat is waar iedereen van houdt. 

Nen echte Vandooren, dat zie je al van ver. 
En wij gaan jou missen, want jij bent voor ons ster. 

 

Hanne, als we jou zien zijn we niet meer bij te sturen. 
Hanne, onze momenten zouden eeuwig moeten blijven duren. 

 

Met jou in de leiding voelde niemand zich ooit alleen. 
Je was de mama, want je zorgde voor iedereen. 

Want het is zondag, en dan was je op dreef. 
Dus recht van den bakker reed jij naar ons keer op keer. 
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Thomas 
 

♪ Paul Severs - Zeg 'ns meisje ♪ 

 
 

Zeg eens Picknick 
waar ga jij vanavond heen 

zeg eens Picknick ben je zo alleen 

zeg eens Picknick ik heb een idee 
(Dam-dam-dam dam-dam-di-doe-bie-doe-bie) 

 
Zeg eens Picknick 

Gij waar echt nen toffe pee 

Ge bracht altijd gezelligheid voor twee 
zeg eens Picknick 
Ge bent ne kadee 

 
We leerden je hier kennen 

Met de kapoenen aan het rennen 
en dat deed je echt met heel je hart 

je was niet verlegen 

niemand houdt je tegen 
Op je gezicht steeds een lach 

Je probeerde iedereen 

steeds te amuseren 
elke dag 
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Kapoenenkamp 

 
 

Lieve kapoentjes, 
 
Na een jaar vol corona en binnen zitten was het zo fijn om samen 

nog eens op kamp te kunnen gaan. En wat hebben we ervan 
genoten! 

 

In tenten slapen, gekke spelletjes spelen, onze ontvoerde leider 
bevrijden van de dieven, stadsspel in Scherpenheuvel, samen 

gaan zwemmen… Het was allemaal super plezant! 
 

Vol trots behaalden de kapoenen allemaal hun legerdiploma en 

dat hebben ze verdiend ook. Ze hebben bewezen dat ze allemaal 
hun mannetje/vrouwtje kunnen staan, maar ook dat ze kunnen 
samenwerken als 1 grote groep. Hierna vinden jullie nog een 

terugblik van ons fantastische kamp.  
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Maandag 26 juli  

Na lang aftellen was het eindelijk zover, samen met onze 

kapoenen op kamp vertrekken! ’s Morgensvroeg stond de leiding 
klaar om iedereen op de wei in Tielt-Winge te ontvangen. Voor 

vele kapoentjes was het de eerste keer dat ze zo lang weg van 
huis zouden zijn. Maar nog spannender… voor de meeste 
kapoenen was het de eerste keer dat ze in een grote tent zouden 

slapen. Vol enthousiasme en een beetje spanning kwam iedereen 

goed aan in hun beste legeroutfit. De tenten werden verdeeld en 

al snel stonden de veldbedjes op hun plaats. We konden niet 
wachten om aan al die leuke activiteiten te beginnen! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Na een rondleiding op het 

kampterrein werd er een 
spel gespeeld waarbij onze 

kapoenen moesten 

bewijzen dat ze als echte 
legermannen en -vrouwen 
zich goed kunnen 

oriënteren. Aan de hand 

van een kaart moesten ze 
zich naar allerlei plaatsen 

op het terrein begeven om 
opdrachtjes te volbrengen. 

Wat konden we dat goed! 

Na een heerlijk avondmaal deden we nog enkele gekke spelletjes. 
Wie kon nu weer het langst zijn schoen op zijn hoofd houden?  
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Dinsdag 27 juli 

Vandaag moesten onze kapoenen 

bewijzen dat ze hun legerdiploma 
wel echt verdienen. De dag begon 

met een laddercompetitie om 
erachter te komen wie nu eigenlijk 
de sterkste soldaat is van de groep. 

Er werden vele gekke battles 

gevoerd en de winnaar mocht 

telkens een trapje naar boven. De 
allergekste battle was toch wel die 
met de marshmallows! Wie kon nu 

weer de meeste marshmallows in 

zijn mond proppen? Op deze foto te 
zien waren dat er toch al heel wat!  

 
Die namiddag maakten we een 
tochtje naar het bos, want op een echt legerkamp kan toch geen 

stratego ontbreken? De strijd om de vlag werd gestreden en 
iedereen deed enthousiast mee! De tijd vloog en voor we het 

wisten was het alweer avond. Na enkele rustige spelletjes was het 
alweer tijd om naar dromenland te vertrekken.  

 

 
Woensdag 28 juli 

In de voormiddag begonnen we met een verre pijlentocht.  

Aangezien het heel belangrijk is dat een echte soldaat niet 

alleen de weg maar ook elkaar overal kan terugvinden. 

We trokken zowel door het dorp als door de weilanden rondom 

ons kampterrein. We merkten direct dat dit geen probleem was 

voor de kapoenen. Ze hebben deze missie zonder problemen 
voltooid. 

 

In de namiddag vertrokken we met de auto richting 

Scherpenheuvel. Nu dat we zeker wisten dat de kapoenen de 

weg kunnen vinden in een dorp waren ze klaar voor de stad. 

Hier deden we een fotozoektocht rondom de basiliek. 

Ze vonden zonder problemen elke foto. 



 KAPOENEN 

 

  26 

Nu ze alle missies hebben voltooid 

gedurende heel het kamp, hadden de 

kapoenen bewezen dat ze echte 

volwaardige soldaten waren en echt 
wel thuis hoorden in de landmacht.  

 

Na het eten was het al direct tijd voor 

de diploma-uitreiking. Nadat alle 

kapoenen hun diploma hadden 

ontvangen, kregen ze een brief van 

een kookouder waarin stond dat één 

van de leiding werd ontvoerd tijdens 

het voorbereiden van de volgende dag. 
 

Na dit nieuws gehoord te krijgen, wisten ze direct dat ze de 

leider moesten gaan bevrijden. Met hun nieuw geleerde 

technieken gingen ze vlot op pad. Toen ze eenmaal aankwamen 

bij het bandieten kamp waren de bandieten aan het slapen en 

konden ze zonder problemen hun leider bevrijden. Na deze 

drukken dag waar we allemaal uitgeput en gingen we slapen. 

 
Donderdag 29 Juli 

Elk jaar op kamp hebben wij een groepsdag. In de voormiddag 

vertrokken we met de auto naar Leuven waar wij met alle 

takken leuke groepsspelletjes speelden. Ook al waren het heel 

toffe groepsspelletjes, uiteindelijk kon iedereen alleen maar 

nadenken over wat we gingen doen in de namiddag… We 

gingen in de namiddag zwemmen! 

 

Na een korte zwemtest waren we klaar voor van de vette 

glijbaan te gaan. Naast de glijbaan was er ook nog een snelle 
wildwaterbaan aanwezig. Waar sommigen zelfs 20 toertjes in 

hebben gedaan. Van al dat zwemmen was iedereen supermoe 

en klaar om terug naar de kampplaats te gaan.  

 

‘s Avonds aten we nog echte scoutsstoemp. Na onze buikjes 

helemaal vol gegeten te hebben, speelden we nog enkele 

spelletjes en gingen we op tijd slapen. 
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Vrijdag 30 juli 

De laatste volledige dag op scoutskamp is aangebroken. We 
beginnen de dag met het sprokkelen van hout, de kapoenen 

helpen flink mee en zorgen er mee voor dat we genoeg hout 

hebben voor het kampvuur deze avond. Dit is voor vele 

kapoenen het eerste kampvuur, spannend! 

 

Maar we sprokkelen niet enkel hout voor het kampvuur, als 

men kampvuur zegt dan zegt men ook een actje! De kapoenen 

maken van de dag gebruik om de dansjes en mopjes goed in te 

oefenen. 

 
Van al dat oefenen beginnen onze buikjes al te rammelen, 

gelukkig hebben de kookouders de BBQ al aangestoken en de 

groentjes al gesneden. Smullen maar!  

 

Na de BBQ is het zover, met gezonde zenuwen staan we met 

alle kapoenen aan het kampvuur klaar om te dansen op het 

liedje ‘Mooi zo’ van Jan Smit, Gert Verhust en James Cooke. 

