


Hallo geliefde vrienden van scouting Ranst! 

 

Maart is gepasseerd, zowel Giverdagen als de fantastische quiz die onze gidsen in elkaar 
staken waren een waar succes!  

Nog eens dikke proficiat aan ……………………………….. die de quiz wonnen!  

Nu de leiding een heel weekend heeft kunnen brainstormen zitten de kampen zo goed als 
ineen, zijn jullie al benieuwd?! Van wat wij hebben gehoord wordt het voor iedereen van jullie 
een topper van een zomer!  

Nu is het tijd voor april!  

Op 14 april zorgen de verkenners ervoor dat alle takken het meest avontuurlijke parcours 
kunnen afleggen waar ze ooit van zouden kunnen dromen! Proper eindigen is geen optie, 
vergeet dus zeker geen reservekledij mee te nemen! De uren zijn als volgt: 

 

Kapoenen:          10u30 

Kabouters:          11u15 

Welpen:              12u00 

Jonggidsen:        12u45 

Jongverkenners: 13u30 

Gidsen:               14u00 

Maxi’s:                14u30 

Jins:                    15u00 

 

 

Smeer je benen maar al in, want die verkenners en hun bouwskills moet je niet 
onderschatten!  

Volgende maand is het alweer de voorlaatste van het jaar, laten we er dubbel en dik van 
genieten!  

PS: vergeet niet na te denken over de nodige moppen en “fratskes” voor 1 april, niets zo 
lekker als een cake die gemaakt is met zout i.p.v. suiker en  tandpasta aan de deurklink 😉😉 

 

Zonnige groetjes,  

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: 

Sanderus rijscholen, Jo Engelen  Leopoldstraat 68 2800 Mechelen 

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

Garage Schellekens  Herentalsebaan 316 2160 Wommelgem 

Wijn- & drankenhandel Vets  Schanslaan 130 2160 Borsbeek 

 

 

 



JOEHOEEE KAPOENEN!! Wij zijn super blij dat april begint want dit betekent dat we opnieuw een hele 
maand spelletjes met de allerzotstemegaleukstegrootstekleinstegekkebekken gaan spelen!  
(Opgelet de data staan door elkaar.) 

21/04: Geachte Uwe gekkige 
kapoenigheid, vandaag zijn jullie 
wakkergeworden als prinsen en 
prinsessen. Kom verkleed van 14u 
tot 17u naar de bkl voor deze 
super leuke vergadering. 4-uurtje: 
Mariese 😊😊 

28/04: Vandaag gaan we op uitstap!! 
Het belooft echt leuk te worden! 
Verder info volgt nog. 

14/04: Vandaag is het ballenvergadering en gaan we dus 
allemaal balspelletjes spelen! 14u-17u aan de bkl.  
4-uurtje: Nora 😊😊 

07/04: Vandaag 
spelen we het grote 
paasspel!! We 
beloven jullie dat het 
een gigaleuke 
vergadering wordt! 
14u-17u aan de bkl. 
Vier-uurtje: Linde 😊😊 

 
KWAAAAAK DIKKE KWAAAAAK KUSJES 
VAN KERRI, TOTO, RIKKI EN APO! TOT 
KWAAAK VOLGENDE MAAND 
KWAAAAK! XXX 



Heeeeeey Reddertjeess!!! 
 
Het is al weer bijna april, dus tijd voor een nieuw 
Siegje! Hieronder kunnen jullie lezen wat we  
deze maand voor leuks gaan doen.  
 
31/03 Paasbrunch   10-13u 
Vandaag gaan we Pasen vieren door heeeel lekker te eten! Als jullie ook graag van de 
paaseitjes en andere lekkernijen willen smullen, moeten jullie zeker komen!  
 
07/04 Geen vergadering 
Aangezien het Paasvakantie is en veel van jullie waarschijnlijk op 
vakantie zijn, hebben we deze week geen vergadering . 
Volgende week zien we jullie weer!  
 
