


Beste leden, ouders en sympathisanten 

 

De eerste maand van het scoutsjaar is gepasseerd, iedereen heeft zijn nieuwe groep en leiding leren 
kennen en zit terug volop in het scoutsritme! En maar goed ook want een drukke maand volgt! 

20 oktober was het onze MARSEPEINVERKOOP. Een jaarlijkse traditie waar wij jullie heerlijke 
marsepein aanbieden voor slechts 6€ . De naverkoop is nog volop op gang dus krijg je maar niet genoeg 
van onze marsepein, aarzel dan niet en koop een blokje bij één van onze leden. Op 8 december stopt 
de naverkoop en verwachten wij dat al jullie gekochte marsepein is afgerekend. 

Wat heeft de maand november ons verder nog te bieden?? 

2-4 november zijn het belofteweekends. De eerstejaars worden officieel opgenomen in hun nieuwe 
tak nadat ze hun takbelofte hebben afgelegd. Ook van ons als groepsleiding willen wij alle 
beloftegangers feliciteren met hun belofte! 

11 november is het weer zover!! Alle ogen van de voetbalwereld staan gericht naar de grasmat aan de 
BKL. Scouts en Chiro strijden zoals jaarlijks weer om de eer van het veld en de geliefde trofee. Dit allen 
ten voordele van 11.11.11 .  Na de onfortuinlijke nederlaag van vorig jaar staan wij er dit jaar, sterker 
dan ooit, klaar om die trofee terug in handen te krijgen. Kom vanaf 13u30 onze papa’s aanmoedigen 
en laat hen het pad effenen naar de overwinning. om 15u is het dan zover, het fluitsignaal waar 
iedereen zolang naar heeft uitgekeken!! Kom onze leiding naar de overwinning schreeuwen, en 
supporter alsof het je laatste dag was. 

Waar onze jins dit jaar op buitenlands kamp gaan vertoeven is nog een vraagteken, wel is al zeker dat 
ze de nodige centjes goed gaan kunnen gebruiken. Daarom organiseren zij 17 november hun pitaslag. 
Kom eens proeven van de heerlijke pitta’s dat zij hebben gemaakt en lever je bijdrage aan hun, 
hoogstwaarschijnlijk, fantastisch leuk kamp. 

Zo dit was het weer voor de maand november! 

Een stevige linker, 

Sympathiek Stokstaartje & Levenslustige Wasbeer  





HELABAAAA KNOTSGEKKE KAPOENEN BEVERTJES!!! 
Zijn	jullie	klaar	voor	een	nieuwe	maand	vol	met	supercoole,	nog-nooit-eerder-geziene,	
fantastische	scoutsavonturen??	Wij	alvast	wel	hoor,	WE	VLIEGEN	ERIN	PATAT!!		

Het	is	tijd	voor	het	belofteweekend,	JOEPIE!!	We	verwachten	jullie	vrijdagavond	2	
november	om	19.30u	aan	Zellaerdreef	2,	2820	Bonheiden	en	de	mama’s	en	papa’s	
mogen	jullie	hier	terug	komen	ophalen	zondagmiddag	4	november	om	11.30u.	Meer	info	
staat	in	de	brief!	

	

10/11	Vandaag	is	het	voetbalvergadering!	Haal	die	
voetbaltrucjes	maar	boven	en	wie	weet	worden	we	wel	zo	
goed	als	de	Rode	Duivels!!	

Van	14.00u	–	17.00u	aan	de	BKL	(Boerenkrijglaan)	
Lore	neem	jij	een	vier-uurtje	mee?	
	
	P.S:	Op	11/11	speelt	de	scoutsleiding	tegen	de	chiroleiding,	
er	zijn	hapjes	en	drankjes	voorzien	en	wij	kunnen	jullie	
supporterskills	goed	gebruiken!	

	

17/11	Vandaag	is	het	1	tegen	allen!	Zijn	jullie	sterk,	snel	en	slim	genoeg	om	de	
leiding	te	verslaan?	Wie	weet	hangt	er	wel	een	beloning	aan	vast?	Wil	je	meer	weten	
kom	dan	zeker	van	14.00u	–	17.00u	naar	de	BKL!!!	