Wat kunnen ze goed dansen! Het was ook heel leuk om naar de 

actjes van de andere takken te kijken. 
 

We eindigen de avond met het welgekende avondlied, dit 

konden de kapoenen al goed mee zingen seg! Nu is het tijd om 

rustig in ons bedje te kruipen… voor de laatste keer van dit 

ontzettend leuke kamp.  

 

 
Zaterdag 31 juli 

De kapoenen ontwaken voor de laatste keer in de tent. We 

beginnen al direct met de koffers te maken, de bedjes af te 

breken en papiertjes te rapen om een terrein terug proper te 

krijgen. Wat helpen de kapoenen goed mee! We spelen nog een 

paar kleine spelletjes terwijl we wachten tot de ouders de 

kapoentjes terug komen ophalen, moe maar voldaan! Bedankt 

voor het fijne kamp en tot in september!  
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Nieuwe kapoenenleiding 

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 supertoffe 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- 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 
weer een speciaal jaar worden omwille van corona. Voorlopig 
gaan de scoutsactiviteiten wel normaal door en we hopen dat dit 

zo blijft natuurlijk!  
 

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 onwijs toffe kapoenenleiding, 

(die je leert kennen op de volgende pagina’s, spannend...)  
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Drakentemmer Dries 

Leeftijd: 21 

Totem: Avontuurlijke 

Monniksrob 

Hobby’s: Scouts, 

muurklimmen en draken 

temmen natuurlijk 

Leukste scoutsactiviteit: 

Alles waar je moe van wordt. 

       

Grootste droom: Een wereld 

waar mensen en draken in 

vrede samenleven. 

Mijn grootste avontuur: 

Overnachten in een donkere, 

verlaten berghut in Tsjechië. 

Levensmotto: Je kan alles 

tot het tegendeel bewezen is. 

Beste mop: Hoe schiet jij 

een ezel dood?  -- Draai je geweer gewoon om. 

 

Lantaarnpaal Louise 

Leeftijd: 20 

Totem: Volhardend Stokstaartje 

Hobby’s: Scouts, tennis en licht geven. 

Leukste scoutsactiviteit: ontrouwe hond!! 

Grootste droom: Dat de straten ooit uit 

discolantaarnpalen bestaan!! 

Mijn grootste avontuur: Dat ik ieder jaar 

opnieuw weer licht geef aan Sinterklaas en 

zijn roetpieten!         

Levensmotto: Blijf jezelf, er zijn anderen 

genoeg. 

Beste mop: Waarom heeft een kale man 

altijd liefdesverdriet? --- Hij mist haar!!  
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Yogalerares Yari 

Leeftijd: 20 

Totem: Verrassende 

stekelstaarteekhoorn 

Hobby’s: Scouts, fitte bij 

Focus en yogales geven 

Leukste scoutsactiviteit: 

Rode letter 

Grootste droom: Yogales 

geven aan echte 

beroemdheden zoals Lady 

Gaga, Selena Gomez, Pommelien Thijs, Camille Dhont, ... 

Mijn grootste avontuur: Een yogales volgen bij het regenwoud 

van Costa Rica. 

Levensmotto: Het leven is als een curryworst, je moet hem zelf 

speciaal maken.     

Beste mop: Een cowboy gaat naar de kapper. Na een uurtje 

komt hij buiten en wat denk je? Pony weg. 

 

Kabouter Kato 

Leeftijd: 18 

Totem: Speelse slechtvalk 

Hobby’s: Scouts, tennissen en 

spelen met de andere 

kaboutertjes 

Leukste scoutsactiviteit: 

pleinspelletjes  

Grootste droom: Een keer 

afspreken met kabouter klus 

Mijn grootste avontuur: 

weglopen van een stier  

Levensmotto: trek iets positief 

aan, da past altijd 

Beste mop: Waarom lacht een 

kaboutertje altijd tijdens het 

voetballen? ~ Het gras kietelt onder hun oksels  
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Yoghurtliefhebber 

Yannick 

Leeftijd: 19 

Totem: Sfeervolle wasbeer 

Hobby’s: Scouts, voetbal en 

naar de winkel gaan voor 

yoghurt. 

Leukste scoutsactiviteit: 

om ter meeste eten 

Grootste droom: Mijn eigen 

yoghurtmachine hebben. 

Mijn grootste avontuur: Het wereldrecord yoghurt eten hebben 

gehaald.  

Levensmotto: Als je door hel gaat, blijf gaan! 

Beste mop: Een man was aan het wandelen. Een andere man 

roept: “Stop je verliest iets!” De ene man stopt en vraagt zit af 

wat waarop de 2de man reageert: “Je snelheid!” 

 

 

Feetje Fien 

Leeftijd: 18 

Totem: Behulpzame Lassie 

Hobby’s: Tennis, Scouts, toveren en 

lekker rondvliegen door de Ravelse 

bossen! 

Leukste scoutsactiviteit: 

Pleinspelletjes       

Grootste droom: Ooit bij de feetjes 

van Winx Club mogen horen! 

Mijn grootste avontuur: Skydiven 

in Texel.  

Levensmotto: Het zit in de kleine 

dingen… 

Beste mop:  Er zwemmen twee 

vissen in de zee, zegt de ene tegen de andere: ‘Ik heb koud, ik ga 

eruit.’ 
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Kw’keskamp 

Heyhoplahoi beste 

kawellen! 

 
Zoals jullie je nog wel 
kunnen herinneren was 

het ook dit jaar super 

leuk op kamp en op onze 
legerbasis in Tielt-Winge! 

Hier is nog een dagboek 
van alles wat we op kamp 
hebben gedaan zo 

kunnen jullie er nog eens 
over kunnen dromen.  

Wij vonden het een bangelijk jaar en we hopen jullie ook ;)  
 
Met kei enthousiaste supertoffe leuke groetjes, 

Merel, Eva, Yari, Paulien, Hanne, Daan, Vincent en Ferre 
 
 

24/07/2021 

De Kw’kes kwamen rond de middag aan op het kampterrein van 

boer Hans in Tielt-Winge. Nadat ze hun ouders uitgezwaaid 
hadden, begonnen ze hun kamp met het opstellen van hun bed 
en het installeren van alle spullen. Eenmaal de jongenstent en 2 

de meisjestenten opgesteld waren, kregen de Kw’kes een 
rondleiding op het kampterrein van hun leiding. De Kw’kes staken 

nog snel een lekkere boterham binnen en dan kon het kamp echt 
beginnen. Er stonden namelijk heel de dag toelatingsproeven van 
het leger op de planning. Aan de hand van marcheren, groeten, 

doorzettingsvermogen, karakter en de juiste mentaliteit maakten 
de Kw’kes kennis met het temparament van de zeemacht.  
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25/07/2021 

Nadat de eerste nacht gepasseerd was, 

begonnen we de nieuwe dag met een 
goed ontbijtje. Eenmaal gegeten, starten 

we de voormiddag met een smokkelspel. 
Aan de hand van dit smokkelspel gingen 
de Kw’kes hun teamgeest opbouwen. Dit 

is een belangrijke eigenschap waar de 

zeemacht gebruik van maakt. In de 

namiddag werden we tijdens onze 
waterspelletjes gefotografeerd door 
Scouts en Gidsen Vlaanderen. 

 

26/07/2021 

We begonnen onze dag met een stevige wandeling richting 
Scherpenheuvel. Tijdens de tocht namen we korte pauzes en 
speelden we ondertussen een aantal pleinspelen om de sfeer er in 

te houden. Eenmaal aangekomen 
genoten we van onze lekkere lunch, 

waarna we aan het echt werk 
begonnen: een super tof dorpsspel! 
Wij hebben Scherpenheuvel op een 

speelse manier ontdekt door de 
verschillende opdrachten te vinden 
en te volbrengen. Dit was zonder 

twijfel onze sportiefste dag!  
 
 

28/07/2021 

Nadat iedereen super vrolijk wakker werd 

mochten de kw’kes zich eindelijk verkleden in 
ons thema “de zeemacht”. Na ons heerlijk 

ontbijt gingen we een supertof spel spelen, 
namelijk cluedo. Er had een moord 
plaatsgevonden, maar niemand wist van iets. 

