


Beste ouders, leden en  vrienden! 

April was weer een maand om fier op te zijn!  

 

Er zijn een aantal takken die ons nog extra fier hebben gemaakt ook.  Graag bedanken wij in ’t 
bijzonder: 

 De Verkenners die (met slechts zes leden!) er weer voor gezorgd hebben dat alle 
leden zich weer eens hebben kunnen laten gaan tijdens de gevreesde 
commandoraid! 

 De Gidsen van wie we nu weten dat ze meer dan duizend euro hebben verdiend met 
hun quiz!  

 De maxi’s die iedereen lieten watertanden met hun menu van de eetavond! Buikjes 
werden goed gevuld en dorst werd goed gelest!  

 De Jins, die met alles wat ze kunnen weer een spetterende editie van Jinsane in 
elkaar aan het steken zijn, zodat wij onze dansbenen alweer hun werk kunnen laten 
doen!  

 Uiteraard al de andere takken ook! 

 

Nu heeft mei ook veel voor ons in petto. De zon is beginnen te schijnen, mensen worden 
goedgeluimd en iedereen is klaar om de zomer in te zetten!  

Wie denkt aan zomer denkt uiteraard plezier, wie aan plezier denkt, denkt uiteraard aan vrienden, 
wie aan vrienden denkt denkt automatisch aan de scouts en wie denkt aan scouts in de zomer denkt  
uiteraard aan kampen en wie denkt aan kampen… Tja… die denkt uiteraaaaaaaaard aan de 
kampbetaalavond! Hoe, wat, wanneer: 

 Vrijdag 11 mei  
 Vanaf 19u  
 Aan de boerenkrijglaan 
 Welke bedrag je moet betalen vindt je in de kampsiegjes van de desbetreffende tak!  

 

Ook de toppers van de vriendenkring zijn bezig met onze jaarlijkse schuimfuif in elkaar te steken. Dé 
ideale moment voor alle jeugd van Ranst om het einde van het school en het begin van de zomer te 
vieren! Voel jij je geroepen deze fantastische avond mee mogelijk te maken? De Vriendenkring is nog 
op zoek naar een aantal helpende handen! Lees dan op de volgende pagina eventjes door waar ze 
net naar op zoek zijn!  

 

Wij wensen jullie een fijne maand toe, met veel zon, plezier en vertier! 

 

Stevige Linker, 

Sympathiek Stokstaartje en Levenslustige Wasbeer!  

 



Vriendenkring Scouting Siegfried Ranst vzw 
 

 

Beste ouder en scoutssympathisant, 

 

We willen jullie als Vriendenkringers bedanken voor het vertrouwen dat jullie in onze groep 
stellen. Elke zaterdag brengen jullie je oogappel(s) immers naar de lokalen in de 
Boerenkrijglaan. 

Lokalen waar we terecht trots op mogen zijn. We hebben ze grotendeels zelf gebouwd. En 
zelf gefinancierd met de winst van onze jaarlijkse Schuimfuif. Die centen gebruiken we ook 
voor het onderhoud van de lokalen en het betalen van de maandelijkse rekeningen van 
water en elektriciteit. 

De Schuimfuif spreekt elke keer enkele duizenden jongeren aan uit Ranst en wijde 
omgeving. Wij als Vriendenkring met een kleine kernploeg kunnen die avond niet alleen tot 
een succes maken. 

Daarom zouden we jullie willen vragen om je spontaan massaal op te geven om te komen 
helpen. Vele handen maken het werk licht en veel plezanter ;) We zoeken nog vrijwilligers 
voor de opbouw, afbraak, vestiaire, inkom en toog. 

Je kan je inschrijven tijdens de kampbetaalavond of per mail ( schuimfuifranst@gmail.com ). 

