


Beste leden, ouders en curieuzeneuzen!  

De laatste maand breekt aan… Maar niet getreurd, juni brengt nog een aantal belangrijk – soms 
leuke, soms minder leuke – zaken met zich mee! Volgen jullie even mee?  

 

1. De maand juni wil zeggen dat de leiding volop aan het studeren is voor de examens. Dus 
opgepast! De vergaderingen veranderen van overdag naar ’s avonds! Lees dus zeker goed 
het siegje door dat je niet op de foute moment aan de BKL bent. 
 

2. Onze WK ZOMERBAR opent! Als inzameling voor ons groepskamp van 2019 openen we deze 
zomer een zomerbar aan de BKL waar je op groot scherm kan komen kijken naar je favoriete 
match. Ook voor de kleinere kids zal er randanimatie voorzien worden, zodat jij als ouder op 
je gemakt de voetbal kan volgen. Nodig al je vrienden uit, en steun op een leuke manier ons 
groepskamp! Onze bar zal geopend zijn op volgende data: 
 

• Maandag 18/06  
• Zaterdag 23/06 
• Donderdag 28/06 

De uren en meer info kan je vinden op de affiche die een aantal pagina’s verder staat!  

 
3. Ook de SCHUIMFUIF komt eraan! Deze vindt dit jaar plaats op vrijdag 29/06! Onze 

vriendenkring zorgt dat deze dit jaar weer op en top de max wordt! Kom jij mee feesten? 
 

4. Met het einde van het jaar in zicht, begint onze vriendenkring te zoeken naar nieuwe 
gezichten die hun ploeg kunnen aanvullen. Voel jij je geroepen? Neem dan zeker eens een 
kijkje op de affiche verder in ’t siegje! 
 

5. … én niet te vergeten, het einde van de vergaderingen wil zeggen… alweer een aantal 
nachten dichter bij de kampen!!! Kijken jullie er ook al zo hard naar uit? Want wij wel hoor!  
 

6. Ook kunnen wij jullie al meedelen dat de overgang van komend jaar zal plaatsvinden op 
22/09/2018! Houdt deze datum dus alvast vrij!  

 

Ziezo, een hele boterham dus! We gaan onze laatste maand goed inzetten!  

 

 

Stevige Linker 

 

Sympathiek Stokstaartje & Levenslustige Wasbeer 









Dag aller, aller, aller, aller, allerliefste kapoenen!! Het is al de 

laatste maand van dit scoutsjaar    maar wij zijn er wel al 
helemaal klaar voor! 

02/06/2018 

Zet die duikbrillen maar al op want vandaag in het 
SCHUIMVERGADERING  van  

18u – 20u aan de BKL!  
Echte zwemkledij is niet nodig,  

gewoon kledij dat nat mag worden is goed!  
We worden wel echt helemaal nat dus  

neem zeker ook een handdoek en  
eventueel reservekledij mee!!!  

@ Juliette Debroux, zorg jij voor het vier-uurtje? 

 

09/06/2018 

Smeer jullie benen maar al in en trek die 
sportoutfit maar al aan want vandaag is het 
sportvergadering! Het is deze keer niet aan 
onze scoutslokalen te doen, waar wel laten we 
jullie zeker nog weten! We zien jullie daar van 
18u tot 20u!  

@ Jona, neem jij een vier – uurtje mee?  

 

 

16/09/2018 

Klaar om te feeeeeeesten?? Vandaag is de allerlaatste  
vergadering met onze kapoenengroep en dat  
moet volgens ons goed gevierd worden, vinden  
jullie ook niet?  
We verwachten jullie van 18u tot 20u aan de BKL in  
volledige feestoutfit!  



 

23/06/2018 

NIET TE GELOVEN,  
vandaag is het echt al de allerlaatste  

vergadering van het jaar??  
Daarom doen we een barbecue met de  

hele scouts samen,  
wow cool! Meer informatie volgt nog!  