14/04 Commandoraid  uren volgen nog 
Vandaag hebben de Verkenners voor ons een super cool parcours in elkaar gestoken! Dit is 
de perfecte gelegenheid om te laten zien hoeveel jullie durven.  
Heel belangrijk: jullie worden verwacht in uniform, maar jullie moeten wel een slechte set 
kleren meenemen (tshirt, trui, broek, sokken, ondergoed, schoenen) 
4-uurtje: Sander 
 
21/04 Dorpsspel   14-17u 
Smeer jullie benen maar al in, want vandaag trekken we naar het dorp 
van Ranst om een super leuk spel te spelen. Welk spel? Dan moeten 
jullie om 2 uur naar de BKL komen!  
4-uurtje: Flore 
 
28/04 Vetzakkenvergadering 14-17u 
Alle kapoenen die graag vuil worden hebben geluk vandaag, want het is 
vetzakkenvergadering! Maar de kapoenen die niet graag vuil worden, niet bang zijn; we gaan 
ook nog vele leuke spelletjes spelen ☺. 
 
05/05 Uitstap Zilvermeer 
Vandaag gaan we op uitstap!!!  
Meer info volgt nog in een mail  
 
Kusjes van jullie leiding xxx 
        Nala         Kora        Zazou         Gigi 
 
 



 
Heyyyyyyyyy kabouterssss!!! Hebben jullie zin om er 
weeral een knaller van een maand van te maken? Wij 
wel maar enkel met jullie erbij! 
 
7 april 1417 aan de moervelden: Alles op wieltjes vergadering 
Het wiel mag dan al wel even bestaan, wij 
geven er deze zaterdag een hele andere 
betekenis aan!! Kom dus massaal naar de 
moervelden in broechem (bistweg 11 2520 
Ranst) en kom vooral op iets dat wielen 
heeft!  

 
 
14 april 1113 aan de BKL: Commando raid 
Deze zaterdag is het tijd om te bewijzen dat wij de coolste 
tak van ze allemaal zijn door parcours geschikt voor enkel 
echte scouts te trotseren. Wij twijfelen er niet aan dat we 
topprestaties neerzetten. Kom daarom zeker naar de BKL! 
 
 
 
 

 
 



21 april 1417 aan de BKL: Bosspel 
Vandaag maken we nog eens volop 
gebruik van het bos dat naast onze 
lokalen ligt. Neem daarom nog maar eens 
de ravotter in jezelf uit de kast en kom 
mee spelen! 
 

 
 
28 april 1417 aan het struisvogelnest in lier 
Beste, kabouters, het is tijd voor een 
uitstap!!!!! We gaan met z’n allen naar de 
KINDERBOERDERIJ in lier. De boerderij 
bevindt zich in lier (Zuut 18 2500 Lier) en we 
spreken daar af. Tot dan!! 
 

Dat was het dan voor april, tot in mei!!! We kijken er al naar uit, 
Groetjes, jullie leiding 

 
 
 
 
 
 
 
 

Okapi Dolfijn Winterkoninkje Jako  





Jooow welpen sionie!!! 
Het is weeral April wat gaat het jaar weeral snel, binnen 4 maanden vertrekken we al op 
kamp Yes Yes Yes. Maar wat gaan we nu allemaal doen in April? 

 

 

7 April: dikzakkenvergadering 14U tot 17u @bkl 
Vandaag moet iedereen zich als dikzak verkleden en gaan we gek toffe 
spelletjes spellen met onze dikke buiken!  

Hoe dikker hoe beter dus steek maar veel kussens onder jullie kleren!!  

 

4uurtje: Wannes 

 

14 april: commandoraid  @bkl 
Zie maar dat je goed in vorm 
bent vandaag want we gaan een 
mega super vet adventure 
parcour afleggen dat de 
verkenners voor ons gebouwd 
hebben in het bos van Ranst! 
Vergeet zeker geen kledij dat 
vuil mag worden. 

 Het begin en start uur volgen 
nog via mail. 

 

 

 

 

21 April: bosspel 14u tot 17u @bkl 
Vandaag gaan we een mega graaf bosspel spellen in het schoonste bos van Ranst en 
omstreken. Waar zou dat gelegen zijn? Op de vergadering krijg je het antwoord op deze 
aardsmoeilijke vraag.  

4uurtje: Mani  



  

28 april: mannenvergadering 14U tot 17u 
@bkl 
Wij echte welpen dus ook echte mannen gaan vandaag 
allemaal stoere mannenspelletjes spellen zie maar dat ge al 
uw spieren meepakt naar de vergadering want ge ga ze nodig 
hebben hoor!! 

4uurtje: stein  

 
 

Dit was het weeral voor April wij zien jullie terug in mei voor een nieuwe 
onvergetelijke scoutsmaand! 