 

De Schuimfuif wordt ook mee mogelijk gemaakt dankzij onze hoofdsponsors: 

Sanderus rijscholen, Jo Engelen  Leopoldstraat 68   2800 Mechelen 

Alg. bouw-en renovatiewerken Van Dyck  Oelegemsesteenweg 66  2160 Wommelgem 

Garage Schellekens  Herentalsebaan 316  2160 Wommelgem 

Gostar  Liersesteenweg 141  2520 Ranst 

Dirk De Vos, sanitair  Oelegemsesteenweg 37  2520 Ranst 

Wijn- & drankenhandel Vets  Schanslaan 130  2160 Borsbeek 

Sanicro  Bouwelsesteenweg 173  2560 Nijlen 



HELABAAAAA KNOTSGEKKE KAPOENEN BEVERTJES ! 

Als jullie denken dat jullie al alles gezien hebben, dan hebben jullie het goed mis!! 
Want er komt een nieuwe, super-de-luxe, een nog-nooit-eerder-geziene, 
fenomenale en een mega fantastische maand mei aan! Wiehoewwww, we vliegen 
erin PATAT!  

5/05: Hou jullie vast aan de takken van de bomen, want het circus komt 
er aan!! Vandaag is het CIRCUSVERGADERING. We verwachten jullie 
van 14.00u-17.00u aan de BKL en jullie mogen jullie zeker en vast 
verkleden in jullie favoriete circusoutfit! 

Juliette Van Sande neem jij een vier-uurtje mee? 

 

12/05: Ohooooh er staat een verrassing op jullie te wachten, vandaag komen 
er vier onbekenden jullie leiding geven!! Spannend! Maar wees gerust, wij zijn 
ook zeker van de partij! Van 14.00u-17.00u aan de BKL. 

Linde neem jij een vier-uurtje mee? 

 

 19/05: Wij hopen dat jullie jullie spieren goed hebben ingesmeerd en 
dat jullie klaar zijn voor een spannend BOSSPEL! Yes, we gaan het bos 
van Ranst nog eens onveilig maken! We verwachten jullie om 14.00u aan 
de BKL en sluiten af om 17.00u.  

Miley kan jij een lekker vier-uurtje meenemen? 

 

26/05: Jullie hebben jullie kookkunsten al eens bewezen op de 
kookvergadering, maar nu gaan we nog een stapje verder: het is tijd 
voor WOUDLOPERSKEUKEN! Zijn jullie al benieuwd? Kom dan zeker naar 
de BKL van 10.00u tot 13.00u en neem allemaal 4 euro mee. 

 P.S.: laat zeker weten of je kan komen of niet!! 

Ziezo, dat was het alweer voor deze maand, tot snel kapoenen!! 

KUSJE HARTJE ROOSJE VAN JULLIE ALLERLIEFSTE LEIDING 

TOTO   APO    RIKKI  KERRI 

 

 



Heeeey liefste kapoenen!!! Het is alweer een nieuwe maand, 
dus dat betekent weer een maand vol met keitoffe 
vergaderingen!!!!  
 
28/04 uitstap naar het zilvermeer  
Vandaag gaan we lekker ravotten en zwemmen aan het zilvermeer! Verdere 
praktische info krijgen jullie ouders via mail!  
Liesl zorg jij voor het 4-uurtje?  
 
 
05/05 vetzakkenvergadering 14u-17u 
We beginnen de maand mei met een van de leukste vergaderingen van het 
jaar: vetzakkenvergadering!!!! Dit betekent: vuil worden, vettige spelletjes 
spelen, en keiveel plezier maken! Doe zeker kleren 
aan die heel vuil mogen worden…  
Moira neem jij een lekkere versnapering mee als 4-
uurtje?  
 
 
12/05 jinstage 14u-17u 
 
Omdat de jins volgend jaar leiding worden, en moeten leren hoe zij ook zo’n 
waanzinnig fantastische leiding kunnen zijn zoals jullie leiding, gaan zij dit 
vandaag wat oefenen! De jins nemen deze vergadering het heft in eigen 
handen, en zij gaan jullie een spetterende zaterdag bezorgen!  
Amelie zorg jij voor wat lekkers om 16u?  
 