 

 

 

Dit was het voor de allerlaatste maand van dit scoutsjaar, volgende keer dat 
we elkaar terugzien is op het fantastische kamp waar wij nu al kei hard naar 
uitkijken!  

XOXO jullie favoriete leiding  



 

 02/06 

 

Smeer jullie stembandjes al maar in, want we gaan vanavond 
zingen kapoentjes!! Jullie worden verwacht aan de bkl om 18uur -
20uur.  Sander kan jij voor een 4-uurtje zorgen? 

 

09/06 

Dag lieve legervriendjes vandaag worden jullie allemaal om 18uur aan de 
bkl verwacht in een zo goed mogelijk vermomde outfit!! Vanavond spelen 
we het SLUUUUIIIPSPEL !!!Liesl kan jij voor het 4-uurtje zorgen? 

 

 

16/06 

Vanavond worden jullie om 18 uur aan de bkl verwacht want het  is het 
Filmavoooonddd! Als jullie leuke ideetjes hebben  voor een film mag je zeker je film 
meenemen! Tot dan!  Neem allemaal iets lekkers mee om te kunnen snoepen 
tijdens de film! 

 

23/06 

Het scoutsjaar zit er weer op, oooh. Om dit mooie jaar af te sluiten, sluiten we 
met een BBQ af, neem allemaal jullie eigen vleesje mee!! Neem ook 2euro 
mee voor groentjes! 

 

Hopelijk hebben jullie van dit leuke jaar genoten en zien we jullie graag volgend jaar terug! Wij 
vonden het alvast een super leuk jaar en kijken heel hard uit naar het kamp. Tot op Kamp 
Veeeeeeeele kusjes en knuffels van jullie leiding!  

Kora,Gigi,Nala en Zazou 



 

2 juni van 14h - 17h (oudervergadering) 

4-uurtje Goblin → Ella  

4-uurtje Patuljak → Katrien 

 

Heb je altijd al eens leiding willen krijgen van je mama of papa, dan heb je 
geluk. Ze krijgen vandaag de kans om voor jullie een kei toffe vergadering in 
elkaar te steken. 

Als er geen ouders kunnen komen, gaat de vergadering jammer genoeg niet 
door.  

INTERESSE: mail of bel de leiding vóór 27 mei!!  

OUDERS GEZOCHT 
DIE EEN DAGJE 

LEIDING WILLEN 
KOMEN GEVEN!! 



 

 

 

 

Okapi, Jako, Winterkoninkje (P), Dolfijn, Papegaai, Capucijnaap, 
Winterkoninkje (G), Agamé, Sikahert 

 



Jaja welpen, het is weer juni. En jullie weten wat dat betekent: de laatste 
maand van het schooljaar, maar helaas ook de laatste maand van het 
scoutsjaar . Maar niet getreurd, de laatste vergaderingen worden fantastisch! 

Zaterdag den zesentwintigste van den vijfde maand van het Jaar des Heren 
tweeduizendenachttien: Dauwtocht van zeven uur des morgens tot tien uur voor de 
middag, afspraak aan de Boerenkrijglaan te Ranst 
Is er iets meer scoutesk dan bij het krieken van de dag opstaan om op verplaatsing een vuur te 
stoken en daar eten op te bereiden? Ik denk het niet! Neem allemaal 3 euro mee. 

 

Zaterdag den tweeden van den zesde maand van het Jaar des Heren 
tweeduizendenachttien: hooglanderspelen van zes uur in den avond tot acht uur in 
het schemerduister ter hoogte van de Boerenkrijglaan nummer vijf te Ranst. 
Normaal gingen we op 10 februari Highlandgames spelen, maar dat is toen veranderd. Onder het 
motto: beter laat dan nooit, halen we dat nu nog in. Fenne, zorg jij voor een 4/8-uurtje? 

