


Beste Ouders, 

 

De maand november staat voor de deur, maar voor we erin vliegen toch nog eens terugblikken naar 
de afgelopen maand!  

23 september startte we het scoutsjaar FANTASTISCH met een topper van een overgang! Heel graag 
willen we de leiding en materiaalploeg bedanken voor hun inzet en het bouwen van een prachtige 
circustent. Daarnaast willen we ook de vriendenkring en losse medewerkers nog eens bedanken voor 
hun geslaagde en vooral heerlijke BBQ. 

“Hallo, wij zijn van de scouts van Ranst en wij verkopen marsepein!” waarschijnlijk de meest 
uitgesproken zin op 21 oktober, dan vond onze jaarlijkse marsepeinverkoop plaats. Door heel Ranst en 
omstreken trokken onze leden onder de veilige vleugels van jins en leiding om zoveel mogelijk 
marsepein te verkopen. Nog niets kunnen kopen, of krijgt u maar niet genoeg van onze marsepein? 
Geen probleem u kan tot 9 december bij onze leden of leiding nog marsepein kopen! 

Voor onze jongere takken begint november al met een knaller van formaat: het belofteweekend! 
Nieuwe leden en de eerstejaars leggen hun scouts en/of takbeloftes af. Ook van ons, de groepsleiding, 
wensen wij de nieuwe leden en eerstejaars proficiat met het afleggen van hun belofte! 

FOOORZA SCOUTING!! Jaja, op 11 november is het weer zover: Scouts en Chiro voetballen tegen elkaar 
voor het goede doel! Kom genieten van een heerlijke hot-dog en de supporterssfeer en stuw onze 
papa’s en leiding vooruit naar een klinkende overwinning, de aftrappen zijn respectievelijk om 13u30 
en 15u. Mochten er papa’s willen mee voetballen, dan kan u altijd een mailtje sturen naar 
grl@scoutingranst.be. Tot dan! 

Bent u het regenachtige, grijze november-weer al beu, en snakt u naar een Zuiders zonnetje? Geen 
probleem, op 18 november kunt u genieten van heerlijke Mexicaanse gerechten u geserveerd door 
onze jins. Zij organiseren een Mexicaanse eetavond ten voordele van hun buitenlands kamp naar 
Polen, het belooft een gezellige, verrukkelijke avond te worden! Info over inschrijven kan u vinden op 
de volgende pagina. 

Kortom, een drukke maar sfeervolle maand!  

Stevige linker, 

Levenslustige Wasbeer   Ongedwongen Vink  Sympathiek Stokstaartje 





HEEEEEEEY aller aller allerliefste kapoenen van de heeeele 
wereld!!! Wat is die eerste maand scoutsjaar toch weer 
voorbijgevlogen eh? Wij vonden het alvast een mega 
geweldige super duper maand en November gaan we nog 
mega geweldiger super duperder maken!!  

3, 4 en 5 november  

Omdat wij het zo leuk vinden om bij jullie te zijn, hebben we dit weekend niet 1 
dag om samen te spelen maar een heel weekend! We gaan namelijk op 

belofteweekend, joepieeeeee!! Vragen over wat we daar allemaal gaan 
doen, wat jullie moeten meenemen en moeten thuislaten, hoe laat waar en 

wanneer en nog veel meer belangrijke informatie sturen we via een mail naar 
jullie mama’s en papa’s zodat jullie allemaal goed op de hoogte zijn.  

 

11 november  

Haal die voetbalbenen maar al boven!  
Vandaag is het de grote 11/11/11!  
Vandaag voetbalt de scouts tegen de chiro  
waar we natuurlijk veel supporters voor nodig  
hebben en wie kan er beter supporteren dan jullie?  
De ideale kans dus om is goed te roepen en de chiro  
te tonen dat wij de beste zijn!  
!! PS: dit is geen normale vergadering dus er  
zullen geen spelletjes of een 4-uurtje voorzien worden.  

