


Beste ouders, leden en sympathisanten, 

 

De laatste maand van het jaar 2018 komt eraan! Voor onze oudere leden en leiding betekent dit dat 
de examens in aantocht zijn, wij wensen hen allemaal veel succes en goede moed! Daarnaast willen 
wij ook alle voetballende papa’s & leiding en ook ons groen-blauwe legioen bedanken voor de 
fantastische 11.11.11! We hebben dan als leiding wel niet kunnen winnen, naast het veld was de 
overwinning OVERDUIDELIJK voor ons!  

De Marsepeinverkoop loopt nog altijd, dus sla je voorraad voor de feestdagen maar snel in voor het 
te laat is! De verkoop sluit op 8 december , daarna nemen wij geen overige stukken terug aan. Er staan 
nog veel rekeningen open, vergeet deze dus zeker niet te komen in ‘den blik’.  

De goed heilig man zal op 8 december langs komen op onze scouts. Zijn jullie allemaal braaf geweest, 
of moet zwarte piet zijn zak boven halen om de stoute kinderen in te stoppen? Hieronder nog eens de 
uren per tak: 

• kapoenen reddertjes: 9u-11u 
• kapoenen bevertjes: 10u-12u 
• kabouters: 11u-13u 
• welpen: 12u-14u 
• jong-gidsen: 13u-15u 
• jong-verkenners: 14u-16u 
• gidsen: 16u-18u 
• verkenners: 17u-19u 
• maxi’s: 18u-20u 
• jins: 19u-21u 

Om ons groepskamp op het einde van het jaar te financieren organiseren wij 15 december een 
kaas&wijnavond voor jong en oud! Inschrijven kan via grl@scoutingranst.be , voor meer info check 
onze poster of het evenement op onze site/facebookpagina! 

2019 zal een speciaal jaar worden!! op 6 januari 2019 worden wij namelijk 45 jaar, hip hip HOERA! dat 
vraagt om een feestje niet?! op 12 januari organiseren wij in samenwerking met onze vriendenkring 
de kerstboomverbranding, dit jaar met een knallende extra *hint, hint* 😉😉 !! 

Dat was het voor de maand december. Wij wensen iedereen een Prettig Kerstfeest en een Gelukkig 
Nieuwjaar! 

Een stevige linker, 

Levenslustige Wasbeer & Sympathiek Stokstaartje 





Wijnslag Jins 
De meest feestelijk periode van het jaar is weer in aantocht, maar u hebt hiervoor nog geen 
gepaste wijnen gezocht... Geen paniek, de Jins van Scouts Ranst doen een wijnslag, waarbij ze 
dranken verkopen aan een democratisch bedrag. Het enige wat u hoeft te doen is het formu-
lier invullen en dit persoonlijk of via mail (jins.scoutsranst@hotmail.com) aan hen bezorgen en 
u beleeft de feestdagen zonder zorgen! Uw steun van de Jins wordt erg gewaardeerd en een 
thuislevering van de bestelling gegarandeerd. 

Witte wijnen

Rode wijnen 

Cava 

Cristo de la Vega, Camina Chardonnay Viura (€8)

Een intense kruidige hint, wat typisch is voor de verdejo druif. Subtiele tonen van rijpe perziken en grapefruit in de neus. 
Sappig en fris, heerlijk jong en voorzien van geel fruit en een klein dorstlessend bittertje in de mond.

The Wine People, Canapi Grillo (€9)

The Wine People is een jong project van 3 ervaren rotten in het vak.
Ze maken Italiaanse wijnen van typische, inheemse druiven met respect voor terroir. Intens aromatisch boeket van 
bloemetjes, citrus, tropisch fruit, pitfruit en een lichte kruidigheid.

Cristo de la Vega, Camina Tempranillo (€8)

Superzachte, sappige en smaakvolle Spaanse wijn. Primaire aroma’s van stuivend rood bosfruit, 
subtiele tonen van karamel en cassis. Drinkt lekker; serveer enigszins gekoeld (16°C).
Aperitief, wit en rood vlees, pasta’s, bbq en zachte kazen
 
The Wine People, Canapi Nero d’Avola (€9)

Een vlotte Italiaanse drinker voor elke dag! Deze wijn zit boordevol aroma’s van rode bessen en zachte tannines! 
Passe-partout, als glaasje ’s avonds, tijdens een receptie of bij een pastagerecht.

