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Beste lid, ouder, grootouder, oud-leiding en/of sympathisant, 
We zijn nu in 2023 beland.  
De leidingploeg wenst jullie allen een heeeeel goei jaar, 
Vol plezier, gezelligheid en mekaar. 
 
2022 is jammer genoeg al weer gedaan, 
Maar wat was het weer leuk om elke week naar de scouts te 
gaan! 
Vele spelletjes, spannende activiteiten, toffe weekends en een 
bezoekje van de Sint, 
Elke echte scout was dit jaar weer een braaf kind. 
 
Jullie raden het nooit: 12 maart is het weer zo ver, 
Het feest van de moules de la mer. 
Met heel veel liefde speciaal voor jullie gemaakt,  
We hopen natuurlijk dat u tot bij ons geraakt! 
 
Van uw kapoentjes, 
De groepsleiding 
Louis(e) 
Ravels, 1 januari 2023 
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De kampdata van 2023 

 

Kapoenen: 26-31 juli 
Kw’kes: 24-31 juli 

Jonggivers: 21-31 juli 
Givers: 19-31 juli 
Jins: …-31 juli  
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Door het oplossen van deze woordzoeker kom je erachter naar 
welke West-Vlaamse stad we op kamp gaan! 
 
Veel succes!!  
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Kapoenen, kapoenen, kapoenen,  
We hebben er alweer een aantal superleuke maanden opzitten met 
mega zotte activiteiten! Weten jullie nog wat we allemaal gedaan 
hebben? De doop, ons kapoenenweekend, bos- en pleinspelletjes, 
en ga zo maar voort… Hieronder blikken we er graag samen met 
jullie nog eens op terug. 
 
Kapoenendoop  
Op een zonnige zondag aan het begin van ons scoutsjaar werden 
we met zen allen gedoopt tot échte kapoenen. Jullie moesten 
verkleed komen als levensechte hondjes en om 14u ‘s middags leek 
ons plein al eerder op een dierenwinkel dan op een scoutsplein. Zo 
goed waren jullie verkleed! We startten de activiteit goed met 
lekkere appels met choco. Deze gingen bij de ene al wat 
gemakkelijker naar binnen dan bij de andere (zie foto’s ;) ). 
  

 
 
Na het smullen van de appels was het tijd voor een rondje 
estafetten. Knikkers overdragen met een lepel in de mond kunnen 
jullie als de beste, en dat hebben jullie toen wel bewezen!  Het werd 
heel spannend maar uiteindelijk was het toch gelijkspel geworden. 
We zijn duidelijk allemaal echte winnaars! 
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Vervolgens was het tijd 
om ons eens goed vuil te 
maken, want na een doop 
kunnen we jullie toch niet 
naar huis sturen met 
propere kleren?? Jullie 
kregen lekkere snoepjes 
van ons, maar die 
moesten jullie wel eerst 
met jullie mond uit een 
bak vol bloem vissen. Dit 
ging duidelijk bij de ene 
ook weer wat vlotter dan 

de andere. We hebben er wel nogmaals een aantal prachtige 
plaatjes aan overgehouden.  
 
 
 
 

Daarna maakten we 
schilderwerkjes. Alleen 
gebruikten we deze 
keer geen wit doek als 
canvas, maar elkaars 
gezicht. We zagen de 
kunstenaars in jullie 
naar boven komen en 
zagen schilderwerkjes 
in alle kleuren en 
vormen. Jammer dat 
we deze niet konden 
inkaderen. We rondden 

de dag af met nog enkele leuke spelletjes om 
elkaar nog wat beter te leren kennen. Buckie kon toch nog wat 
oefening gebruiken…. Wat hebben we het weer leuk gehad. Vanaf 
nu mogen jullie jezelf dus échte kapoenen noemen, want jullie 
hebben het verdiend! 
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Kookactiviteit 
 
Op een niet zo zonnige zondag in 
november hadden we een leuke 
kookactiviteit op de planning staan! 
Helaas waren onze ingrediënten 
verstopt en moesten jullie deze eerst 
verdienen door toffe spelletjes te 
spelen. De tijd vloog en voor we het 
wisten hadden we ontelbare zakken 
snoep verzameld om een snoeptaart 
mee te bouwen, jippiee!!! Groentjes 
en fruit snijden vinden onze 
kapoenen allemaal maar niks, maar 
met de snoepjes aan de slag gaan is 
toch een ander verhaal. In no time 
stonden er twee prachtige taarten op 
tafel. Daarna moest het leukste deel 
nog komen, de taarten zelf opeten 

natuurlijk. Smulleeeeen! Wat was dat lekker. Hopelijk hebben jullie 
geen buikpijn gehad van al die suiker ;).  
 
