
Ga op stap in het bos
en beleef het verhaal

van de IJle Prijen
en het Witte Raafje!

Boordevol
leuke

erfgoed
weetjes!



Kan jij alles afvinken? 
Wie heeft het eerst vier op een rij?

Zoek de afbeeldingen van de illustratrice van het Grave Ra-
venpad: Ruth Govaerts, alias ‘Clumsy Doodling’ en Sarah 
Devos, auteur en illustratrice van Het bosboek, in het echt. 



Voor wie?

Iedereen kan genieten van de wande-
ling, maar ze is speciaal gemaakt voor 
de allerkleinste kinderen van 0 tot 6 
jaar. Hun zintuigen worden geprikkeld, 
ze leren het bos kennen en ze worden 
gestimuleerd om stoer te stappen. De 
verborgen magie van de omgeving en 
het spel in de natuur staan centraal. 

www.graveraven.be
www.collectiefmoos.be

Het Grave Ravenpad neemt je mee op avontuur in het Gewestbos van Ravels 
en laat je kennismaken met lang vergeten volksverhalen uit de streek. 

En wie weet, kruisen enkele bosbewoners wel je pad? 
Ken jij de IJle Prijen, Hugo de Raaf of de IJzeren Zeug al?

Het verhaal

Tijdens de wandeling ontdek je het 
verhaal van De IJle Prijen en het Wit-
te Raafje, geschreven door collectief 
MOOS en geïnspireerd op oude volks-
verhalen van Ravels. In dit boekje krijg 
je het volledige verhaal, zodat je het 
thuis nog eens kan lezen. Misschien 
wel voor het slapengaan? 

Het pad

De route is 2,5 km lang en kan met 
een stevige wandelwagen worden ge-
maakt. De raafjes wijzen je de weg! Op 
twee punten tijdens de wandeling kies 
je tussen een makkelijke bosdreef en 
een off -road paadje dat iets ruiger is 
en minder toegankelijk met een gewo-
ne wandelwagen. 

Bolderkar

Bij het Boshuis kan je een bolderkar 
uitlenen op zondag en op de laatste 
woensdag van de maand. De actuele 
openingsuren kan je vinden op onze 
website.

Lengte  2,5 km
Toegang  Gratis
Openingsuren  Van zonsopgang tot zonsondergang
Start   Parking van het Gewestbos, tegenover het Boshuis,
  Jachtweg 27, 2380 Ravels







door Alison Luyten voor collectief MOOS
met illustraties van Ruth Govaerts, alias Clumsy Doodling

Graaf weetje!

Al in de 12de eeuw 
stond Ravels bekend 
als ‘Ravenslo’, letter-
lijk vertaald ‘een bos 
met raven’.

Op een dag waren de IJle Prijen in de grafheuvels 
aan het wroeten om de schatten te verstoppen 
die ze die nacht gestolen hadden, toen ze werden op-
geschrikt door een luid gefl adder boven hun hoofd. Het 
was Hugo De Raaf, die helemaal uit het Ravenbos was ko-
men vliegen om hen te vertellen dat er die nacht iets heel 
bijzonders was gebeurd: er was een klein raafje geboren! 
Alle dieren van het bos waren ontzettend blij, want zo’n 
geboorte kwam niet vaak voor. Maar wat het nog veel spe-
cialer maakte, was dat het kleine babyraafje geen zwarte, 
maar witte veren had!

Hugo en de andere raven vonden dit wel zo bijzonder dat 
ze graag een heel speciale naam voor dat raafje wilden be-
denken. En daarvoor hadden ze de hulp nodig van de IJle 
Prijen. Hugo vroeg hen dan ook om mee te gaan naar het 
Ravenbos om het witte raafje te bewonderen en een naam 
te bedenken voor het jong. Zodra het raafje een goede 
naam had, konden ze een groot feest houden om de ge-
boorte en naamgeving te vieren. De IJle Prijen waren heel 
blij met deze uitnodiging en ook heel nieuwsgierig naar dat 
witte raafje. Ze begonnen te schateren en te tateren en op-
gewonden in het rond te dansen. 

