


Beste ouders en leden,  

 

De laatste maand van het scoutsjaar is helaas alweer aangebroken! Maar niet getreurd want dit 
betekend dat het groepskamp al maar dichterbij komt!!!! 

Leiding en medewerkers zijn hiervoor druk in de weer om alles klaar te krijgen en ervoor te zorgen dat 
dit een onvergetelijk kamp wordt. 

Toch willen we met jullie nog enkele belangrijke data overlopen en een paar activiteiten aankondigen: 

22 juni – Vandaag is het de LAATSTE scoutsvergadering van het jaar ☹☹☹ door omstandigheden 
zal er geen vergadering worden gegeven op 29 juni. 

28 juni – SCHUIMFUIF !! Vanaf 21u zal het schuim rijkelijk rond onze hoofden vliegen en zullen de beats 
van onder meer DJ Bartje menig dansbenen in werking stellen. Zin om mee te helpen met de 
organisatie achter de schermen: aarzel dan niet en spreek ik iemand van de vriendenkring aan, zij 
zullen jouw zeker verder helpen! 

13 juli – Deze zaterdag verwachten wij alle jong-gidsen/jong-verkenners/gidsen/verkenners/maxi’s 
voor het inladen van onze containers voor het groepskamp! Hoe meer volk , hoe meer helpende 
handen! We spreken af om 13u aan de BKL. 

Dit was het dan voor het scoutsjaar 2018-2019! Wij willen hierbij ook alle leiding en leden heel veel 
succes wensen met hun komende examens! 

Als laatste willen wij als groepsleiding iedereen die ons de voorbije 2 jaar heeft gesteund en geholpen 
ontzettend hard bedanken!!! We could not have done it without you guys!!!!! Het waren 2 fantastische 
jaren , waar wij graag op terugkijken. Wij willen onze opvolgers veel succes wensen met de taak die 
hun te wachten staat, maar zijn er van overtuigd dat zij dit fantastisch gaan doen! 

een stevige linker, 

de GRL 

Sympathiek Stokstaartje & 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: 

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

Wijn- & drankenhandel Vets  Schanslaan 130 2160 Borsbeek	

Centrale verwarming De Vos Dirk  Oelegemsesteenweg 37  2520 Broechem  

Gostar vijvers en tuinen   Liersesteenweg 14 1A     2520 Emblem 

	

	

	

	 	



Kapoenen Bevertjes 

Dag lieve kapoentjes 

 

Het is alweer de maand juni en we gaan super leuke dingen doen!!  

 

1 juni is het jammer genoeg geen vergadering omdat jullie 
leiding dan hard moet studeren voor de examens.  

 

 

 

Niet getreurd!! 8 juni zijn we er weer met iets kei mega 
cool. Vandaag spelen we van 18u tot 20u in het casino. 
Kobe, kan jij zorgen voor iets lekkers?  

Tot dan!! 

 

 

15 juni doen we waterspelletjes als het weer dit toelaat. Neem dus allemaal 
droge kleren en een handdoek mee! Ook deze keer is het 
vergadering van 18u tot 20u. Fenna wil jij een 7-uurtje 
meebrengen? XOXO 

 

 

 

 

22 juni is het jammer genoeg al de laatste vergadering van dit jaar. We sluiten 
af met iets leuks want we gaan BBQ’en. Neem allemaal een vleesje/visje/… 
mee en 2 euro voor de groentjes. Jullie zijn welkom van 18u tot 20u. (Laat 
zeker op voorhand weten als je niet kan komen ajb.) 

 

29 juni is het geen vergadering. Vanaf nu kunnen we beginnen aftellen naar 
ons gigantisch toffe kamp…  

 

P.S.: het is de bedoeling dat de kapoenen 8 en 15 juni al gegeten hebben voor 
ze naar de vergadering komen.  