 
Boerenweekend 
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De kapoenen hun eerste scoutsweekend. Hier werden jullie 
omgetoverd tot echte boeren. Dit door bijvoorbeeld mooie 
schilderijen te maken. Tijdens het spelletje Boer tegen Kapoenen 
moesten jullie ook andere opdrachtjes volbrengen zoals een hele 
emmer water leegscheppen, levende pyramides bouwen en nog 
veel meer. Wij waren heel trots dat jullie zoveel opdrachtjes hebben 
volbracht. Daarom verdienden jullie een topmaaltijd. 
Weten jullie ook nog wat het lekkere avondeten was? 
Spinaziepuree met vissticks! JAMMY! Na een lange dag spelen was 
het dan tijd om naar bed te gaan. Hier hadden sommige kapoentjes 
precies toch wel wat moeite mee want ze bleven maar tetteren. 
Uiteindelijk waren deze deugnietjes toch voldaan en was iedereen 
gaan slapen. 
Op dag 2 moesten we een moord oplossen. Gerda de kip was 
namelijk vermoord. Wij moesten achterhalen hoe, waar en met 
welk moordwapen ze was gedood. Dit door opdrachtjes uit te 
voeren. Gelukkig hadden we net op tijd, voordat jullie ouders 
terugkwamen, achterhaald wie de dader was en konden jullie met 
een gerust hart naar huis terugkeren als echte boeren!  
 
 
 
Legerdag 

Op een van onze 
legendarische zondagen 
moesten onze kapoenen als 
soldaat naar de scouts komen. 
Hier werden ze door 
opdrachtjes te doen, gevormd 
tot echte soldaten. Zo 
moesten ze een zot parcours 
afleggen waar ze door hoepels 
moesten lopen en onder een 
net moesten sluipen. Ook 

werden ze op de proef gesteld door een uitdagende 
trouwtrekwedstrijd. Verder  werden ze getest op samenwerken en 
oplossend denken door een bepaalde afstand af te leggen met maar 
een paar bakken ter beschikking. Op het einde van de activiteit 
waren de kapoentjes geslaagd tot volwaardige soldaten!  
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Kleien 
Ook staken de kapoenen hun handen 
uit de mouwen voor een creatieve 
kleiactiviteit. Het duurde even 
voordat de inspiratie op pijl was, en 
de ene was al wat kunstzinniger dan 
de andere, maar wat kwamen er 
prachtige kleibeeldjes uit! Van 
slangen tot potjes tot sneeuwpoppen 
en veel andere gekke figuurtjes. 
Super leuk! 
Maar aan half werk doen we natuurlijk 
niet, zodus kregen de kunstwerkjes 
op het einde ook nog een mooi laagje 
verf! 
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Sporthal 
Zoals jaarlijkse gewoonte gingen we ook dit jaar een namiddag 
ravotten in de sporthal. De kapoenen wisten zich geweldig uit te 
leven. We speelden verschillende spelletjes zoals tikkertje op de 
hoogte, iglootje en reisje rond de wereld. De uitspraak met bloed, 
zweet en tranen was erg toepasselijk tijdens deze spelletjes. 
Gelukkig bleef het daarbij en zijn er geen ernstig gewonden 
gevallen! :) 

 
 

 
 
 
 
 

µ 
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Hoihoi liefste kw’kes! 
 
Wat een fantastisch eerste halfjaar hebben we al wel niet 
beleefd?! We blikken even terug op enkele toffe momenten! 
 