 

18 november  

Hebben jullie buiten de scouts ook zo  
veel vriendjes en vriendinnetjes die de  

hele tijd vragen om eens mee te mogen  
naar de scouts omdat dat toch zooooo  

leuk is? Dan hebben wij vandaag heel goed  
nieuws want vandaag zijn al jullie vriendjes  

en vriendinnetjes welkom op onze  
vriendjesvergadering!  

 



Wat we gaan doen zien jullie dan wel maar het wordt zeker mega geweldig 
super duper leuk! We verwachten jullie allemaal in perfect uniform (niet voor 
de vriendjes natuurlijk) aan de BKL tussen 14u en 17u.  
!! Lucas wil jij ons verwennen met een lekker 4-uurtje?  

 

25 november 

Allemaal eten we wel is graag veel koekjes of  
een groot stuk taart, maar we weten niet hoe  
het voelt om echt echt heeeeeel dik te zijn?  
Toch? Daarom wouden we graag eens weten  
hoe het is om wel 1000 kilo te wegen en dan  
spelletjes te spelen?!?! Als je dit ook graag eens  
wil testen, kom dan zeker naar onze  
dikzakkenvergadering!!! Maak je allemaal zo dik mogelijk met 
kussens, dekens, veel truien, … Uiteraard ook van 14u tot 17u aan de BKL maar 
deze keer hoef je niet in uniform te komen.  
!! Alyna, zou jij vandaag kunnen zorgen voor een lekker tussendoortje? 

 

Dit was het alweer voor deze maand, jammer!!! MAAAAR 
niet getreurd, volgende maand staat al helemaal klaar en 
wij hebben er kei veel zin in!!  

DIKKE KUSSEN VAN JULLIE LEIDING 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

APO 

KERRY 

RIKKI 

TOTO 



Hey allerleukste kapoenen,  

De eerste scoutsmaand zit er weeral op, dus op naar een volgende formidabele maand!  

3/11 – 5/11: Belofteweekend 

We gaan op belofteweekend, jippie! Maar wat wil dat zeggen 
belofteweekend? De eerstejaars kapoenen mogen hun belofte doen en 
worden zo échte scouts. Wat dat allemaal juist inhoudt moet je zelf maar 
komen ontdekken! 😉😉 Dus we hopen jullie allemaal te zien op ons 
fantastisch weekend dat door zal gaan in Emblem. Brief met exacte info volgt 
nog…  

 

11-11-11  

Vandaag dagen we met de scouts de chiro uit voor een partijtje voetbal. Niet alleen de ouders 
spelen een match, maar ook de leiding. Het is daarom geen echte vergadering, maar natuurlijk 
zijn jullie super welkom om met jullie ouders, broers of zussen of vriendjes te komen 
supporteren voor de scouts!   

18/11: Reuzespelen (14u-17u) 

Hebben jullie zin om allerlei GIGANTISCHE spelletjes te spelen? Wel, kom dan zeker naar de 
scouts om samen met ons allerlei nieuwe spelen te ontdekken! Moira, wil jij voor iets lekkers 
zorgen?  

25/11: 1 tegen allen (14u-17u)  

Wij dagen jullie uit voor een partijtje 1 tegen allen. Denken jullie dat jullie met de hele groep 
erin slagen om alle uitdagingen tot een goed einde te brengen? Wel, kom jezelf bewijzen en 
toon dat jullie échte speelvogels zijn! Xander, kan jij voor wat krachtvoer zorgen? 😊😊  

 

2/12: Sint (uren volgen)  

Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt. Daar 
wordt aan de deur geklopt. Wie zou dat zijn? 

Jaja, vandaag komt Sinterklaas naar onze scouts. Hopelijk zijn jullie 
allemaal braaf geweest en heeft de sint voor jullie allemaal wat 
lekkers bij! 

 

 

 

Ziezo, dat was het weer voor deze maand! Wij hebben er alweer beestig veel zin in, hopelijk 
jullie ook!  

Kusjes en knuffels,  

Zazou, Kora, Gigi en Nala  



 

 Bonjour supertoffeleukeënthousiaste kabouters!!!! 

We hebben voor jullie weer een maand boordevol 
spannende, plezante, grootse, amusante, gezellige en 

lollige activiteiten gepland.  
Dus hou jullie al maar klaar voor weer een 

spetterende maand!  