Gelukkig waren de kw’kes dolenthousiast om 
dit mysterie uit te dokteren. Na even zoeken 

wisten ze al waar de moord gebeurd was. Het 

dek was de crime scene.  
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Na enkele tips hadden ze ook al een verdachten aangeduid, dit 

was kwartiermeester Peeters. Uiteindelijk moesten ze nog te 

weten komen hoe de moord gepleegd was. Na enkele tips waren 
ze ook zeker van het moordwapen…de moord werd met een 

verrekijker gepleegd. Alles werd duidelijk, kwartiermeester 
Peeters had op het dek iemand vermoord met een verrekijker. 

 

Toen was het wel tijd om onze hongerige buikjes terug te vullen. 
Na een korte platte rust gingen we naar het bos voor een 

superleuk spel. In het bos speelde we een aantal estafettes tegen 
elkaar en wie won, kreeg een kaartje waar je macht mee konden 
verkrijgen. Iedereen had zo goed gespeeld, dus vonden wij dat 

we die avond een verkleedfeestje verdienden. Na heel wat 
gedans, gelach, gepraat was het nu echt tijd om te gaan slapen. 
 

  

29/07/2021 

Zoals elk jaar deden we weer een groepsdag. We reden ‘s 
ochtends vroeg al naar het zwembad in Leuven, het was een 

sportoase. In de voormiddag deden we wat leuke scouts spelletjes 
zoals dikke Bertha, kat en muis,.. Nadat we onze lekkere 
boterhammen hadden opgegeten, mochten we eindelijk het 

zwembad binnen. Iedereen was snel omgekleed en klaar om het 
zwembad in te duiken…dachten we toch. Uit veiligheid hebben 
een aantal kapoenen en kw’kes even hun zwemkunsten mogen 

laten zien zodat de redders wel echt zeker waren dat iedereen 
kon zwemmen. Gelukkig zijn alle kawellen echte zwemhazen en 

mochten we binnen in het zwembad. Er 

was een mega groot zwembad waar je 
van een hoge duikplank in kon springen. 

Ook waren er natuurlijk glijbanen, die 
waren echt super cool. Na al dat 

zwemmen en ravotten in het water was 

iedereen moe en op de terugrit vielen de 
oogjes dan ook snel dicht. Dat kan alleen 
betekenen dat het geslaagde dag was! 
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30/07/2021 

De kw'kes werden 's ochtends wakker met een opgewekt gevoel. 

Het was namelijk kampvuur 's avonds en ze stonden te springen 
om hun actjes voor te bereiden. Na ons overheerlijke ontbijt was 

het tijd om de groepsact voor te bereiden. De oudste leden leerde 
de leiding en de overige leden een dansje op het lied "choco 
choco". Vervolgens kregen de leden de tijd om in groepjes een 

actje voor te bereiden. In de namiddag hielpen we de oudere 

takken met hout sprokkelen en daarna oefende we nog eens onze 

groepsact. Na het avond eten was het zover! Het kampvuur was 
aangebroken. We danste, juichte, zwegen, dronken, aten, 
acteerde en deden nog zoveel meer, maar eindigen deden we met 

het avondlied. Wat was me dat toch een top dag! 

 
 

31/07/2021 

De laatste dag was aangebroken. 

Er stond niet veel op de planning 
want de kw'kes moesten 

vertrekken om 11u 's ochtends. 
Na een geweldig ontbijt was het 
tijd om de valiezen in te pakken. 

Vervolgens gaven we nog een 
laatste groepsknuffel en namen 
we afscheid van elkaar. Wat gaat de leiding jullie toch missen. 

Het was voor ons een geweldig kamp en we hebben ons super 
hard geamuseerd. We hopen dat jullie je ook geamuseerd hebben 
en hopelijk zien we iedereen volgend jaar terug op de eerste 

activiteit. 
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Nieuwe kw’kesleiding 

Vanaf 19 september gaat er een gloednieuw programma van start 

waarbij content creators elke week zondag afspreken aan de 

scoutslokalen van Ravels. Alle zes namen van de bekende 
influencers die meedoen, worden hieronder bekendgemaakt. 
 

Paulien Bols, Hendrik ‘Henk’ Seurinck, Dries Janse, Eva Dierckx, 

Vincent Verschueren en Kato Van Criekinge. Deze zes influencers 
zijn de gelukkigen die samen avonturen gaan beleven in ‘The 

Social House‘, een nieuw programma van Kw’kes Scouts Ravels. 
 

Big Brother 2.0? 

Op de scoutsterreinen, die ze elke week zondag bezoeken, leven 
de influencers samen, krijgen ze gasten – de zogenaamde kw’kes 

– over de vloer, doen ze challenges en creëren ze content. Het 
format doet ons denken aan ‘Big Brother’, maar er zijn uiteraard 

wel wat verschillen met dat programma. 

 
Zo zijn de bewoners van ‘The Social House’ al bekend, gaat het 

enkel om jongeren én mogen ze wel hun smartphone blijven 
gebruiken om foto’s en video’s te maken én dus ook gewoon 
content blijven maken voor hun eigen socials. Zo kan de 

buitenwereld zien welke zotte dingen de kw’kes en leiding 
allemaal wel doen! Volgens Eva Dierckx is The Social House ook 
‘veel cooler‘ dan ‘Big Brother’. Volgens Dries Janse ‘staat 

positiviteit heel centraal’ in het huis. 
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Naam: Paulien Bols 

Bijnaam: Paula 

Influencer: Eetfluencer 

Populaire Content: 

“Zo bak je een ei.” 

Aantal jaar leiding: 3de jaar 

Leeftijd: 20 jaar 

Hobby’s: Scouts & lekker 

eten 

Lievelingseten: Lasagne 

Vouwer of Propper: Propper 

Totem: Uitbundige Pauw 

 

 

Naam: Hendrik Seurinck 

Bijnaam: Henk 

Influencer: Foto-influencer 

Populaire Content: Hoe maak 

je de beste communiefoto’s? 

Aantal jaar leiding: 6de jaar 

Leeftijd: 22 jaar 

Hobby’s: Scouts, 

communiefoto’s laten maken & 

video’s van CEMI kijken 

Lievelingseten: Scoutsstoemp  

Vouwer of Propper: Vouwer 

Totem: Intelligente Kea 
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Naam: Dries Janse 

Bijnaam: Djaans 

Influencer: Carfluencer                

Populaire content: Met deze 

truc kan jij een Fiat 500 kopen! 

Aantal jaar leiding: 6de jaar 

Leeftijd: 23 jaar 

Hobby’s: Scouts, koersen en 

met de auto cruisen in Monaco  

Lievelingseten: Mosselen 

Vouwer of Propper: Vouwer 

Totem: Bedachtzame Pony  

 

Naam: Eva Dierckx 

Bijnaam: / 

Influencer: Make-up 

influencer 

Populaire Content: Glitters 

Aantal jaar leiding: 3de jaar 

Leeftijd: 20 jaar 

Hobby’s: Supercoole make-up 

video’s maken voor YouTube 

en scouts   

Lievelingseten: Pizza 

Vouwer of Propper: Vouwer 

Totem: Standvastige 

Chimpansee 
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Naam: Vincent Verschueren 

Bijnaam: Vlindem 

Influencer: Fifa 21 YouTuber 

Populaire Content: Team Of 

The Year Pack Opening 

Aantal jaar leiding: 6de jaar 

Leeftijd: 22 jaar 

Hobby’s: Anderlecht 

Supporter 

Lievelingseten: Scoutsstoemp 

Vouwer of Propper: Vouwer 

Totem: Volharde Boxer 

 

Naam: Kato Van Criekinge 

Bijnaam: Koi(ra) 

Influencer: Plantfluencer 

Populaire Content: 

De avocado: van pit tot plant 

Aantal jaar leiding: 4de jaar 

Leeftijd: 21 jaar 

Hobby’s: Planten verzorgen 

en er filmpjes over te maken 

en scouts natuurlijk ☺ ☺ 

Lievelingseten: Pastaaa  

Vouwer of Propper: Vouwer 

Totem: Opgewekte 

Staartmees
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Zoek de 8 verschillen 
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Kan jij de scout naar de tent brengen?  
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Vind jij de woorden die in het rooster staan? 
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Jonggiverkamp 

Dag 1: het vertrek 

Zoals de scoutstraditie het al jaren 

dicteert was het op 21 juli weer tijd 
voor de jonggivers om met hun 

fietske op kamp te vertrekken. 
Vroeg in de ochtend verzamelden we 

met alle jonggivers op ons schone 

kerkplein om daar onze ouders uit te 
zwaaien. Toen uiteindelijk iedereen 
(al dan niet op tijd, kuch Yannick 

kuch!) aangekomen was werd er nog 

een groepsfoto genomen en toen 
was het tijd om te vertrekken.  