Nore	neem	jij	een	vier-uurtje	mee?	

	

	

24/11	KNUTSELVERGADERING!!	Vandaag	mag	en	kan	alles!!	Schilderen	en	
tekenen,	kleuren	en	krijten,	knippen	en	plakken,	bouwen	en	nog	is	opnieuw	
bouwen!!	

Van	14.00u-17.00u	aan	de	BKL,	Amelien	kan	jij	een	vier-uurtje	meenemen?	

	

Ziezo	liefste	schatten,	dat	was	het	weeral	voor	deze	maand!!	Tot	de	volgende	keer	maar	weer!!	
Dikke	knuffels	en	kusjes!!!		
TOTO	 	 PICA	 	 	 NALA	 	 	 ZAZOU	 	 	 	 KERRI	



Hey lieve kapoenen!  

De eerste maand is al voorbij gevlogen! Wij vonden het al super leuk , maar toch hebben 
we nóg leukere dingen gepland voor de maand !! Hieronder vinden jullie wat we 
allemaal gaan doen:  
 
2-4/11 :  Belofteweekend 
Op de brief (die via mail wordt verstuurd) kunnen jullie alle info vinden! 
We zien jullie daar!  
 

10/11 :  Voetbalvergadering 14-17u  @BKL 
Morgen moet de Scouts voetballen tegen de Chiro, maar om helemaal in de 
stemming te komen staat deze vergadering in het teken van voetbal! Zoals 
jullie weten zijn er heel veel spelletjes die we kunnen spelen met een bal, dus ik 
zou maar komen moest ik jullie zijn  Je mag zelfs verkleed komen! 

Trix, wil jij iets lekkers voorzien om tijdens de half-time op te eten?  

 

17/11: Bosspel   14-17u  @BKL 
Jaja, jullie hebben dat goed gelezen! Vandaag spelen we een groot spel in het 
bos. Willen jullie weten welk spel? Dan moet je gewoon komen hihi 
Troy, wil jij deze keer het 4-uurtje meenemen aub?  

 

24/11 :  Kookvergadering   14-17u  @BKL 
Vandaag mogen jullie jullie beste kookkunsten bovenhalen, want 
ja.. wat doe je met kookkunsten? Koken natuurlijk!!   
Willen jullie wel allemaal €3,00 meenemen, dan kunnen wij 
allemaal lekkere dingen meenemen voor jullie   
Zeker laten weten als jullie niet kunnen komen!! 

 

01/12 :  Olympische Spelen  14-17u  @BKL 
Aangezien wij de allerbeste Kapoenen van de hele wereld zijn, willen 
wij dat ook laten zien natuurlijk. En hoe kunnen we dat nu beter dan 
door mee te doen met de Olympische Spelen? Smeer jullie benen al 
maar in, want het wordt een super leuke vergadering!  
Warre, wil jij een 4-uurtje meenemen om onze sporters hun maag te stillen? 

 

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







Hallowwww kabouters!!! 
We gaan weeral aan een topmaand beginnen. De leiding heeft er alvast zin in. 
Hopelijk jullie ook, maar daar twijfel ik niet aan. Ik zal er dan maar ineens invliegen. 

 
27 oktober 18u-20u @BKL: Halloweentocht 
(4 uurtje: Emma)  
Vanavond zullen we nog eens wat gaan griezelen! 
Kleed jullie warm aan want Frank Deboosere 
heeft koud en beangstigend weer voorspeld. 

 
 
2-4 november: Belofteweekend 
Zijn jullie klaar om jullie belofte af te leggen? Kom dan zeker 
mee op weekend. Verdere info volgt nog.  
 
 

10 november 14u-17u @BKL: vriendjesvergadering 
(4 uurtje: Kaat)  
Neem allemaal maar een vriendje of vriendinnetje mee 
deze vergadering! We zullen samen met hen leuke 
scoutsspelletjes spelen. 
 