 

 

4-5-6 nov 

We beginnen de maand al zeker goed, want we 
vertrekken alweer meteen op weekend! 

BELOFTEWEEKEND!! Jaja we maken het 
officieel dat de eerstejaars en nieuwelingen tot onze 
groep behoren!  
  

 

Voetbal SCOUTS VS CHIRO:  
Jullie moeten dus heel hard komen 
supporteren zodat we kunnen laten zien 
wie er ECHT baas van het veld is! 

Meenemen:  

 supporter attributen 
 luide stemmetjes 
 heel veel enthousiasme 

Bovendien gaat de opbrengst van de match naar het goede doel, 
dus neem zeker jullie ouders mee om jullie is goed te trakteren!  
De papa’s voetballen om 13u30 en de leiding om 15u. Aan de BKL! 



18 nov 

 IS JARIG en geeft een verjaardagsfeestje!!  

Jullie mogen allemaal komen! 

 

 

 

 

            Aan de BKL 

       18 november  

       Om 14u  

               Een feesthoedje, 

goed humeur, dansschoenen, … 

          Om 17u 

25 nov 

Vriendjesvergadering!! 
Breng allemaal één of twee 
vriendinnetjes mee!! Zo kun je 
aan je vriendinnetjes van school, 
dansles, turnen, zwemmen, 
paardrijden, … laten zien hoe leuk 
het op de scouts is! Jippieee!  
Van 14u tot 17u aan de BKL! 

Free zorg jij voor wat lekkers om onze 
buikjes te vullen? 

Dit was het dan voor deze maand, we zien jullie in 
december vlug terug! 

 
Jullie te gekke leiding!! 

Okapi, Winterkoninkje, 
Jako & Dolfijn 



	
Hapallopo	liepievepe	kapaboupouteperkepes,	hoepoe	gaapaat	hepet	eper	meepee?	Wijpij	
hepebbepen	depe	lepetteper	pepe	ipin	gepeslipikt.	Mmmm	lepekkeper!!!	Mepet	eepeen	
beepeetjepe	maparsepepepein	eper	bijpij	wapas	hepet	heepeel	lepekkeper.	Zijpijn	
jupulliepie	oopook	zopo	bepeniepieuwd	naapaar	wapat	wepe	apallepemaapaal	ipin	
nopovepembeper	gaapaan	doepoen,	leepees	dapan	vlupug	veperdeper!	
	
	

	
	
	

Wepe	stapartepen	nopovepembeper	apal	mepeteepeen	mepet	eepeen	knapalleper	wapant	
hepet	ipis	bepelopoftepeweepeekepend!!!	
Wepe	gaapaan	sapamepen	mepet	depe	apandeperepe	kapaboupoutepers	naapaar	
Wepechepeldeperzapandepe.	
Jupulliepie	krijpijgepen	nopog	eepeen	briepief	mepet	apallepe	veperdeperepe	
ipinfopormapatiepie.	Wepe	hopopepen	dapat	jupulliepie	eper	epevepenveepeel	zipin	ipin	
hepebbepen	apals	opons,	wapant	hepet	wopordt	weepeer	supupupupupeper	leupeuk!! 	
	
	

	
	
	

depezepe	weepeek	ipis	hepet	japammeper		
gepenoepoeg	geepeen	vepergapadeperiping,	maapaar	jupulliepie	kupunnepen	wepel	
apallepemaapaal	kopomepen	supuppoporteperepen	voopoor	oponzepe	leipeidipings-	epen	
papapapasploepoeg.		
Wepe	veperwapachtepen	jupulliepie	dupus	mapassaapaal	aapaan	depe	bkl	sapamepen	
mepet	jupulliepie	mapamapa’s,	papapapa’s,	broepoers	epen	zupussepen	opom	11-11-11	
goepoed	tepe	kupunnepen	spoponsoporepen.	
	
