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COMMANDORAID
Naar aloude traditie bouwen de

Verkenners opnieuw een grootse
commandoraid in het bos van

Ranst, waar alle andere groepen
zich een weg door zullen mogen
banen. Deze vergadering heeft
afwijkende uren, dus lees deze

goed na!

EETAVOND
MAXI 'S

Na een reis door het zonnige
Italië met de Jins nemen de

Maxi's van Scouts Ranst u graag
mee naar het levendige Mexico

tijdens hun Maxicaanse
Eetavond. Meer informatie vindt

u op onze sociale media

April



Beste ouders, leden en sympathisanten

In het begin van maart is onze leiding op kampvoorbereidingsweekend geweest om een
fantastisch en onvergetelijk kamp ineen te steken.  Kijk snel in het kampsiegje om te
ontdekken naar waar jullie op kamp gaan en wat het spetterend kampthema is.  Aan alle
leiding bedankt voor hun goesting en enthousiasme bij het plannen van hun kamp, als het
kamp even leuk is als het weekend komt dat dik in orde!

Ondertussen zit maart er alweer op en gaan we van start met april.

Tijdens de eerste week van de Paasvakantie zijn onze Jong-givers weer vertrokken op
Paaskamp.  Een week vol plezier, scoutieve activiteiten en een perfecte voorbereiding om al
eens te oefenen bij het opzetten van hun tent.  Kortom een week waarin de Jong-givers zich
weer volledig kunnen smijten!

Voor de vergadering van 9 april doen we deze keer eens goed zot.  We verwisselen alle
leiding van tak.  Zo kan het zijn dat de kabouters deze vergadering leiding krijgen van
Opmerkzame Djiggetai van de Jins en Glunderende Uil van de Padvinders.  En dit terwijl de
Verkenners leiding kunnen krijgen van Trouwe Steenarend van de Maxi’s en Olijke Ara van
de Welpen, kortom iedereen staat voor een verrassing.

Ook zullen de Verkenners op 16 april hun befaamde, wereldberoemde, spectaculaire
commando raid.  De verkenners laten hun sjor- en graaf kwaliteiten zien om zo het bos om
te toveren tot een survival parcours.  Zo kan iedereen genieten van een lekkere portie
modder, slijk en vuile prettigheden!  Voor de commando raid gelden volgende uren:

Kapoenen: 13u00 Jong-gidsen: 15u10
Kabouters: 13u30 Jong-verkenners: 15u30
Welpen: 14u00 Gidsen: 15u50
Padvinders: 14u30 Maxi’s: 16u10
Wolven: 14u50 Jins: 16u30

Op 23 april toveren onze Maxi-givers de Bkl om tot een 5-sterren restaurant in het mooie
Mexicaanse Tampico.  U kan komen genieten van een heerlijke taco met kip, een pittige chili
en gezellig tafelen met een heerlijk dessertje.  Voor alle info kan u terecht op het
facebookevenement of bij één van onze Maxi’s.

https://www.facebook.com/events/286864606786069?ref=newsfeed

Tot de volgende,

Beschermende Spreeuw, Parmantige Papegaai, Geliefde Barry en Kundig Schrijverken

https://www.facebook.com/events/286864606786069?ref=newsfeed




Hey hey lieve kapoentjesss!! De maand april is aangebroken en ook dit wordt weer

een maand vol coole, leuke en gekke vergaderingen! Zorg dus zeker dat je erbij

bent!!!!!!

2 april paasbrunch

Om de paasvakantie goed in te zetten gaan we

vandaag paasbrunchen op de scouts!!! Zorg dus maar

dat je grote honger hebt!! Wij verwachten jullie om

11 uur op de bkl (boerenkrijglaan) en jullie ouders

kunnen jullie en jullie gevulde buikjes weer komen

halen om 13 uur. Voor al dit lekkers vragen we wel

om 3 euro mee te nemen.

9 april geen vergadering

Vandaag is het jammer genoeg gaan vergadering… oohneeeee!!! Wij gaan jullie alvast

suuuper hard missen en wij hopen jullie volgende week terug te zien!

