


Nu het goed heilig man en de kerstman gepasseerd zijn, is het tijd voor een volgende maand. 

Januari komt kijken om het hoekje. Een maand om onze volle buikjes te verwerken, alle cadeautjes 
een plaats te geven en uiteraard te starten aan die nieuwe goede voornemens.  

Om alle feesten toch niet te abrupt en  toch sfeervol ten einde te laten lopen, is er uiteraard de 
KERSTBOOMVERBRANDING.  

Deze zal dit jaar vallen op 13 januari en van start gaan aan de kerk met de gekende fakkeltocht om 
17u30 om aan te komen aan de BKL rond 18u00 en hier de avond gezellig verder te zetten! 

Uiteraard kan ook die kerstboom niet eeuwig in de woonkamer blijven staan, en is dit dus dé ideale 
gelegenheid hem deel te laten uitmaken van het gigantische vuur zal spetteren de 13e.  

Je kan hem dus gerust op één van onderstaande plaatsen ‘droppen’ en dan nemen wij hem mee tot 
aan de BKL: 

- hoek Boekweitlaan en Louis Pittoorslaan 
- hoek Tarwelaan en Schaepsvonderlaan 
- hoek Korenveld en Hooiveld 
- Peeters Reypens plein 
- hoek Laarstraat en Processieweg 
- hoek Rozenlaan en Begonialaan 
- hoek Dennenlaan en Berkenlaan  
- hoek Boswijk en Kasteeldreef 
- hoek Schawijkstraat en Spruytershofstraat  
- hoek Valkenlaan en Merellaan  
- hoek Profeetstraat en Sint-Antoniusstraat 

 

Ook zit er een kaas- en wijnavond aan te komen ter sponsering van het groepskamp 2019. Meer info 
hierover vind je op de affiche die zich in het midden van het siegje bevindt.  

Voor de rest hopen wij dat de kids wiens examens gepasseerd zijn ondertussen goede cijfertjes 
hebben teruggekregen en wensen wij onze studerende leiding enorm veel succes met hun komende 
examens!  

 

 





24 FEBRUARI 2018

WANNEER
 24/02

19u00 - 21u00

WAAR 
BOERENKRIJGLAAN 5 TE RANST 

PRIJS
€17 €17 P.P.

(KAAS EN WIJN Á VOLONTÉ)

INSCHRIJVEN KAN TOT 17/02

INSCHRIJVEN KAN DOOR TE MAILEN NAAR 
GROEPSKAMPRANST2019@OUTLOOK.COM 

MET VERMELDING VAN EEN NAAM EN HET JUISTE AANTAL PERSONEN.
CORRECTE BEDRAG TE STORTEN OP BE81 9730 3651 9524

 MET ALSOOK VERMELDING VAN NAAM

KAAS- EN WIJNAVOND 
T.V.V. GROEPSKAMP SCOUTING 

RANST 2019

Zoals jullie weten of nog niet weten, komt er volgende zomer 
(2019) naar goede gewoonte een groepskamp aan. Om hiervoor 

centjes in te zamelen organiseren we dit jaar al een kleine 
geldactiviteit.

WWe bieden jullie 24 februari een kaas- en wijnavond aan. Dé 
ideale gelegenheid jullie buikjes vol te eten en jullie vrienden 
tegemoet te komen voor het scoutsbal dat later op de avond 

volgt.
Voor de schappelijke prijs van €17 p.p. kunnen jullie à volonté 

genieten van een uitgebreid wijn- en kaasassortiment. 



HELABAAAAA KNOTSGEKKE KAPOENEN BEVERTJES ! 

Na een maand vol met superdepuper leuke feestjes en heel veel 
lekker eten, is het tijd voor JANUARI !!! 

Een nieuw jaar waar we nog meer leuke spelletjes en nog veel meer 
toffe avonturen met jullie gaan beleven !!! JEEEEEEUJ !!!!  