Onze sponsors 

ADR	Construct	 Herentalsebaan	451	 2160	Wommelgem	

Andira	GCV	 Gasthuisstraat	27	 2520	Ranst	

Bloemen	en	plantencenter	Van	Nuffelen	 Van	De	Nestlaan	159	 2520	Broechem	

Café	De	Solsleutel	 Schoolstraat	31	 2520	Ranst	 	

Els	Dierckx	-	schoenen	en	Lederwaren	 Gemeenteplein	3	 2520	Broechem	

De	Frietbakker	 Lostraat	25	 2520	Broechem	

De	Olifant		 Heretalsebaan	406	 2160	Wommelgem	

Hong	Kong	-	restaurant	 Lievevrouwestraat	56	 2520	Ranst	

Houthandel	J.	Van	den	Heurck	 Beemdenstraat	5	 	 2520	Broechem	

Immo	Patio	 Schoolstraat	6	 	 2520	Ranst	

Jaspers	BVBA	–	BNP	Paribas	Fortis	 Lievevrouwestraat	54	 2520	Ranst	

Jef	Meeus	-	containerdienst	 Achterloo	9	 2520	Ranst	

Kap	32	BVBA	-	architect	 Antwerpsesteenweg	46	 2520	Broechem		

Prima	Micro	-	supermarkt	 Lievevrouwestraat	20	 2520	Ranst	

Optiek	Jan	Sels	 Lievevrouwestraat	13	 2520	Ranst	

Apotheek	Jacobs	 Lievevrouwestraat	36	 2520	Ranst	

Broodjesboetiek	Maxime	 Lievevrouwestraat	58A	 2520	Ranst	

Caresse	-	lingerie	en	badmode	 Gasthuisstraat	2	 2520	Ranst	

De	Zoete	Zonde	-	kado-en	koffiehuis	 Lievevrouwestraat	12	 2520	Ranst	

Fietsen	P.	De	Beuckeleer	 Van	Den	Nestlaan	49	 2520	Broechem		

Hair	Creatif	-	kapsalon	 Vaartstraat	31	 2520	Ranst	

Schoenmakerij	Cle		 Lievevrouwestraat	6A	 2520	Ranst	

‘t	Broodhuis	 Broechemsesteenweg	10	 2520	Broechem		

't	Hoedje	-	Lingerie	-Mercerie	 Molenstraat	51	 2520	Ranst	

Vervoort	-	Huwelijkslijsten	 Gustaaf	Peetersstraat	28	 2520	Broechem		

Wisteria	-	Geschenkartikelen	 Gasthuisstraat	24	 2520	Ranst	
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Hey lieve kapoenen!  
De maand is al weer voorbij gevlogen, maar toch hebben we nóg leukere dingen gepland 
voor de laatste maand  JUNI !!! Hieronder vinden jullie wat we allemaal gaan doen:  
  
 
01/06 :  Gezelschapsspelletjes (18-20u)  @BKL 
Haal al je kennis over spelletjes al maar boven want wij gaan 
spelen tot we er bij neer vallen!!! Neem ook allemaal jullie 
lievelingsgezelschapspelletje mee!                              

Zou Liana het vieruurtje willen meenemen aub?  

  

08/06 :  schattentochten ( 18-20)  @BKL 
Omdat jullie een voor een allemaal schatten zijn, gaan wij met jullie het groot 

schattentochtspel spellen. En wie weet wat vinden we in die 
kist!!! Als je dit wilt weten kom dan zeker naar de scouts. 

 Vince zorg jij voor het lekker vieruurtje?  

 

 

 

 

15/06: waterspelletjes (18-20u) @BKL 
Jaja, jullie hebben dat goed gelezen! Vandaag spelen we het 
groot en natte waterspel. Zorg zeker voor extra kleding!!! En 
dan word het spetterde spattende nattigheid hihi. 

Lieze: zorg jij voor het lekker vieruurtje? 

 

 

 

 

 

 



  22/06: BBQ   17-20u  @BKL 
Vandaag mogen jullie zien hoe de leiding voor jullie lekker 
gaat BBQen want ja.. het is de laatste vergadering van dit 
jaar!!! ☹ Wees er dus zeker bij om de laatste vergadering 
goed af te sluiten. 

Verder informatie volgt nog via email. 

Zeker laten weten als jullie niet kunnen komen!! 

 

 

Dat was het alweer voor deze maand. Tot op groepskamp!  
Veel lieve kusjes van jullie leiding  
 Rikki  Apo  Asjra  Gigi

 



egin nog niet te wenen want het scoutsjaar is nog steeds niet gedaan!! Ookal komt 
het einde in zicht want het is alweer onze laatste maand en daardoor ook ons laatste 

Siegje. 
Maar niet getreurd we gaan de laatste vergaderingen beter dan ooit maken. 

 

8 juni: Welness   18u tot 20u @ BKL 

Omdat er niets leuker is dan ‘s avonds lekker te 

ontspannen en een keer volledig te relaxen, doen we 
deze vergadering een welness. 
Kom daarom in je meest chille outfit naar de scouts, 

als je thuis iets hebt liggen dat je denkt te kunnen gebruiken om helemaal te ontspannen mag je het 
zeker meenemen. 

 
 
 
15 JUNI: CASINO 18U TOT 20U @ 

BKL 
 
DEZE VERGADERING GAAN WE KIJKEN 
WIE VAN DE KABOUTERS HET BESTE 
IEDEREEN KAN MISLEIDEN MET HUN 
POKERFACE, WETEN WANNEER ZE EEN 
ROYAL FLUSH HEBBEN, DE DEALER 
VAN BLACKJACK HELLEMAAL 
KUNNEN MISLEIDEN EN WETEN WANNEER ZE HUN FELBEGEERDE GELD MOETEN 

INZETTEN. 
WIE WORDT DE BESTE CASINO KABOUTER? KOM VOOR JOU EREPLAATS 
STRIJDEN!! 
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Voor de allerlaatste keer zeggen u vaarwel en tot op kamp!! 