	

	
	
	

vapandaapaag	gaapaan	jupulliepie	jupulliepie	krapachtepen	moepoetepen	bupundepelepen	
opom	depe	leipeidiping	tepe	kupunnepen	veperslaapaan	wapant	wepe	spepelepen	éépéén	
tepegepen	apallepen!!	Neepeem	apallepemaapaal	jepe	goepoed	hupumeupeur,	
ipintepellipigepentiepie	epen	spiepierepen	meepee	wapant	jepe	gaapaat	hepet	nopodipig	
hepebbepen.		
	
4-uurtje:	Liepien	(Lien)	
	
	
	
	
	

4-5-6	november:	Belofteweekend	

11		november:	11-11-11	geen	vergadering	

18	november:	1-tegen-allen	à	14u-17u	@BKL	



	
	
	

depezepe	weepeek	gaapaan	wepe	eepeens	ziepien	hoepoe	slipim	jupulliepie	zijpijn,	wepe	
gaapaan	napamepelijpijk	eepeen	keipei	leupeukepe	quipuiz	spepelepen!!	Schaapaaf	
jupulliepie	kepennipis	opoveper	depe	leupeukstepe	weepeetjepes,	mupuziepiek	epen	
spoport	maapaar	bijpij	wapant	jepe	gaapaat	hepet	nopodipig	hepebbepen	opom	tepe	
kupunnepen	wipinnepen.	Bepen	jepe	bepeniepieuwd	wepelkepe	leupeukepe	weepeetjepes	
iepiedepereepeen	kapan	vepertepellepen	kopom	dapan	vapan	2-5upu	naapaar	depe	BKL.		
	
4-uurtje:	Hapannapa	(Hanna)	
	
	
	

	
	
	
	

Ziepie	gipinds	kopomt	depe	stoopoomboopoot	uipuit	Spapanjepe	weepeer	aapaan,	hijpij	
brepengt	opons	Sipint	Nipicopolaapaas,	ipik	ziepie	hepem	apal	staapaan.	Hoepoe	
hupuppepelt	zijpijn	paapaardjepe	hepet	depek	opop	epen	neepeer.	Hoepoe	waapaaiepen	
depe	wipimpepels	apal	heepeen	epen	apal	weepeer.		
Depezepe	weepeek	kopomt	depe	Sipint	lapangs!!	Meepeer	ipinfopormapatiepie	opoveper	
depezepe	supupeper	leupeukepe	vepergapadeperiping	krijpijgepen	jupulliepie	ipin	hepet	
vopolgependepe	siepiegjepe!	
	
	
Seepee	youpou	nepext	moponth!	
	
	
Kupusjepe-hapartjepe-roopoosjepe	
	
	
Papapepegaapaai	 Sipikapa	 Kapapupucijpijnaapaap	 Wipikipi									apagapamepe	
	

25	november:	Quiz	à	14u-17u	@BKL	

			2	december:	SINT!!	



WELPEEEN !!! Na een maand vol vallende bladeren, verwarring over wie in 
welke tak zit en vooral keitoffe vergaderingen is het nu tijd voor een nóg 
leukere maand: NOVEMBER ! 

 

3-5 november 

En we beginnen de maand met het belofteweekend. Na dit weekend mogen de 
eerstejaars zich een echte welp noemen en weten jullie in welk nest jullie zitten 
dit jaar. Meer info volgt nog. 

11 november  

11 november wordt ook wel eens geschreven als 11-11, en jullie weten wat dat 
betekent: jullie leiding voetbalt tegen de leiding van de Chiro ten voordele van 
11-11-11. Als jullie willen komen supporteren of gewoon willen zien hoe we dit 
jaar ongelooflijk hard winnen van de Chiro moet je zeker komen. 

 
18 november 14u-17u @bkl : dozenvergadering                          4-uurtje: Wannes 

Vandaag gaan we ons amuseren met dozen. Als je thuis grote kartonnen dozen 
hebt liggen, neem ze dan mee. Want: hoe meer dozen, hoe meer vreugd! 

25 november 14u-17u @bkl: MEGAvergadering           4-uurtje: Sander 

Op MEGAvergadering is alles MEGA. Eén ding staat vast: 

het wordt MEGAleuk. 