We zagen het ene knooppunt na het 
ander en zo kwamen we langzaam 

dichter in de buurt van Tielt-Winge. 

Onderweg kwamen we veel andere groepen tegen (miauw 
miauw), maar ook een aantal stevige heuvels. Toen we dichter in 

de buurt kwamen van onze kampplaats werden we niet gespaard 
en bleven de heuvels steeds komen. Gelukkig geraakte iedereen 
tot boven, en uiteindelijk was daar de laatste heuvel! De jongens 

hadden nog energie genoeg voor een race tijdens de laatste 
kilometers, en uiteindelijk mocht Warre zich winnaar kronen! Hij 
nam de eerste gele trui (ai, fluovest) van het kamp en heeft deze 

lang mogen vasthouden.  
 

Toen we aankwamen konden we uitrusten en ons eindelijk 
installeren voor onze eerste nacht. Nadat iedereen zijn spullen in 
de grote tent had geïnstalleerd begonnen we al aan onze sjorring. 

Na eventjes overleggen werd er besloten om onze tenten in de 
lucht te sjorren, dat zou wel van pas komen tijdens deze typisch 

‘Belgische zomer’. Aangezien onze containers niet op het terrein 

waren geraakt moesten we extra ver lopen voor onze balken. 
Gelukkig doen jonggivers niets liever dan balken dragen, dus 

moest de leiding ook niet zagen om dit te doen      . Na het eten 

was het tijd om nog een aantal rustige spelletjes te spelen, en 

toen was het al weer tijd om te gaan slapen.  
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Dag 2: sjorren 

De volgende dag stond er sjorren op de planning. Aangezien we 

een ambitieuze sjorring hadden gekozen moesten we stevig 
doorwerken. Het bovenste platform was vooral werk voor de 

leiding en een aantal sterke jogi’s, maar toen er lager moest 
worden gesjord schoten de meeste jonggivers wel in actie. Ook de 
jogi’s die het verleerd waren of die het nog nooit hadden geleerd 

waren tegen het einde (soort van) vlot aan het meewerken.  

Uiteindelijk waren we tot laat bezig, maar op het einde van de 

dag stonden er wel 2 tenten recht: eentje op zo’n 2,5-3m en 
eentje op 1,5-2m. Nadat iedereen zich had geïnstalleerd duurde 
het niet lang voordat iedereen te slapen lag.  

 
 

Dag 3: survival 

Het was tijd voor de survivaldag! Nadat iedereen op een 
bijpassende leger-manier wakker was gemaakt werden er 

patrouilles gevormd. Iedere patrouille kreeg 1 brood, de rest 
konden jullie verdienen met spelletjes. Na de eerste opdrachten 

was het tijd voor het ontbijt. De ene groep had al wat meer 

verdiend dan de andere, dus konden zij wat beter eten. Na het 
ontbijt was het tijd voor een Razzia natuurlijk, want de leiding 

moet ook snoepen doorheen het kamp      . ’s Middags kregen de 

patrouilles de keuze om ‘apenoren’ te kopen. Enkel de patrouille 

van Fien koos hiervoor, wat zorgde voor heel wat jaloerse blikken 
tijdens het eten.  
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Hierdoor was er in de namiddag genoeg motivatie om hard mee 
te spelen waardoor iedereen goed kon eten ’s avonds. Uiteraard 

moet een echte militair zelf z’n eten kunnen koken. Daarom 

kregen alle patrouilles hun eigen vuurtje, kookgerief en eten om 
zelf klaar te maken. Het avondeten was wraps met vlees. Niet 

iedereen had heel het kookgebeuren onder de knie, maar met wat 
dirigeren van de leiding en de oudere jonggivers waren de taken 

snel verdeeld en kon het koken beginnen. Omdat iedereen goed 

had meegespeeld doorheen de dag waren op het einde van de 
avond alle buikjes goed vol. In de tussentijd hebben een aantal 

leiding ook de sjorring afgemaakt en kon nu iedereen in hun 
tenten daarop slapen. Wat een dag! 
 

 

Dag 4: Leuven 

Gelukkig konden we dit jaar weer op 3daagse vertrekken! We 
waren nog maar net vertrokken of het ging al weer bergop, om 
uiteindelijk uit te komen bij de bekende ‘Vlooibergtoren’ 

(VOORZICHTIG OP DE BAAN, HE!). In vergelijking met de eerste 
dag was de fietstocht (miauw miauw) naar Leuven niets, dus niet 

veel later stonden we al in op DE place-to-be: De Oude Markt. 
Vanuit daar mochten jullie de stad op eigen houtje verkennen! ’s 
Avonds konden we nog eventjes weerwolven in de ondergrondse 

garage, en nadien was het tijd om in onze eigen stinkvoetengeur 
te gaan liggen in de keuken. We lagen wat dicht op elkaar, maar 
iedereen was stik kapot, dus het slapen was voor niemand een 

probleem. Het ’s ochtends al heel vroeg wakker worden daarin 
tegen… 

 

 

Dag 5: Mechelen 

Na Leuven vertrokken we naar de volgende stad: Mechelen! Deze 
tocht was zwaarder dan de dag voordien, vooral voor Maud en 

Lena. Gelukkig kon de rest nog wel een soort van recht blijven, 
en uiteindelijk geraakte we dan toch aan onze pittoreske 
slaapplaats. Chance dat we onze fietsen bijhadden, want die 

hadden we wel nodig om de zaal te verkennen. We verbleven 
namelijk in De Loods. Een grote feestzaal met ruimte voor wel 

1000 mensen. Hier konden we dus gelukkig wel iets verder uit 

elkaar liggen dan in Leuven.  
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In Mechelen was het tijd voor de klassieker: het stadsspel! Toen 
de gemiddelde cafébaas en winkelier het beu was om onze jogi’s 

te helpen, vertrokken we met een lading frieten terug naar De 

Loods. Daar hielden we nog flink bal in de stal, hielden de jongens 
nog een korte teambuilding met Nick en hierna was bij iedereen 

wel degelijk hun kaars uit en konden ze goed gaan slapen.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Dag 6: Terug naar de kampplaats 

Onze driedaagse zat er al weer op, en dus was het tijd voor de 

terugrit. Het was wel een hele rit terug en iedereen begon zijn 

slijtage van de driedaagse wel te merken. Gelukkig zijn die 
jonggivers van Scouting Ravels flinke kanjers en zijn ze 

uiteindelijk nog netjes op tijd terug geraakt op de kampplaats. Na 
het middageten konden we (helaas het enigste) bosspel van het 
kamp doen. De jonggivers waren in groepen opgesplitst en 

moesten goed naar de instructies luisteren van Soldaat 

Woestenburg (ja, die jonge zit dus echt int lèger!). Na wat 
verwarde blikken en wat extra uitleg was het uiteindelijk allemaal 

duidelijk en hebben de jonggivers alles gegeven om het beste 
team te zijn.  