   Spreeuw  

   Bokje  

   Schrijverken  

   Beloega  



De laatste maand van het jaar is hier, ohneeeee. De laatste 
maand betekent ook het laatste siegje, maar niet getreurd, de 
laatste wordt nog een zalige maand!  

 

 

 

 

1 Juni: Knutselvergadering 
18u-20u @bkl 

Omdat er niets leukers is dan in 
de avond zon te zitten en de 
mooiste figuren te knutselen is 
het knutselvergadering! Als je 
nog leuk knutselgerief thuis 
hebt liggen mag je dit altijd 
meenemem! 
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15 juni 22 juni 
Één tegen allen 

18u-20u @ bkl 
4-uurtje: Joly 

Kabouters!!! Tijd om te laten 
zien of jullie al de opdrachten 
aankunnen die de leiding voor 
jullie ingepland heeft! Wie is 
het sterkst, jullie of de 
leiding? 

Wij hebben mega hard genoten van dit jaar waarvoor dank! We 
gaan er nog een spetterend kamp van maken! 

Jako & Adelaar 

Patrijs 
Steenarend 

Papegaai 

Jaarlijkse jammie traditie! En 
die gaan we behouden 
natuurlijk! Niet vergeten om 
zelf een vleesje/vegetarische 
hap mee te nemen! Dit is de 
laatste vergadering van het 
jaar en we gaan er extra hard 
van genieten! 

Uren volgen nog 

BBQ 

Leiding 

Kabouters 



Jow Welpen!!! Deze maand heb ik goed en slecht nieuws. Ik zal beginnen 
met het slechte nieuws zoda we er vanaf zijn he! Ten eerste is het al de 
allerlaatste scoutsmaand van het jaar. OOOOOOOOOH hoe spijtig!! Ten 
tweede zijn het weer dei belachelijke examens voor de leiding. BAH! 
Hierdoor zijn het deze maand weer avondvergaderingen. Het goedf 
nieuws is natuurlijk dat na juni het juli is en we eindelijk op ons 
BANGELIJKE kamp kunnen vertrekken. De leidingsploeg heeft er al veel 
zin in en hopelijk jullie ook. Oke nu de orde van de dag: 
de vergaderingen van de maand juni.  
 
Zaterdag 1 juni 18u-20u 
Vandaag zijn er twee belangrijke dingen. Punt 1: neem 
uw beste paar hersenen mee want ge gaat ze nodig 
hebben. Punt 2: zorgt dat jullie allemaal met een lege 
blaas naar de scouts komen want ook dat kan van pas 
komen. Ik denk dat de meesten doorhebben wat we gaan  
doen maar voor de slaapkoppen onder jullie het is de 
welbefaamde PISQUIZ. 
7-uurtje: Sander 
 
Zaterdag 8 juni 18u-20u 
Lekker uit de luie zetel komen 
vandaag! We gaan vandaag goed wat 
sporten zodat we uitgeput in ons bedje 
kunnen kruipen hierna. Als alles goed 
gaat doen we het in de sporthal 
 van de knipoog (mocht dit niet zo zijn 
horen het jullie nog). Wij vragen 
hiervoor 2 euro per persoon om de 
zaal vast te leggen.  
7-uurtje: Thomas 
 
Zaterdag 15 juni 18u-20u 
Vandaag is het de enige echte dessertjes 
vergaderingen. Jullie moeten allemaal een 
paar dessertjes meenemen (liefst zelfgemaakt) en 
dan hebben wij een leuk spel voorzien dat we  
hiermee kunnen spelen.  
 
Zaterdag 22 juni 18u-20u  
Het is zo ver… het einde van het jaar is 
aangebroken! Als afsluiter van het megaleuke 
jaar doen we een supergezellige BBQ. Als jullie 2 
euro, een vleesje en jullie goed humeur  
meenemen zorgen wij voor de rest. Hopelijk zien we 
jullie dan allemaal een laatste keer op de bkl voor 
dit scoutsjaar!!  
Ne stevige linker  
 

 
       CHIL   KO              SAHI       AKRU 



Jow	Welpen!!!	Deze	maand	heb	ik	goed	en	slecht	nieuws.	Ik	zal	beginnen	met	het	slechte	nieuws	zoda	
we	er	vanaf	zijn	he!	Ten	eerste	is	het	al	de	allerlaatste	scoutsmaand	van	het	jaar.	OOOOOOOOOH	hoe	
spijtig!!	Ten	tweede	zijn	het	weer	dei	belachelijke	examens	voor	de	leiding.	BAH!	Hierdoor	zijn	het	deze	
maand	weer	avondvergaderingen.	Het	goedf	nieuws	is	natuurlijk	dat	na	juni	het	juli	is	en	we	eindelijk	op	
ons	BANGELIJKE	kamp	kunnen	vertrekken.	De	leidingsploeg	heeft	er	al	veel	zin	in	en	hopelijk	jullie	ook.	
Oke	nu	de	orde	van	de	dag:	de	vergaderingen	van	de	maand	juni.	