11 november @BKL: 11-11-11 voetbal  
Vandaag voetbalt de scouts tegen de chiro!!! 
Kom dus allemaal voor jullie leiding en papa’s 
supporteren zodat we de chiro laten zien wie de 
beste zijn! (Dit is geen echte vergadering en 
uiteraard volledig vrijblijvend) 
 

 
 



17 november 8u-11u @BKL: dauwtocht  
Vandaag komen we vroeg uit ons bed om op 
tocht te vertrekken. Kleed jullie maar warm 
aan want er zal dus uiteraard nog dauw op 
het gras liggen. 
 
 
 
24 november 14u-17u  @IJsbaan Heist, Kasteelstraat 85, 2220 

Heist-op-den-Berg: UITSTAP (4 uurtje: 
Sarah) 
Kabouters, kunnen jullie schaatsen? 
Vergeet zeker geen handschoenen (en 
schaatsen als jullie dit hebben)!!!! Ook 
vragen we aan de ouders 5 euro voor deze 
uitstap. 

 
1 december 14u-17u @BKL: dorpsspel (4 uurtje: Milou) 
Vandaag zullen we ons geliefde dorp Ranst weer eens op zijn kop 
zetten. Tot dan! 
 
 
 
Tot volgende maand! Groetjes, jullie leiding. 

 
Adelaar Patrijs       Jako Papegaai      Steenarend 



Jow gasten zijn jullie klaar voor weer een zieke scoutsmaand? Bereid jullie maar voor op 
alweer een knaller van formaat! 
 
2-3-4 november: Belofteweekend 
 
 
Dit weekend maken we van de eerste jaars echte welpen. Ook 
worden julliie ingedeeld in nesten en worden er gidsen en 
hulpgidsen gekozen. De verdere info volgt nog met een brief.  
 
 
 
10 november: vriendjesvergadering  
 
 
Vandaag mogen jullie allemaal een vriendje meenemen om 
ze te laten zien hoe leuk de scouts wel is. Zelfs iemand van 
de Chiro is welkom zodat ze zullen merken dat ze een 
verkeerde keuze hebben gemaakt. De vergadering gaat 
door van 14u tot 17u. Wie weet zit 
 er tussen jullie vriendjes een geboren Scout en leren we 
die dan kennen.  
 
Zitan, kan jij voor het 4-uurtje zorgen?  
 
17 november: Bosspel  
 
 
Vandaag doen we waar de scouts voor bekend staat: een 
maf bosspel spelen. Lopen in de bossen, verstoppen, door 
de doornen lopen, niks anders vinden wij leuker. We zullen 
in de bossen vertoeven van 14u- 17u.  
 
Deze keer is het aan Lucas om voor het 4-uurtje te zorgen.  
24 november: Wat? Waar? Hoe?  

 
 
Ik hoor het jullie al denken: Wat is dit voor een spel? Het zal er op neerkomen dat we 
verschillende spelletjes met verschillende attributen gaan spelen. KEI LEUK is dat. Omdat we 
soms op verplaatsing zullen spelen vragen we jullie om met de fiets te komen. De 
vergadering gaat door van 14u-17u.  
 
Stef, wil jij het 4-uurtje meenemen? 



1 december: kookvergadering 
 
 
Haal jullie kookkunsten al maar boven want vandaag zorgen jullie 
voor jullie eigen eten. We vragen 4 euro om jullie maagjes te 
vullen. De vergadering gaat door van 10u-13u. Vergeet jullie 
kookkunsten niet en dan kunnen we er samen een geslaagde 
maaltijd van maken.  
 
8 december: Sint  
 
 
Vandaag verwelkomen we die oude goede man uit Spanje 
weer. Nadat hij hopelijk bij jullie thuis is gekomen komt hij 
ook naar onze scouts. Hopelijk zijn jullie allemaal braaf 
geweest en keren jullie naar huis met iets lekkers. De uren 
volgen nog. ` 
 
 

 
 
Een stevige linker, Akru, Ko, Sahi en Chil 
 



Waigunda november 2018 
 

2-4 november: belofteweekend 

info volgt later via een brief of mail. 