Na het avondeten en een rustige avondactiviteit was het tijd voor 

de jonggivers om te gaan slapen… OF TOCH NIET !? Ze gingen 
namelijk een heus nachtspel spelen die nacht (en absoluut 

niemand wist dat natuurlijk…) Waarbij ze in het donker Among Us 
hebben gespeeld. Daarbij kwam Fien opeens een dood konijn 
tegemoet en begon enorm hard te krijsen. Na dat grote 

schrikmomentje was het wel echt tijd voor de jonggivers om te 
gaan slapen… OF TOCH N… jawel, toch wel.  
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Dag 7: Casino & Mariawaken 

Vandaag waren wij eventjes niet meer de jonggivers van Scouting 

Ravels, maar de Scouts En Gidsen van Ravels. Jawel, we gingen 
die dag terug naar onze roots en besloten een gesplitste activiteit 

te houden. De jongens met de mannenleiding en de meisjes met 
de vrouwenleiding. Een verwen-avond met de girls kon natuurlijk 
niet ontbreken op ons kamp. Zo gezegd, zo gedaan. We 

begonnen aan ons schoonheidsritueel met bubbelgum- en magic-

maskertjes. Daarna lakten we elkaars nagels in verschillende 

pastelkleurtjes. Super mooi! Tussendoor deden veel roddels en 
spannende verhalen de ronde. Maar what happens on 

scoutskamp, stays on scoutskamp!       We haalden nadien onze 

maskertjes eraf waarna onze huidjes zacht waren als dat van een 

pasgeboren baby! Helemaal klaar om in onze slaapzakken te 

kruipen voor onze uitgebreide schoonheidsslaap.  
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
De Jongens daarentegen waren geen jongens meer, maar echte 

venten! We deden allemaal onze T-shirts, sokken en schoenen uit 
en gingen allemaal ruige spellen spelen zoals worstelen, rugbyen 
en kegels in de vlaggenmast proberen smijten (ja echt). Daarna 

waren wij allemaal ontzettend vuil natuurlijk, maar echte venten 
hebben geen echte douche nodig. Neenee… wij pakten gewoon de 

tuinslang, trokken onze zwembroeken aan en gingen met z’n allen 
genieten van een lekker verfrissende douche onder de tuinslang! 
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Beetje koud wel, maar dat deed ons helemaal niets! (ai, behalve 
sommige jongens misschien) 

Tijdens het eten (=materiaaldoorgeefuurtje) mochten we voor 

één keer geen bestek gebruiken. We moesten dus alles met onze 
klauwen opeten! Bij de ene ging dat al wel wat vlotter als de 

andere… Daarna was het tijd om onze beste kleren aan te doen 
en een date uit te kiezen. We gingen namelijk een grote 

casinoavond doen! Iedereen zag er stralend uit en met hun date 

konden ze de hele avond genieten van gezellige spelletjes waar ze 
veel geld konden winnen (maar ook verliezen natuurlijk). De 

jogi’s konden daar sjoelbakken, hoger lager, pietjesbakken, 
Jenga, en andere spelletjes spelen. Voor velen was het een heel 
geslaagde avond, voor anderen moesten ze met lege handen naar 

huis omdat ze blijkbaar nog niet goed weten hoe ze verstandig 
met hun geld moeten omgaan. 
 

 
 

Na de casino avond mochten de jonggivers zich voorbereiden op 

een lange nacht Mariawaken! De groep werd verdeeld in 4 shiften 

van elks 3 uur en elke shift moest ervoor zorgen dat ons 
kampvuur deftig aan bleef. Tijdens het Mariawaken konden de 
jonggivers genieten van een rustige babbel met de leiding die af 

en toe langs kwam of van marshmallows die ze in het vuur 

konden opwarmen. Na 12 uur was het succesvol gelukt het 
kampvuur aan te houden en daarmee was het Mariawaken 

volbracht! 
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Dag 8: Groepsdag 

De voorlaatste dag van het kamp was het al weer tijd voor de 

groepsdag. Voor dat we daaraan konden deelnemen moesten we 
eerst nog in Leuven geraken. Gelukkig zag genoeg man het nog 

zitten om te fietsen, dus vertrokken we met de meerderheid van 
de groep aan de laatste fietstrip van ons kamp op een stevig 
tempo! Niet veel later stonden we in Leuven, waar we spelletjes 

speelden met de andere takken en uiteindelijk mochten gaan 

zwemmen! Na het zwemmen gingen we nog een recordje Leuven-

>Tielt-Winge neerzetten. Flauw of niet, uiteindelijk waren we op 
een klein uurtje al weer terug, maar iedereen was wel helemaal 
kapot.  

 

Dag 9: Kampvuur 

De volgende dag was het zover: het enige echte kampvuur! 
Samen zochten we naar een leuk actje. Door liedjes te zingen en 
hierbij een paar leuke dansmoves bij te verzinnen konden we 

duidelijk maken wat voor een leuk kamp we hebben gehad. 
Uiteraard was het actje van de jonggivers het allerbeste! 

 
Spijtig genoeg kon dit geweldig kamp niet blijven duren. Na 10 
dagen zat ons kamp er op in Tielt-Winge. We keerden terug naar 

ons vertrouwde Ravels. Wij hopen jullie in ieder geval terug te 
zien dit jaar om er terug een GE-WEL-DIG jaar van te maken. De 
leiding was heel blij jullie als leden te hebben en zo’n mooi kamp 

te hebben meegemaakt!  
 
xxx Jogileiding 
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Nieuwe jonggiverleiding 

Dag Jonggivers! 

 

Er staat weer een vers avontuurlijk jaar voor de boeg. Een jaar 
vol sjorren, vuur maken, bos- en pleinspelletjes en nog zoveel 
meer. 

 

Met welke leiding jullie dat gaan beleven, lees je hieronder… 
 

Wij, de Toy-Story-jonggiverleiding, hebben er alvast heel veel zin 
in, hopelijk jullie ook! 
 

Groetjessssssssss 
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Naam: Mats 

Podiumnaam: Woody 

Totem: Beheerste Schildpad 

Studies: Industrieel ingenieur 

elektromechanica 

Jaren scouts: 16 

West/East Side: Western 

Lievelingsspeelgoed: Men geweer 

Vouwer of Propper: Vouwer 

Lievelingsknoop: Platte knoop 

Lievelings Toy Story: Toy Story 4 

Lievelingsdier: Mijn paard 

Lievelingseten: Maiskolven 

Mooiste Scoutsherinnering: 

Giverkamp naar Oostenrijk 

Goede Voornemens: Raften want vorig jaar was het niet gelukt 

 

 

Naam: Louis 

Podiumnaam: Buzz Lightyear 

Totem: Avontuurlijke Steenarend 

Studies: Industrieel ingenieur 

elektromechanica 

Jaren scouts: 16 

West/East Side: Eastern 

Lievelingsspeelgoed: Mijn Jetpack 

Vouwer of Propper: Vouwer 

Lievelingsknoop: Paalsteek 

Lievelings Toy Story: Toy Story 3 

Lievelingsdier: Rex de T-Rex 

Lievelingseten: Blitz Menu 

Mooiste scoutsherinnering: 

1ste jaar jinkamp 

Goede Voornemens: Genieten van een bangelijk jaar 
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Naam: Christophe 

Podiumnaam: Emmersoldaat 25 

Totem: Hulpvaardig Penseelaapje 

Studies: Bachelor ICT (Afgestudeerd) 

Jaren scouts: 20 

West/East Side: Eastern 

Lievelingsspeelgoed: LEGO 

Vouwer of Propper: Vouwer 

Lievelingsknoop: 

Alle knopen die ik er nadien weer uit krijg 

Lievelings Toy Story: Serie van Buzz Lightyear 

Lievelingsdier: Egel of schildpad, hangt er vanaf 

of ik mijn haar heb gedaan 

Lievelingseten: Nog steeds bolle met kriekskes ;p 

Mooiste scoutsherinnering: Geen idee, ieder jaar weer nieuwe. 

Goede Voornemens: Dat heb ik niet nodig. 