 
Kw’kes weekend 
Man, man man, wat hebben we het 
toch goed gehad op ons buitenaards 
weekend! 
Bij aankomst op vrijdagavond, nadat 
jullie allemaal jullie cosy veldbedje 
hadden geïnstalleerd, speelden we 
nog een bosspel in het donker! 
Gelukkig waren jullie niet bang ;). 
Zaterdag deden we enkele leuke 
spelletjes in het Stadspark verkleed 
als astronaut of buitenaards wezen 
en hebben we zelfs de geitjes kunnen 
aaien en voederen. Wisten jullie al 
dat geiten graag eikels eten? Wij in 
ieder geval niet! 
 
 
In de namiddag 
speelden we 1 tegen 
allen en ‘s avonds aten 
we fish sticks, mmmm! 
Nadat de buikjes gevuld 
waren was het tijd om 
jullie hoofd te breken 
over de buitenaardse 
quiz! Zondagochtend 
vonden jullie het een 
goed idee om de leiding 
wakker te maken met 
jullie gezang ;) Daarna 
deden we nog enkele 
pleinspelletjes. Wij vonden het een zeer geslaagd weekend!  
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Kerstfeestje 
Na de lange kerstvakantie waren we nog lang niet uitgefeest, het 
eerste kerstfeestje in 2023 was een feit ;)). Bij een geslaagd 
kerstfeestje hoort natuurlijk een mooie kerstboom & een prachtige 
kerstoutfit. We deden een laddercompetitie waarna we de 
cadeautjes eindelijk mochten openmaken. We eindigden deze 
geslaagde avond met een chips’ke en een drankje.  
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Lego 
We hebben dit jaar al veel zotte activiteiten 
gedaan, maar een hele namiddag spelen 
met 150 kg lego was toch wel één van de 
zotste! Jullie bouwden huizen, mannetjes, 
paradijselijke tuinen… De leiding bouwde 
zelfs de Ikea na! 
 
 
 
Schaatsen op het Kesseven 
Door het koude weer konden we dit jaar 
onverwachts gaan schaatsen op het 
Kesseven. Weliswaar onvoorbereid want 
we zouden normaal die namiddag gaan 
kleien. Maar dit was minstens even leuk 
met of zonder schaatsen. Omdat het er zo 
leuk uitzag heeft de fotograaf van Rawepo 
nog foto’s van ons gemaakt! (deze zijn 
terug te vinden op www.rawepo.be)  
 

 
 
 
 
Halloweentocht 
Tijdens onze halloweentocht zijn 
we met fakkels op zoek gegaan 
naar de monsters die in onze 
bossen zaten. Dankzij jullie 
hoogmoed hebben we de 
opdrachten kunnen vervullen en 
hadden we genoeg tips die ons 
zouden leiden naar het huis van 
de monsters. Uiteindelijk heeft 
de politie de monsters opgepakt. 
Het klinkt als een heel heldhaftig 
verhaal, maar eigenlijk waren 
jullie allemaal heel bang…  
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Kempenkuren 2023 
 
Dit jaar gaan we opnieuw naar Kempekuren, een weekend 
volgepland met leuke activiteiten en spelletjes georganiseerd door 
het district samen met alle scoutsen van de Kempen, een weekend 
waar zelfs sommige leiding spijtig genoeg nog nooit naartoe 
geweest zijn! Voor de kw’kes gaat Kempenkuren door van 
zaterdagochtend 22/4 t.e.m. zondagmiddag 23/4 in de Hoge Rielen 
te Kasterlee. Meer praktische info volgt. 
 
Wij hopen alleszins dat jullie dit volledig zien zitten zodat we er 
voltallig heen kunnen gaan want dit belooft een superleuk weekend 
te worden! 
 
Wij kijken al enorm hard uit naar wat ons nog te wachten staat dit 
scoutsjaar, hopelijk jullie ook! :)  
 
Kusjes XX 
 
Mats, Nick, Louis, Ferre, Stijn, Britt en Fien   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 JONGGIVERS 

20 
  

 
  



 JONGGIVERS 

21 
  

 

DOOP 
Zondag 9 oktober moesten er 
weer enkele jonggivers gedoopt 
worden. Het thema van de doop 
was groenten en fruit. De 
jongste jonggivers moesten dan 
ook verkleed komen als een 
groente of fruit.  
 