16 april commandoraid ( uren volgen nog!)

Vandaag gaan we door de modder wroeten in het

bos! Laat jullie uniform dus maar voor 1 keertje

thuis! Doe kleren aan de heeeellll vuil mogen

worden. Neem zeker ook propere kleren en een

handdoek mee!

4-uurtje: Nore C



23 april zwerfvuil opruimen

Het valt ons heel hard op dat er op straat heel vaak afval

ligt. Wij als scouts willen hier iets aandoen! Daarom gaan

we vandaag met de hele scouts de straten proper maken.

Kom zeker naar de BKL van 14u tot 17u in je perfect

uniform!

4-uurtje: Julian

1 mei wouterdag

Uitzonderlijk gaat de vergadering deze week door op

zondag. Vandaag gaan we spelletjes spelen met de

kapoenen van allerlei verschillende dorpen. Kei leukkk!!!

De vergadering gaat door van 10 tot 13 uur. Meer

info volgt nog.

Veel knuffels van jullie allerliefste leiding!!

xxx

seriema - lijster - pinguïn - kunec



9 april : geen vergadering

Sorry lieve kapoenen, maar deze zaterdag zullen we jullie moeten missen! Geniet
van jullie vakantie en we willen de volgende vergadering alles horen over jullie
avonturen! Volgende week vliegen we er weer in! Kusjes van de leiding <3

16 april @bkl:  -> Commandoraid   ⇒ uren volgen nog!!

Joepie!! Vandaag gaan we een zeer avontuurlijke dag tegemoet!! Jullie komen terug
als echte survivals 😉 spannend!!! Trek vuile kleren aan, breng ook zeker propere
kleren mee en een handdoek mee!

Vieruurtje: Nisa

23 april 14u-17u @bkl: zwerfvuilvergadering

Vandaag gaan we met z’n alle ranst intrekken om er een mooier dorp van te maken,
want we gaan namelijk een grote zwerfvuilactie ondernemen! Kom allemaal helpen!

Tot dan!

Vieruurtje: Olivia

1 mei 10u-13u let op dit is een ZONDAG: Wouterdagen

Deze zondagvoormiddag gaan we samen spelen met alle kapoenen kabouters en
welpen uit het district in Borsbeek. Verdere informatie volgt nog via mail!

KNUFFELS VAN JULLIE TOFSTE LEIDING xxx

Kouneli – Maki – Neushoorn – Panda







Dag Welpen, voor de maand April halen we onze beste vergaderingen nog is
boven om er weer een bangelijke maand van te maken

Dit is wat wij voor jullie in petto hebben!!!!!!

9 April: Leidingswissel, vandaag wordt alle leiding door elkaar gemixt en krijgen jullie een
gloednieuwe leidingsploeg. 14 tot 17 aan de BKL met een 4uurtje van Brik

16 April: laat de echte avonturier in
jullie los en kom naar onze commando
raid. De uren hiervan krijgen jullie van

ons nog, wat wel al vast staat is dat het zeker de moeite is!!!!
Doe zeker kleren aan die vuil mogen worden + handdoek en
nog een extra paar kleren. Voor het 4 uurtje rekenen we op Louis

23 April: Vandaag gaat de zwerfvuilactie eindelijk door. We zullen de straten van Ranst spik
en span maken. Kom van 14 tot 17 naar de BKL!!! 4 uurtje: Tuur

1 mei WOUTERDAG, ooeehhh ik zie jullie al denken van is scouts niet op zaterdag? Normaal
wel, maar voor 1 keer is het op zondag vergadering en gaan we samen spelletjes met allerlei
andere scoutsen!!!! Iets wat je zeker niet wilt missen, verdere info volgt nog!!!

Een stevige linker van jullie leiding

Bagheera Tavi Chil









April! De maand van het goei weer! De maand van ons Paaskamp! Het kan dus niet anders
dan dat het weer een knaller van een maand wordt!

4-8 april: Paaskamp!!!
Deze week zijn we de epische mol aan het
ontmaskeren, jullie kregen de brief al, dus meer
woorden moeten er niet vuil gemaakt worden!