Maar het was veel te ver om helemaal naar het Raven-
bos te stappen. Daarom fl oten ze op hun vingers om 
hun lieve vriendjes, de reeën, bij zich te roepen. Wat jam-
mer toch, er kwamen er maar drie aangehold. De rest 
was nergens te bespeuren. Die drie reeën konden niet 
alle Prijen meenemen, dus die begonnen ruzie te maken 
over wie mee mocht gaan. Tot drie van hen - Trees, Mit 
en Plinneke - plots op de reeën sprongen en snel weg ga-
loppeerden, nog voor de anderen hun hoofd hadden ge-
draaid. Ze gristen ook een paar schatten mee, die ze als 
geschenk aan het witte babyraafje wilden geven. Die ver-
stopten ze onder hun vieze kleren, zodat de andere prijen 
het niet zagen.

Graaf weetje!

Misschien bestaan 
de IJle Prijen wel 
echt! Mensen in Ra-
vels zagen vroeger 
soms witte slierten 
zweven boven 
de vennen. Deze 
witte vrouwen, die 
’s avonds rond-
waarden, waren de 
zielen van maagden 
die jong gestorven 
waren en moesten 
blijven ronddwalen 
omdat ze niet in de 
hemel geraakten.



En zo reden ze naar het bos terwijl Hugo De Raaf voor hen 
uitvloog en hen de weg naar het ravennest aanwees. De 
drie Prijen, op hun reetjes, probeerden hem te volgen maar 
verloren hem uit het oog. Zelf kenden ze de weg niet zo 
goed en toen ze bij het bos aankwamen, was er van Hugo 
geen spoor meer te bekennen. Wat ze wel zagen, waren de 
sporen van tientallen konijnen die uit de richting van het 
bos waren komen gerend. Uit schrik voor iets in het bos 
misschien?! En toen beseften ze dat ze bij het Domein van 
de Wolf waren gekomen!

Mit was een stoere Prij. “Komaan!” zei ze tegen Trees en 
Plinneke. “We gaan gewoon langs hier, dat is veel korter!” 
Zij wilde door het Domein van de Wolf gaan, want zij dacht 
dat die weg korter was en zo zouden ze sneller bij het raaf-
je geraken. Maar Plinneke en Trees waren bang en wilden 
niet door het Domein van de Wolf, want de Wolf lag voort-
durend op de loer, op zoek naar verse prooien.

“Nee,” zei Plinneke met een bibberende stem. “Dat durf ik 
niet, hoor! Dan gaat de Wolf ons zeker vangen.”
“Ik vind het ook geen goed idee,” zei Trees. “We gaan ge-
woon rechtdoor. Dat duurt misschien wat langer, maar dan 
komen we de Wolf tenminste niet tegen.” Mit wilde niet 
naar hen luisteren en de drie Prijen begonnen hevig te ru-
ziën. Ze schreeuwden de lelijkste woorden naar elkaar, en 
tenslotte vertrok Mit dan maar alleen, met veel gebaren en 
geroep, in de richting van het Wolvendomein, terwijl Plin-
neke en Trees de veilige weg kozen.

Graaf weetje!

Die witte vrouwen 
vind je ook terug in 
volksverhalen van 
andere landen. In 
Nederland heten ze 
‘Witte Wieven’ en 
in Frankrijk ‘Dames 
Blanches’.

Graaf weetje!

Volgens de over-
levering zaten er 
in de bossen van 
Ravels weerwolven: 
mensen die bij volle 
maan in wolven 
veranderden. Ze 
sprongen mensen 
in de nek en knepen 
hen dood!





De drie reeën waren nu ook heel bang geworden. Ze 
vluchtten weg en verdwenen uit het zicht, om niet meer 
terug te keren. 