We verwelkomde iedereen met een heerlijk aperitiefje op basis van 
groenten en fruit. Dit drankje ging vlot binnen bij iedereen en 
sommigen vonden het zelfs “best lekker”. Vervolgens werden er 
enkele strafjes uitgedeeld aan de personen die het slechts verkleed 
waren. Verder werden er heel de namiddag lang nog spelletjes 
gespeeld in het thema. Zo hebben we lekkerland viesland gespeeld, 
waarbij er eerst geproefd moest worden van de groente en/of fruit 
in kwestie. Tevens speelde we ook binnen de minuut. Elke 
jonggiver mocht een partner kiezen en ze moesten binnen de 
minuut zoveel mogelijk eten van een ajuin met pindakaas. Deze 
was opgehangen aan een touwtje om het moeilijker te maken. De 
winnaars van dit spel kregen een “wild card” en mochten volgend 
strafje weigeren.  
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We sloten de doop af met een quiz. Iedereen kreeg een vraag 
voorgeschoteld en indien je foutief antwoordde kreeg je een lepel 
drek over je hoofd heen. Indien je juist antwoordde mocht je een 
lepel drek uitdelen aan iemand 
anders. Tot slot mocht iedereen 
gaan douchen. En ook dit jaar 
heeft iedereen de doop weer 
volbracht. Wij zijn als leiding 
zeer fier aangezien we nu 
allemaal echte jonggivers 
hebben in onze tak!!!  
 

 
WEEKEND 
Ook dit jaar hebben we weer de winterkou getrotseerd met ons 
stalen ros om op weekend te gaan! Verkleed als echte kabouters 
staken we de grens over naar onze gezellige noorderburen om daar 
de buurt onveilig te maken.  
Na een frisse fietstocht 
door de nacht installeerde 
we ons, om nadien een 
zotte kabouterquiz te 
spelen. Tegen het einde 
van de quiz vielen er al 
vele oogjes dicht, en was 
het tijd om te gaan 
slapen. 
  

De volgende dag begonnen we met een 
stevig dansje en SPEK MET EI (wat 
helemaal niet zoveel werk is om klaar te 
maken), en nadien een zot bosspel aan 
de lokalen. Tegen de middag checkte de 
leiding of dat iedereen zijn rechten nog 
kende, wat natuurlijk zeer belangrijk is 
als je het dorp in gaat. Gelukkig kende 
iedereen ze, en dus gingen we op pad.  
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Na enkele uren was iedereen uitgespeeld, en dat leverde uiteraard 
enkele pareltjes van foto’s op! Tegen de avond was het tijd voor 
een heus buffet met gehaktballen, en die stevige maaltijd konden 
we zeker gebruiken voor onze knotsgekke 
kinderdisco met sjips en fris.  De bekers 
buikpijn gingen vlot over de toonbank, 
maar aan elk feestje komt een einde 
(vraag maar aan Prince). OF TOCH NIET! 
Het was namelijk nog nachtspel (Duh!). 
Niemand zag dit aankomen, het was leuk 
(en een beeeeetje eng en afzien! 
STOMME DAAN & TOM). Nadien was het 
wel echts slaapjestijd. De volgende dag 
spullen gepakt en met bloed, zweet en 
tranen onze tocht naar Ravels gemaakt.  