	Zaterdag	1	juni	18u-20u	Vandaag	zijn	er	twee	belangrijke	dingen.	Punt	1:	neem	uw	beste	paar	hersenen	
mee	want	ge	gaat	ze	nodig	hebben.	Punt	2:	zorgt	dat	jullie	allemaal	met	een	lege	blaas	naar	de	scouts	
komen	want	ook	dat	kan	van	pas	komen.	Ik	denk	dat	de	meesten	doorhebben	wat	we	gaan	doen	maar	
voor	de	slaapkoppen	onder	jullie	het	is	de	welbefaamde	PISQUIZ.	7-uurtje:	daan	

	Zaterdag	8	juni	18u-20u	Lekker	uit	de	luie	zetel	komen	vandaag!	We	gaan	vandaag	goed	wat	sporten	
zodat	we	uitgeput	in	ons	bedje	kunnen	kruipen	hierna.	Als	alles	goed	gaat	doen	we	het	in	de	sporthal	
van	de	knipoog	(mocht	dit	niet	zo	zijn	horen	het	jullie	nog).	Wij	vragen	hiervoor	2	euro	per	persoon	om	
de	zaal	vast	te	leggen.	7-uurtje:	felix	

Zaterdag	15	juni	18u-20u	Vandaag	is	het	de	enige	echte	dessertjes	vergaderingen.	Jullie	moeten	
allemaal	een	paar	dessertjes	meenemen	(liefst	zelfgemaakt)	en	dan	hebben	wij	een	leuk	spel	voorzien	
dat	we	hiermee	kunnen	spelen.		

Zaterdag	22	juni	18u-20u	Het	is	zo	ver…	het	einde	van	het	jaar	is	aangebroken!	Als	afsluiter	van	het	
megaleuke	jaar	doen	we	een	supergezellige	BBQ.	Als	jullie	2	euro,	een	vleesje	en	jullie	goed	humeur	
meenemen	zorgen	wij	voor	de	rest.	Hopelijk	zien	we	jullie	dan	allemaal	een	laatste	keer	op	de	bkl	voor	
dit	scoutsjaar!!	Ne	stevige	linker	

	

	

	

	

Balou						Kaa						Akela					Jacala	



HEYYY	GIRLSSS,		
	
De	laatste	maand	van	dit	fantastische	jaar	is	in	zicht	:(((	MAAR	
niet	getreurd	want	er	komt	ook	nog	een	bangelijk	kamp	
aan!!!		
	

25 mei  
Vandaag	zijn	het	GEEN	waterspelletjes	
MAAR	is	het	de	enige	echte	
vetzakkenvergadering	van	7-9	aan	den	
BKL!!	 
à	4-uurtje	is	voor	Dora	
	

 
01 juni  
Vandaag	is	het	nog	steeds	PISQUIZZZ,	bereid	
jullie	al	maar	voor	because	you’re	gonna	
need	your	BRAINS	BRAINS	BRAINS!!	We	zien	
jullie	graag	verschijnen	van	7-9	@BKL!!!!	
(Kan	Julie	het	4-uurtje	meenemen?)		
	

 
08 juni 
Wie	houdt	er	nu	niet	van	een	beetje	
verfrissing	op	een	zwoele	
zomer(lente)dag???	Vandaag	zijn	
het	dus	wél	WATERSPELLETJES!!!	
Jullie	zijn	allemaal	welkom	van	7-9	
@BKL!	à	4-uurtje	is	voor	Carolien		
	



 
15 juni 
Vanavond	gaan	we	is	ne	goeie	
movie-night	doen	om	volledig	te	
destressen	van	die	vermoeiende	
examens!	Pak	allemaal	een	
dekentje	mee	en	kom	in	jullie	
pyama	of	onesie!!	Jullie	worden	
verwacht	van	7-9	aan	den	BKL!!		
(4-uurtje	is	voor	Nina)		
	
22 juni 	
En	dan	zijn	we	aangekomen	aan	de	laatste	vergadering	van	
het	jaar!!	Vanavond	gaan	we	uiteraard	bbq’en	met	de	andere	
jong-gidsen!!	Pak	allemaal	een	vleesje,	bestek,	bord	&	beker	
mee!!	Van	7-9	@BKL!!		
	
Jullie	allerliefste,	beste,	tofste	leiding!!!		
	
XOXO	
	

Lynx,	Wouw,	Springbok,	Winter,	Collie	
	
	
	
	
	
		



☹ ☹ ☹

😉😉



’ Neem allemaal €3, eigen vleesje, 



1	juni:	sportvergadering	

Begint	al	maar	te	stretchen	want	het	wordt	een	stevige	sportvergadering.	Ge	weet	wel	hoe	
het	werkt,	zeker	sportschoenen	aandoen	(witte	zolen).	Uw	uniform	mag	in	de	kast	blijven	
hangen	voor	een	keer	dus	doe	zeker	uw	sportiefste	outje	aan	vandaag.	Neem	ook	allemaal	
een	flesje	water	mee.	