Zaterdag den negenden van den zesde maand van het Jaar des Heren 
tweeduizendenachttien: vragenspel der volle blazen van zes uur in den avond tot acht 
uur des avonds op de locatie die in jullie aller geheugen bekend staat als den BKL, wat 
een afkorting is voor Boerenkrijglaan. 
Wat is de hoofdstad van Nicaragua? Hoe heet de kat van Kaa? Waarom zijn Colombianen zo klein? 
Wat is de maximaal toegelaten snelheid in de Yanqing street in Peking? Weet jij het antwoord op 
deze of soortgelijke vragen? Kom dan zeker naar de quiz op 9 juni. Weet je het antwoord op geen 
enkele van deze vragen? Kom dan ook, want het niveau zal gelukkig iets lager liggen.  

Zaterdag den zestiende van den zesde maand van het Jaar des Heren 
tweedduizendenachttien: Waterstofdioxidevermaak van achttien uur tot twintig uur 
volgens den Central European Summer Time conventie aan het bakstenen gebouw dat 
bekendstaat als de lokalen van Scouting Siegfried Ranst in de Boerenkrijglaan. 
De Frank heeft gezegd dat het echt keiwarm gaat worden en ideaal weer voor waterspelletjes. Wij 
vertrouwen blindelings op Frank en gaan zijn advies dan ook opvolgen. See you there! Sander, kan jij 
iets meenemen om tussendoor te eten? 



 

Zaterdag den drieëntwintigste van den zesde maand van het Jaar des Heren 
tweeduizendenachttien: Vleesroosterfestijn gevolgd door consummatie van het 
desbetreffende vlees gedurende de periode tussen achttien uur nul nul en entwintig 
uur nul nul ter hoogte van de plek met als coördinaten 51.1942253 graden 
noorderbreedte en 4.552096 graden oosterlengte, met andere woorden diezelfde 
locatie alwaar de vorige bijeenkomsten ook steeds plaatsvonden. 
Helaas pindakaas, speculaas, kippengaas, sinterklaas, bloemenvaas, sneeuwhaas, Beveren-Waas, 
iene-miene-mutte-is-den-baas, het is alweer de laatste vergadering van het jaar! Traditioneel sluiten 
we het jaar af met een barbecue. Neem allemaal zeker een vleesje en 3 euro mee.  

 

Ne stevige linker, en tot op kamp!!! 

Kaa-----------------Tabaqui--------------------Mang-----------------Rikki-TIkki-Tavi 

Heel 
warm 

Warm 

Bijna te 
warm 

Ook warm 

Koud (nee 
toch warm) 

Heet 



JOOOOOOOOW  DE  MANNEN!!! 

Ooooh het is al weer de laatste maand van het scoutsjaar, maar niet getreurd want dat wil zeggen 
dat we bijna op een mega cool, fantastisch kamp vertrekken. 

9 Juni 2018: Casino, 18-20u @ BKL 
 

 
Vandaag gaan we zien wie het 
makkelijkst zijn geld laat rollen, wie 
er het beste inschattingsvermogen 
heeft, kortom wie het meeste geld 
kan verdienen.  Inderdaad we gaan 
naar de Casino, kom allemaal van 
18-20u naar de BKL en vergeet uw 
pokerface thuis niet. 

 

16 Juni 2018: Verrassing, 18-20u @ BKL 

Vandaag is één groot mysterie.   Als je wil weten welke kei coole, 
mega vette vergadering het is.  Kom dan van 18u tot 20u naar de 
BKL. 

 

 

23 Juni 2018: BBQ, 18-20u @ BKL 

Het is vandaag de aller aller aller laatste 
vergadering van het jaar.  Maar niet getreurd je 
kan vanavond je nog eens rot amuseren en vol 
eten op de BBQ.  Neem allemaal je eigen vleesje 
mee en 3 euro.  Wij voorzien gezonde groentjes 
en drinken. 