Maar de IJzeren Zeug was ook heel snel en ze ving de drie 
angstige Prijen in haar zware, ijzeren kettingen. De Prijen 
sputterden en pruttelden en probeerden zich los te wur-
men uit het ijzerwerk, maar het lukte niet. Gelukkig was 
Trees zo slim geweest om een flesje bramenjenever mee te 
brengen. Ze dronken van dat lekkere sapje en veranderden 
zo in hun ijle, mistige vorm. Nu waren het net drie witte 
wolkjes geworden. Zo konden ze ontsnappen aan dat boze 
varken. Als drie IJle Prijen, als drie mistige slierten dus, vlo-
gen ze door het bos en zo verlieten ze het Land van de 
IJzeren Zeug.

Toen ze dan eindelijk in het Ravenbos arriveerden, veran-
derden ze weer in hun oude, viezige zelf. Van al die span-
ning hadden ze zo veel honger gekregen dat ze op zoek gin-
gen naar iets lekkers. Gelukkig vonden ze lekkere bramen 
en die stopten ze gauw in hun gulzige mondjes. Maar wat 
hoorden ze daar? Gerammel van ijzeren kettingen? Ze ke-
ken om zich heen, en wat zagen ze? Daar stond de IJzeren 
Zeug hen weer te begluren! De Prijen werden weer bang 
want ze hoorden haar briesen en blazen. Plinneke plaste 
bijna in haar broek van schrik! 

Tot Trees, die pientere Prij, het idee kreeg om dat varkentje 
ook wat lekkere bramen te geven. En zo begon de IJzeren 
Zeug als een mak schaap uit hun hand te eten. Toen haar 
buikje vol was, vertrok ze weer en de Prijen zagen haar niet 
meer terug. Hun eigen buikjes waren nu ook goed gevuld, 
en ze konden hun ogen niet meer openhouden. Daarom 
besloten ze even op het zachte mos uit te rusten. Ze dom-
melden snel in en droomden van blinkende schatten, juwe-
len en witte pluimen.

Graaf weetje!

In de buurt van het 
bos hoorde men 
vroeger geregeld 
de kettingen van de 
IJzeren Zeug ramme-
len. Zij trok rond 
met haar biggen, 
die ijzeren snuitjes 
hadden om aan de 
koperen tepels van 
de Zeug te drinken. 
Mensen waren er 
heel bang van. 



“Gaan jullie ook naar het witte raafje?” vroegen de raven.  
“Ja hoor,” zei Mit. “Maar we hebben een beetje vertraging 
opgelopen door de Wolf en de IJzeren Zeug.”
 “Ach zo,” zeiden de zwarte raven. “Hebben jullie dan ook 
een cadeautje meegebracht?”
“Oei!” riep Plinneke uit. “Onze cadeautjes!” En ze beseften 
alle drie dat ze hun mooie schatten onderweg verloren 
waren geraakt. Ze besloten dan om onderweg bloemen 
te plukken, sterrenmos te verzamelen en dennenappels 
te rapen, zodat ze toch niet met lege handen bij het feest 
zouden arriveren. 

Graaf weetje!

Een ‘vuile’ of ‘vieze 
prij’ is een typische 
uitdrukking van de 
Noorderkempen, 
meestal gebruikt 
voor een meisje 
of vrouw die zich 
stout gedraagt of er 
smerig uitziet.

Toen ze wakker werden, was het al donker aan het wor-
den en snel liepen ze verder door het bos, op zoek naar 
het babyraafje. Plots hoorden ze weer een hevig gefladder 
boven hun hoofd. Toen ze naar boven keken, zagen ze een 
groep van vijf gitzwarte raven boven hun hoofden vliegen, 
die druk aan het kwebbelen waren. 
“Hé!” riep de stoere Mit. “Hé raven! Hier beneden! Waar 
vliegen jullie naartoe?” 
“Wij zijn op weg naar het pasgeboren raafje,” riep één van 
de raven hen toe. “Je zal het niet geloven, maar het is een 
wit raafje! Dat hebben we hier in het bos nog nooit mee-
gemaakt! Haar veertjes zijn zo wit als sneeuw en zacht als 
fluweel. Het is het mooiste, schattigste jong dat we al ooit 
hebben gezien!” 
“Echt waar?” zei Plinneke heel zacht. “Ik wist niet dat het 
babyraafje wit was?” 
“Maar Plinneke toch,” snauwde Mit haar toe, “dat heeft 
Hugo ons toch verteld!” 
“Sst, rustig maar,” kwam Trees tussenbeide, “laten we de 
raven volgen. Dan geraken we de weg zeker niet kwijt.” 
“Goed idee,” zeiden Plinneke en Mit in koor.