Afspraak	@knipoog	(dus	NIET	aan	de	BKL)	van	7	tot	9	

	 	 	

8	juni:	alles	op	wieltjes	

De	naam	spreekt	voor	zich:	stepskatesheeliestractorfietsskateboardautoeenwieler…	als	er	
maar	wielen	onder	staan.	Neem	uw	favoriete	vervoer	mee	en	we	gaan	is	lekker	rondcruisen	
in	de	buurt.		

7	tot	9	@BKL	

Wannes	neem	jij	het	4uurtje	mee?	

			 										 	

	

15	juni:	waterspelletjes	

Aangezien	het	zo’n	mooi	weer	is	gaan	we	nog	is	goeie	waterspelletjes	spelen.	Leg	uw	
zwembroekske	al	maar	klaar	want	ge	gaat	nat	worden.		

	

7-9	@BKL	

Nico	neem	jij	een	4	uurtje	mee?	

	

	



22	juni:	bbq	

Om	af	te	sluiten	doen	we	allemaal	samen	een	barbecue.	Iedereen	neemt	een	eigen	vleesje	
mee	en	wij	voorzien	groentjes	en	brood	en	saus	en	pasta	enzo	ge	kent	da	wel.		

7	tot	9	@BKL	

	

!!!Niet	vergeten:	vlees,	bord,	bestek,	2	euro!!!	

	

29	juni	

Vandaag	is	het	geen	vergadering	meer,	wij	zijn	jullie	graag	terug	op	kamp	xoxoxo	

	

	

Stevige	linker,	jullie	lieftallige	leiding	

	

	

																					 	

	

	



Hela dames! Het is al weer de laatste maand van het jaar (ooooooooh :’( ) Maar ondanks dat jullie 
grote toetsen hebben en wij ook gaan we ons toch rot amuseren joepieeeeeeeee 

 

1 juni: Sportvergadering 

Jaja vandaag gaan we nog eens wat actief en sportief doen in de sporthal. Dus neem zeker van die 
schoenen mee die in zo’n zaal mogen, sportkleren, drinken en kom met de fiets! 

19-21u @VKL 

 

8 juni: Sportvergadering 2.0 

Origineel ofni?! Om die lichamen helemaal klaar te stomen voor het badpakken-/bikiniseizoen gaan 
we vandaag beachvolleyballen aan de moervelden. Dus haalt da badpak of die bikini maar boven en 
uw beste volleybalskills en dan gaan we ons wat amuseren met nen bal, wat zand en een net. 

Pak weer drinken en uw fiets enzo mee! 

19-21u @VKL 

 

15 juni: Sportvergadering 3.0 

Wa weeral? Ha nee mopje… Vandaag zijn het waterspelletjes aan de BKL!!! Dus hopelijk hebt ge uw 
badpak ni te ver weggestoken want ja ge gaat het weer nodig hebben vandaag. 

19-21u @BKL 

 

22 juni: BBQ 

Naar jaarlijkse traditie is het de laatste vergadering BBQ, en dat gaan we dit jaar ni anders doen. Dus 
neem vlees mee en €3! 

19-21u @VKL 

 

Voila se, het jaar zit er weeral op! (traantje pinken) Nog effe knallen op kamp en dan bent ge van ons 
af! Greetz 

 

Caracara             Simia  Taurinus     Kauw  Steppelemming 

 



Jwjw bst vrknnrs, wstn jll dt klnkrs ttl vrbdg zjn n mkkljk knnn wggltn wrdn? Ht s prfct mgljk m n tkst t 
bgrjpn wr gn klnkrs n stn. Drm dz mnd gn klnkrs, wnt mndr lttrs, mndr gzvr, mndr ppr, mndr vrvlng, 
mndr lswrk, mndr tjdvrls, nzvrt. ls ht nt lkt, gn nd, fnng brt knst. Mr n vr nr d rd vn d dg n ht prgrmm 
vn ht ltst sgj vn d mnd. Gnt rvn! 

1 jn: n-n tbrkrsvrgdrng vn 7 tt 9 (’s vnds trrs) @vkl 
D xmns kmn rn, n k wt zkr dt jll bslt gn zn hbbn n dgn chtrn stdrn. Gn zrgn, ls g vndg kmt hft d n! Wnt 
w gn lrn h g n cht nbrkr wrdt d gn sprn chtrlt. N d vrgdrng ds ng ff lngs ht hs vn d lrkrcht, n d xmnvrgn 
n –plssngn zjn vn ! mdt nbrkn hl vl nrg vrgt zdn w pprcërn ls Hndrk n vrsnprng mjnjmt.  