2 december @bkl: Sintvergadering                 4-uurtje: Sinterklaas en Zwarte Piet 

 

Zorg maar allemaal dat jullie braaf zijn want de 
Sint komt naar de scouts. Hoe laat de 
goedheilig man ons komt bezoeken weten we 
nog niet. Dat laten we nog weten als hij het 
ons zegt. 

 

Zo dat was het voor de maand november. Tot in december !! 

Wist je dat… 

 … Rikki-Tikki-Tavi een mangoest is? (en dus geen welpeneter) 
 … als je met je hoofd tegen de muur slaat, je 150 calorieën per uur 

verbruikt? 
 … we dit jaar gaan winnen van de Chiro met de voetbal? 
 … Magda (de naaktkat van Kaa) zwanger is? 
 … er niet één normaal Nederlands woord rijmt op het woord “twaalf”? 
 … Sionie veel beter is dan Waigunda?  

Ne stevige linker, 

                                                          
      Mang                             Tavi 

                                                    
Kaa       Tabaqui 



siegje waigunda


3-5 november:


HIIIII WELPEN!!! 

Het eerste weekend van de maand november gaan wij op….


BELOFTEWEEKEND!!!!!!!


Meer info krijgen jullie op de brief!


TOT DAN !!


11 november: 


HOHOHO vandaag is het de 11de van de 11de maand met een 11-tal 

leiding van de scouts die gaan sjotte tegen de losers van de chiro !!

HET IS 11.11.11 en we hebben zoveel mogelijk supporters nodig voor

de harde kern van de scouts !! 

De match begin rond 3 uur.



YEAH LET’S GO SCOUTS!!!!





18 november:  

4-uurtje:  Nico


Vandaag gaan we DE wildernis in trekken en proberen overleven !

Om dit te tot een goed einde te brengen moeten we onze oudste/beste

SURVIVAL TRICKS en ONZE INNER BEAR GRILLS boven halen !


Dus alle echte SCOUTSMANNEN staan van 2u tot 5u aan de BKL.

Voor een SURVIVAL vergadering




25 november: 

4-uurtje:  Dean (7-uurtje eigenlijk)


We hebben vorige week jullie al leren survival tricks geleerd maar 

om van jullie echt BEREN te maken gaan we kei hard SPORTEN, dus 

verwachten wij iedereen van 18u tot 20u….

Waar blijft nog een verrassing !?!

(info komt nog in een mail)


2 december:


Zie ginds komt de stoomboot in DE BROEREKRIJGLAAN weer aan.

Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zien hem al staan.

Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer, hoe waaien de wimpels

al heen en al weer.

Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe:

“De uren krijgen jullie ouders in een mail, de sint brengt het 

4-uurtje. het is lekker en VEEL!”

Oh, lieve Sint Nicolaas kom ook eens bij DE WELPEN en

rijd de SCOUTS toch niet voorbij!


getekend door shere khan



Voila se de maand november zit er alweer op ! 

Wij kijken al vol goesting uit naar de volgende maand!

Nog ne stevige linker van jullie leiding!!!







hati                           baghera                     lowie                                  shere khan                  




JONG GIDSEN APACHE 

 
Heeey jonggidskeeesss!!! Zijn jullie weer klaar voor een spetterende maand vol leuke onwijs 
vette vergaderingen?! Wij in iedere geval wel  Als je niet naar onze fantastische 
vergadering aanwezig kan zijn vinden wij het meer dan fijn dat je dat tijdig laat weten :D  
Kijk vlug verder naar wat we voor jullie allemaal hebben gepland om je weer helemaal uit te 
leven op een zaterdag van 2 tot 5 
 
 
3- 4- 5 november 2k17 
Om deze maand te beginnen hebben we meteen een heerlijk weekend gepland waar jullie 
eindelijk jullie partouilles te weten komen en de eerste jaars hun belofte doen!  
We gaan namelijk op belofte weekend!! De brief krijgen jullie nog xoxo 
 
 
11 november 2k17 
Kom vandaag onze ploeg naar de overwinning juichen op de battle der battles tussen de 
scouts en chiro!! We need you to win!! Ook de papa’s kunnen jullie gegil 
en gejuich gebruiken dus kom om 13 uur naar de scouts en laat je horen 
xoxo 
 
 
18 november 2k17 
Vandaag gaan we van 19 – 21 uur lekker griezelen, neem 
allemaal een pompoen mee en je beste griezel pak!!! 
 