Graaf weetje!

De namen Trees, 
Mit en Plinneke zijn 
typisch Kempense 
voornamen. Het 
zijn afkortingen van 
Theresa, Maria en 
Paula.



Einde

Met hun armen vol boscadeaus volgden de drie Prijen de 
raven door het diepe bos en kwamen zo bij het nest van 
het ravenjong, waar Hugo De Raaf en alle andere raven 
hen opwachtten. Hoog in een grote dennenboom was het 
nest gebouwd. En ja hoor, de raven hadden gelijk. Het jong 
had geen zwarte maar spierwitte veren. Trees, Mit en Plin-
neke hadden nooit eerder zo’n bijzonder raafje gezien! Ze 
staken hun hoofden bijeen en bedachten een schitteren-
de naam. Toen ze hem aan de raven voorstelden, gingen 
die onmiddellijk akkoord. Die vonden het een heel grave 
naam en begonnen luid fladderend te dansen en juichen 
van blijdschap. 

Het feest kon nu echt beginnen. Alle dieren uit het bos 
kwamen toegesneld en samen met de Prijen feestten ze 
tot diep in de nacht, onder een heldere hemel gevuld met 
sterren zo ver het oog maar reiken kon. En de Prijen, die 
vergaten hun wilde avonturen met de Wolf en de IJzeren 
Zeug heel snel, en toen ze gingen slapen, konden ze alleen 
maar dromen over blinkende schatten, lekkere bramen en 
kleine witte raafjes. 

Graaf weetje!

De naam ‘Hugo’ 
is afgeleid van de 
raaf ‘Huginn’ uit de 
Noorse mythologie. 
Hij en zijn kompaan, 
Muninn, waren de 
boodschappers 
van de Noorse 
god Odin. Iedere 
dag doorkruisten 
deze twee raven de 
negen werelden om 
‘s avonds verslag uit 
te brengen bij de 
oppergod.

Ontdek meer 
grave weetjes 
op de website!
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Walk in the Woods

Een super grave smoothie van Papaoutai.
Zalig gezond genieten!

Grote Baan 199F (onderaan de brug)
2380 Ravels - www.papaoutairavels.be

Bramen
Dame

Een origineel 
ijsje met bramen 
en witte choco-
lade, bij Taverne 
De Wouwer.

Kloosterstraat 4
2380 Ravels
www.taverne-
dewouwer.be

Witte Raafkes

De nieuwste creatie van bakker 
Dilen: geen donkere,
maar witte speculaaskoekjes!

Klein Ravels 4, 2380 Ravels
www.bakkerdilen.be

Bosvruchtenconfi tuur

Om duimen en vingers bij af te 
likken, zoals de IJle Prijen het 
zouden doen! Te verkrijgen 
bij het Boswachtershuisje, een 
mooi stukje erfgoed pal in het 
mooie natuurgebied van Ra-
vels.

Arendonksesteenweg 37, 2380 
Ravels
www.boswachtershuisje.be

Zin in een verfrissend drankje of heerlijk hapje
na jullie stoere wandeling? De IJle Prijen zijn verzot

op bramen, maar dit lekkers kunnen ze ook wel
pruimen! Je vindt al deze lekkernijen in de buurt 

van het bos.

B&BOo
kp

laa
ts voor dutjes!



Bramenconfituur &
Bramentaartjes

Speciaal gemaakt voor de IJle Prij-
en, in een heel bijzonder kleurtje, 
door Florentien. Voor gewone 
stervelingen enkel op bestelling te 
verkrijgen.