 
EXAMENS 
Doordat eerst jullie en daarna jullie 
leiding examens hadden, hebben 
we veel avondactiviteiten gedaan 
dit half jaar. Kerstfeestje, bosspel, 
bingo enzovoort, en we 
amuseerden ons rot. Deze foto lijkt 
vrolijk maar eigenlijk was dat niet 
zo. Op de website stond dat we 
dropping gingen doen maar door 
de sneeuw en de vrieskou was het 
te gevaarlijk om te droppen. 
Gelukkig was er volgens ons een waardig alternatief. Een 
fakkeltocht met discokaarsen! Omdat jullie toch teleurgesteld 
waren, beloven we hierbij dat we zeker nog een dropping zullen 
doen dit jaar! 
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JONGGIVERSKILZ 
De drie pijlers van een echte jonggiver zijn vuur maken, sjorren en 
koken! Dit hebben wij niet verzonnen, het was Robert Baden Powell 
die daarmee op de proppen kwam. Aangezien wij nooit tegen de 
Robert zouden ingaan (en je op school geen vuur mag maken) 
nemen wij die zware taak op ons! (oh, geen dank, geen dank) 
Onze eerste poging tot sjorren was… goh ja, het stond scheef maar 
het bleef recht. Toegegeven, dit was niet geheel jullie fout, want 
afgezien van een toparchitect met een topplan bleek er een mol 
tussen de leiding te zitten. Wat ons ook opviel was het 
enthousiasme bij de eerstejaars! Echt zot hoe jullie op die sjorring 
sprongen om te helpen, jullie waren echt een voorbeeld voor de 
ouderen (en onze mol).  
 
Onze eerste kookactiviteit was een 
echte klassieker en niet te moeilijk: 
kastanjes poffen! De mol bleef 
gelukkig op non-actief, maar de 
kastanjes uit de ene pan waren al 
beter gelukt dan de andere. 
Waarschijnlijk was dit een gevolg 
van het feit dat deze activiteit voor 
jullie te gemakkelijk is, dus 
volgende keer zullen we iets 
moeilijker koken. Soit, het was 
gezellig, het was lekker en 
uiteindelijk kon Hasse terug naar huis met een extra kastanje om 
op te zuigen en om te verstoppen voor haar mama. 
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Na alle avondactiviteiten kon de scouts eindelijk terug doorgaan op 
zondag. Deze winterkou is natuurlijk perfect om jullie 
vuurtechnieken bij te schaven, en onze opdracht was simpel. In 
verschillende groepjes moesten jullie erin slagen om een touwtje 
te laten doorbranden. Dit verliep in het begin niet van een leien 
dakje, maar gelukkig zijn jullie er in geslaagd om na verschillende 
pogingen (en een beetje hulp) een vuurtje te maken. Na een tijdje 
lukte het zelfs om een vuur groot genoeg te maken om zo het 
touwtje door te branden. Omdat jullie leiding de slechtste niet zijn 
moest dit natuurlijk beloond worden met heerlijke marshmallows! 
We zijn heel blij dat iedereen aanwezig geslaagd was voor deze 
proef (afgezien van 1 persoon, maar deze zullen we zonder 
uitdrukkelijke vermelding laten).
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Doop 
We zijn het scoutsjaar traditiegewijs gestart met een fantastische 
doop. Gekleed in hun mooiste dieren-outfit, werden onze 
eerstejaars givertjes verwelkomd met 
hapjes en een heerlijk drankje. Hierop 
volgde enkele pittige opdrachten en 
een tocht naar het befaamde Gilseind 
Kermis, waar jullie je van je beste kant 
hebben kunnen tonen. Zoals het hoort, 
hebben we de doop afgesloten met 
klein quizje met een (klein) strafje voor 
foutieve antwoorden. De resultaten 
van deze dag zijn hier te bewonderen!  

 
Giverweekend 
Vrijdag 18 november vertrokken de givers naar een onbekende 
locatie. Enkel door goed te luisteren naar een audiobestand die de 
leiding had gemaakt konden zo op deze geheimzinnige locatie 
geraken. Na lang fietsen, fietsen, fietsen kwamen ze op de juiste 
plaats aan, weliswaar de meisjeschiro Arendonk.  
 
Eenmaal gesetteld begonnen we aan onze speluitleg van onze 
eerste activiteit. Iedere giver kreeg een taakje. Zo moesten Warre 
en Sien bijvoorbeeld samen zorgen voor een pop, Vic moest zonder 
handen eten, Laura uit een eierdopje drinken, Kaat algemeen 
Nederland praten en niet vloeken… Als de leiding zag dat iemand 
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zich niet aan de opdracht hield werd er een ingrediënt voor het 
avondeten van zaterdagavond weggenomen.  
 