19/05 bomma-bompa vergadering 14u-17u 
  
Ga voor deze zaterdag eens neuzen in de kast van je oma of 
opa, want deze vergadering worden we allemaal 70 jaar ouder! 
Doe de kostuumvest van je bompa aan, neem de wandelstok 
van je moeke mee, en kom op de scouts zien hoe het is om 
bejaard te zijn!  
Zita kan jij voor de koekjes zorgen bij ons theekransje om 16u?  
 
 
 
 
 



26/05 Mama/papa vergadering 14u-17u 
 
Deze vergadering neemt niemand minder dan JULLIE mama’s en papa’s het 
over! Zij komen vandaag te weten wat voor kattenkwaad jullie elke zaterdag 
uithalen en steken deze week jullie vergadering in elkaar!  
Emma K. Neem jij deze keer het 4uurtje mee?  
 
 
02/06 Playbackshow 18u-20u 
 
Blaas ons omver met jullie engelenstem, met jullie hippe danspassen, of met 
jullie leuke toneeltjes en kom het aan alle kapoenen laten zien om 18u op de 
scouts!  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit was het voor de maand mei!  
 
Dikke smakkerds,  
   Gigi              Nala          Zazou    Kora 
  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
5mei	  :	  gaan	  we	  samen	  met	  de	  alle	  
vrouwen	  van	  heel	  de	  scouts	  een	  groot	  
spel	  spelen!!!	  Het	  is	  dus	  	  
vrouwenvergadering	  van	  2-‐5	  aan	  de	  
Bkl.  
Anna: neem jij het 4-uurtje mee ?	  
	  
	  
	  
	  
	  

12	  mei	  2-‐5u	  @	  the	  placet	  o	  be	  namelijk	  
niks	  anders	  dan	  de	  befaamde	  bkl	  
(boerenkrijglaan)	  gaan	  de	  jins	  voor	  
jullie	  een	  spel	  in	  elkaar	  steken…	  
spanneeeend!!	  
	  
Bebel:	  wil	  jij	  het	  4-‐uurtje	  meenemen	  
?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

Hallo kabouters, kan je geen paaseeee-iii meer 
zien, vrees dan niet want ondertussen kunnen we 
de maand  meeeeee-iiiiiii weerzien.  

	  



	  
19	  mei	  18-‐20u	  	  nemen	  we	  het	  onzekere	  voor	  het	  zekere	  en	  
gaan	  we	  er	  van	  uit	  dat	  het	  mooi	  weer	  zal	  zijn	  (den	  Okapi	  
heeft	  dat	  namelijk	  besteld	  bij	  de	  meneer	  van	  op	  tv	  die	  altijd	  
het	  weer	  voorleest)	  en	  dan	  gaan	  we	  waterspelletjes	  spelen.	  
Voorzie	  jezelf	  eventueel	  van	  zwemkleren	  als	  je	  dat	  wil	  maar	  
neem	  zeker	  een	  handdoek	  mee	  voor	  achteraf.	  We	  spreken	  
af	  aan	  de	  bkl	  
	  
Ziana:	  wil	  jij	  voor	  het	  4-‐uurtje	  zorgen?	  
	  
	  
	  
	  

26	  mei:	  
Om	  de	  mooie	  maand	  mei	  af	  te	  sluiten	  
spreken	  we	  nog	  eens	  af	  met	  onze	  
vrienden	  van	  de	  welpen	  en	  dan	  gaan	  we	  
samen	  ons	  geluk	  testen	  in	  ons	  
zelfgemaakt	  casino.	  We	  spreken	  af	  om	  
tussen	  18	  en	  20	  u	  aan	  ons	  vertrouwd	  
kabouterlokaal(bkl).	  	  TIP:Wie	  in	  gepaste	  
kleding	  komt	  krijgt	  misschien	  iets	  extra	  
bij	  de	  start	  van	  het	  casino	  ;)	  	  	  
P.S.	  Dit	  is	  een	  foto	  van	  jako	  in	  zijn	  jongere	  
jaren.	  
Joly:	  zorg	  jij	  voor	  het	  4-‐uurtje	  ?	  