 

 

Naam: Kato 

Podiumnaam: Bo Biep 

Totem: Vlijtig Winterkoninkje 

Studies: Tandheelkunde 

Jaren scouts: 14 

West/East Side: Western 

Lievelingsspeelgoed: 

Prinsessenkasteel van Playmobil 

Vouwer of Propper: 

Vouwer, zoals de etiquette aangeeft 

Lievelingsknoop: Mastworp 

Lievelings Toy Story: Toy Story 1, de klassieker 

Lievelingsdier: Mijn schoothondje 

Lievelingseten: Koninginnehapje met frietjes 

Mooiste scoutsherinnering: 

Alle kampmomenten 

Goede Voornemens: Er een bangelijk 

scoutskamp van maken met jullie 
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Naam: Lene 

Podiumnaam: Hamm 

Totem: Zachtaardige Blauwe Draak 

Studies: 

Biomedische laboratorium technologie 

Jaren scouts: 13 

West/East Side: Eastern 

Lievelingsspeelgoed: Modder 

Vouwer of Propper: Vouwer 

Lievelingsknoop: Platte knoop 

Lievelings Toy Story: 

Elke film waarin ik mee speel, dus elke film 

Lievelingsdier: Varkens net als ik 

Lievelingseten: Alles 

Mooiste scoutsherinnering: Totemisatie 

Goede Voornemens: Veel spelletjes kunnen spelen 

 

 

Naam: Jasper Rens 

Podiumnaam: Mr. Potato Head 

Totem: Doordachte Bij 

Studies: Industrieel ingenieur 

elektromechanica 

Jaren scouts: 14 

West/East Side: Eastern 

Lievelingsspeelgoed: 

Auto op afstandsbediening 

Vouwer of Propper: Vouwer 

Lievelingsknoop: Paalsteek 

Lievelings Toy Story: Toy Story 3 

Lievelingsdier: Hondje 

Lievelingseten: Goulashsoep 

Mooiste scoutsherinnering: 

Oostenrijkkamp 

Goede Voornemens: 

Het jaar overleven 
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Pioniershoekje 

In deze rubriek kunnen jullie elke Klepper heel wat handige 

knopen, sjorringen, vuurtechnieken, enzovoort… leren kennen.  

Deze Klepper geven we wat tips over trekkersrugzakken. Ideaal 
voor de oudste takken! 
 

Of je nu op tocht of trekkamp vertrekt, voor een weekend of 

veertien dagen, een rugzak komt er meestal wel aan te pas. En 
omdat het niet altijd even aangenaam is om bij plots opkomende 

zondvloed je rugzak helemaal te moeten uitladen om je 
regenponcho te vinden, geven we je hierbij enkele tips. 
 

• Steek alles wat bereikbaar moet zijn tijdens de tocht 

(regenkledij, trui, kaart, kompas, wc-papier, zakmes, 

lunchpakket,… ) op gemakkelijk bereikbare plaatsen zoals de 

zijzakjes of het bovenste deel van je rugzak. 

 

• Steek al wat je gebruikt om te slapen (tent, slaapzak, matje, 

…) onderaan. 

 

• Prop je kleren in ‘foedraaltjes’ (aparte zakjes). Dat bespaart 

plaats en je vindt sneller wat je zoekt. 

 

• Steek zware stukken liefst op 

schouderhoogte en zo dicht mogelijk tegen 

je lichaam, zo komt het zwaartepunt van 

je rugzak zoveel mogelijk overeen met je 

eigen zwaartepunt. Als je zware stukken 

hoger steekt, verlies je je evenwicht. Als je 

ze lager steekt, belast je je heupen teveel 

en hindert de rugzak je bij het stappen. 

Let wel: als je gaat skiën of klimmen met 

een rugzak, dan ligt je zwaartepunt lager 

en moet de zware last dus zo laag mogelijk 

zitten. Test je evenwicht altijd even uit 

voor je aan acrobatische toeren begint. 
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• Hang zo weinig mogelijk aan de buitenkant van je rugzak. 

Anders word je te vaak uit evenwicht gebracht en belast je je 

rug- en beenspieren meer dan nodig. Vermijd ook loshangende 

voorwerpen. Ze kunnen jou en anderen verwonden en ervoor 

zorgen dat je ergens aan blijft haken. Daardoor raak je 

bijvoorbeeld niet op tijd uit de trein of val je op je ‘bakkes’. Je 

slaapmatje en de tentstokken kan je eventueel wel met de 

daarvoor voorziene riempjes aan de buitenkant van de rugzak 

vastmaken. Maar opbergen in de rugzak blijft het beste. 

 

• Vermijd scherpe of harde voorwerpen aan de rugzijde (tenzij je 

je osteopaat wat werk wilt geven) of tegen de rugzakwand 

(tenzij je graag de scheuren in je rugzak laat herstellen). 

 

• Stop alles wat kan lekken of droog moet blijven in waterdichte 

zakjes. Plak ze eventueel dicht met isolatietape zodat je het 

zakje gemakkelijk kan openen en sluiten (het systeem van een 

post-it). 

 

• Laat de verschillende zaken in je rugzak nauw aansluiten zodat 

er geen holtes ontstaan. Elke holte is namelijk verloren plaats 

en kan je evenwicht verstoren. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

© Scouts & Gidsen Vlaanderen
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Nieuwe giverleiding 
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Dag beste givers! 

Het nieuwe scoutsjaar staat weer voor de deur, en dat betekend 

natuurlijk dat er ook weer 4 super toffe, coole, hippe, grappige… 

maar vooral nieuwe leiding voor jullie klaar staan!  

Hieronder vinden jullie de introductie van jullie gloednieuwe 
leiding in geuren en kleuren! Wij hebben alvast zin in een 

spetterend jaar met jullie! 

Groetjes Tom, Merel, Nick en Ferre xoxo 
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Naam: Tom – Ajoena – Van Geldorp 

Leeftijd: 19 jaar 
Aantal jaar leiding: 3de jaar 

Totem: Doordachte Saki 

East/west-side: EAST! 
Favoriete feestschijf: Testament – Lange Frans 
Beste jincoschijf: Eerste sneeuw!! (en ‘gelukkig zijn’) 

Favoriete snack: Vegan bicky burger van Chapeluur <3 

Levensmotto/quote: “Ge kunt ne fazant scheren maar daarmee 

kan em nog ni kaarten.” 
 

 
Naam: Merel - Muilders - Meulders  
Leeftijd: 19 jaar  
Aantal jaar leiding: 2de jaar  

Totem: Vreugdevol Sikahert  
East/west-side: Oost, west, EAST BEST!  
Favoriete feestschijf: Wannabe - Spice Girls  

Favoriete jincoschijf: Maak Me Gek - Gerard Joling  
Favoriete snack: Twijfel tussen bamischijf en berenhap  

Levensmotto/quote: ‘Mij nie bellen.’ 
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Naam: Nick – Michel - Woestenburg  
Leeftijd: 21 jaar  
Aantal jaar leiding: 4de jaar 

Totem: Impulsief Nijlpaard  
East west: East side  
Favorite Feestschijf: Rauwer krijger hem nie gevouwe mashup:  

DJ team wellhard  
Favoriete Jinco schijf: Bro's Before Ho's  

Favoriete snack: Een mandje Deemen  
Levensmoto: "De keel is eenrichtingsverkeer." 
 

 
Naam: Ferre – Fredje - van Leeuwen 
Leeftijd: 22 jaar 

Aantal jaar leiding: 5de jaar 

Totem: Gepassioneerde Kwikstaart 
East/west-side: East-coast till I die 

Favoriete feestschijf: Ronnie Flex - Energie 
Beste jincoschijf: Katastroof – Goesting voor te bleten 

Favoriete snack: Bami 

Levensmotto/quote: "What a time to be alive what a time to 
eat a bamischijf.
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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 

  

Tis ne semmeleer Het is een veelprater 
  

Dabben Met de handen in de grond 
graven 

  

Des niks geköt Dat is nutteloos 
  

Khem een fleuris 
opgeschaard 

Ik heb een verkoudheid 
opgedaan 

  

Van wie zijde gai er ene? Wie zijn jouw (groot)ouders? 
  
Tis een goeike van hart ze 

 
 

Het stoebert 

 
‘k Hoai koai kaarte 
 

‘k Goan burten en een jat 
kaffe drinke meej Maria van 

den Brouwer 
 
Moe, zen de patatten al 

meurrig? 
 

Die sjorring zit mer 

krakkemikkig ineen ze 
 
Kgan pepkes schieten bij 

Paola op Gilsend Foor 

Het is er één met een goed 

hart. 
 

Het waait stof/zand 

 
Ik had slechte kaarten 
 

Ik ga babbelen en een 
koffietje drinken met Maria 

van den Brouwer 
 
Moe, zijn de aardappelen al 

gaar? 
 

Die sjorring zit maar 

gebrekkig in elkaar 
 
Ik ga pijpjes schieten bij 

Paula op Gilseinde Kermis 
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Afscheidswoordje van de leiding 

Het scoutsjaar zit er helaas weer op en het was er een om niet 

snel te vergeten! 