6/01 Spijtig genoeg is het geen vergadering vandaag, want jullie leiding moet leren voor hele 
grote toetsen ☹ Maar volgende week staan we zeker terug voor jullie klaar!  
13/01 : Woooehoooew zijn jullie klaar voor DE geweldige, mega coole 
en mega fantastische KERSTBOOMVERBRANDING ?!?!? Wij alvast wel 
hoor, we verwachten jullie om 14u aan de bkl en we sluiten om 17:30u 
af aan de kerk van Ranst. Wij zullen jullie verwennen met een lekker 
vier-uurtje !!! :D  

P.S: aansluitend is er ook nog de fakkeltocht, voor al wie zin heeft 😊😊  

 

20/01: Jajaja, haal jullie warme dekentjes en jullie knusse kussens maar boven 
want vandaag doen we filmvergadering!!! Jullie mogen allemaal jullie 
lievelingsfilm meenemen, een dekentje en kussentjes !! De leiding voorziet iets 
om te smullen :p Van 18u-20u aan de bkl. 

 

 

27/01: Oohoo lieve kapoenenvrienden, we hebben een kei groot probleem !! 
Onze allerliefste vriend KWAKKIE is verdwenen!! Komen jullie hem redden 
???? We hopen jullie aan de bkl te zien van 18u tot 20u!!   

Michiel neem jij iets mee om te smullen? 

Voor de maand februari : 3/02 (14u-17u), 10/02 (14u-17u), 17/02 (14u-17u), 24/02 ( 14u-17u)  
WOOOOOW wat vliegt de tijd v toch snel he!!! DIKKE KUSJES EN KNUFFELS VAN JULLIE 
ALLERLIEFSTE LEIDING 

TOTO      RIKKI     APO    KERRI 

  







JOEHOEEEEEEEEE 
PATULJAKKERS  
 

 

 

 

6 Januari (18u-20 u @gemeenteschool ‘De Knipoog’) 

1 2 3 4 hup naar achter, hup naar voor 1 2 3 4 even rust 
en dan weer door 1 2 3 4 links en rechts en spreid en sluit 
1 2 3 4 adem in en adem uit!!! Wij gaan sporten vandaag! 
We verwachten jullie in sportieve kledij aan de 
jongensschool om 18 uur. Na 2 uur stevig sporten mogen 
jullie om 20 uur naar huis!  

 

20 januari (14u-17u @BKL) 

Relax ladies, vandaag gaan we naar de welness!! De leiding 
zorgt voor totale ontspanning, zelf mag je altijd nog iets 
welness-achtig meenemen als je nog iets zou hebben (ZEKER 
NIETS KOPEN!!) Dus dames, maak jullie klaar voor een rustig 
namiddagje genieten.  

 
4UURTJE: 

ANNA  



27 januari (14u-17u @BKL) 

Vandaag gaan jullie ontsnappen uit een ‘escape room’. In 
plaats van inbreken gaan we uitbreken! Begin jullie 
hersens al te trainen want het zal nodig zijn…….. 

 

 

 

 

 

Januari is jammer genoeg voorbij, maar niet getreurd.. februari komt er 
aan!!  

 

Dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke kus 

Jako-Winterkoninkje-Okapi-Dolfijn 

 

4UURTJE: 
BEBEL  



 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
6 Januari 2-5 
Om nog even in de feeststemming te blijven gaan we vandaag een heuse kerstvergadering 
doen.  We gaan nog niet verklappen wat dit juist inhoud maar hier zijn alvast enkele tips.  
Ten eerste kom om 2u naar de BKL en we zijn daar terug om 5u.  Ten tweede doe warme 
kleren aan want wij zijn niet bang om buiten te spelen 
in de koude.  En als laatste zorg er voor dat je veel zin 
hebt want het wordt super leuk!  
 
(4-uurtje: Lore en Lotte) 
 

13 Januari 2-5:30 
De tijd is aangebroken om na de feesten afscheid te nemen van die mooie boom 
die de afgelopen maand ons huisje zo mooi heeft opgefleurd.  We doen die naar 

jaarlijkse gewoonte samen met een heuse kerstboomverbranding.  We 
gaan deze leuke avond voorbereiden van 2 tot half 6 aan de kerk.  Om dan 
met een fakkeltocht terug naar de lokalen te gaan. 