 

10 november: vriendjes vergadering! 2 tot 5 @bkl  

 

 

17 november: brainiac! 2 tot 5 @bkl 

                   

 

 

24 november: wat waar hoe! 2 tot 5 @bkl 

 

Dit is de meest interessante, coolste, 
verbazingwekkendste vergadering van het jaar. HET 
IS BRAINIAC! Neem allemaal maar je veiligheidsbril 
mee en zet met de haarlak van de mama u haar 
maar omhoog. Zo zien we eruit als echte 
wetenschapper 

4-uurtje: Camil 

 

Breng allemaal één of twee vrienden  
mee!! Zo kun je aan je vrienden van 
school, voetbal, atletiek, … laten zien 
hoe leuk het op de scouts is! 
Jippieee! Van 14u tot 17u aan de 
BKL!  

4-uurtje: Bastian 

Vandaag gaan we samen met 
onze maten van sionie een mega 
groot vet spel spelen. 

Pak allemaal uw fietske mee want 
we gaan het nodig hebben. We 
gaan cluedo int mega spelen dus 
zie da ge de weg maar kent in 
Ranst! 

4-uurtje: Stein 

 

 



1 december: een grote gekke Quiz! 2 tot 5 @bkl 

  

Een stevige linker  

Balu                                        Akela                                          Jacala                                      Kaa 

 

Vandaag gaan we onze hersenen nog een 
goed laten werken door de quiz vant jaar! 
Pak uw encyclopedie nog maar eens uit de 
kast. Tot op de Quiz vant jaar! 

4-uurtje: Dean 

 



3/11/2018 
Dit weekend gaan jullie te weten komen in welke patrouilles jullie zitten  
en mogen de eerste jaars hun beloftes doen waaaant wij gaan 
oooop….bebebebebe…belofteweekeeeeend!!!!  
 
 
10/11/2018 
Qui, quoi, où?  Quien que donde?   
 ？Who? what? where? 誰？什麼？在哪裡  أین؟ ماذا؟ من؟
Kuka? Mitä? missä? Wie? Wat? Waar??  
2-5 BKL   4uurtje: Nolwenn 
 
 
17/11/2028 
Trek jullie favoriete superheldencostuum maar aan vandaag want het is nationale dag van de 
superheld!! 2-5 BKL  
4uurtje: Jill 
 
 
 
 
 
 
24/11/2018 
jullie weten jullie patrouilles nu duuus vandaag is het 
patrouillevergadering! 2-5 BKL 4uurtje: Dora 
 
1/12/2018 
Its me Mario!  
Vandaag mario vaergadering 2-5 @BKL 
4uurtje: Jitte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Wouw   Colli                     Springbok             Linx            Winterkonikje 



Heeeeyy liefste Navajoosss 

Zijn jullie weer klaar voor een nieuwe maand vol 
leuke vergaderingen?? Wij zeker wel!! 
2-4 November: Belofteweekend 

Spanneendd we gaan op belofteweekend!! Wie zal PL worden?? 
Wat zijn de patrouilles??? Meer info volgt in de brief! 

 

10 november: 11.11.11-vergadering @BKL 14-17u 

Vandaag gaan we er alles aan doen om onze voetbalskills en 
cheerleaderskills bij te schaven.  

Yuna kan jij het 4-uurtje meenemen? 

 

 

 

(da onrecht is de CHIRO!!) 

 

17 november: Diva vergadering  

 
Hoe knapper, duurder maar vooral extravaganter je vroeger naar de kermis kwam, 
hoe meer jongens met jou op de Rappe Rups wilden. Dat is toch de droom van elke 
jonge vrouw!! Wel, wij gaan die droom najagen!! Verkleed jezelf in de meest 
stijlvolste dame die jij in je gedachten hebt (handschoenen, hoed, hoge hakken, 
bontjas, handtas, rode lippenstift, koest en paard, butler, ...). Vandaag gaan alle 
jongens met JULLIE op de rups willen! Let's go Lady's 

Nora zorg jij vandaag voor het 4-uurtje? 