16 april: Commandoraid
Nog voor het school terug begint, maken wij ons nog is goed vuil. Neem dus zeker kleren
mee die vuil mogen worden, en eventueel een handdoek om uzelf snel met de brandslang af
te spoelen.Exacte uur volgt nog. 4utje: Daan

23 april: het Grote Siegfried Ranst opruim-spel
Vorige maand strooide corona roet in het eten, zijnde onze opruimactie met heel de scouts.
Vandaag gaan we nog is proberen, in de hoop dat het nu wel lukt. We spreken af van 14-17u
aan de bkl.

30 april: Schildenspel
Jawel, de jongverkenner-hoogdag is aangebroken, we gaan
een bangelijk schildenspel ineen steken! Kom deze
zaterdag zeker om 13u, een uur vroeger zodat we zeker
genoeg tijd hebben om te bouwen. 4utje: Kobe

Zo zit het er weeral op heren, met april achter de rug is het
zomerkamp in zicht, nog twee maanden, zo kunnen we de
dagen al bijna aftellen, tot die tijd een stevige linker van jullie beren van leiding,

Saki Snowie Conejo











Liefste leden,
wij wensen jullie een maand april vol met volgende leuke vergaderingen:

9 april: 14u-17u VKL

Vandaag is het leidingswissel, benieuwd wie er jullie leiding gaat
geven? kom dan naar de vkl van 2 tot 5.

4uurtje: Sam

Zondag 10 april

Vandaag moeten wij gaan werken op de minigolf van Louise, ni vergeten
en vrijhouden in jullie agenda’s!!

16 april: @BKL

Vandaag is het de jaarlijkse commandoraid georganiseerd door de
verkenners, uren volgen nog!

4uurtje: Siemen

23 april: 14u-17u @VKL

Wie/Wat/Waar??? Niemand weet op voorhand welk spel we spelen,
waar we het spelen en waarmee….

4 uurtje: Louise

30 april: 14u-17u @vkl

Verrassingsvergadering….

4uurtje: Seppe



7 mei: hele dag

Als het weer het toelaat gaan we vandaag een dagje naar de zee! Indien
het dus goed weer gaat zijn, zullen de uren en vertrekplaats nog volgen!

Dit was april alweer, nog maar 2 maandjes tot ons zalig buitenlands
kamp!!!

Jullie kapoenen,

20 maart 2021, Ranst



Scouting Siegfried Ranst

Leidingsploeg en medewerkers 2021 - 2022

GROEPSLEIDING grl.scoutsranst@gmail.com

Geliefde Barry Quinten Volders 0491/11.92.02
Kundig Schrijverken Brent De Bleser 0471/27.23.30
Parmantige Papegaai Marie Van Gucht 0477/20.26.67
Beschermende Spreeuw Saar Oorts 0468/13.32.37

KAPOENEN BEVERTJES kapoenenbevertjes.scoutsranst@gmail.com

Dartele Lijster Louka Verhoest 0483/30.01.54
Gedreven Seriema Frauke Michiels 0460/97.63.95
Joviale Pinguin Julie Heylen 0477/72.46.32
Charmante Kunec Jacob Smet 0472/56.38.61

KAPOENEN REDDERTJES kapoenenreddertjes.scoutsranst@gmail.com

Beminnelijke Kouneli Emma Mariën 0495/41.77.32
Fleurige Panda Maya Peeters 0492/82.14.42
Dynamische Maki Yorrit De Loght 0498/43.59.33
Gedenkwaardige Neushoorn Bruno Hamzic 0473/76.45.76

KABOUTERS kabouters.scoutsranst@gmail.com

Schrandere Koraki Marthe Neels 0468/20.99.42
Gezellige Labrador Malou Nuyts 0477/49.99.65
Parmantige Caracara Jorne Naegels 0483/30.01.54

WELPEN welpen.scoutsranst@gmail.com

Olijke Ara Rik De Vos 0483/29.55.52
Gevatte Steenbok Victor Denis 0470/63.23.20
Strijdlustige Aninga Gilles Marstboom 0468/26.83.31