 
 
20 Januari 6-8 
Vanavond gaan we eens ietsje rustiger aan doen.  We gaan eens 
gezellig samen naar een film kijken.  Lekker griezelen of eens 
lachen met een hilarische comedy.  Wij voorzien enkele titels 
maar neem zelf ook een film of twee mee zo kunnen we samen 
kiezen.  Een dekentje ofzo kan ook altijd gezellig zijn. 
 
(7-uurtje: Kato Verrept)  
 

Hey allerleukste kabouters!!!! 



27 Januari 6-8 
Tijd voor iets anders, vandaag is het levensloopvergadering.  Een 
kabouter doorgaat nu eenmaal een lange weg van kleine 
lilliputter tot een oude wijze kabouter.  We doen s’ avonds 
vergadering omdat een deel van de leiding nog 
steeds moet studeren. 
 
(7-uurtje: Linde)  
 
 
 

3 Februari 2-5 
Eindelijk is het weer zoals normaal van twee tot vijf.  
Als jullie nog niet blauw zien van de koude, dan 

hebben jullie nog wat werk.  Het is namelijk 
smurfenvergadering.  Kom allemaal in jullie 
smurftastische outfit naar de BKL.  En misschien vinden we 
vandaag wel smurfbessen. 
 
(4-uurtje: Nora)  

 
 
 
 
 
Dit was het dan liefste kabouters voor de eerste maand van 2018.  We hopen dat de 
Kerstman heeft gebracht wat jullie hartjes verlangden en dat je je nieuwjaar beloften toch al 
tot hier hebt vol gehouden.  Jullie allerleukste leiding… 
 
              Sika      Papegaai    Kapi      Wiki    Agame 



Yoow welpen, de feestdagen zijn weeral voorbij de 
kerstboom wordt afgebroken en dit wil zeggen dat het 
bijna KerstboomVerbranding is!!!!

13 januari: Kerstboom verbranding 14u tot 17:30u @BKL
We spreken af om 14u om met zen alle kerstbomen op te halen.We eindigen 
de vergadering aan de kerk waar voor 2€ een fakkel kan gekocht worden, 
aansluitend is het fakkeltocht naar den Bkl om het grote vuur mee aan te 
steken.

20 januari: Inbrekersvergadering 
18:00 tot 20:00u @BKL
Vandaag gaan we proberen als echte 
inbrekers in ons eigen lokaal in te breken.
Jullie mogen allemaal jullie mooiste 
inbrekers outfit aandoen!

27 januari: Casino avond 18:00 tot 
20:00u@BKL
Kom dat zien grote casino avond aan de 
Boerenkrijglaan te Ranst.
Er valt veel geld te verdienen dus trek allemaal 
jullie mooiste kostuum aan en probeer de jackpot te 
winnen!

3 Februari: Cirkel vergadering 
14:00 tot 17:00u @BKL
Heu?? cirkelvergadering wat is da? 
Kom het ontdekken op 3 februari aan 
de BKL.

4uurtje: Jonathan 



10 februari: Highland Games 14:00 tot 17:00u @BKL
Wie is de sterkste, grootste en machtigste Welp van Sionie kom battlen!

4uurtje: Ruben
Hopelijk zien wij jullie allemaal talrijk verschijnen in januari tot in februari 
coolste welpen!
Groetjes 
Tavi Tabaqui

" "  

Mang Kaa

    



6 januari (14 tot 17u) 

Neem allemaal jullie leukste gezelschapspelletjes mee. 

 

13 januari Kerstboomverbranding (14 tot 17u) 

Vandaag trekt heel Ranst en omstreken zich terug naar de Boerenkrijglaan waar de wereldbekende 
jaarlijkse kerstboomverbranding plaatsvind. Ze hebben dan ook aan ons gevraagd voor sterke 
welpen om te helpen en dachten meteen aan jullie. 

20 januari (10 tot 13u) 

Vandaag gaan wij bewijzen aan de scouts dat de welpen Waigunda het beste kunnen koken van heel 
de scouts. Breng dus allemaal jullie coolste koksmuts en schort mee en dan vliegen wij er in patat. 