Penedes, Cava Masia Bou (€11)

Cava gemaakt volgens de ‘méthode traditionnelle’. 
Zacht en rond van smaak. Heerlijk als aperitief, bij een salade met kip 
of bij een bordje zeevruchten.

Inschrijven tot 15 december!

Aantal:

Aantal:

Aantal:

Aantal:

Aantal:

Mijn bestelling:

Camina Verdejo (Wit)                                €8
Canapi Grillo (Wit)         €9

Camina Tempranillo (Rood)        €8
Canapi Nero d’Avola (Rood)        €9
  
Cava Masia Bou         €11

Aantal:

Aantal:

Aantal:

Aantal:

Aantal:

Totaal
€ ...........

Storten op 
BE88 9791 5534 9141
Bestelling & naam 
vermelden in meedeling. 

Dit strookje is voor jou ter herinnering. 

De bestelling wordt geleverd op zaterdagvoormiddag 22 december in Ranst, Emblem, Wommelgem en Broechem of kan afgehaald worden op de 
boerenkrijglaan om 10u. 

Totaal
€ ...........

Levering thuis (in Ranst, Broechem, Emblem, Wommelgem) op zaterdagvoormiddag 22 december. 

Afhalen op zaterdagvoormiddag 22 december op de Scouts (boerenkrijglaan) om 10u.  

Naam: Adres:



Het is december…Wooohooooww  

Maak u klaar voor alweer een maand vol zotte zaterdagen!! 

 

1/12: Van 2 tot 5 maken de bevertjes het bos van Ranst onveilig met een super 
spannend bosspel. 

Xander, zorg jij voor een lekker 4-uurtje?  

  

 

 

 

 

8/12: Wie komt? Wie komt? De lieve, goede Sint…hopelijk zijn jullie allemaal braaf 
geweest want ook dit jaar kom Sinterklaas weer op bezoek in de Boerekrijglaan!  

(van 10-12u)  

 

 

 

 

 

15/12: Vandaag is het verjaardagsvergadering. JEEEEJ!!! 

Jarige Nala neemt een traktatie mee in ruil voor drie dikke 
kussen…😉😉  

 

 

22/12: Voor de derde keer op rij bouwen we een dik feest want het 
is kerstfeestje! 

 

 

29/12: Van al dat feesten word je moe. Daarom lassen we vandaag een rustdag in, 
geen vergadering dus…snik snik  

 

Groetjes van jullie leiding,  

Nala, Pica, Kerri, Toto en Zazou  



HEEEEEEY	LIEFSTE	KAPOENEN!!	KLAAR	VOOR	DE	MAAND	VOL	SINTERKLAAS	EN	
ZWARTE	 PIET,	 KERSTBOMEN,	 CADEAUTJES	 EN	 VUURWERK??	 WANT	 HET	 IS	
DEEEEEEEECEMBER!!!	
 
 
	
8/12 Sintvergadering 

Raad	eens	wie	er	vandaag	naar	de	scouts	komt?	Jawel	het	is	de	
enige	 echte	 Sint	 met	 zijn	 zwarte	 pieten!	 Als	 jullie	 braaf	 zijn	
geweest	 krijgen	 jullie	 misschien	 wel	 iets	 lekkers,	 zo	 niet	 dan	
verdwijnen	jullie	misschien	in	de	zak!	Benieuwd?	Kom	dan	zeker!	
	
à	 De	 uren	 van	 de	 vergadering	 zullen	 we	 nog	 via	 mail	 laten	
weten.	

	
	
	
15/12 Dikzakkenvergadering       14 – 17u 
Vandaag	 mogen	 jullie	 van	 de	 leiding	 echte	 varkentjes	 zijn!	 Het	 is	 namelijk	
dikzakkenvergadering!!	Dit	betekent	dat	 jullie	als	een	dikkertje	verkleed	mogen	komen	(bv	
allemaal	 kussens	 onder	 jullie	 trui)	 en	 dan	 gaan	we	 super	mega	 fantastisch	 leuke	 spelltjes	
spelen!!!	
Mathias	zou	jij	het	vieruurtje	willen	meenemen?	
	