Klein weetje: In mei leggen alle vogels een ei. 

 

Gegroet 

Tavi      Tabaqui 

  
 

Mang     Kaa 

 



	
	

YOOOOOOOW	WELPEEEEEEN	
	
	

De	maand	maart	is	al	weer	voorbij!!!	Is	kijken	wat	wij	allemaal	van	leuke	dingen	gaan	
doen	in	april!!!	

	
	
7/04	
Vandaag	is	het	trolololol	vergadring!!!!	Wat	dat	juist	
inhoud	zullen	jullie	op	de	vergadering	zien!!!	
	
à	14u	–	17u	@BKL	 	 	 	
	
	
14/04	
Comandoraid!!!!!!!!!!!!!!!!!	Smeer	jullie	benen	maar	al	in!	Want	dit	wordt	geen	gewone	
vergadering!!	Laat	maar	eens	zien	wat	jullie	kunnen!!		
	
à		12u	@BKL	
	
	
21/04	
1	tegen	alle	vergadering!!	Woehoeeeew!	Laat	de	leiding	maar	eens	zien	tot	wat	jullie	in	
staat	zijn!	
	
à	14u	–	17u	@BKL	
Vieruurtje:	Henri	
	
28/04	
Vandaag	is	het	mannenvergadering!!	Jullie	mogen	verkleed	komen	als	nen	echte	stoere	
vent	J		
	
à	14u	tot	17u	@BKL	
vieruurtje:	Maarten	
	
	
05/05	
Vetzakken	vergadering!!!!!!	Kom	allemaal	met	slechte	kleren	naar	de	scouts	om	er	een	
zwijnen	festijn	van	te	maken!!!!		
	
à	14u	tot	17u	@BKL	
vieruurtje:	Dean	
	
	
	



	
Ne	stevige	linker	van	jullie	leiding!!!!!!!	

	
Shere	Khan	 	 Louis	 	 Bagheera	 	 Hathi	

	

	
	
	
	
	



Jong gidsen apachee <3 

 

14/04: de welbefaamde comandoraid. Van12:30 tot 
2u! bet here!  

21/04 2-5 patrouille vergadering. 
Meer info krijgen jullie van je pl!  

28/04 mastermind 
vergadering 2-5 kl. 
Laat jij zien wie de 

meester is?  

5/05 
meidenvergader
ng 2-5 , verkleed 
je als een chichi 

madam! 

Springbok                slechtvalk            pica 

Kusje hartje roosje 
van je leiding  

x x x  



Alloookes allerleukste jogissss!! <33333  
Wij hebben weer een leuke maand voor jullie in petto 😉😉  
 
 
 
7 april : einde paaskamp 
Vandaag komen jullie mama’s en papa’s jullie ophalen van 
een superleuk paaskamp en kunnen jullie voor de rest van de 
dag goed uitrusten ❀❀❀ 
 
14 april: commandoraid 
 
 
 
 

Vandaag is het weer die megaleukecoole commandoraid,                           
gemaakt door de supertoffe en knappe(!!) verkenners! Doe 
allemaal heel slechte kleren aan en neem een handdoek en 
propere kleren mee.  Uren volgen!  

 
 
 
21 april: mannenvergadering 
 
Kom dus allemaal verkleed als mannen en haal jullie beste, 
vettigste mannelijkste kantjes boven!! We zullen die jongens 
eens laten zien hoe het echt moet! Lotte Naegels, neem jij een 
toetje mee vandaag? Van 14u-17u aan de BKL! 
 
28 april: alles op wieltjes-vergadering 
 

Breng vandaag dus zeker iets op wieltjes mee (liefst 
zoiets cool als hiernaast), want wij gaan cruizennnnn 
door de onbekende, duistere straten van Raaaanst 
City. Kom allemaal van 14u-17u naar de BKL. Hanne 
Martens kan jij voor een 4-uurtje zorgen?  
 
 
 

 
 
 
 
 



 
5 mei: vrouwenvergadering 
 

Girlsss timeeee!! Vandaag gaan we ons met alle meisjestakken 
samen helemaal uitleven van 14u-17u aan de BKL. Sam, kan jij 
zorgen voor een lekkere knabbel?  
 