 

27 januari (14 tot 17u) 

De show van ons eerste weekend was maar een voorproevertje want nu is het tijd voor het echte 
werk. De strijd voor het grootste, beste, raarste, coolste talent is geopend. 
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De legende om dit raadsel op te lossen:  
bolletje = . 
Vierkantje = - 

 Kusjes 

Springbok 

Pica 

Saterhoen 

slechtvalk 

 

Succes! 



 
 
 

 
Heeyyyyy Allerliefliefste tofste Jong-
gidsen!!!!! 
 
 
13/01/2017 
Het is weer zo ver, het is weer kerstboomverbranding, kijk hoe het eerste boompje brandt. 
Een vuurtje dat loopt het maakt me bekend, licht zal er komen, licht in de scouts! Wat een 
geluk en zing het maar luid: "vuurtje , ga nimmer, ga nimmer meer uit!" 
 
Jullie worden om twee uur aan de bkl verwacht, de fakkeltocht begint om halfzes aan de 
kerk.  (fakkel kost 2 EUR) PS: kleed je warm aan -> geen jas = spitskarretje.  
 

 
 
20/1/2017 
Joepieeee, girls nightttt!!!!!!!!!!! A chickflick. (filmvergadering) 
Kijken jullie er even hard naar uit als wij??? Ik hoop van wel ☺☺☺.  
Uren: 19-21u 
Neem allemaal een lekker knabbeltje mee en doe gerust je meest gezellige knuffel outfit 
aan.  
 
 
27/1/2017 
Laat je vanavond eens echt omver BLAASen door een SPETTERende pissss-quiz.  
 

  
Uren: 19-21  
tien-uurtje: Dorien 
 
 



 
 
3/2/2017   
 Met pijn in ons hart moeten wij jullie melden dat het geen vergadering is vandaag 
 
 

 
 
 
 
 
But we still love you all!!!!!!!!!!!!! 
 
 
Kusjes van de tofste leiding  
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



JOW JOW JOW JOVE’S!!!!! 
2018 IS EIN-DE-LIJK AANGEBROKEN, DA BETEKENT DA DAT ER WEER EEN NIEVE 
MAAND IS EN DA WE WEER FOKKING NICE VERGADERINGEN GAAN HEBBEN. 
EERSTE VERGADERING ZIJN WEER 3 GROTE  VRAAGTEKENS WAAAAAAAAAANT 

 

6/1 WAAAAAAAT WAAAAAAR WAAAAAAARMEEEEEE 

 
UITERAARD 2-5 BKL MAAR EEEUUUHM? ARTHUR KUNT 
GIJ HET VIERUURTJE MEEPAKKEN???? 

 

13/1 
HETISWEERTIJDVOORDEJAARLIJKSEKERSTBOOMVERGA
DERING. IEDEREENWORDTVERWACHTVAN2-
5:30OMMEEKERSTBOMENTESHLEUREN.DEVERGADERI
NGISGEDAANOM5:30AANDEKERKVANRANSTWAARDEF
AKKELTOCHTBEGINT. 

 



20/1 DEZE VERGADERING GAAN WE IS DE HANDEN UIT 
DE MOUWEN STEKEN EN PROBEREN OM SERGIO 
HERMAN OF GORDON RAMSEY NA TE DOEN. HET IS 
INDERDAAD KOOKVERGADERING. GELIEVE ALLEMAAL 3 
EURO MEE TE NEMEN. 7-9 BKL 

 

27/1 ALS HET NIET DEN BARRY ZIJN LIEVELINGSSPEL IS 
VAN VROEGER. VANDAAG SPELEN WE 1 TEGEN ALLAH. 
WIE WEET HANGT ER WEL EEN TEGENPRESTATIE AAN 
VAST ALS HET JULLIE ALLEMAAL LUKT 😉😉 2-5 BKL 

 

3/2 VANDAAG GAAN WE ZWEMMEN. INFO HIEROVER 
VOLGT NOG. 

ADIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOS 

 

 

BaRrY       aGaMe       lUiPaArD      kAkEtOe        dAs 



Maak	jij	deel	uit	van	
de	Gidsen	van	
Siegfried	Ranst?	

Hebde	gij	al	
voorbereidingen	
voor	nieuwjaar	
getroffen?	