 

Scoutsgroeten, 

 

 

 

 

 

 

 

 



2/06/18 
Klakkebuizen van 19-21u 
8uurtje: Nina 

9/6/18    Dessertjesvergadering!!!!  
(van 19-21u) 
Iedereen maakt enkele dessertjes klaar voor 
ons lekkere buffet!!!! 
(vraag die lieve mama’s/oma’s maar om hulp) 

16/06/18 
Waterspelletjes  van 19-21u (doe een 
bikini aan!!)  8uurtje: Moyra 

23/06/18  dit is al  de laatste vergadering ☹ 

BBQ  van 19-21u 
Neem allemaal je eigen vleesje mee!!! En 
2 euro!! 
De leiding voorziet groentjes 😊😊 

Tot op kamp lieve feestgangers 
😊😊 groetjes,  jullie leuke leiding! 

 



Het jaar is weeral voorbij gevlogen, maar niet getreurd we hebben nog een mega leuke maand voor 
jullie in petto en natuurlijk ook nog het KAMP!!!! 

 

2 juni: 7-9 @BKL 
 

De examens komen steeds dichterbij en van al die stress zullen er wel al wat 
chocoladerepen, chipszakken en cola flessen gesneuveld zijn. We 
ontmoeten elkaar in onze dikzakoutfit deze avond!  

4 uurtje: Liene Verrept 

 

 
9 juni: 7-9 @BKL 

Vanavond is het Ranst Got Talent… Bereid allemaal iets voor 
individueel/ groepjes en kom de jury omver blazen met jullie talenten 

 

 
16 juni 7-9 @BKL  

Halverwege de examens gaan we even volop genieten. Kom allemaal met de 
fiets naar de BKL en vergeet zeker geen centjes… 

 
 

  

 
23 juni: 7-9 @ BKL 

Traditiegetrouw houden we ook dit jaar een afscheid BBQ. Breng allemaal 
jullie vleesjes mee.  
Daarnaast ook nog centjes voor de groentjes.  

 

 

Zo dit was het laatste siegje van het jaar… wij zien jullie allemaal terug op kamp 
 

Stokkie Herder Azie Stern 



Het moest er is van komen maar nu is de laatste maand daar. De laatste 
activiteiten om jullie op het ultra mega leuk kamp klaar te stomen.  

 

2 juni: 19-21u bkl. Kom met de fiets. 4uurtje: kasper 

…././-//../…//-/../.---/-..//---/--//-/.//--../.././-.//…./---/.//-…././.--
.//.---/..-/.-../.-../.././/-.-/..-/    -./-././-.//--./.-/.-/-./// ./-.//-../.-/-//-.-
/.-/-.//.---/.//.-.././-/-/./.-./.-../../.---/-.-//-././--/./-.//.--/.-/-./-
//…././-//../…//.--./..-/-/-/./-./…/-.-./…./..-/.--./…-/./.-./--./.-/-
.././.-./../-./--.//// 

 

 

9 juni: 19-21u bkl. 4uurtje: Rik 

…./---/.//…-/./-/-/../--././.-.//…./---/.//.--./.-././-/-/../--././.-
.//../…//././-.//--/---/---/..//--/---/-/-/---//./-.//…-/.-/-./-../.-/.-/--.//--
./.-/.-/-.//.--/.//--../.././-.//.--/.././/--../../-.-./….//…./.././.-.//…././-
//-…/./…/-/.//-…/../.---//…-/---/./.-../-///…././-//../…//…-/./-/--../.-
/-.-/-.-/./-./…-/./.-./--./.-/-.././.-./../-./--.//// 

 

16 juni: 19-21u bkl. 4uurtje: xander 

…-/.-/-./--./.-/.-/--.//--./.-/.-/-.//.--/.//--../.././-.//…./---/.//--./---
/./-..//.---/..-/.-../.-../.././/--../../.---/-.//../-.//.--./---/-.-/./.-.//-…/.-
../.-/-.-./-.-/.---/.-/-.-./-.-//./-.//.-/-./-.././.-././/…/.--././-././-.//../-
.//---/-./…//-.-./.-/…/../-./---///…-/./.-./-.-/.-../././-..//-.-/---/--/./-
.//../…//-/---/./--././…/---/.-/.-/-.//// 