P.S.	Vogeltjes	fluisterden	ons	ook	in	het	oor	dat	Rikki	verjaard	is	dan,	misschien	brengt	zij	ook	
wel	een	verassing	mee	voor	jullie!	
	
	
	
	
22/12 Kerstfeestje         18 – 20u 

	
Het	is	over	een	paar	dagen	kerst	en	dit	moeten	we	natuurlijk	ook	vieren	
op	 de	 scouts!	 Daarom	 doen	 we	 het	 enige	 echte	 super	 deluxe	
kerstfeestje!!	 Trek	 allemaal	 jullie	 feestkleren	 aan	 en	 kom	 zeker	 naar	
deze	papapapapaaarty!!!	
	
	

 
  



29/12 Geen vergadering 
Sorry	 lieve	 kapoenen,	 maar	 deze	 zaterdag	 zullen	 we	 jullie	
moeten	missen!	L	Geniet	van	jullie	vakantie	en	we	willen	de	
volgende	 vergadering	 alles	 horen	over	 jullie	 avonturen!	 (en	
natuurlijk	ook	over	de	cadeautjes	die	jullie	gekregen	hebben!)	
	
	
	
5/01 Filmvergadering        18 – 20u 
Deze	zaterdagavond	doen	we	een	echte	filmavond!!	YEY!	Als	 jullie	willen,	mogen	jullie	een	
leuke	film	meenemen	en	eventueel	een	dekentje	of	een	kussen	zodat	we	het	lekker	gezellig	
kunnen	maken!	Jullie	mogen	ook	allemaal	iets	lekkers	meepakken	om	van	te	smullen	tijdens	
de	film!	
 
 
 
 
 
WIJ	HEBBEN	ER	ALVAST	GEK	VEEL	ZIN	IN!!	
	
XOXO	
 
 

 
 
         Apo          Asjra  Rikki       Gigi 



Heeeeeey	liefste,	grappigste,	schattigste,	leukste,	enthousiastste	kabouters!!!!!	Een	nieuwe	
maand	is	aangebroken,	en	wat	voor	één!!!	Tijdens	deze	gezelligste	maand	van	het	hele	jaar	
hebben	we	veel	veel	leuke	dingen	voor	jullie	klaarstaan!!!		
	
	
24	november		
YES	YES	YESSS	het	is	weer	zover!!!	Schaatsvergadering!!!	
Jullie	worden	verwacht	op	de	schaatsbaan	van	Heist	op	den	
Berg	om	14u.	Na	een	goeie	sessie	schaatsen	mogen	jullie	
ouders	jullie	terug	komen	ophalen	om	17u.	We	raden	jullie	
dus	aan	om	te	carpoolen.	Vergeet	zeker	geen	€5	en	
handschoenen!!	Als	je	eigen	schaatsen	hebt	mag	je	die	ook	
altijd	meenemen,	en	aangepaste	kledij	is	wat	comfortabeler	
maar	vergeet	jullie	(voor	sommigen	gloednieuwe)	das	niet	:)))	
Het	adres	is	Kasteelstraat	85,	2220	Heist	op	den	Berg	
Alexx	neem	jij	het	4u’tje	mee?	
	

1	december		
Deze	week	gaan	we	nog	eens	een	goei	groot	spel	spelen!!!	
Laad	jullie	batterijtjes	al	maar	op	om	alles	te	kunnen	geven	
tijdens	dit	bosspel!!!		
We	spreken	af	van	2-5	aan	de	BKL.		
	

	
	
8	december		
JAJAJAAA	ook	dit	jaar	komt	onze	lieve	vriend	weer	langs,	de	Sint	zal	
tussen	11-13u	in	ons	lokaal	passeren	aan	de	BKL.	En	hopelijk	heeft	
hij	wat	lekkers	mee	(voor	de	brave	kindjes	onder	jullie).		
	