 
 
 
 
25 november 2k17 
Wij hopen dat jullie een beetje handig zijn in de keuken…  
Neem jullie kookkunsten mee naar de bkl om 2 uur en om 5 uur mogen jullie ze weer mee 
naar huis nemen. Tot dan!  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2 december 2k17 
Hij komt, hij komt, die lieve goede sint…. 
Wij zijn braaf geweest en krijgen een snoepje en koekje van de sint! 
Hoe zit het met jullie? Kom het te weten van .. tot .. aan de bkl!! (de 
uren volgen nog) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dat was het weer voor deze leuke maand november tot de volgende! 
 
 

 

 

SPRINGBOK     SATERHOEN      SLECHTVALK       PICA  



JOOOOWW Jong-Gidsen Navajo! 

De tijd vliegt als je jezelf amuseert op de scouts! Er volgen natuurlijk weer super toffe 

vergaderingen! Hopelijk zijn jullie er klaar voor 😊😊   

 

3-5 november    BELOFTEWEEKEND 

Na een tof eerste weekend waar we elkaar beter hebben leren kennen , 

is het tijd voor een 2de weekend! JAAAAAWADDDE! Het enige echte 

belofteweekend! BE THERE OR BE A SQUARE  XOXO !  

INFO zie brief  

 

 

11-11-11     SCOUTS VS CHIRO  

Kom je leiding aanmoedigen en roep je ons naar de overwinning?  Hoe meer zielen hoe 

meer vreugde! Spandoeken zijn altijd toegestaan 😊😊! 

 Wil je graag vroeger komen dat kan!  

Ook de ouders van de scouts spelen een wedstrijd tegen de 

Chiro.  

Tot dan !  

 

18 november    6-8u @ BKL   INBREKERSVERGADERING  

Lukt het jullie om in te breken? Kan je de vallen ontcijferen ?  Of lukt het jullie niet? Kunnen 

jullie tot in het lokaal geraken ? Kom jullie zelf maar bewijzen!  

 

4 uurtje: Hanne De Moor  



25 november   2-5 u@ BKL    BOSSPEL  

GOOOOHH , dat is nu eens lang geleden se! Vonden wij ook! Tijd voor eens goed te spelen 

in de mooie bossen van Ranst! Wat en hoe…. Dat 

zeggen we nog niet ! Kom naar de vergadering en 

wordt verrast! Het wordt zeker super leuk dus zeker 

niet te missen! 

4 uurtje: Mirthe  

 

 

2 december    Uren volgen nog  @ BKL  

Vandaag komt de heilige man naar onze scouts! Zijn jullie braaf 

geweest ? Dat zullen we te weten komen deze vergadering! Wij zijn 

alvast benieuwd wat jullie allemaal hebben uitgespookt dit jaar!  

 

 

XOXO Jullie leiding  

 

Herder   Azara   Stokstaartje   Stern 



Jooooooo de manneeeuuuh!!!!! 

 

De eerste maand van het scoutsjaar zit er weeral op, maar niet getreuseld we vliegen er 
direct weer in: 

 

 

3-4-5 november 

Dit weekend gaan de patrouilles verdeeld worden en kunnen de 
eerstejaars hun belofte doen. Allemaal zeker komen dus. Verdere info 
volgt nog. 

 

 

 

11 november 

Helaas pindakaas is het vandaag geen vergadering. Jullie 
kunnen wel naar de BKL komen als jullie willen want wij zullen 
daar tegen de chiro voetballen en die massaal inmaken. Het is 
namelijk de befaamde 11-11-11 voetbalmatch.  

 

 

 

18 november van 2 tot 5 

Vandaag moeten jullie allemaal zeker met de fiets kom 

en want wij gaan rondcrosse in het bos. Zie da ge thuis al 
maar oefent om de graafste slipspore te trekke en om de 
coolste pose te make over de finishlijn. Tom pak jij het 
vieruurtje mee? 