 

24 november: Megavergadeing @BKL 14-17u 

Vandaag gaan we alle spelletjes in de mega-versie spelen.  



 

 

1 december Sintvergadering 

Zie ginds komt de stoomboot want de Sint komt eraan  !! En 
hij komt naar onze scouts! Hopelijk zijn jullie dit jaar allemaal 
een beetje braaf geweest want ik heb gehoord dat de zwarte 
pieten hun zak bijhebben… (en daar geraakt het een en het 
ander in. Wij sperken uit ervaring) De uren van de vergadering 
volgen nog en wij hopen jullie allemaal te zien !!! 

 
 

XOXO The Golden Four 

     
Fennek   Leeuwaapje  Djiggetai  Okapi 

 

(wij hebben mega flatterende totems, toch?)  

Oké, we echt out nu, JUUUUUUUU x 



10/11/2018 

VANDAAG IS HET NOG IS TIJD OM TE ZIEN 
WIE HET MEEST CREATIEF OMGAAT MET 
DOZEN. HET IS TIJD VOOR DE GROTE 
DOZENVERGADERING EN WIJ 
VERWACHTEN JULLIE VAN 2-5 @ BKL MET 
GOED VEEL DOZEN. 
BE THERE AND BE SQUARE 
JONATHAN WIL JIJ EEN 4UURTJE 
REGELEN. 
 

11/11/2018 

VANDAAG IS HET GEEN ECHTE 
VERGADERING MAAR HET IS DE 
GROTE STRIJD TUSSEN ONS EN DE 
VIEZE CHIRO. KOM ALLEMAAL 
VANDAAG NAAR DE BKL OM TE ZIEN 
hoe de leiding en de papa’s de 
CHIRO HELEMAAL KAPOT MAAKT.  

17/11/2018 

TIS AL EEN TIJDJE GELEDEN DAT ER 
nog is zo’n goei ouderwets 
BOSSPEL IS GESPEELD DUS 
VANDAAG IS HET NOG IS TIJD OM TE 
ZIEN WIE DE SLIMSTE, SNELSTE 
EN/OF BESTE VALSPELER IS IN HET 
BOS. 

2-5 AAN BKL, WANNES KAN JIJ EEN 4UURTJE MEENEMEN 
 
 

 

 



24/11/2018 

Met de eXaMens BiJna in aantoCht 
gaan we is Jullie Kennis testen Met 
een heuze pisQuiz. wie weet het Meest 
en wie heeFt de grootste Blaas dat 
gaan we alleMaal te weten KoMen. 
wees er dus zeKer BiJ 

ooK CedriC neeM JiJ een 4uurtJe Mee 
(drinKen is MissChien niet eCht noodzaKeliJK) 
 
p.s. tis Van 7-9 aan de BKl 
 

1/12/2018 

de tiJd Van de eXaMens ziJn 
daar dus gaan we Jullie al 
laten oeFenen op een JoB 
MoCht het sChool toCh niet zo 
een groot suCCes ziJn. het is 
naMeliJK 
inBreKersVergadering. KoM 

Maar alleMaal als eChte inBreKers.  
7-9 @ BKl en arthur paK JiJ een 4uurtJe Mee 
 
 
 
Voila dit is de planning Voor noVeMBer 
ne steVige linKer Van 
 

luipaard  dhole  Beer   CoBaYe 



JOOOOOOOOWWWWWWWWW GIDSEEEEEEUUUUUUUUUUUUUUUU 
WELLE GON IS ZIEN WA ER DEES MOND OEP DE PLANNING STOAD HE.  
 
Den derde noevember (14u-17u)is onze caracara joarig en dees gon we viere he. Welle gon 
voor dieje mens een fiejest geven datem nooit miejer go vergejete. Mokt da ge der zaa en a ge 
een beke ze opgevoed pakte een kado’ke mee eh. Nele verhoage gaa fixt den drank en de freit 
vo 4u.  
 