Zaterdagochtend werden we allemaal bevroren wakker. Ofwel was 
het gloeiend heet in de lokalen, ofwel bevriezend koud. Na lekker 
te ontbijten ging het al stukken beter met ons. Sommige van ons 
speelden binnen weerwolven, andere genoten er van om buiten te 
voetballen. Na het middageten zijn we aan onze activiteit 
begonnen. We verdeelden onze givers in 2 teams. Het doel van het 
spel was  om de knuffel van het andere team zo snel mogelijk te 
vermoorden. Dit spel was iets sneller gedaan dan verwacht… 
Daarna hebben we nog politie en boef gespeeld!  

 
Na de activiteit, konden we aan het avondeten beginnen. Eigenlijk 
zou het zonder een aantal ingrediënten zijn.. maar omdat wij zo’n 
super lieve leiding zijn vonden wij dat toch een beetje te erg (en in 
wraps met enkel sla hadden wij zelf ook geen zin). Ze konden de 
ingrediënten terug winnen door alle leiding een kwartier te 
masseren. ZAAAAALIG! Het avondeten was een lekker wrapke met 
alle ingrediënten. Sommige sneden de groentjes, anderen zorgde 
voor lekkere kip (met iets te veel kippenkruiden XD). 

 
Na het lekkere eten lieten onze givers gingen we quizzen. Daar 
lieten de givers nog maar eens zien wat voor een slimmeriken ze 
zijn. Daarna gingen we nog even gezellig babbelen, we speelden 
Boomit en ineens wat het al weer tijd om te gaan slapen. De givers 
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dachten er natuurlijk anders over… Ze bleven maar tetteren, 

tetteren en nog eens tetteren. 😀 

   

Zondagochtend, iedereen werd wakker en begon z’n spulletjes al 
op te ruimen. Het was al de laatste dag... #wenen. Nadat alle 
lokalen terug spiek en span waren, vertrokken we huiswaarts. In 
de regen vertrokken de givers samen in 1 groep met de nodige 
muziek natuurlijk. Wij, de leiding, vonden het echt suuuuuper leuk! 
Natuurlijk hopen we jullie ook! 
 
Avondactiviteiten  
Omdat eerst de givers en daarna de leiding zelf druk bezig waren 
met de examens in december en januari, hebben we deze twee 
maanden heel wat avondactiviteiten gehad. Zo hielden we onder 
andere een heuse watercantus, een filmavond, een dropping, een 
kerstfeestje…we zijn zelfs gaan schaatsen!  
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Omdat wij ons rot hebben geamuseerd, delen we graag enkele 
sfeerbeeldjes van onze avondactiviteiten. #bereal 
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Kamp en wafelverkoop 
Dit jaar gaan de givers van Scouting Ravels 
weer op kamp met Jeka in het mooie 
Oostenrijk. Hier zullen we van 19 juli tot 29 
juli een onvergetelijke tijd beleven. Daarna 
sluiten we aan bij het groot kamp in Lo Reninge 
tot 31 juli. Om ons kamp in Oostenrijk te 
financieren organiseren we dit jaar een 
wafelverkoop. Wil jij ons steunen en lekkere 
wafels of truffels kopen? Meer info staat 
hieronder (en binnenkort op Facebook) vermeld:  
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Leefweek 
In februari was het dan eindelijk zo ver, onze lang verwachte 
leefweek!! Zondagavond begon het allemaal, jullie kwamen 
allemaal met jullie spullen voor een hele week naar de scouts. De 
ene al met wat meer spullen en grotere luchtmatrassen dan de 
andere. We merkten al snel dat jullie toch wel een beetje stress 
hadden, zo een hele week weg zijn van de mama en papa. Zo waren 
we de eerste nacht precies terug bij de kapoentjes, er had namelijk 
een van de jins een beetje last gehad van bedplassen.  
 
Diezelfde ochtend was het tijd om naar school te gaan, dus in de 
ochtend moesten er boterhammetjes gesmeerd worden!  
Voor de niet-jin gerelateerde lezers, even wat wist-je-datjes over 
de jins hun eerste dag middageten: 

- Wisten jullie dat Wannes Seurinck wel 9 boterhammen mee 
naar school neemt??  