 

 



 

 

25 november van 2 tot 5 

Wij als jongverkenners zijn de hardste manne van heel de scouts. Dit 
gaan wij dan ook vandaag bewijzen met het spelen van 
highlandgames. Laat jullie innerlijke Schot maar boven komen en als 
ge echt in thema wilt zijn moogde ook ne kilt aandoen. Kan Rik 
vandaag het 4-uurtje meepakken? 

 

 

 

 

Zo da was het dan vo deze maand, 

Ne stevige linker,  

Agame  Barry  Das  Kaketoe  Luipaard  



Heeeeeeeeey	leifste	gidsen!!!!!!	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	

4/11;	14-17	@vkl:	Het	is	dropping	vandaag.	
Spanneeeeend		
	
vieruurtje:	Marie		

11.11.11	@bkl;		kom	
vandaag	supporteren	
voor	de	beste	ploeg	
vant	land	(de	scouts)		

18/11;	14-17	@vkl;	VonDaog	gon	we	fOoreN	
op	De	foor,	kOmt	aLleMoal	mOar	vErkLeeT	
gElEk	ne	Margi	(SheNaya	OfzOe)	,	paKt	Ook	
aWe	vlo	mEe		
	
Emma	C.	Pakte	gy	de	friet	mee	xd		

		  

	

02/12	
Sintvergadering!!!!	
Uren	volgen	nog		

XOXOXOXOXOXOXOXOOXOXOXOXOXO		
Jullie	liefste	leiding		



GUUUUUTEN TAAAAAG VERKENNERS 
Voor november hebben wij weer enkele knallers van formaat voor jullie klaarstaan. Lees 
maar snel verder want het zal je verbazen. Voor ludieke zaken => kijk naar de naakte molrat. 

 

Zaterdag 11 november AKA 11.11.11! 

Vandaag is den tijd van het jaar dat je den oermens in uzelf weer naar boven mag halen, pak nog wat 
extra spuiten epo, testosteron en een paar tabletten oestrogeen blokkers want vandaag is het weer 
zover, de clash tussen de titanen (wij natuurlijk) en 
de pussies van de chiro (spuugt op de grond). Zak 
dus zeker in grote getalen af naar de scouts en 
supporter de longen uit u lijf. Bovendien is dit de 
ideale gelegenheid om indruk te maken op één of 
meerdere bevallige gidsen (knipoogt). Vergeet 
zeker u scoutssjaal niet. 

 

Zaterdag 18 november 2-5 @VKL 

Kom vergezeld van je stalen ros 
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4-uurtje => Ward 

 



Zaterdag 25 november 2-5 @VKL 

Waarom kon Albert Einstein geen huis bouwen? => hij had maar EIN stein (bulderlacht). 
Haal vandaag jullie labojassen van onder het stof (of uit het chemielokaal), fris nog snel 
alle natuurkundige wetten op en poets jullie stinkbek nog eens met olifantentandpasta 
want vandaag is het BRAINIAC vergadering (en nu voor echt). 

Gerbe => 4-uurtje 

 

Zaterdag 2 december 19u tot 21u @BKL 

Omdat de examens voor de deur staan moeten jullie enkel naar de BKL komen met 
handdoek en een zwembroek/bikini/borat/…… Want vandaagis het SAUNA. Kom mee 
stomen en rustig relaxen in de speciaal voor jullie zorgvuldig gebouwde zweethut. 

4-uurtje => Mani 

<= Naakte molrat 

 

Als toeval niet bestond zouden we er geen woord voor hebben.  In het leger moet je je 
zeep niet laten vallen      Salto’s zijn gevaarlijk.   Een preut is een preut en mijne piet 
heeft geen ogen.     Ieder bloempje heeft zijn vaasje    Hitler had maar 1 teelbal. 

                                  

 

Tragopaan        -  Caracara        -    Bever      -       Reiger  



HEEEEY MAXI’S HIER IS HET SIEGJE VAN NOVEMBER!!  