Das	goed,	wij	ook	en	wij	
moeten	ons	daar	mentaal	
op	voorberiden	dus	geen	
vergadering	den	30/12	

Stopt	dan	met	
lezen,	uw	moeder	

heeft	viskes	
gebakken	

JA	

Ik	lust	genne	
vis	…	

NEE	

Dikke	pech	x	

NEE	
JA	

Gij	gaat	ne	
saaie	nacht	te	
gemoet!		

En,	het	nieuwe	jaar	
goed	ingezet	???	

NEE	

Nog	genoeg	stem	
over	om	luidkeels	
te	zingen?	

JA	

Dan	was	het	precies	
toch	ni	zo	een	goei	

feestje…	
JA	

NEE	

Start  

Herken	jij	je	leiding?	

Heel	flink	maar	ga	
toch	maar	naar	het	
vakje	van	nee	xx	

Ontdek	dan	op	de		
kerstboomverbranding	
13/01	van	2	tot	HALF	6	
wie	dit	prachtkoppel	is.	
We	stoppen	aan	de	kerk!	

NEE	
JA	
	

Ben	jij	een	eerste	jaar?	

Hoe	hard	was	den	Djigi	uwe	crush	
op	kamp?	Of	is	hij	nog	altijd??	

JA	
	Antwoord	ook	
maar	op	de	vraag	

NEE	

 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Jammer	dan,	wij	gaan	
drie	koningen	zingen	
op	6/01	van	19-21u	x	
Zoë	fix	iets	lekkers	bæ	

	



KEI	MEGA	HARD,	VAN	
IEDEREEN	TOCH?	SUPER	HARD	MAAR	WIL	

HET	NIET	TOEGEVEN	
Verkleed	je	dan	vandaag	20/01	van		
19-21u	op	de	dikzakkenvergadering	even	
dik	als	de	grootte	van	jouw	liefde	voor	
den	Djigi.	Emma	Celis,	Nele	Van	De	Putte	
en	Frauke	jullie	moeten	op	ontploffen	
staan	;)	Emma	Mariën	wij	hebben	héél	
veel	honger	xx	

GIDSEN OUT!! 
Tot volgende maand x 

	

Hebde	gij	een	oudere	broer?	

JA	
NEE,	WEL	EEN	ZUS	

Das	kei	goed	want	
Kolibrie	zoekt	nog	een	

lief	voor	in	2018	
Da	is	nog	veel	beter	want	de	Fennek	
is	ook	onstuimig	hard	op	zoek	naar	
een	lief	want	Kolibrie	wilt	hem	ni!!			
Call	him	:	04/95	54	74	44		

Tegen	dat	wij	twee	dus	een	lief	hebben	zal	het	al	2046	
zijn	dus	zullen	wij	maar	met	jullie	ontbijten	idpv	met	
onze	liefjes.	Op	27/01	van	10-12u	houden	wij	een	
lekkere	brunch.	Als	uw	broer	of	zus	toch	interesse	zou	
hebben	moogde	die	altijd	meebrengen	natuurlijk!!!	

NEE	

Wie	is	de	beste	leiding?	

JUIST!!!	Wij	allemaal!!	Dat	gaan	we	vieren	met	
een	wie	wat	waar	hoe	vergadering	op	3/02	van	
14-17u.	See	you	there	en	Elena	we	are	sooo	

hungry	XOXO		



Gelukkig Nieuwjaar!!! Hopelijk hebben jullie al heel wat goede voornemens 
voor het nieuwe jaar.  
Zo niet, hier zijn enkele voorbeelden die van toepassing op jullie kunnen zijn: 
-Geen stinkbek meer zijn 
-Altijd in uniform komen 
-Geen suikerwafels als 4-uurtje (ook geen rotte ice tea)     
-Ni meer zagen (behalve hout natuurlijk) 
 
Maar goed, laten we nu eens kijken hoe we aan dit top jaar gaan beginnen! 
 
6/jan/18 
 
Vuurbal at vkl van 19u-21u 
 
Wa houdt het in? Zult ge nog wel zien maar er is vuur en ballen, dus sowieso 
nice vergadering. Doe zeker allemaal een JEANSBROEK  
En BOTINNEN aan. Laat jullie fleecedekentjes of andere 
Brandbare zaken maar thuis. 
 