	
15	december	
Omdat	we	weten	dat	jullie	allemaal	talenten	hebben,	organiseren	we	de	grote	KABOUTERS	
GOT	TALENT!!!	Neem	jullie	attributen	mee,	kom	van	2	tot	5	naar	de	BKL	en	blaas	de	rest	
omver	met	al	jullie	gekste	shows!	
	
Lore	neem	jij	het	4u’tje	mee?	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

KABOUTERS 
	

GOT 



22	december		
Geen	december	zonder	Kerstmis	en	de	daarbij	horende	
kerstfeestjes	!!!	Trek	jullie	mooie	kleedjes	al	maar	aan	en	
piep	al	eens	bij	de	welpen	voor	een	date,	want	dit	
weekend	is	het	kerstfeestje!!!	Jullie	worden	om	18	u	
verwacht	aan	de	BKL	en	het	feestje	zal	eindigen	om	20u.		
Ps:	Vergeet	jullie	dansbenen	niet.	
	
29	december			
We	verklappen	nog	niks…….	
Enkel	dat	het	van	2	tot	5	@BKL	is	en	dat	Emma	Dhelft	het	4u’tje	zou	mogen	meebrengen.	

	
	
5	januari		
Zijn	jullie	zo’n	keukenprincessen	zoals	wij	denken	??	Dat	zullen	we	vandaag	wel	eens	zien	
tijdens	de	kookvergadering!!!	Dat	doen	we	natuurlijk	tussen	2-5	op	de	BKL.	
Vergeet	geen	€3	om	ons	overheerlijke	gerechtjes	te	financieren.	
	
	
Zo	dit	was	het	al	weer	voor	de	maand	december	!!!	
Wij	zien	jullie	graag	terug	na	nieuwjaar	met		
	
Kusje	hartje	roosje,	

	
Jullie	grootste	fans,	
	
	
	

	
Schrijvertje			 	 	 Spreeuw	 	 Bokje		 	 	 Beloega	
	
	
			
	



HeyHoi Kabouters!  

In de  maand november hebben we ons 
weeral te pletter geamuseerd. Maar wat 
hebben de donkere maanden van december 
voor ons in petto? Nog meer zalige 
activiteiten, daar ben ik zeker van! 

 

8 december, uren volgen nog  

@Bkl: Sint vergadering 

Vandaag komt de sint op bezoek! 
Benieuwd welke cadeautjes hij dit 
jaar mee heeft? Zeker komen!  

 

 

 

 

15 december 09u-12u @Bkl: 
Kookvergadering 

Deze ochtend gaan we allemaal 
lekkernijen koken. Vergeet 

zeker niet om 5 eurotjes mee te 
nemen. Laat de kokkinnen in 

jullie maar naar boven komen! 

 

 

22 december 18u-20u @Bkl: 
Kerstfeestje 

Wiehoew, party time! Wees 
daar of wees een 
onnozelaar!  

 

 

 



29 december 18u-20u @Bkl: 
Uitbrekers vergadering (19-

uurtje:Eloïse) 

Dag (lieve) kabouters, vandaag 
mogen jullie jullie van jullie 

heldhaftigste kant laten zien. 
Jullie gaan jullie vandaag moeten 

bevrijden… SPANNEND!!!! 

 

 

 

 

5 januari 18u-20u @Bkl: Casino (19-
uurtje:Lentl) 

Oefen maar op je pokerface zodat 
je kan bluffen gelijk de beste! 
Word jij de koningin van het 
casino? Kom het uitzoeken 

vanavond 

 

 

 

 

 

Volgende maand weer meer, groetjes  

Zei er iemand 
Terugweg van 

Onderweg naar 

Papegaai Steenarend Adelaar Patrijs Jako 



Hellowkidooows, als gelle denkt dat ge alles al gezien hebt, dan hebde het goed mis!!!! Wij hebben 
alweer een gekke, fantastische, coole en zieke maand in elkaar gestoken!! BE 
PREPARED 

1/12:Yesssss KOOKVERGADERING!!! Het is tijd om jullie kookkunsten wat bij te 
schaven! De vergadering gaat van 10-13u door aan den BKL. Pakt allemaal 4 euros 
mee, zodat jullie buikjes goed gevuld kunnen worden! 