4 november 14u tot 17u @vkl 
Nergens beter dan thuuuuuiiisss, wordt met weinig woorden veel 

gezegd, nergens beter dan thuuuiiisssss…..  
WIE oh WIE kijkt er thuis? #megafan 
Ma dus, of da ge nu naar thuis kijkt of ni, boeieuh! Gewoon komen 
want het wordt echt wel een mega toffe vergadering!! Dus kom van 
14u tot 17u naar de vkl.  

Jullie gaan de week daarvoor een persoonlijk sms’je ontvangen met wat instructies ;) #spannend!!  
Marion, kunde gij het 4-uurtje meebrengen ofwa?? 

11 november  
11 november? Nine eleven? Negen elf? 11/9? Van 
waar ken ik da nu weer??  
AAAAH ja! Van de voetbal tegen de chiro, das elk jaar 
op deze datum! Dus dees jaar plannen we da mooi 
terug op diezelfde dag.  
Het zal dus jammer genoeg geen vergadering zijn, 
maar we verwachten jullie wel om te komen 
supporteren voor de scouts!!!! #FORZASCOUTING!!  

18 november 14u tot 17u @vkl 
Kom allemaal om 14u naar de vkl en neem u beste 
zintuigen mee. Ge moogt u zeker verkleden als sherlock, ik 
heb is gelezen da da helpt. Want vandaag moeten jullie 
proberen de mol te ontmaskeren. Bereid jullie voor!  
Mol, gij zeker!!!  
Ps; mol, kom NIET verkleed als mol!  
#welkemolleeftniet #paracetamol  

Tuur, neemt gij een vier-uurtje mee??  

25 november 14u tot 17u @vkl 
Ruim jullie kamer maar al op, want de komen op KAMERBEZOEK!!! Kom allemaal 
met de fiets, anders gade ni ver geraken.  
#fokmijnkamerisechteenstort #endescoutskomt #kamerpimpen 
Caroline, kunt gij iets meenemen voor te knabbelen onderweg??  

2 december  
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas is zie hem al staan. 

Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer. Hoe waaien de wimpels al heen en al weer…..  
Oke duidelijker kan het ni zeker?? De Sint komt dus!  
De juiste uren volgen nog #checkfacebook 
 

#MAXI-LEIDINGOUT. 
 



3 tot 5 november : Belofteweekend 

Check bij welke tak je stage doet en 
vergeet niet om de leiding te contacteren. 

Succes kido's, zet jullie mooiste en blijste 
engelengezichtjes op en laat zien hoe goed 
jullie leiding kunnen zijn! 

     11 november aka D-Day

11 november -  11 spelers - 1 doel
 

! Winnen van de Chiro !
Om 13:30u spelen de ouders 
en om 15u is het onze beurt.

Wij spelen alle 4 mee, dus verwachten 
toeters, bellen en spanddoeken

Be there or be nen onozeleir
Our faces when we score! (Formy - Elke & Laure)

Hey Jins,
November is back in town en het belooft een knaller van een maand 
te worden...

Waarom?
1) 11 november is het weer 11.11.11.11.11.11 en wij gaan dit jaar win-
neeeeuuu
(wij spelen alle 4 mee dus duuuh!)
2) Laure is jarig op 16 november (cadeautips: zure tanden, paprika 
oven baked chips & kaaskroketten)
3)



Zondag 12 tot zondag 19 november

LEEEEEEFWEEEEEEK!!

Een week vol plezier @ dé BKL. 
Brief volgt nog...

18 november = Mexicaanse eetavond
Reclame maken bij al jullie nonkels, tantes, 
oma's, opa's, moekes, vokes, vrienden, 
vriendinnen, liefjes, crushes, ...

25 november 13  - 17u @ BKL

Surpriseeee

Kom om 13u naar de BKL en jullie zullen 
zien wat we gaan doen  ...

#spanneeend

4-uurtje:  Pieter-jan 

2 december uren volgen nog

Hij komt, hij komt, ...
De goede, oude man is weer in het land
en jullie weten allemaal wat dat betekent...

Alle stoute konijntjes vliegen in de zak 
en de rest krijgt snoep!

Zo dit was het weer voor november.
En remember: We love you <3

       XOXO
      The Golden Four

 Sneeuwuil   Snowy   Koala   Aapje