20-uurtje: DJ (hou de voornemens in gedachte) 
 
 
 
 
 
 
 
13/jan/18 
 
Kerstboomverbranding 14u – 17u30 (,…….) 
 
Jeeeeeeeeej vandaag kunnen we weer kerstbomen gaan versleuren voor een 
gigantisch vreugdevuur. Maaar niet getreurd, jullie moeten niet mee met de 
kleine kindjes maar gaan andere dingen 
doen met die kerstbomen kom daarom 
zeker met de fiets en neem een potje 
vaseline mee. 
 
 
 



20/jan/18 
 
Film at vkl van 19-21 
 
Pak allemaal uw favoriete film mee en uw eigen 
snacks, mss zelfs een dekentje maar ssssssst we gaan 
ne film zien! 
 
4-uurtje: iedereen voor zichzelf  
 
27/jan/18 
 
Sportvergadering 19u-21u 
 
Één van de enige vergaderingen waarbij jullie wel in een training naar de scouts 
mogen komen, doe allemaal sportkleren aan en de rest zal je wel zien.  Een 
cadeautje voor bever mag ook want die is bijna jarig x reiger x 
 
4-uurtje: bocaJ 
 
 
4-11/feb/18 
 
Leeeeeeeeefweeeeek!!!! OMG! OMG! OMG!  
 
Meer info zal volgen, denk? Pak van wel  
Meer info via mail. 
 
 
 
 
 
Nog ne stevige Linker en ga het nieuwe jaar goed van start!  
 
 
 
 
 
Gelaten Reiger, Tevreden Tragopaan, Beheerste CaraCara en Gemoedelijke 
Bever 



6 Januari  

Naar	aanleiding	van	het	nieuwe	aar	zoden	wij	toch	eens	willen		polsen	wie		
er	de	slimste	mens	is	van	heel	onze	groep	
(ok	die	reden	is	echt	laim	ma	STFU!!	we	wille	het	gwn	wete)		
Dus	hebben	we	Erik	van	looi	
(haha	niet	te	vergissen	met		
Deze	knapperd)	 aan	de	mouw	getrokken	en		
			 	 gevraagd	of	die	van	19u	tot	21u		
		 	 	 	 even	naar	de	vkl	wilde	afzakken		
	 	 	 	 	 om	voor	ons	ne	quiz	te	
								 	 	 	 	 	 	 fikse	die		zei	JA!	

	 										

	

	

13 Januari 

Ej	doede	gelle	eigelijk	nog	niets	me		
al	die	kerstbomen	ofniiii	

		

			 	 	 	 Bakes	houde	LUL!!	

	

	

	 	 	

	

	 	 Maar	het	is	indd	KBVB	#afko	
	 	 de	uren	hiervoor	volgen	nog!		

	 	

Onzen	Erik	AKA	LUL	

	

	
	

	



SIKE! 

20 Januari 

Fun	Fact	de	Picus	kan	fkn	#afko	goe	schatse!!	Deze	week	gaan	we	met	zen	
allen	kei	hard	op	onze	zak	gaan	en	lol	trappen	op	de	schaats	baan	tips	n	
tricks	kunde	vrage	aan	de	coolste	leider	#picus	(siegje	made	by	Lori	ma	ik	
vind	picus	gwn	#afko	de	beste)		van	19u	tot	21u	@VKL	sonofa	bitch!!	
#afko	

	

	

	

	

27 Januari  

Als	ge	zo	iets	hebt	van	verdekke	das	lang	gelede	da	ik	zo	nog	wa	
gezelschapspellekes	heb	gespeeld!!	Suckt	voor	u	want	het	is	schildenspel!!	