- Wisten jullie dat Wannes Meijvis zelfs geen boterhammen mee 
naar school neemt, maar dat “Wouter” wel altijd een smoske 
kaas heeft klaarliggen bij de lokale frituur? 

- Wisten jullie dat Nienke en Heleen op de eerste dag hun 
boterhammen al vergeten waren en de leiding deze dus naar 
school is moeten gaan brengen!! 

 
In de avond moest er natuurlijk ook huiswerk gemaakt worden, 
met hier en daar wat hulp van de leiding gaan die punten van deze 
week natuurlijk op en top zijn!!! 
 
Voor de geïnteresseerden volgt hier ook 
even de weekmenu van op leefweek:  

- Maandag: spaghetti bolognaise 
met heel veel liefde 

- Dinsdag: de enige echte 
scoutsstoemp!!! 

- Woensdag: videe & stoofvlees 
(jawel dubbel zo veel plezier) MET 
FRIETJES!!!! (& groentjes die 
natuurlijk als eerste volledig op 
waren ;)) 

- Donderdag: nachotafel + burritos!! 
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Verder hebben we vooral heel veel plezier gemaakt en genoten 
van evenveel schoolplezier!! En natuurlijk ook genoeg geslapen 
zoals je ziet aan onderstaande pareltjes!  
 

 
Weekend 
Tijdens het eerste weekend van november waren wij met de jins 
op weekend gegaan. De locatie van het weekend was voor de jins 
een groot vraagteken. Ze starten hun toch op het kerkplein van 
Ravels hieruit vertrokken ze met de bus naar Turnhout. 
Ondertussen kregen ze enkele raadseltjes die ze moesten 
voltooien. Met behulp van de antwoorden konden ze hun weg 
bepalen naar de weekendlocatie. Na wat zoeken waren ze erachter 
gekomen dat ze moesten trekken naar het verre Leuven. 
Dit was geen onbekende plaats voor hun leiding aangezien zij hier 
een groot deel spenderen achter de schoolbanken. Na de lange 
tocht waren de jins behoorlijk uitgeput. We praatten eventjes bij 
en vulden onze buikjes met enkele snacks. Hierna gingen we slapen 
zodat we uitgerust aan onze volgende dag konden beginnen.  
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Zaterdag startten we onze 
dag met het zoeken naar een 
locatie voor ons buitenlands 
kamp. De jins moesten in 
kleine groepjes een land 
voorstellen. Na lang beraad 
hedden we besloten om naar 
Montenegro te gaan. Tot het 
spijt van sommige want zij 
wouden namelijk naar 
Albanië. Hierna stopten we snel onze buikjes vol en trokken we 
naar het centrum van Leuven. De eerstejaars jins die volledig uit 
stoere jongens bestonden, moesten nog gedoopt worden. Dit jaar 
werd hen gevraagd zich te verkleden als vrouwen. Ze hadden al 
rap spijt dat ze niet warmer waren aangekleed. Er waren enkele 
opdrachtjes voorzien die de gedoopte moesten uitvoeren. 

 
 
Na alle opdrachten te hebben 
voltooid op deze koude 
namiddag, was het tijd om ons 
op te warmen met een lekkere 
chocomelk op de oude markt 
van Leuven. Hierna trokken we 
terug naar onze 
weekendlocatie. Waar we 
lekker smikkelde en smakkelde 
van het avondeten. Nu dat 
iedereen gedoopt was tot jins 
was het natuurlijk tijd om dit te 
vieren. We bereidden ons voor 
op een leuke avond en trokken 
daarna terug naar het centrum 

voor de avond op zijn kop te zetten. We gingen naar het enige 
echte ’t Archief. Voor sommige is dit beter gekend als het 
schuurpaleis. Hier dansten we tot onze benen het begaven.  