 

23 juni: 19-21u aan de knipoog. Doe sportschoenen en sportkleren 
aan. 4uurtje: yoran 

-./.-//.-/.-..//-../.-/-//…/-/..-/-.././.-././-.//./-.//-/.//…-/././.-..//--../../-
/-/./-.//../…//…././-//-/../.---/-..//../--//-../.././/…/.--./.././.-././-.//-
/./.-./..-/--.//.-../---/…//-/.//--../.--/.././.-././-.//---/.--.//-.././--
.././/…/.--./---/.-./-/…-/./.-./--./.-/./.-./../-./--./// 

 

 

 

 



30 juni: 19-21 bkl. Breng eigen vleesje(s) mee en 3 euries 

Vandaag is het spijtig genoeg de laatste vergadering van 
het jaar dus is het de traditionele BBQ. Breng eigen vlees 
en 3 euries voor de groentjes. 

 

Op woensdag 27 juni is het ook container inladen. 
Noodzakelijk om een top kamp te hebben dus wees 
allemaal aanwezig. Uren volgen nog. 

 

We zien jullie dan op het mega toffe kamp, 

Agame   das   Kaketoe  Barry   luipaard 

 



ALLLOOOO, 
De laatste maaand 
van het scoutsjaar is 
ingezet, be prepared, 
want tis weer ne 
kanjer van formaat 
zulee 

Kzal beginne bij den 2de juli, das den dag na den 1ste we 
spreken om 19u af aan de valkuslaan en we gaan cruisen 
met de wielen, neem dus een bewield voertuig mee (en 
kiest iet origineel) en gaan met die banaan (banaan met 
wielen uiteraard) 4uurtje=Gerbe 



De week die der volgens den almenak achter komt ist den 
9de en dan spreken we om 19u af aan de VKL, kom verkleed als 
minderheid want tis minderhedenvergadering, (maar kom wel 
met de meerderheid ter compensatie) 4-uurtje: Victor 

 

Daarachter komt er nog een week, ma wa we dan 
doen is een ver-assing, neem dus allemaal een urne 
mee met assen in, TIP: je kan je urne laten vullen 
aan kassa 4 
19-21@VKL en 4-uurtje: Yorrith 
 
Daarna, is het de laatste vergadering van dit FE-NO-ME-NA-AL 
jaar, dus tis baarbekjuu, neem dus allemaal een lekker stukske 
vlees mee en 5€ voor alle andere roemel die ge op nen BBQ 
thuishoren, de kans is groot dat het op een geheime locatie 
doorgaat, dus neemt ook een fiets mee alstublieft (deze wordt 
niet geBBQt, zij ma gerust) 18-21 bkl natuurlijk (opgepast: kan 
iets uitlopen 

 

Voor degenen die niet kunnen wachten tot dat het nog is regent 
om nat te worden organiseerd de scouts de 29e een schuimfuif, 
be their! 





Juni Examenmaand Joepie ! 

Zaterdag 2 juni van 19.00h tot 21.00 gaan jullie 
ons zoeken. Gitte zorgt voor het 20-uurtje  

 

Zaterdag 9 juni van 19.00h tot 21.00 moeten 
jullie ons niet zoeken, want dan doen we alles op 
wieltjes. Breng iets mee met wieltjes. Nele zorgt 
voor het 20-uurtje J 

Zaterdag 16 juni van 19.00h tot 21.00 doen we 
niks op wieltjes, maar gaan we zwemmen in de 
prakput als het weer meezit. Breng niks mee met 
wieltjes. Tine zorgt voor het 20-uurtje J 

 

Zaterdag 23 juni van 18.00h tot 21.00 Eind BBQ  
breng een vleesje mee en 3€ ! 

 

 

Tot dan ! 
De leiding !! 

  

 

 

 

 

 

 

Jins – Juni ‘18  
 