 
We hebben elkaar minder gezien dan anders door de reeds 
gekende reden. De online activiteiten waren niet altijd een succes, 

wat natuurlijk te begrijpen is. We hebben geen leefweek kunnen 

doen, we zijn niet op weekend kunnen gaan enz… Allemaal mega 
gave dingen wat een scoutsjaar, een scoutsjaar maakt… 

 
Gelukkig konden we dan toch last minute op Jinkamp vertrekken 
naar Italië. En wat voor een kamp was me dat! Het Jinkamp heeft 

naar onze mening het hele jaar gered. Het was een kamp dat we 
nooit zullen vergeten en we zijn blij dat we dit met zo’n leuke 

bende hebben kunnen doen! 
 
Wij vonden het een TOP jaar en we zullen jullie zeker missen, 

maar niet getreurd want we gaan elkaar nog veel zien op de 
scouts of in de Rio, afgesproken? 
 
 
 

Kampdagboek 

Zaterdag 17 juli 2021 

We vertrokken op het kerkplein al zeer vroeg,  
want we hadden een hele trip voor de boeg. 

Met de bus naar Charleroi en de vlieger naar Milaan,  

Vervolgens nog een trein en we kwamen in Genua aan. 

We stapten af met de camping bijna in zicht, 
Maar toen gingen voor Lene naar neus de deuren dicht. 
Nog geen kilometer van de zee en meer dan 150 meter hoog,  

Kwamen we op de camping aan, van het zweet al lang niet meer 

droog. 
Even bekomen, en ‘s avonds terug naar beneden, 

Na onze eerste late-night-swim waren we allemaal heel tevreden. 
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Zondag 18 juli 2021 

Vandaag hebben we niet zo veel gedaan, 

Met het geluid van de cicaden zijn we opgestaan 
En na het ontbijt naar het strand gegaan. 

We gingen zwemmen in de zee, 
“Kijk daar, een witte haai! Oh nee!” 
Na enkele uren in het water waren we allemaal verbrand, 

En Yazdan werd gestoken door een kwal in zijn hand. 

’s Avonds kocht Tuur te veel sla  

En volgens Wout zijn wortelen “Tom Waes”, 
Een eerste keer totemiseren deden we erna 
Ten slotte waren we allemaal slaaphaas. 

 
 

Maandag 19 juli 2021 

Het aquarium in Genua, daar gingen we heen. 
We deden dat met de trein en niet te been. 

Een zeekoe, dansende roggen en een monniksrob. 

Deze dag was helemaal top! 
We gingen op reisje in de stad, 
Terwijl iedereen een ijsje at. 

Sander moest dringend zijn T-shirt wippen 

En ’s nachts gingen we skinny-dippen. 
We moesten opruimen, onze tenten waren al plat. 

Die avond sliepen we onder de blote hemel op ons mat. 
Er waren geen pannenkoeken. 

 

 

Dinsdag 20 juli 2021 

We gingen naar Pisa, de toren stond scheef. 

We aten weer allemaal een ijsje, behalve de Sweef. 
Frakke en Tuur waren onze gidsen en vertelden ons weetjes. 

Terwijl was Stijn druk bezig met het laten van scheetjes. 

’s Avonds gingen we ravioli in Fiesole chappen. 
Sander moest die avond hoognodig op het wc gaan … 
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Woensdag 21 juli 2021 

Voor een ochtendwandeling stond Dries te vitten, 

Maar toen we om 6 uur ’s ochtends gingen vertrekken, lag hij zelf 
nog te pitten. 

Met de bus naar Firenze, daar maakte we kennis het magnifieke 
San Giovanniplein, de Ponte Vecchio en de Medici-familie. 
Ah, en had ik al verteld over de Sander- en Stijn-subsidie? 

Het was nationale feestdag en als avondeten wilden we friet, 

Maar de voze Italianen kennen dat blijkbaar niet. 

 
 

Donderdag 22 juli 2021 

We spendeerden de dag chillend aan het zwembad,  

zo hebben we ook eens een rustig dagje gehad. 
In zwemmen hadden we heel veel zin,  

maar zonder badmuts kwam je er niet in. 
Een irritante bengel maakte ons nat, 

Dieje heeft zen beste dag niet gehad.  

Iedereen had honger en was aan het zeuren, 
Maar de leiding die zogezegd eten gingen halen, was nergens te 
bespeuren. 

Die paljassen zaten op café,  

Zonder ons, niet oké! 
 

 

Vrijdag 23 juli 2021 

Met onze rugzakken vertrokken we weer, 

Allemaal richtingen het Gardameer. 

We kwamen er aan en dachten: “Wat ne schowene voaver!” 
De campinguitbaters lieten ons eerst niet binnen, 
We moesten hun vertrouwen winnen. 

We probeerden ons dus zo goed mogelijk te gedragen, 

En op die manier verbleven we er toch onze laatste dagen. 
3 nachten na elkaar vuurwerk kijken aan de horizon. 

Dat was met een drankske echt wel bon. 
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Zaterdag 24 juli 2021 

We stonden die ochtend zeer vroeg op, 

Maar we waren de zonsopgang voor, dus onze actie was een flop. 
We gingen naar Sirmione, wat een prachtige stad. 

Maar de venten hadden het na 2 minuten al gehad. 
Die gebouwen kunnen ze ook op hunnen gsm bewonderen, 
Dus gingen ze in het Gardameer nog maar eens kopje onderen. 

Op de grond lag een dode slang en geen snoek, 

Tuur werd daardoor heel bang en deed het in zijn broek. 

Later met de vrouwkes op café, 
De venten gingen niet mee. 
Blijkbaar betekent “Shadow” in het Italiaans: “In de blakke zon”, 

Maar de cocktail was wel bon. 

De ijsjes daar waren een liter per bol, 
Na wat proppen zaten we écht wel vol. 

De pizza’s die avond waren niet te keren, 
Die mannen kunnen nog veel van de Vildan leren. 
Na het eten en wat voetballen zaten we allemaal onder het zweet, 

Gelukkig hadden we Chips & Fris voor de vleet. 
 

Zondag 25 juli 2021 

De volgende dag voorspelde ze onweer, maar dat hield ons niet 

tegen.  
We deden gewoon een plonske in de regen. 
Wat actiever zijn, dat moesten we ook wel, 

Daarom speelden we die dag het 50-minuten-spel. 
Maxim, Wout en Dries slenterden ’s nachts nog door het centrum 
van de stad. 

Tot plots een wilde hond hen bijna op at.  
 

Maandag 26 juli 2021 

We gingen waterfietsen op het meer. 

De wind en de golven gingen flink te keer. 
Met een springplank op de boot en een glijbaan, 
Zijn we helemaal los gegaan. 

’s Avonds brak het langverwachte moment aan, 
Het totemiseren waren we heel het kamp over hebben gedaan. 

We schreeuwden onze totems op de pier en daarna was het tijd 

voor plezier. 
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Yazdan: Prairiehond 
Maxim: Spitsvogel 

Brecht: Stekelstaartzwaluw 

Sander: Brulaap 
Wout: Gnoe 

Stijn: Panda 
Britt: Chinchilla 

Tiany: Bosbok 

Nina: Artistieke Schroefhoorngeit 
Kato: Speelse Slechtvalk 

Fien: Behulpzame Lassie 
Lene: Zachtaardige Blauwe Draak 
 

 

Dinsdag 27 juli 2021 en woensdag 28 juli 2021 

Als laatste deden we sightseeing in Milaan, 
Want dat was het minst ver van de luchthaven vandaan. 
Winkelstraat vol met Versace, Dolce & Gabana en Gucci, 

Ma de boizz gingen kebab fretten bij ne schunnige Pakki.  
’s Nachts sliepen we op de grond bij het station, 

Met allemaal enge mannen rondom. 
Ze probeerden onze spullen te jatten, 
Toch konden we onbestolen de vlieger naar huis vatten. 

Op de parking wachtten we gepakt en ready. 
Tot plots de Sander zei: “Is da na den Eddy?” 
De rest van de dag vulde we op met bijslapen en spelletjes op het 

plein. 
‘s Avonds de leiding beter leren kennen, na zo’n afstandelijk jaar 

vonden alle leden dit zeer fijn. 