 
Dat was het dan weer voor deze maand!  
Dikke dikke smakkers, jullie enthousiaste leiding xxxxx Azzie, Sternie, 
Herdie, Stokkie xxxxx 
 
 



 4/7 Etseb srednik, gaadnav nelluz eilluj dlaahegpo nedrow rood ed amam ne ed apap stimrev ew gon 
pmaksaap njiz. 

 

4/41 neru neglov gon. Gaadnav nebbeh ed srennekrev reew nee ehcsitsatnaf feorpsgniduohtiu roov 
eilluj neizroov, teh si daadredni diarodnammoc. Mok laamella ni ethcels jidelk ne meen egord nerelk 

eem. Ebbor meen jij teh ejtruu-4 eem? 

 

4/12 5-1  gaadnav nedrow eilluj nee ejtruu regeorv thcawrev mo nee keg effam einilsgnigidedrev po 
et newoub mo sneglovrev tem dlihcs ne labisnnet ed neggalv et nerevorev. Nedroj meen jij teh 

ejtruu-4 eem? 

4/82 5-2 ezed gniredagrev naag ew nezjiweb tad ed nennam feitceffe teh etskrets thcalseg si, mok 
fa ne eiz taw ew naag neod. Mot meen jij teh ejtruu-4 eem?  

 

5/5 gaadnav naag eilluj redno gnidielegeb nav eilluj LP's dleg nelemazni mo po pmak nee iek ecin 
gadkook et nebbeh. LP's kned la snee an revo taw eilluj nennuk neod. 



 

  Neteorg nav eilluj gnidiel!! 

 

Emaga   eotekak  sad  nee iul draap   yrrab 



Joow gidsen, 

Na een supergeweldige quiz in maart, staat april al weer voor de deur! 

Eerst nog eens merci aan alle harde werkers! Zonder jullie, lieve 
gidsen, was de quiz niet zo vlot verlopen hoor. Jullie zijn toppers! 

Okee april start met de paasvakantie, benieuwd wat we allemaal gaan 
doen? 

7 april: Stomme vergadering:  

Vandaag wordt het echt superstom van 2-5 aan de VKL… Maak jullie 
klaar voor de saaiste, stomste vergadering van jullie hele leven. We 
zweren het, jullie zouden liever techniekenvergadering hebben dan 
dit… Maar ja, daar worden we hard van zeker? Paulien, neem jij een 
superstom vieruurtje mee? 

 

17 april: Commandoraid: 

Vandaag hebben de verkenners een crazy hindernissenparcours 
gebouwd in het bos! We zullen die gasten eens inpakken 😊😊 Vergeet 
zeker geen droge kleren en een handdoek om daarna te douchen. Het 
is van 2- 4 aan de BKL.  

 

 

 



21 april: Doe eens een goede daad- vergadering: 

Wie van jullie heeft er deze maand al een goede daad gedaan? Om al 
onze karma wat op te krikken gaan we vandaag de ene goede daad na 
de andere doen. Wat die goede daden juist zijn komen jullie van 2-5 
aan de VKL te weten. Een fiets is handig! En Annelou, zorg jij voor een 
vieruurtje?  

 

28 april: Patrouillevergadering: 

Vandaag gaan jullie in de patrouilles die jullie hieronder zien, 
activiteiten doen om centjes te verdienen voor op de kookdag op 
kamp. Wat jullie gaan doen mogen jullie beslissen in groep, maar laat 
het ons zeker weten, want wij komen een kijkje nemen! We spreken 
van 2-5 af aan de VKL, neem zeker een fiets mee! 

 

Patrouille 1: 

- Jitske  
- Emma M 
- Frauke 
- Nele VDP 
- Zoë 
- Annelou 

 

Patrouille 2: 

- Vita 
- Emma C 
- Julie 
- Marie 
- Gwenn 
- Jente  
- Marion 

Patrouille 3: 

- Nele V 
- Elena 
- Louka 
- Paulien  
- Marthe  
- Malou  

Voila, dat was het voor deze maand! 

 

Groetjes,  

Jullie leukste leiding! 



April (ook wel: grasmaand, paasmaand, eiermaand) is de vierde maand van het jaar in 
de gregoriaanse kalender, en heeft 30 dagen. In de oud-Romeinse kalender was het de tweede 
maand. De naam komt vermoedelijk van het Latijnse werkwoord aperire, dat "openen" betekent. 
Waarschijnlijk verwijst dit naar de groei van de planten en bloemen in de lente.[1] Een andere 
theorie stelt dat de naam is afgeleid van een woord dat 'tweede' betekent, of van Aperta, een 
bijnaam van Apollo. 
 