8/12: Zie gings komt de stoomboot uit Spanje weer aan, hij brengt ons Sint-
Nicolaas ik zie hem al staan, aan den BKL in Ranst! 

Omdat de Sint zo’n drukke agenda heeft, weet hij nog niet precies wanneer 
hij bij ons zal zijn, maar deze uren volgen nog via mail!!! 

15/12: Pak maar allemaal jullie smoking en jullie pokerface uit de 
kast, want het is CASINO-vergadering!!! We spreken af om 18u en 
sluiten om 20uaf aan den BKL.  

22/12: KERSTFEESTJE, hebben jullie al zin om er samen met de 
kabouters een dikke, vette party van te maken???! Wij alvast wel 
zeneeeej, pak jullie feestkleren maar uit de kast en dan zien we jullie 
daar!! U-u @BKL van 18u tot 20u 

Voila se, dat was het dan alweer voor deze maand!! 

Ne stevige linker  

Akru 



1 december: pisquiz 
van 2 tot 5
4 uurtje: Jef

22 december: vanavond 
is het kerstfeesje dus 
zorg maar dat jullie 

dansbenen ingesmeerd 
zijn, want jullie mogen 

met de mooie 
kabouters komen 
dansen! Zorg dus 

allemaal dat jullie er op 
jullie best uitzien!
Uren volgen nog...

15 december: 
balspelletjes van 2 tot 5

4 uurtje: Pieter

29 december: voor de 
laatste vergadering van 
het jaar spelen we nog 

een samen met Sionie :) 
de uren volgen nog!

4 uurtje: Joren
Dikke kussen

8 december: vandaag is 
het zover en komt de 
sint langs! Hopelijk zijn 

jullie allemaal braaf 
geweest! Uren worden 

nog via mail 
doorgestuurd.



	

	

8/12/2018ZZZZZZZZZZZZZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEGINDSKOMTDESTOOMBOODUITSPANJE
WEERAAN…..JAZEKERVANDAAGISHETSINTVERGADERINGDUSWIJHOPENDATJULLIEDITJAAREXTRABRA
AFZIJNGEWEESTDEVERGADERINGGAATDOORVAN13U-
15UOPDEBKL.15/12/2018EEJJOOOOWWWWIIIEEEOOOOOWAANGEZIENJULLIEEXAMENSHEBBENGAA
NWIJEENBEETJERELAXENMEEETEENKEEILEEUKECAZZZZIIINOOVERGADERINGYEAHWESPREKENAFVAN
19U-
21UOPDEBKLMETJEALLERCOOLSTERCAZINOKLERENAAN!!!!!22/12/2108HETISWEERZOVERDEMOOIST
ETIJDVANHETJAARLEKKERGEZELLIGMETJEBESTEVRIENDJESENVRIENDINNETJESONDERDEKERSTBOOM
ZITTENJEEEJJAAAAASUPERLEUKWOWWVAN19U-
21UOPDEBKLFEESTSTIJL.29/12/2018OMTEBEKOMENTUSSENDEFEESTDAGENDOORISHETWELEENSTIJ
DVOOREENWELNESJEDUSALLEMAALZWEMKLERENMEENEMENVAN19U-
21UOPDEBKLWUIUUW.054/01/2018TIJDOMTELATENZIENWATJULLIEVANMASTERCHEFENPIETHUYSE
NTRUYTOPTVHEBBENOPGESTOKENDAAROMORGANISERENWIJLEIDINGEENDIKKEVETTEKOOKWEDST
RIJDWIIIIIIIOOOOOOOOOOOOOWTREKJULLIEKOKMUTSMAARAANBAKKERSKLAARENBAKKENMAAR1
8u-
20u@BKL.EENSTEVIGELINKERVANDELEIDINGVOORJULLIENIETSMINDERDANBANGELIJKEEXAMENS#W
ISHYOULUCK	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

	

	

					 				 						 	