 
 

Donderdag 29 juli 2021 

Al vroeg het busje op naar Leuven-stad, 

Om daar groepsspellen te spelen en in de namiddag int zwembad. 
Met z’n alle van de glijbaan en op de springplank op en neer, 
Net zoals die oude professionele duik-meneer. 

In de avond nog een actievolle quiz, 
Daar testten we ieders kwaliteiten als SF’er en onze algemene 

kennis.  
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Vrijdag 30 juli 2021 

Deze voorlaatste dag verzonnen we onze kampvuur-act, daarvoor 

schreven we deze tekst.  
We speelden levende voetbal, gingen houtsprokkelen en genoten 

van de BBQ, want ook die was weer perfect.  
 
 

Zaterdag 31 juli 2021  

We ruimden op en namen afscheid, want aan dit verhaal kwam 
een einde. 
We hopen dat jullie zowel van het kamp, als van deze klepper 

kunnen genieten. 

Ook als niet elke regel evengoed rijmde. 
De Italiaanse vlag, 

Die komt er nog aan. 
Dus geen nood voor paniek, 
Maar er zijn nog steeds geen pannenkoeken.  
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Speelhoek 

 

Er is iets misgegaan tijdens het printen. Kan jij deze 

afbeelding naar zijn vorige glorie terugzetten door hem 

prachtig in te kleuren?  
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Doolhof: Kan jij Maxim naar de Italiaanse vlag brengen 

zonder hem langs de enge hond te sturen? 
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En als mooie afsluiter nog enkele memorabele plaatjes 
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Nieuwe jinleiding 

Op een zondagnamiddag in het pittoreske Ravels kocht Bennie 

Tiggeloven het appartement boven de nachtwinkel in Ravels. Het 

appartement was onbemeubeld en Bennie had niet zoveel geld. Hij 
besloot daarom om naar de kringloopwinkel, te Ravels-Eel, af te 
reizen. Hier koos hij een eiken tafel, 13 oude caféstoelen, een 

wasmachine van het merk Miele, enkele oranje gordijnen, een rode 

barkruk, een oud veldbed en een massagestoel. 
 

Met dit lijstje ging hij naar de kassa, waar een prachtige Brabantse 
kassière stond. Bennie was zo onder de indruk van de prachtige 
Brabantse kassière dat hij meteen begon te flirten met haar. Hij 

startte de conversatie als volgt: “Hey mooie meid kom jij hier wel 
vaker?” Hierop antwoordde de prachtige Brabantse kassière 

genaamd Patricia, aka Zotte Triss: “Nouw, deze hartstikke mooie 
tent is van mij” Bennie stond met zijn mond vol tanden en wist niet 
wat antwoorden, dus vroeg hij maar of dat zij zijn lijstje eens wou 

nalezen. Het eerste wat de prachtige Brabantse kassière genaamd 
Patricia, aka Zotte Triss, zei was: “Nouw, heb jij geen servies nodig 
voor je nieuwe flat mooie man?” Bennie antwoordde: “aja juist, kan 

jij mij helpen met het kiezen van een servies Trisske?”  
 

En zo kwam Bennie thuis met een eiken tafel, 13 oude caféstoelen, 

een wasmachine van het merk Miele, enkele oranje gordijnen, een 
rode barkruk, een oud veldbed, een massagestoel en 3 ferm 
stukskes bestek. De drie stukskes bestek kan je op onderstaande 

foto bewonderen. 
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Dag jins, 
 

Wij zijn jullie nieuwe leiding en we hebben er alvast heel veel zin 

in. Wij gaan er een bangelijk jaar van maken en we gaan jullie ook 
zeker en vast wat onvergetelijke momenten bijbrengen!  

 
Klitter kletter klont, het bestek valt op de grond.  

 

Pies out, 
 

3 ferm stukskes bestek. 
 
 

 
 
 

 

Naam: Karl aka “Koerel” 

Leeftijd: 21 jaar 

Totem: Wereldwijze Klipdas 

Favoriete liedje: Lepeltjesgewijs  

Favoriete plaats op de tafel: 

Uiterst rechts 

Aantal jaar leiding: 

4de jaar leiding 

Lievelingseten: Soep  

Favoriete grondstof: Tin 

Start productie: 

ZO 4/7/1999 – NVT  

Einde productie: 

DO 3/2/2000 – 06:04 

Quote: “Dat is hem met de 

paplepel ingegeven” 
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Naam: Anneleen aka “Leentje” 

Leeftijd: 21 jaar 

Totem: Speelse Distelvink  

Favoriete liedje: Vurige tongen  

Favoriete plaats op de tafel: 

Aan de rechterzijde van het bord!  

Aantal jaar leiding: 

4de jaar leiding 

Lievelingseten: 

Een mals stukje vlees  

Favoriete grondstof: Goud  

Start productie: WOE 24/8/1999  

Einde productie: DO 24/8/2000 

Quote: 

Ik heb altijd een mes in m’n tas 

(voor het geval dat er taart is.) 

 

 

 

Naam: Daan Seurinck aka Daan 

Leeftijd: 20 jaar jong 

Totem: Sfeervolle Beloega 

Favoriete liedje: 2 Chainz - Fork 

Favoriete plaats op de tafel: 

Aan de linkerzijde van het bord!  

Aantal jaar leiding: 

4de jaar leiding 

Lievelingseten: 

Allesbehalve soep 

Favoriete grondstof: Zilver 

Start productie: DI 19/01/2000 

Einde productie: MA 16/10/2000 

Quote: De wereld was soep en het 

denken meestal een vork: tot 

smakelijk eten leidde dat zelden. 
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Beste klepperlezers, wisten jullie al dat… 
 

✓ … in 2022 onze scouts 50 jaar bestaat? En dat we dit zeker 

heel goed gaan vieren? 

✓ … de Zomerbar dit jaar een groot succes was? En volgend 

jaar nog beter wordt? 

✓ … ons legerkamp superplezant was? 

✓ … al onze kampen coronavrij waren? 

✓ … je alle foto’s van het kamp binnenkort op de website kan 

terugvinden? 

✓ … je ook de verloren voorwerpen kan terugvinden op de 

website? 

✓ … we er dit jaar 3 kersverse leidsters bij hebben? En dat ze 

alle drie superplezant zijn? 

✓ … je leider Ferre voortaan mag aanspreken met Frut? 

✓ … honing niet kan bederven?  

✓ … we een nieuwe hoofdleidster hebben? (Louise) 

✓ … de jonggivers 220 kilometer gefietst hebben op kamp? 

✓ … Warre van Gils zijn haar op kamp heeft geschoren voor 

een zak chips? 

✓ … de familie Barten ons bijna 1000 eieren gedoneerd heeft 

op kamp? Keihard bedankt hiervoor! 

✓ … veel stoppende leiders een loopbaan beginnen bij 

voetbalploeg Unitas? 

✓ … je mooier bent als je lacht? 

✓ … ze in Turnhout ‘goodbye’ zeggen? 

✓ … leider Nick de diepste putten kan schuppen? Maar dan ook 

een paar maanden wacht om ze terug dicht te schuppen?  
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Adres Jachtweg 42c, 2380 Ravels 

Website http://www.scoutingravels.be/ 

  

Groepsleiding 
Karl Aerts  

Louise De Kinderen  

 

Kapoenen-
leiding 

Dries De Bie  

Louise De Kinderen  

Yari Peeters  

Yannick van Bavel  

Fien Claessen  

Kato Van den Borne  

Kw’kes-

leiding 

Dries Janse  

Hendrik Seurinck  

Vincent Verschueren  

Kato Van Criekinge  

Eva Dierckx  

Paulien Bols   

Jonggiver-

leiding 

Christophe Van Dooren  

Jasper Rens  

Louis Swaanen  

Mats Van Gils  

Kato Van der Linden  

Lene Dierckx  

Giverleiding 

Ferre Van Leeuwen  

Nick Woestenburg  

Tom Van Geldorp  

Merel Meulders  

Jinleiding 

Anneleen Ranschaert  

Daan Seurinck  

Karl Aerts  
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