     Bf 

8 jn: Wtrspllks vn 7 tt 9 (pnw ’s vnds) @bkl 
drn wt dt 8 jn ltjd n wrm dg s, ds w gn wtrspllks dn, d ts n d w nt mgn mkn (ll m bjvrbld), n ts m  f t 
drgn (dn kp m mrkrt bjvrbld). Jpp mg k ts mnmn vr ns llml m t tn ndrtssn. 

 

    Wtr 

15 jn: kwsqz vn 7 tt 9 (’s vnds, whjgdcht) @vkl 
 

Vndg gn gps, nkl gkws, mr dt s k nt ms. Rjmn wrkt msschn nt z gd zndr klnkrs mr w dn ns bst. Z ds mr 
dt jll k ll bst dn vndg. Kn Glls ns vr d ltst kr dt jr vn wt frt vrzn? 



 

22 jn: BBQ vn 7 tt 9 @bkl 
h n! D llrllrllrllrltst vrgdrng vn ht jr! W gn r ng n tppr vn 
mkn mt d trdtnl fsltnd brbc! Nm llml zkr €2 m lsk n vlsj 
vr p d brbc.  

 

Z dt ws ht bst vrknnrs. Glkkg vlgt n d ltst vrgdrng k ltjd 
ng n kmp. Tt dn, n gnt ng vn dz wtjs vr klnkrs n 
nvrwntn: 

 Klnkrs zjn vr psss 
 D lttr  s d mst vrkmnd lttr n d Ndrlnds tl 
 Hn n s nt s 
 Stp, stp, stp n stp zjn llml htzlfd wrd ls j d klnkr wglt. nkl stp s gn wrd 
 D  wrdt sms ls klnkr n sms ls mdklnkr bschwd 
 Wtr zndr klnkrs s lcht ntvlmbr 
 k hb zn n ht kmp 

N stvg lnkr, n tt p kmp! 

  

 

 

 khrn  

   

 Ds  
   
       

     kp      Fn 

Kkt 



De	laatste	maand	dat	jullie	nog	veranderingen	gaan	meemaken	als	Maxi’s	en	geen	voortotem	gaan	
hebben.	Spannend!!!!!!!!	Maar	hoe	gaat	jullie	geweldige	leidingsploeg	zo’n	geweldig	jaar	vol	leuke	
vergaderingen	afsluiten?	Simpel	zie	hieronder	↓	

	

1	Juni:	Masterchef	
van	19	-	21u	at	BKL	

Vandaag	gaan	we	zien	wie	er	
kan	koken	en	wie	niet.	Allemaal	
3	euro	meepakken!	

	

	

	

	

	

	

8	Juni:	Brainiac	
van	19	-	21u	at	VKL	

Vandaag	gaan	we	zien	wie	er	slim	is	en	wie	niet.	Ge	moogt	
allemaal	met	ne	labjas	komen	en	ne	veiligheidsbril.	Dj	neem	jij	
het	vieruurtje	mee?	Liefst	niks	te	experimenteel,	maar	ook	
geen	suikerwaffels	

	

	

	

	

	

15	Juni:	Welness	
van	19	-	21u	at	BKL	

Vandaag	gaan	we	zien	wie	er	kan	ontspannen	en	wie	
niet.	Ge	moogt	in	uwe	badjas	komen,	best	ook	
zwemgerief	meepakken.	Hopelijk	amuseren	we	ons	zo	
hard	als	den	Dj	op	de	foto.	Rick	pak	jij	het	ontspannend	
vieruurtje	mee?	

	 	



22	Juni:	BBQ	+	Geslotentoog		
van	16	-	…	at	VKL	

Vandaag	gaan	SIKE,	ge	dacht	dat	we	da	zinneke	nog	is	
gingen	gebruiken	he?	Maar	serieus	neem	uw	eigen:	
vlees,	bord,	bestek,	en	3	euro	mee.	Best	ook	uw	
drankaart	of	extra	centjes	voor	de	toog.	

Hopelijk	is	het	vlees	even	goed	geroast	zoals	wij	de	
Chiro	hebben	geroast	à	

	

	

	

29	Juni:	Schuimfuif	at	Moervelden	
Ni	verplicht	maar	altijd	leuk	om	te	doen!	

Nog	wat	random	memes	voor	tijdens	de	examens,	ge	moogt	elkaar	ook	altijd	weer	steunen	zoals	
tijdens	de	leefweek:	

	

	

Wij	wensen	jullie	super	veel	succes	toe	met	de	examens	en	verwachten	allemaal	tienen!Ps:	allemaal	
foto’s	van	doorheen	het	jaar	voor	de	mooie	herinneringen.		