	

Het	zijn	gezelschapspelen	dit	
weekend	dus	breng	allemaal	een	
leuk	geszelschapspel	mee	da	ni	te	
lang	duurt	#monopoly	jammer	
genoeg	nieten	dan	kunnen	we	
lekker	kasse	en	wa	kletse	enzo	
mega	leuk	CU	@VKL	#afko	om	19-
21u			 	 	

3 Februari   

We	kunnen	toch	wel	al	zeggen	da	we	ondertussen	vrienden	zijn	van	elkaar!!	
Maar	om	is	goe	me	elkaar	te	lache	moet	ge	naar	deze	vergadering	kome	
want	het	is	foute	vriende	vergade	ring	in	lier	dus	dat	word	onwaarschijnlijk	
grappig	LOL	#afko	zeker	komen!!	2tot	5	aan	de	valkenlaan	#noafko	

Did	you	laugh	or	did	you	lose?!			
hoe	lelijk	is	paars	WTF	#afko	



Beste Jins, alvast onze beste wensen en een gelukkig 
nieuwjaar. Hopelijk ligt jullie nieuwjaarsbrief voor de leiding 
al klaar, want anders gaat het jaar er voor jullie niet zo 
prettig uit zien ;) xd. Enkelen onder het leidingsteam hebben 
examens deze maand. Je kan het vergelijken met een 
zwangere vrouw. Moodswings, 

vreetbuien, kort lontje… noem maar op. Een gewaarschuwd 
man is er 2 waard... Voor de nerds onder jullie, (allemaal dus, 
zie foto), januari is ook de maand van de muziek. Dit zullen we 
uitgebreid vieren met dit interactieve siegje. Enjoy… 
https://www.youtube.com/watch?v=lAsvjVx-Mg4 

 
 
 
6/01/2018 
Bij dit koude weer past een spel waar je het warm van krijgt. We gaan een kijkje 
nemen in de Scandinavische geschiedenis van de volksspelen. Namelijk Kubbs 
(Noorwegen) en Bänkbal (Zweden). Het zou ons verbazen moesten jullie van deze 
sporten gehoord hebben.  
We hopen dat jullie, onze woeste Noorse beren hier al zin in hebben. Van 7 tot 9 @ 
VKL! 
8 uurtje: William 
https://www.youtube.com/watch?v=tq4seuBFxIM  
 https://www.youtube.com/watch?v=vTYA8n-tw8Y 
 
 
 
13/01/2018 
KBVB: volgens google heeft dit iets met voetbal te maken, maar niets is minder 
waar. Het is namelijk Kerstboomverbranding. Deze jaarlijkse hoogvlieger, door onze 
groep georganiseerd, is altijd een festijn waar Bachus zich door geërd voelt 
(glühwein). Maar voordat jullie kunnen beginnen rampetampen en al het bijhorende 
moet er gewerkt worden (sad face). 
Jullie worden verwacht van 2 tot Half 6 aan de BKL om de kleine lieve kindjes (die 
altijd goed luisteren) te begeleiden en mee kerstbomen te sleuren. Daarna mogen 
jullie met de fakkeltocht terug naar de bkl komen om daar gezellig naar het vuur te 
kijken. See you there…  
https://www.youtube.com/watch?v=2fngvQS_PmQ 
https://www.youtube.com/watch?v=mIBTg7q9oNc 
 
20/01/2018 



Wisten jullie dat een Engelsman genaamd Phileas Fogg de wererld heeft 
rondgetrokken in 80 dagen (zonder vliegtuig). Ik heb gehoord dat jullie dit sneller 
kunnen… En op welke plek gaat dit beter dan de turnzaal van DE KNIPOOG. Uren 
volgen nog… 
4 uurtje: Toine 
https://www.youtube.com/watch?v=NYu8-lhanfg 
https://www.youtube.com/watch?v=7chc7VKbRXg 
 
 
 
27/01/2018 
Vandaag gaan we ons wagen aan een spelletje binnen de minuut en Casino. Deze 
Combo gaat beter samen dan je zal denken ;) Kom maar in poepsjieke, decadente 
outfit (niet je allermooiste kleedje uiteraard) naar ons lokaal @ VKL om van 7 tot 9 
onze gokverslaving te voeden. 
8 uurtje: Kaat en Marie 
https://www.youtube.com/watch?v=iWyvMerss4w 
https://www.youtube.com/watch?v=TeXatquVqAc 
 
 
Schol op een vruchtbare samenwerking en een jaar vol goede, geslaagde 
voornemens!  
 
 

Gładzica  
 
 
Greetz,  
The Golden 4 
 