	  
	  
Weetje	  van	  de	  maand:	  Patuljak	  is	  nog	  altijd	  leuker	  dan	  Goblin….	  
	  
Groetjes	  van	  jullie	  favoriete	  leidingsploeg	  allertijden:	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  Dolfijn	  
	   	   	   	   Jako	   	  	  	  	  	  Winterkoninkje	  
	   Okapi	  







Wassuuup Welpen!! Het is weer tijd om een super chille scouts 
maand te starten en we hebben weer leuke dingen gefixt voor jullie! 

5 mei: Zwemmen!!! 2 tot 5 
@zwembad lier 
We gaan met zen alle Sionie & 
Waigunda het zwembad van lier op 
stelten zetten en het snelheids 
record op nieuwe glijbaan 
verbreken!  
(we spreken af aan het zwembad in 
lier) Vergeet zeker geen 5,50 euro. 
Alejandro kan jij een 4 uurtje 
voorzien aub? 

12 mei: Jin vergadering! 2 tot 5 @BKL  
De jins van diest hebben voor jullie een super vet spel in elkaar 
gestoken. Hopelijk komen jullie allemaal om hun leidinggeefskils op 
de proef te stellen.  Wannes kan jij voor het 4 uurtje zorgen aub? 

 

19 mei: Alles op wieltjes! 2 
tot 5 @bkl 
We verwachten jullie allemaal met 
jullie coolste ding op wieltjes.  
Steps, bmx, fiets, skateboard, 
waveboard, rollerskates alles mag..!
Jeffrey kan jij voor het 4 uurtje 
zorgen aub? 



26 mei: Douwtocht en woudlopers keuken! 07:00 tot 
10:00 @BKL  
Zet jullie wekkers al maar want jullie worden zeer vroeg verwacht 
voor een super leuke douw woudlopers keuken! Nemen jullie aub 4 
eurotjes mee? Dan voorzien wij een top woudlopers ontbijt! 
 

Ne stevige 
rechter 
van jullie 
leiding!  
Peace 
out! 

                          
KAA 

 
 
                                 

TABAQUI 

                           MANG 



	
	
	

Heeeeeeey	welpen!!!	
Er	is	weer	een	nieuwe	maand	aangebroken!	En	we	gaan	er	weer	een	een	lap	op	geven!!	

	
	

5	mei	à	Vandaag	gaan	we	zwemmen	in	het	zwembad	van	
Lier	samen	met	de	andere	welpentak!!	We	spreken	af	om	14u	

aan	het	zwembad	in	lier	en	we	sluiten	daar	af	om	17u!	
Hopelijk	tot	dan	want	het	wordt	mega	leuk!!!!!	De	prijs	van	

dit	zwemfestijn	wordt	nog	gemaild	!		Lars	kan	jij	voor	een	vier	
uurtje	zorgen?	J	(enkel	voor	waigunda)	

	
	

	
12	mei	à	Vandaag	gaan	de	jins	leiding	geven	dus	het	wordt	een	verrassing	wat	we	gaan	
doen!	Kom	zeker	allemaal	van	14u	tot	17u	naar	de	BKL!	Stan	kan	jij	een	vier	uurtje	
meenemen?	J	

	
	
19	mei	à	whoehoeeeee	vetzakke	vergadering!	Trek	slechte	kleren	aan	
want	het	wordt	een	smerig	boeltje!	Kom	van	14u	tot	17u	naar	de	BKL!	

Kobe	kan	jij	voor	een	vier	uurtje	zorgen?	J	
	
	
	

26	mei	à	Vandaag	gaan	we	op	dauwtocht	niet	uitlsapen	dus	want	we	
spreken	om	7	uur	in	de	ochtend	af	aan	de	BKL	om	onze	tocht	te	starten	
en	we	eindigen	om	10	uur	terug	aan	de	BKL!	Kunnen	jullie	allemaal	3	
euro	meenemen	want	wij	gaan	lekker	ontbijten	tijdens	onze	tocht!	Tot	

dan!		
	