	







Scouting	Siegfried	Ranst	

Leidingsploeg	en	medewerkers	2018	–	2019	

GROEPSLEIDING grl@scoutingranst.be 

Symphatieke Stokstaart Kasper Reyntjens Kromstraat 27 2520 Ranst 0494/05.35.26 

Levenslustige Wasbeer Bente Volders Echelveldstraat11 2160 Wommelgem 0493/17.33.40 

KAPOENEN BEVERTJES kap-bevertjes@scoutingranst.be 

Emma Op De Beeck Korenveld 29 2520 Ranst 0472/96.71.67 

Clara Palmans De Merodelei 35 2600 Berchem 0492/82.06.39 

Lore Van de Putte Herentalsebaan 109 2520 Ranst 0494/37.46.78 

Marie Declercq Zakstraat 12 2520 Ranst 0471/95.70.07 

Elise Janssens Selsaetenstraat 21 2520 Ranst 0489/43.57.51 

Uitbundige Pica 

Trouwhartige Sneeuwuil 

Gelukzalige Dolfijn 

Vreugdevolle Bever 

Bedaarde Sitta 

KAPOENEN REDDERTJES kap-reddertjes@scoutingranst.be 

Laura Naenen Oostmalsesteenweg 18A 2520 Emblem 0477/76.08.72 

Lynn Kulasevic Merellaan 4  2520 Ranst 0478/01.36.62 

Nirmala Peeters Dennenlaan 58 2520 Ranst 0475/33.63.42 

Nele Van Giel Herentalsebaan 162 2520 Ranst 0489/72.27.29 

Sprankelende Stormvogel 

Standvastig Smelleken 

Olijke Indica 

Schrandere Cavia 

KABOUTERS GOBLIN  kab-goblin@scoutingranst.be 

Kundig Schrijverken Brent De Bleser Herentalsebaan 821 2160 Wommelgem 0471/27.23.30 

Enthousiaste Beloega Tine Van Gucht Grote Puttingbaan 5  2560 Kessel 0471/21.63.05 

Frivole Springbok Ella Palmans De Merodelei 35 2600 Berchem 0471/13.30.05 

Beschermende Spreeuw Saar Oorts John Van Den Eyndelaan5 2520 Ranst 0468/13.32.37 

KABOUTERS PATULJAK kab-patuljak@scoutingranst.be 

Behoedzame Patrijs Lize Neels Berkenlaan 51 2520 Ranst 0475/63.87.18 

Parmantige Papegaai Marie Van Gucht Grote Puttingbaan 5 2560 Kessel 0477/20.26.67 

Edelmoedige Adelaar Stijn Van Dam Wilgenlaan 10 2160 Wommelgem 0470/82.50.88 

Genoeglijke Jako Jef Van Laer Schaubroekweg 5  2520 Ranst 0494/92.65.43 

Trouwe Steenarend Pieter-Jan Cuiper Venweg 10A 2520 Emblem 0478/09.65.55 

WELPEN SIONIE welp-sionie@scoutingranst.be 

Joviaal Sikahert Lucas Adriaenssens Herentalsebaan 56 2520 Ranst 0493/54.35.99 

Guitige Agame Jos Seutens Dries 2 2500 Lier 0494/46.54.40 

Standvastige Slechtvalk Gitte Van Cleemput Gasthuisstraat 11 2520 Ranst 0470/93.55.12 

Geliefde Sneeuwstormvogel Quentin Verhaert Broechemsesteenweg 116 2520 Emblem 0471/48.16.19 

WELPEN WAIGUNDA welp-sionie@scoutingranst.be 

Groothartige Slechtvalk Babeau Formeseyn Korenveld 28 2520 Ranst 0479/98.07.88 

Dynamische Buzing Alexander Uwents Kreupelstraat 65  2520 Ranst 0492/87.31.61 

Kleurrijke Timca Claudia Smet Gasthuisstraat 24 2520 Ranst 0472/09.05.42 

Onstuimige Leeuwerik William De Groof Merellaan 6 2520 Ranst 0471/86.65.31 

JONGGIDSEN APACHE jg-apache@scoutingranst.be 

Intens Winterkoninkje Emma Dubois Zevenbergenlaan 14 2520 Ranst 0496/74.78.15 

Schalkse Wouw Alec Geluykens Valkenlaan 36 2520 Ranst 0478/99.10.94 

Volmondige Springbok Kobe Van den Heuvel Bistweg 3  2520 Ranst 0471/62.13.75 

Ongedwongen Lynx Toine De Hert Schawijkstraat 53 2520 Ranst 0471/84.70.81 

Kleurrijke Colli Jill Schoeters Verbrandelei 21 2160 Wommelgem 0471/49.74.37 

JONGGIDSEN NAVAJO jg-navajo@scoutingranst.be 

Onstuimige Fennek Simon Jennes Broederlozestraat 6 2520 Ranst 0495/54.76.44 

Opmerkzame Djiggetai Emiel De Maeyer Ranstsesteenweg 29 2520 Emblem 0472/63.03.46 

Hartelijke Okapi Lena Goris Marreweg 9 2520 Ranst 0494/73.76.42 

Innemend Leeuwaapje Astrid Reyntjens Kromstraat 27 2520 Ranst 0497/37.65.49 



	

	

	