Dat gezegd zijnde… 
 

7 april: Ver-assen 

14-17u @VKL 

4-uurtje: Thorben 

 

 

 

13-15 april: weekend 

Dit weekend gaan we de commando reet opbouwen voor les autres groupes. 

Más información will follow via bakkesboek of brief ofzow je ziet wel :p 

 

 

Zoek de 7 verschillen: 

  



21 april: Valkuil 

 

14-17u @VKL 

4-uurtje: Seppe 

 

 

 

 

28 april: mannenvergadering 

Vandaag gaan we ons amuseren met kleine jongetjes hehehehehehehehehehe 

14-17u @BKL 

4-uurtje: Gerbe 

 

 

Da was het alweer se, joe dag de balle 

WIJ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej jow Maxi’s, Rapper Sjors hier. 
Welkom in het siegje van (r)april! Yeah, 

lats gooo! Ps: net pindakaas gegeten 

 

7 rapril: Het is zomer in Nederland, Yeah. Wel schrik van 
de bijen, maar toch ga ik er op uit. 14-17u aan VKL. 

PS: check mijn nieuwe video: 
https://www.youtube.com/watch?v=xncTsAkRir4 

14 rapril: Yeah ben rapper! 
Commandoraid en knutselen voor 
eetavond. Breng slechte kleren en 
handdoek mee, yeah! 14-17u. Ik 
doe dozen vouwen, heb je grote 
kartonnen? Laat leiding weten 

yeah! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 rapril: Yeah eetavond, 
volg mijn kanaal voor 
meer info. Allemaal 

daarheen yeah! 

(r)april is gedaan yeah! Ik 
verdwijn terug in mijn studio 
voor nieuwe hits en video’s, 

want ik ben rapper.  

28 rapril: Net fitness gedaan yeah! Nu 
klaar voor de vergadering. 14-17u. 

Kom met de fiets voor Cardio, lats go 
jaaa. 



APRILISWEERHIER,EENMAANDVOLBIERENPLEZIER!AHJAWANTHETISDEMAANDWAARINWIJHETENIGE
ECHTELOCOWFEESTJEVANTJAARORGANISEREN!!ZETUALMAARKLAAR,WANTHETWORDTWEEREENPR
ACHTEXEMPLAAR!!! 

 TOT  

PAASKAAMPVOORDEJINSDIEMEEGAAN!PRAKTISCHEZAKENREGELENJULLIEZELFMETDELEIDING!!!HAV
EFUUUUUUN 

 14U-17U @TOPSECRET  

VANDAAGGAANWENAAAAAAR….(VULZELFIN) 
MEERINFOVOLGTNOGOFNIET..  

HANNESWILTGIJVOORHET4-UURTJEZORGEN? 

 @BKL,URENVOLGENNOG 

VANDAAGISHETCOMMANDORAID,YESSSSSLEKKERVETTIGGGALLEMAALEXTRAKLERENMEEDIEVUILMO
GENWORDEN,SCHOENEN,HANDDOEKENVOORDEVERGEETACHTIGENOOKSOKKENENONDERBROEKEN
:P 
BE PREPARED 

SAARWILTGIJVOORHET4-UURTJEZORGEN? 

 14U-17U @VKL 

VANDAAGGAANWEHETLEUKEMANNENKOMENALSVROUWEN 
VROUWENKOMENALSMANSPEL,DUSKOMVERKLEEDNAARDEVKL 
WAARWIJEENMEGATOFSPELGAANSPELEN 

ROBBEWILTGIJVOORHET4-UURTJEZORGEN? 

 

 



OHJAELKEVERJAART24APRIL 

 

IMPORTANT !!!!!!!!!!!!!!!!!! 

VANAF 25APRIL TOT EN MET 1MEI VERWACHTEN WIJ VAN IEDEREEN DAT  
DIE BESCHIKBAAR IS OM MEE TE KOMEN HELPEN OPBOUWEN OP JINSANE 

 

MEER INFO VOLGT NOG !! 
Nog wat memes voor jullie schatjes xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMYLAUREDIETERELKE  

The golden 4 