	
	

2	juni	à	Vanavond	gaan	we	de	straten	in	Ranst	onveilig	maken!	Kom	allemaal	met	iets	op	
wieltjes,	een	step,	fiets,	rolschaatsen…	!	we	spreken	af	om	18u	en	we	sluiten	terug	af	om	

20u!	
	
	

ne	stevige	linker	en	zonnige	groeten	van	jullie	leiding!		
	

Shere	Khan	–	Bagheera	–	Louis	–	Hathi		



JONG GIDSEN APACHE 

 
Dag liefste meisjes! Zijn jullie klaar voor de maand mei? We gaan weer van alles leuks 
doen dus zie dat je er zeker bij kan zijn ;-) 

 

5 mei 2018: 
Vandaag staat er op het menu de leuke meisjesvergadering. Hier gaan we samen met de 
kabouters en de gidsen een zeer fijne dag te gemoet! Een echte meisjes dag! Zie dat je er 
bij bent het word heerlijk!! (van 2 tot 5 aan de bkl) 

 

12 mei 2018: 
Vandaag is het een verrassingsmenu! Niemand weet wat er op de planning staat buiten de 
toffe jins die voor jullie iets hebben voorbereid! Kom van 2 tot 5 naar de bkl en ontdek wat 
ze in elkaar hebben geflanst!  Beau neem jij het 4 uurtje mee? 

 

19 mei 2018: 
Vandaag staan er enkel maar vieze, vettige dingen op het menu, kom in je slechte kleren 
naar de bkl om 2 uur en verlaat de bkl om 5 uur als iets vettig! Tot dan!! Jill neem jij het ‘ 
uurtje mee?  

 

26 mei 2018: 
Op het menu van deze zaterdag zijn er spelletjes te vinden met een aparte presentatie. 
Kom van 2 tot 5 naar de bkl en ontdek daar wat we gaan doen!  
Wil Victoria het 4 uurtje meenemen?  

 

2 juni 2018: 
Kom van 2 tot 5 naar de bkl,we doen iets leuks ;)  
ps: Maya neem jij het 4 uurtje mee? 

 

De maand zit er jammer genoeg weeral op maar we zien jullie graag volgende maand 
weer! Tot dan xoxoxoxox veel liefde van jullie leiding Slechtvalk, Springbok en Pica 



Heejjjj jong-gidsen. Na een maand vol vakantie en een ubermega super tof paaskamp is het 
tijd om er nog eens goed in te vliegen met supertoffe vergaderingen. 
 
 
 
 
5 mei         2-5 u @ BKL   
 
Girl just wanne have fun! GIRL GIRL GIRL!! We gaan er op los zoals alleen 
meisjes dat kunnen. Kom samen met de andere vrouwen taken genieten 
van een supermegagirly vergadering!  
 
4 uurtje: Hanne Martens  
 
 
 
 
 
 

 
12 mei      2-5 u @ BKL  
Vandaag zullen jullie verrast worden door de JINS die leiding komen 
geven! JEEJ wij zullen natuurlijk ook mee doen met deze vergadering en 
jullie toch ook? T ‘ is de laatste vergadering overdag omdat jullie hierna 
examens hebben dus kom nen keer zot doen!  
 
4 uurtje: Renske Michiels  

 
 
 
19 mei        7-9 u @BKL  
 
OMG OMG ja t’is eindelijk zo ver nog eens een excuus om u volledig te laten gaan in de 
modder en andere viezigheden. Vergeet zeker geen andere kledij mee te nemen, doe 
desnoods je bikini aan en kom samen met ons genieten van de viezigheid.  
 