Winterkoningkje	 	 Springbok	 	 Wouw	 	 							Colli	 Lynx	



 
 

amens heel de leidingsploeg heet ik jullie van harte welkom in een land hier 
heel (ondertussen niet meer zo heel) ver vandaan, De Decemberaanse 
Republiek. Het is een land waar iedereen zich wel thuis voelt. Van de avonturier 
tot de klasse dame. Alles soorten mensen kunnen het hier wel vinden omdat er 
zo een onwaarschijnlijke keuze is aan super leuke activiteiten. Als je mij niet 
gelooft, ik zal er een paar opsommen en ik ben zeker dat je ze bijna allemaal leuk 
gaat vinden!  
 

llereerst heb ik een zeer spannende activiteit voor jullie kaar staan. Wie de 
dood vreest op deze eilandengroep zal hier niet lang overleven. Het is jij of de 
anderen. De kanonschoten vliegen je om de oren en er is maar 1 ding dat jij 
hoopt en dat is er 11 te horen want dan weet jij dat jij de enigste overlever 
bent. Omdat het dit jaar exact 80 jaar geleden is dat de eerste Hunger Games 
plaats vonden, heb ik ervoor gezorgd dat jullie ook eens kunnen deelnemen. En 
dit zonder te Volunteeren!! De wedstrijd vindt plaats op 1 December van 14u – 
17u in het stadion van de BKL. May the odds be ever in your favor!    
 
 ervolgens laat ik jullie kennis maken met een feestdag die ze hier niet ongezien     
voorbij laten gaan. Bij deze dag gaan er ook een paar vreemde fenomenen 
vooraf. Alle kinderen zetten hun schoenen voor een schoorsteen. Hierbij zetten 
ze dan een pintje, wat wortels, suikerklontjes, een hele lange brief vol 
verlangens en een glaasje water neer in ruil voor een hele boel pakjes! Wij gaan  
dit ook doen op 1 December van 13u tot 15u aan de BKL.    
 
 
angezien de Decemberanen niet enkel kampioen zijn in het luieren zijn   er ook 
wel enkelingen die uitblinken in de sportwereld. Van trampoline springen tot 
hip hop dans tot volleybal en zelfs bobslee. Ze hebben in elke discipline wel ooit 
de wereldtitel gepakt. Omdat wij, als waardige Navajojanen, natuurlijk niet 
onder kunnen doen, zullen wij hen eens laten zien wat ECHT sporten is. Dit 
doen we op 15 December van 19u – 21u aan in de sporthal van de Knipoog in 
Ranst. Paulien tis aan u!!!  
 

a, je het het misschien niet gedacht maar van dikke feestjes zijn ze daar niet vies! 
En wij hebben van horen zeggen (belofteweekend) dat jullie er ook wel wat van 
kunnen! Twerken op de nieuwste schijf van Nicki Minaj, de longen uit je lijf 
schreeuwen op de nieuwste track van Lil Kleine, passioneel met de jongens 
tegelplakken op een van Ariana’s emotioneelste liedjes. Dat is wat wij vandaag 
gaan doen! Tut jezelf maar helemaal op want jij wilt toch het mooiste op de foto 
staan met die leuke jong verkenner van jouw! Dit van 19u – 21u aan de BKL op 
22 Dec.  

 
 
okal heet het land wel Decemberaanse Republiek, hier hebben zo ook een 
maand Januari!!!! De eerste zaterdag van het jaar vindt er altijd een grote 
kookwedstrijd plaats. Raadt het of niet, wij doen mee!! Neem allemaal 5 euro 
mee! Wij hebben van goede bron dat dit doorgaat van 18u -21 aan de BKL!  
 

 



Wij zijn even in onze telefooncontacten gedoken en hebben Rihanna, Beyoncé en ons Cardi B even 
gevraagd om jullie wat tips te geven van hoe jullie zich kunnen kleden voor het kerstfeestje om 
zoveel mogelijk indruk te maken op de super knappe (pfff onwijs knappe) jong verkenners! (nog even 
iets klein Mathis is Polle haar date al dus girls, BLIJF ER MET JULLIE FIKKEN VAN AF!!!)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veel liefs 
Leeuwaapje, Okapi, Djiggetai en Fennek  
  
 
 
 



Siegje december 2018 
 
 

1 december 

Dit is de vergadering voor de mannen die later niet willen werken. We gaan als 
echte inbrekers te werk vandaag dus kom zeker zo donker en crimineel 
mogelijk verkleed. De vergadering gaat door van 19u tot 21u aan de BKL. 
Arthur, neem jij een 4-uurtje mee? 
 