 
Ons weekend was volledig geslaagd en we waren klaar om terug 
trekken naar het kleine Ravels. Wij hebben er heel hard van 
genoten. Wij hopen jullie even hard!!! 
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Ook dit jaar kwam de Sint weer 
met zijn pieten naar Scouting 
Ravels, maar zijn komst verliep 
dit jaar niet zo soepel. De Sint 
was namelijk ontvoerd door 
Vikingen!! De pieten vroegen 
onze dappere scoutsleden om 
hulp en samen startten we een 
speurtocht. We splitsten ons op 
en volgden de sporen die de 
Vikingen hadden achtergelaten. 
Na het oplossen van vele raadsels en het zoeken van verschillende 
foto’s en aanwijzingen kwamen we uiteindelijk bij de vaart terecht. 
Hier zagen we een Vikingboot dobberen! Na wat onderhandelingen, 
waren de Vikingen bereid om de Sint te bevrijden. Oef!  
 

Eenmaal op de scouts aangekomen, sloeg de heilige man het grote 
Sinterklaasboek open. Iedereen wachtte in volle spanning af. Hij 
vertelde enkele weetjes en roddeltjes over de leden maar gelukkig 
waren er geen stoute kinderen bij, joepie! Iedereen kreeg nog een 
lekker snoepzakje mee naar huis en de Sint liet zelfs een 
bedankingsbrief achter voor de stoere en hulpvaardige kinderen 
van Scouting Ravels!  

Dag liefste kinderen van 

Scouting Ravels, 
 
Ik wil jullie allemaal 

bedanken om mij te redden 
uit de armen van de 

Vikingen! Zonder jullie hulp 
zou ik nooit op tijd terug in 

Spanje zijn geraakt. 
 

Luister nog maar goed naar 
jullie leiding en tot volgend 

jaar! 
 

Groetjes,  
Sint en Pieten 
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Beste Klepper-lezers, wisten jullie al dat… 

 

 …er verborgen schatten te vinden zijn in de grond rond 

de scoutslokalen?  

 …er op de plaats waar vroeger frituur ’t Verschil stond 

appartementen gebouwd zullen worden? 

 …het mosselfeest dit jaar op 12 maart zal plaatsvinden 

in de Wouwer?  

 …leider Sander een bekende acteur is door zijn rol als 

Misty in de film Kid? 

 …een ananas 2 jaar nodig heeft om te groeien?  

 …de givers dit jaar op kamp gaan in Oostenrijk?   

 …de jins dit jaar op kamp gaan in Montenegro?  

 …wortels vroeger paars waren?  

 …de jins nog in hun bed plassen?  

 …Wannes Meijvis het 24 minutenrecord van leider Daan 

verbroken heeft? 

 …de Cools een barbier is geworden?  

 …een schildpad kan ademen door zijn poep?  

 …de kortste oorlog maar 38 minuten duurde? 

 …de jins dit jaar een super leuk feestje geven in onze 

scoutslokalen op 21 april: JINTENSE!!! 

 …vleermuizen altijd linksaf slaan als ze een grot 

uitvliegen? 

 …ons groepsweekend zal plaatsvinden op 14, 15 en 16 

april? 

 …er weer een Zomerbar zal zijn en dit op 7, 8 en 9 juli? 
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Adres: 

Site: 

Jachtweg 42c, 2380 Ravels 

http://www.scoutingravels.be/  

  

Groepsleiding 

Louis Swaanen, Klein Ravels 90, Ravels  

Louise De Kinderen, Eigenaarsstraat 22, 

Ravels 
 

 

Kapoenenleiding 

Karl Aerts  

Anneleen Ranschaert 

 
 

Lene Dierckx  

Kato Van der Linden  

Brecht Meulders  

Sander Vansweevelt  

Kw’kesleiding 

Louis Swaanen  

Mats Van Gils  

Nick Woestenburg  

Fien Claessen  

Ferre van Ginhoven  

Britt Exelmans  

Stijn Proost  

Jonggiverleiding 

Christophe Van Dooren 

 
 

Daan Seurinck  

Tom Van Geldorp  

Kato Van Criekinge  

Wout Laeremans  

Tiany De Keer  

Giverleiding 

Yari Peeters   

Louise De Kinderen 
 

 

Eva Dierckx  

Merel Meulders  

Jinleiding 

Jasper Rens  

Yannick Van Bavel 

 
 

Paulien Bols, Jef van Himbergenlaan 30, 

Ravels 
 

http://www.scoutingravels.be/
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