Klein Ravels 80, 2380 Ravels
www.koekjevaneigendeeg.be

IJle Prijenthee

De favoriete theemengeling van
Trees, Mit en Plinneke kan je ook 
zelf proeven in de gezellige thee-
huisjes van Talander.

Theehuisje De Wouwershoeve
De Lusthoven 88, 2370 Arendonk

Theehuisje De Pastorij
Dreef 4, 2381 Weelde
www.talander.be

Plinneke’s Plezierke

Het allerlekkerste taartje, met 
pudding en bramen, eet Plinne-
ke in het voormalige brugwach-
tershuisje aan Brug 6. Iedereen 
is welkom om mee te komen 
smikkelen!

De Lusthoven 36, 2370 Arendonk
www.brug6.be

B&BZz
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PIPO
WAGEN

Or
igin

eel overnachten!

Panini

Een verrukkelijk warm broodje
met bosbramen en geitenkaas.
Snel naar Tantie voor de
IJzeren Zeug het verorbert!

Grote Baan 55, 2380 Ravels
www.tantie.be



De IJle Prijen kan je tegen het lijf lopen in heel Ravels.
Maar... het liefst van al zitten ze te wroeten in de grafheuvels.

En weet je... die kan je ook gewoon bezoeken!

Zin om op schattenjacht te gaan?

Aan de grafheuvels van Weelde ligt 
een geocache verborgen en ontdek je 
een ander verhaal van de IJle Prijen! 
Haal je schatkaart op in het theehuisje 
van de Pastorij of in het VVV-kantoor 
van Ravels.

Nog meer plezier?Ki
jk 

sn
el 

op

 www.graveraven.be voor inspiratie!

Schatten

jacht!

Het Heike

Urnenveld Het Heike bevat 11 gere-
construeerde grafheuvels uit de vroe-
ge ijzertijd (800-500 v. Chr.). Ze liggen 
in de Ravelse gemeentebossen en zijn 
het ganse jaar vrij toegankelijk. Je kan 
deze archeologische site bereiken van-
af de Goudbergstraat in Ravels.

De Hoogeindse Bergen

In Weelde vind je De Hoogeindse Ber-
gen met 4 grafheuvels uit de vroege en 
middenbronstijd (1800-1100 v. Chr.). 
Deze bereik je via het Geeneinde, 
rechts naast de oude legerhallen.

Euh... grafheuvels? 

Een grafheuvel is een 
begraafplaats uit de 
prehistorie, die eruitziet als een 
heuvel. Zo’n heuvel werd opgewor-
pen over de menselijke resten van 
de overledenen, die eerst begraven 
werden in een kuil, urn, of kist. Er 
bestaan verschillende soorten graf-
heuvels en ze zijn over de hele we-
reld te vinden.

Theehuisje van Talander ‘De Pastorij’, Dreef 
4, 2381 Weelde www.talander.be

VVV-kantoor, Kloosterstraat 4, 2380 Ravels
www.uitinravels.be



Nog meer plezier?Ki
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op

 www.graveraven.be voor inspiratie!



Wie loopt daar door het bos?
Wie ligt daar in het mos?

Wie vliegt daar oh zo hoog?
Zag ik nu iets dat bewoog?

Ga je mee op stap
langs het Grave Ravenpad?

De Wolf loert stiekem door het struikgewas.
De IJzeren Zeug springt in een modderplas.
De reetjes schrikken en vluchten snel weg.

Een klein wit raafje kwettert in zijn nest.

Ga je mee op stap
langs het Grave Ravenpad?

En kijk eens wat een mooie bloemen daar!
En kijk eens wat een rare hazelaar!

En kijk eens wie daar tussen de bramen zit?
’t Zijn de IJle Prijen: Plinneke, Trees en Mit!

Kom, we gaan op stap
langs het Grave Ravenpad!

Deze wandeling is een initiatief van collectief MOOS en werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van 
Erfgoed Noorderkempen, Toerisme Provincie Antwerpen, Agentschap Natuur & Bos, Gemeente Ravels 
& Natuurpunt.