 
 
8 december 
De goede oude Sint komt vandaag met zijn knechten naar onze nederige 
scouts. Allemaal komen dus en wie weet krijg je wel een pak. Hopelijk zijn 
jullie allemaal braaf geweest dit jaar want anders verdwijn je in de zak! 

Tussen 14u en 16u zal de Sint ons bezoeken dus allemaal komen naar de BKL! 
 
 
15 december 

vandaag doen we het rustig aan, lekker tot rust komen in de sauna, zodat 
jullie daarna allemaal fris zijn voor de examens. 19U tot 21u @BKL 
Cedrik neem jij een 4uurtje mee? 
 



22 december 
iedereen kan wel genieten van een goei fuif, dus vanavond trekken we onze 
dansschoenen aan, laat maar eens zien hoe goed jullie kunnen dansen, 
swingen, hakken, zagen, djiven, skanken en slowen. En als je hier echt 
helemaal niks van kunt doe dan maar fortnite dansjes. Het wordt zeker een 
kerstfeestjes van formaat! Be there van 19u tot 21u. 

P.s: niemand mag zonder date binnen, dus begin al maar met die jong gidsen 
te versieren! 
 
29 december 
vandaag is het helaas geen vergadering :(((( 
maar niet getreurd! Wij zijn jullie volgende week zaterdag graag terug aan de 
bkl! 



Hola guapas!!! 
De mooiste tijd van het jaar komt er weer aan! En wij gaan die NOG mooier 
maken voor jullie!!! 

1 december: Dropping 

Om 19u verwachten we jullie aan de VKL en hopelijk zijn jullie om 21u allemaal terug, maar 
dat hangt van jullie zelf af! 

Weetje van de dag: Je haar groeit sneller als je aan seks denkt. 

8 december: Sint 

Vandaag mogen jullie komen bewijzen hoe braaf jullie zijn geweest afgelopen jaar! 
16-18u @VKL 

Weetje van de dag: Als je gilt voor 8 jaren, 7 maanden en 6 dagen heb je genoeg 
geluidsenergie geproduceerd om een kopje koffie op te warmen. 

15 december: Film 

Om school en examens even te vergeten gaan we nog eens à l’aise een filmke spotten. 
Neem films, eten, drinken, alles wat jij nodig hebt om een film te zien mee! (behalve 
flatscreens en al die zever, dat voorzien wij wel) 
19-21u @VKL (kan wat uitlopen als de film langer duurt) 

Weetje van de dag: Het langste woord dat je kan typen met de bovenste rij van je 
toetsenbord is ‘topprioriteit’. 

22 december: Kerstfeestje 

Haal die dans- en versierskills maar boven zodat om 21u allemaal met een (of meerdere?) 
knappe verkenner(s) naar huis kunnen gaan! 
19-21u @VKL 

Weetje van de dag: Buzz Aldrin is de eerste mens die op de maan wildplaste. 

29 december: Geen vergadering 

Plan uw familiefeest vandaag! 

Mijn weetjes zijn op. Tot volgend jaar, viert ze en laat die goeie voornemens voor 2019 maar 
vallen, dan kunt ge uzelf niet teleurstellen! 

 

Taurinus, Simia, Kauw, Steppelemming, Caracara 

 

 



Goeiendag, 

Jaja het is het begin van de winter en de laatste maand van 2018. Ook in december hebben 
wij enkele fantastisch vergaderingen ineengestoken. We zulle der direct invliegen: 

 

 

1 december 

 

Haalt ulle zwemvliezen en duikerspakken al maar boven want vandaag gaan wij in het diep 
zwemmen. Hopelijk heeft iedereen een zwembrevet van minstens 50 meter want anders 
moogt ge er ni in zonder zwembandjes. Dus Okapi gij moogt zeker u zwembandjes ni 
vergete. We spreke af van 2 tot 5 aan de waterperels in Lier en Jonas fixt gij iets om te eten 
en te drinken na het zwemmen? 