4 uurtje: Lise Stevens  
  



26 mei        7-9 @ sporthal jongensschool  
Tijdens de examens ist ni de moment om u te laten gaan met eten en snacks… Dus om u 
geest en lichaam op orde te houden gaan we eens goed zweten, sporten en plezier hebben 
in de sporthal. Vergeet zeker geen schoenen met sportzool en eventueel sportkledij en een 
flesje water.  Tot dan!  
 
4 uurtje: Paulien Van Laer  

 
2 juni          7-9 
u @ 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  
 
XOXO STERNIE  HERDIE  AZARIE STOKIE  
 

 



Hela Hola allerbeste Jongverkenners,

Ja ja, het einde van het jaar begint in zicht te komen dus maak ulle al 
maar warm voor het allerbeste kamp van ulle leven. Terwijl we daar 
naar uit kijken, zijn er deze maand nog wa topvergaderingen die jullie 
te wachten staan.

5 mei

Vandaag hebben jullie PL’s een geldactiviteit 
in elkaar gestoken. Jullie zullen nog wel bericht
krijgen van hen. Zie maar da ge zeker komt 
want al het geld da gulle verdient ga 
rechtstreeks naar de kookdag op kamp. En ik 
denk da gulle allemaal wel den beste en 
meeste freit wilt op kookdag.

2 mei van 2 tot 5

Woep woep, deze vergadering gaat de
leiding een zijfunctie aannemen en in de
plaats zullen er Jins komen die een 
fantastisch spel in elkaar gestoken hebben.
De mensen die mee op paaskamp waren
weten al dat de jins in staat zijn om
megatoffe spelleks in elkaar te steken, dus
allen zeker komen. Robbe pak jij het 4uurtje
mee?



19 mei van 2 tot 5

Het is zomer (of toch bijna) en al die 
hitte moet wa verwerkt worden. 
Daarom hebben we voor deze 
vergadering wa maffe 
waterspellekes in mekaar gestoken. 
Pakt allemaal zeker een zwembroek 
en zonnecreme mee en misschien 
ook nen handdoek. Deze keer zal 
Jonas voor het 4uurtje zorgen.

26 mei van 2 tot 5

Aangezien da het kamp niet meer zo ver
is, moeten we toch nog is onze 
technieken wat bijslijpen. Al de dingen
die we gaan leren gaan enorm nuttig zijn
op kamp en zeker op 2daagse. Kompas
lezen, vissegraat,… en tegen dan zal
Luipaard heel het morsecode alfabet
van buiten kennen en kan hij ons dat ook
aanleren. Voor het 4uurtje, zou Jens dit
willen meenemen?

Zo dit was het dan voor de maand mei,
Nog ne stevige linker van ulle favoriete vijftal,

Agame Barry Das Kaketoe Luipaard



Ola amigos 

De voorlaatste maand van het scoutsjaar is weeral aangebroken maar niet getreurd, er komt nog 
een megasupercool kamp aan waarvan de puber zelfs emoties van geluk zal tonen. 

Zaterdag 5 mei 14u tot 17u 

Vandaag staat de vergadering volledig in het thema van 
onze door allen gekende minister van volksgezondheid  

=> Maggie DE BLOcK.  

Besteld u allemaal zo nen de blockpaté en kom om ter 
dikste naar de vergadering (aka kom verkleed als dikzak). 

Stijn kunt gij ons voorzien van een 4-uurtje om onze 
diabetes goed te kunnen onderhouden? 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 12 mei 14u tot 17u 

Vandaag gaan we het fameuze huurmoordenaarspel spelen, jaja je hoort het goed. En bij wie dit 
geen belletje doet rinkelen => gewoon komen 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zaterdag 19 mei 19u tot 21u   Vieruurtje => Thomas 

 T ers vergadering 

 

 

 

 

Zaterdag 26 mei 19u tot 21u 

Andersomvergadering => kom zo andersom mogelijk (wees origineel)  

4-uurtje => Jorne 

 

 

 

 

 

 

 

Groetjes  

WIJ 

 