JONGVERKENNERS     jv-kawawoe@scoutingranst.be  

Volhardend Luipaard Robbe Vanherck   Korenveld 26   2520 Ranst   0479/62.63.63 

Guitige Cobaye Jerzy Anthoni Hoevenstraat 138 2160 Wommelgem 0471/56.48.91 

Inventieve Maleise Beer Hannes Neels Berkenlaan 51 2520 Ranst 0470/53.82.61 

Energieke Dhole Robbe Op De Beeck Korenveld 29 2520 Ranst 0498/48.98.00 

GIDSEN   gidsen@scoutingranst.be 

Dromerige Steppelemming Marie-Lou Suetens Dries 2 2500 Lier 0479/62.70.61 

Uitbundige Taurinus Maxime Verheyen Rechtestraat 30  2500 Lier 0477/25.31.75  

Beheerste Caracara Matthias Schoofs Mortselsesteenweg 105 2100 Deurne 0489/41.33.98 

Levenslustige Kauw Wout Van der Keelen  Herentalsebaan 77 2520 Ranst 0479/64.57.19 

Innemende Simia Emma Martin Gerstelaan 11 2520 Ranst 0498/62.79.25 

VERKENNERS   verkenners@scoutingranst.be 

Ongedwongen Okapi Marnix Neyens Lindedreef 35/B2 2980 Halle  0468/17.65.42 

Behendige Das Sander Van Dessel Ranstsesteenweg 168 2520 Ranst 0470/56.74.92 

Genietende Kaketoe Bram Van Bruggen Valkenlaan 7 2520 Ranst 0487/67.95.97 

Doortastende Eekhoorn Arthur Anslot Schawijkstraat 109  2520 Ranst 0491/31.65.31 

MAXI-GIVERS   givers@scoutingranst.be 

Levenslustig Aapje Laure Van Der Keelen Herentalsebaan 77 2520 Ranst 0471/44.61.31 

Gemoedelijke Bever Stijn Van Dessel Ranstsesteenweg 168 2520 Ranst 0486/61.73.91 

Energieke Sneeuwuil Dieter Van Giel Herentalsebaan 162 2520 Ranst 0474/06.18.01 

Gelaten Reiger Mats Van Hoof Zuid-Australiëlaan 2500 Lier 0491/50.60.33 

JINS   jins@scoutingranst.be 

Joviale Antilope Hanne Vanherck Korenveld 26 2520 Ranst 0471/05.71.05 

Waardige Kluut Dien De Rycker Elzenweg 30  2520 Emblem 0477/31.55.16 

Geliefde Barry Quinten Volders Echelveldstraat 2160 Wommelgem 0491/11.92.02 

Doelgerichte Herder Tom Van Craesbeek Selsaetenstraat 15 2520 Ranst 0479/02.54.35 

MATERIAALPLOEG   materiaal@scoutingranst.be 

Vlijtige  Secretarisvogel Pieter Bogaerts Beeldekensweg 54 2160 Wommelgem 0497/94.00.11 

Ingetogen Jariboe Ibe Bernaerts Kromstraat 43 2520 Ranst 0472/76.63.15 

Standvastige Eekhoorn Davy de Groote Eksterlaan 14 2520 Ranst 0476/53.56.12 

Bedreven Wever Bram Peeters Herentalsebaan 40 2520 Ranst 0492/78.91.64 

VRIENDENKRING   vriendenkring@scoutingranst.be 

Voorzitter Yannick Bruynseels Aarschotsesteenweg 128 2500 Lier 0494/80.77.37 

Ondervoorzitter Sam Gijbels Molenstraat 37 2520 Ranst 0478/20.68.24 

Secretaris Sofie Vanspauwen G. Peetersstraat 36 2520 Broechem 0486/66.83.08 

Penningmeester Jan Dom Valkenlaan 26 2520 Ranst 03/485.71.42 

LEDENADMINISTRATIE   ledenadmin@scoutingranst.be 

Fleurige Koala Charlotte Formesyn Korenveld 28 2520 Ranst 0475/87.50.94 

Joviale Antilope Hanne Vanherck Korenveld 26 2520 Ranst 0471/05.71.05 

SIEGFRIEDJE   siegfriedje@scoutingranst.be 

Joviale Antilope Hanne Vanherck Korenveld 26 2520 Ranst 0471/05.71.05 

PENNINGMEESTERS   financien@scoutingranst.be 

Curieuze Lori Lukas De Maeyer Ranstsesteenweg 29 2520 Emblem 0470/65.87.16 

Symphatieke Stokstaart Kasper Reyntjens Kromstraat 27 2520 Ranst 0494/05.35.26 

TWEEDEHANDS-SHOP   2handsshop@scoutingranst.be 

Enkel aan de BKL:    0476/91.69.59 

INSCHRIJVINGEN   ledenadmin@scoutingranst.be 

Fleurige Koala Charlotte Formesyn Korenveld 28 2520 Ranst 0475/87.50.94 

Joviale Antilope Hanne Vanherck Korenveld 26 2520 Ranst 0471/05.71.05 