 

8 december 

HoHoHo, Dag lieve kindertjes. Hebben jullie zin in een 
mandarijntje of misschien liever wat chocolade? Dan 
hoop ik voor jullie dat jullie dit jaar braaf zijn geweest 
want anders steken we u  in de zak en pakke we u 
terug mee naar Spanje. De zwarte pieten zullen voor 
de zekerheid 2 zakken meepakken voor een 
zogenaam Das-achtig figuur. Uren volgen nog. 

 

 

15 december 

Zozo, het is weer zover, het is de tijd van het jaar om 
knus en gezellig samen ne film te japeren. Pakt maar iets 
mee om te versnaperen en te drinken tijdens het kijken. 
En als ge nu thuis echt ne goeie film hebt dan moogde 
die ook meepakke. Zie gewoon da em ni te eng is want 
de Kaketoe moet die avond nog kunne slape. Tis van 19 
tot 21u aan de vkl. 

 



 

 

22 december 

Klaar om een gids vast te pakke en is ne keer goe te slowe? Of is de 
kuskesdans meer u ding? Ook niet getreurd voor de hongerige 
onder ons er zal sowieso ook wel een hapjestafel zijn. En als ik ulle 
nen tip mag geven, vraagt is aan den Eekhoorn ofda em zen 
Michael Jackson-moves is wil bovenhalen. Ook hiervoor volgen de 
uren nog. 

 

 

Hupsakee, 2018 zit erop. Tot 2019 en 

 

Ne stevige linker, 

 

Das  Eekhoorn  Kaketoe  Okapi   MysteryMan 



Hey/ Juw/Olla/Hallo/Beste/Geachte maxi’s, 
Het is ondertussen al tijd voor de maand december (wat gaat de tijd toch snel als je je amuseert) hé, 
Voor de laatste maand van het jaar hebben wij voor jullie nog enkele kleppers van vergaderingen 
klaar staan, hou jullie maar vast 

 

 

Zaterdag 1 december 19u tot 21u @vkl 

Aangezien de examens voor de deur staan kan het handig 
zijn om alvast jullie toekomst te verzekeren door op jonge 
leeftijd multimiljonair te worden. Haal dus jullie mooiste 
kleedje uit de kast en graai die smoking vanonder het stof 
want vandaag is het CASINO-VERGADERING 

4-uurtje => Vita 

 

 

Zaterdag 8 december @vkl 

Hij komt, hij komt, die lieve goede sint Jaja bij dit 
liedje denken we wel degelijk aan de goede heilige man die 
ons elk jaar komt bezoeken, namelijk SINTERKLAAS. ( en niet 
aan roger vangheluwe). De uren volgen nog via facebook. Zorg 
dat je braaf bent geweest en anders heb je nog net genoeg tijd 
om vanaf nu braaf te worden. 

 

 

 

 

Vrijdag 14 december 20u -22u@ Ijsbaan Ruggeveld Deurne 

Ik hoor jullie denken “Brrrrrrr amai seg, het is toch wel echt een koude winter dit jaar, nu zou ik eens 
graag gaan schaatsen want dat is zo lang geleden.” En dan is er goed nieuws want vandaag  is het 
SCHAATS-vergadering.  Nu hoor ik jullie opnieuw denken “maar nu zou ik wel eens graag verkleed 

kunnen gaan schaatsen”. Dubbel goed nieuws want je moet ook verkleed komen, wees zo 

origineel mogelijk!!!    Neem zeker ook 4 euro mee 

4-uurtje => Marion 

 



 

Zaterdag 22 december 19u-21u @ bkl 

Aangezien de examens nu officieel achter 
jullie liggen gaan we eens goed ontspannen. 
Neem zeker een handdoek, 
zwemshort/bikini/badpak/borat mee, wij 
zorgen voor de rest. Het enige dat ik jullie kan 
vertellen is dat de vergadering eindigt op na 
en begint met sau 

 

 

Zaterdag 29 december @kerstmarkt 

Alles rond deze vergadering is top secret, het enige dat we kunnen vertellen is dat we afspreken van 
19u tot 21u op de kerstmarkt, verdere info volgt nog 

4uurtje => Zoë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Reiger                                     Sneeuwuil                            Bever                                 Aapje 
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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 