Op	5	mei	is	het	weer	tijd	om	al	jullie	vriendjes	en	vriendinnetjes,	oma’s	en	
bompa’s,	nonkels	en	tantes	uit	te	nodigen	want	we	gaan	er	weer	eens	een	lap	
op	geven	met	ne	knaller	van	nen	open	toog!!	Uiteraard	moet	hier	wel	het(	
nodige	opbouwwerk	voor	gebeuren	uren	volgen	nog	op	FB	<3		

	

TOOG		 	 	 	 	 	 OPEN	TOOG	

	

Op	12	mei	heeft	de	leiding	nog	eens	voor	jullie	een	goeie	oldschool	
verassingsvergaderig	in	elkaar	gestoken!	zeker	komen	dus	van	2	tot	5	aan	de	
vkl	want	iedereen	weet	hoe	fkn	leuk	verassingsvergaderingen	zijn!!!		Don’t	be	
surprised	GOT	EM?	Lol	help	ik	ben	alleen…		

	

	

	

	

	

	

	



Goe	we	zulle	de	19e		mei	dan	is	doorbrengen	als	ne	zwaarlijvige!!	Dus		haal	
allemaal	jullie	slechte	kussens	van	stal	en	kom	van	2	tot	5	als	een	dikzak	naar	
de	vkl!!	Be	there	or	be	square…	haha	not	around…	round,	fat	=	round		

	

	

26	mei	strijden	de	mannen	en	vrouwen	tegen	elkaar	met	de	mannen	en	
vrouwen	vergadering!!	Ja	meisjes	jullie	zijn	inderdaad	met	minder	maar	jullie	
krijgen	versterking	van	jullie	geslachtsgenoten	van	een	jaar	ouder	want	deze	
vergadering	zal	men	doodgaan	met	de	jins!!!		Van	7	tot	9	aan	de	vkl	want	de	
leiding	heeft	toetsen.	

	



Beste jinners, de maand mei is aangebroken. Buiten de dood van 
Osama Bin laden valt er deze maand niks te vieren. Maar hebben 
jullie geen geluk met de beste leidingsploeg ooit?  Ik zou het 
denken. Wij gaan ons best doen om er een superleuke maand van 
te maken en ons helemaal te bonden (als dit nog niet gebeurd is) 
tegen het kamp. LETS GOOOOO 
 

 
 
 
 
 

5/5 Zie ik de lichtjes van de Schelde, dan gaat men hartje…… Jawel, jullie raden het goed. 
Vandaag gaan we naar HET STAD. Laat de Shopping Bags maar thuis, want we gaan de 

Antwerpenaren eens goed bij hun pietje hebben. 
We spreken nog wel af om samen de bus te pakken 
(zie fb). Voor inspiratie kan je op youtube al een 
kijken bij de T van “Tragger Hippy” veel kijkplezier! 
Exacte uren volgen nog. 
4uurtje: de Niri 
 
 
 
 
 

 
 
 

12/5: Vandaag is het tijd voor de ultieme test. Namelijk de zelfstandige 
stage. Laat zeker iets weten aan de leiding van jullie stagetak. Fix de beste 
vergadering van het jaar en maak ons trots ☺ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

19/5 DE vergadering voor de vroege vogels 
onder jullie. Vandaag gaan we nog eens old school 
op dauwtocht. Kruip de vrijdag al maar goed vroeg 
in je bedje met de warme kleertjes al klaar. Want 
het gaat vroeg worden. We spreken om 6 uur (’s 
morgens) af aan de BKL. Om Half 10 (’s morgens) 
mogen jullie terug naar huis keren 
 
 
 
 
 

26/5 vandaag gaan we voor een 
collaboratie met de maxi’s. We zullen dat 
klein grut eens laten merken wie we zijn. 
kleine hint van de sluier: soort zoekt 
soort… meer info verschijnt nog op fb.  
4uurtje: Jill 
 
 
 
 
 
Een liefdevolle linker van de leiding 
 
 

 
 
 
Elke                                               
 
                                                     Formy                                 Laure                                             Dieter 

Amai das vroeg 