Padvinders padvinders.scoutsranst@gmail.com

Standvastig Smelleken Lynn Kulasevic 0478/01.36.62
Schrandere Cavia Nele Van Giel 0489/72.27.29
Glunderende Uil Paulien Smet 0472/71.80.60
Sprankelende Spitsvogel Nele Van De Putte

Wolven wolven.scoutsranst@gmail.com

Bedaarde Beensnoek Jens Kulasevic 0471/62.42.08
Hartstochtelijke Pica Jitske Michiels 0487/13.77.48
Trouwhartige Giraf Thorben Bulckens 0491/99.36.25
Genietende Kapucijnaap Victor Leon Palmans 0488/68.26.31
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JONG-GIDSEN jonggidsen.scoutsranst@gmail.com

Goedhartige Pumba Wout De Bleser 0471/61.57.41
Schalkse Wasbeer Zoë Jacobs 0470/44.09.72
Dynamische Stormvogel Emmanuel Anslot 0498/10.29.66

JONG-VERKENNERS jongverkenners.scoutsranst@gmail.com

Gedreven Sneeuwstormvogel Marion De Maeyer 0471/37.28.29
Innemende Conejo Tijs Van Laer 0494/92.60.86
Geestdriftige Saki Seppe Van Cleemput 0475/71.61.45

GIDSEN gidsen.scoutsranst@gmail.com

Kleurrijke Timca Claudia Smet 0472/09.05.42
Trouwhartige Sneeuwuil Clara Palmans 0492/82.06.39
Ongedwongen Zeehond Célestine Verheyen 0479/26.73.08
Ijverige Steenarend Wannes Van De Putte 0488/36.19.87

VERKENNERS verkenners.scoutsranst@gmail.com

Inventieve Seriema Jules Crick 0492/67.20.58
Guitige Caraya Hans Van Bruggen 0489/41.46.22
Vrijmoedige Agame Tuur Van Gucht 0471/68.17.04

MAXI-GIVERS maxis.scoutsranst@gmail.com

Onstuimige Fennek Simon Jennes 0495/54.76.44
Hartelijke Okapi Lena Goris 0494/73.76.42
Innemend Leeuwaapje Astrid Reyntjens 0497/37.65.49
Geliefde Sneeuwstormvogel Quentin Verhaert 0471/48.16.19
Trouwe Steenarend Pieter-Jan Cuiper 0478/09.65.55

JINS jins.scoutsranst@gmail.com

Genoeglijke Jako Jef Van Laer 0494/92.65.43
Opmerkzame Djiggetai Emiel De Maeyer 0472/63.03.46
Levenslustige Kauw Wout Van Der Keelen 0479/64.57.19
Guitige Agame Jos Suetens 0478/99.10.94
Schalkse Wouw Alec Geluykens 0494/46.54.40

MATERIAALPLOEG materiaalploeg.scoutsranst@gmail.com

Ingetogen Jariboe Ibe Bernaerts 0472/76.63.15
Tom Van Craesbeeck

Standvastige Eekhoorn Davy De Groote 0476/53.56.12
Bedreven Wever Bram Peeters 0492/78.91.64
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LEDENADMINISTRATIE ledenadm.scoutsranst@gmail.com

Innemend Leeuwaapje Astrid Reyntjens 0497/37.65.49
Standvastig Smelleken Lynn Kulasevic 0478/01.36.62
Hartstochtelijke Pica Jitske Michiels 0487/13.77.48
Gedreven Seriema Frauke Michiels 0460/97.63.95

VRIENDENKRING vriendenkring.scoutsranst@gmail.com

Voorzitter Yannick Bruynseels 0494/80.77.37
Ondervoorzitter Sam Gijbels 0478/20.68.24
Secretaris Sofie Vanspauwen 0486/66.83.08
Penningmeester Jan Dom 03/485.71.42

TWEEDEHANDS-SHOP 2dehandsshop.scoutsranst@gmail.com

Enkel aanwezig op de Boerenkrijglaan

Siegfriedje siegje.scoutsranst@gmail.com

Kleurrijke Timca Claudia Smet 0472/09.05.42
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