Den 10e van de mond (14u-17u) gon wij spandoeken moake voor onze 

shotters dat nimeer schoewen is. Die spandoeken moeten zo fire zijn da dieje 

voale chiro tveld nimeer op daareft. Mitte 16uurtje: regelet. 

 
Khem	 gehoord	 da	 de	 foor	 wer	 draait	 in	 Lierke	 plezierke	 de	 
ziejevetiende	 noevember.	 En	 ja	 manne	 giene	 foor	 zonder	 ons	 eh.	 
Doed	 allemol	 aa	 marginoalste	 tenue’ke	 oan	 da	 we	 nog	 is	 guu	 kunne	 
gon	 foore,	 we	 zien	 mekoar	 on	 de	 botsoto’s.	 (komt	 iejerst	 om	 14u	 me	 
de	 vlo	 no	 de	 vkl)	 	 
	 

Zoekt aa koempassen en eule wereldkaarten al mor 
want vandoag worde geule gedropt. We meeten on 
de vkl oem 19U en tis ‘t hope da we eule terug zien 
oem 21U.  
	 
Salut	 manne	 tot	 de	 volgende	 
	 
Caracara	 taurinus	 steppeleming	 kauw	 simia	 
	 



Nog eens ne goien dag, vandaag gaan we weer beginnen aan een heerlijk gerechje. 

 

Als apperietefke gaan we een cool gasje op een bedje van marginaliteit maken. 

Hiervoor heeft men 2-5 gram fietsen nodig, nog is een stevige porie jonnyigheid 

en om het af te maken een klein vleugske addidas. Da smijte we samen ik een 

kum, effe in de microgolf en klaar, serveer het gerechie best op de laan van  een 

valk. 

 

 

 

 

 

Als voorgerechje gaan we eens ne keer iets goe folks maken eh, 

het is een eige recepje van men grootmoeme uit Lier. Gij moete 

gij gewoon ulle eige klere aantrekke, en naar stad van men 

grootmoemoe kome eh, daar krijgde 2-5 gram pranks en grolle 

vuur de prijs van 1ne eh. Da leuk standje me de braatwurst van 

ons grootmoeme da vinde aan de zimemrteuren. 

 

 

 

Als hoofdgerechie maken we een sweedse schotel met rendierballekes en 

wa van die nice patuuterstomp me brocoli vuur in den euven. Het is zeer 

simpel te maken eh, ge pakt gewoon ne velo, wa ballekes, u eigen klere, wa 

patuuters, ge doe da 1-5 uur in den uuven op heteluchtsand en klaar is 

kees he. 

 

 

 

 

 

Als nageregt make we kinders int nat. Ge pakt een hupeke kinders, ge 

pakt die mee naar ’t piscéne, ge smijt er vijf euries bij, de gaarteid weet ik 

ni so goe van buite dus da zulde later opt ptogramme wel is oren. En klaar 

is ie dan weer eh. 

 

 



 

Als dessereke ist iets goe zoet eh, das van dieje brave meneer en 

receptje da die mij persoonlijk eeft geleerd zene, gij pakte gij wa snoep 

voor de brave kinders, wa pakskes slaag voor de stoute kinders, effe 

laten suddere en klaar is da weer eh. En servere doede best etzelfde als 

me et apperitiefke. 

 

 

Voor bij deze eerlijke gerechies heb ik ook iets te drinken gevonden. Voor bij het apperitieveke ist 

nen Hendricks, vuur het voorgerechje ist ne Lierse Joppe, bij et oofdgerechje is wa gillessap me een 

citroentje, bij t nageregt ist ne Natte jonas en bij het dessereke drinkte beter nikske. 

 

Dus Mannekes wa hemme we vandaag geleerd. 

Puntje nummerke 1. Merci aan de manne die afmelde ma geeft der ook is een redeke bij en doe da 

graag is op tijd 

Puntje nummerke 2. Wie o wie is er wel en weer niet, het is met vijf of toch met vier. In iedergeval is 

het iemand met veel plezier. 

Puntje numemrke 3. A ge moet kakke moete kakke 

Dus mannekes nu wete weer hu da ge een goeie maaltijd moek maken eh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                KAKETOE              OKAPI                 DAS               EEKHOORN      MYSTERY GUANE 



Beste maxi’s, nadat we het gegriezel van oktober achter de rug hebben is het tijd voor het 
echte werk. Het is tijd om onze Koning nog eens in de bloemetjes te zetten. Want 15 
november is het namelijk Koningsdag. 
 
3/11: Epic meal time 
Vandaag gaan we ons nog eens helemaal volproppen zoals een 
echte Belg hoort te doen. Schranzen tot ze ons tot in 
scherpenheuvel kunnen rollen. We spreken af aan de BKL van 5 tot 
8 met 3 euro in onze zakken. Voor diegene onder jullie dat niet 
bekend zijn met het concept “epic meal time” zoek het maar op. En 
leve de Koning! 

 
 
10/11: Prepare for battle 
Wat komt er na 10?.... Juist, 11! Dit betekend 
dat er zondag gevoetbald wordt tegen de 
pateekes van chiro toreke. De belangrijkste 
match van het jaar voor elke Ranstse 
padvinder. Omdat onze maxi’s zonder twijfels 
100% achter de ploeg staan willen we dit ook 
laten zien. We gaan het een en het ander 
voorbereiden voor de dag erna. Neem zeker 
een paar grote spandoeken mee en je 
creativiteit ;) de rest voorzien wij. We spreken 
af van 2 tot 5 aan de VKL. 4 uurtje: Wout Da 
Blazer 
 
11/11: voetbal scouts tegen Chiro. Vanaf de middag zijn jullie welkom om de ouders en de 
leiding te steunen. En het goede doel ook niet te vergeten. 
 
17/11: manwijven en travestieten 
Het is eigenlijk heel simpel. De jongens wurmen zich in vrouwenkleren terwijl de meisjes zich 
zo mannelijk mogelijk mogen optutten. De rest zal je deze zaterdag wel ondervinden… Van 2 
tot 5 aan de VKL. 4 uurtje: Rik. En vergeet niet: In het land der blinden is eenoog koning 
 
 
 



 
 

 

24/11: maxi-jin day 
 
Vandaag slaan wij de handen in elkaar met de Jins. Wij hebben iets mega geks gepland waar 
jullie niks vanaf weten hihi x. We spreken af van 7 tot 9 aan de VKL. 8 uurtje: Victor. We 
zullen de kroon op het einde van de maand zetten. 
 

 
 
 
Een stevige linker van ons en de Vorst, 
 
 
 
 

 
Aapje                             Reiger                                          Bever                             Sneeuwuil  
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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 

Uitbundige Pica Emma Op De Beeck Korenveld 29 2520 Ranst 0472/96.71.67 

Trouwhartige Sneeuwuil Clara Palmans De Merodelei 35 2600 Berchem 0492/82.06.39 

Gelukzalige Dolfijn Lore Van de Putte Herentalsebaan 109  2520 Ranst 0494/37.46.78 

Vreugdevolle Bever Marie Declercq Zakstraat 12 2520 Ranst 0471/95.70.07 

Bedaarde Sitta Elise Janssens Selsaetenstraat 21 2520 Ranst 0489/43.57.51 

KAPOENEN REDDERTJES   kap-reddertjes@scoutingranst.be 

Sprankelende Sneeuwuil Laura Naenen Oostmalsesteenweg 18A 2520 Emblem 0477/76.08.72 

Standvastig Smelleken Lynn Kulasevic Merellaan 4  2520 Ranst 0478/01.36.62 

Olijke Indica Nirmala Peeters Dennenlaan 58 2520 Ranst 0475/33.63.42 

Schrandere Cavia Nele Van Giel Herentalsebaan 162 2520 Ranst 0489/72.27.29 

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 


