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Siegfriedje
December

SINT
VERGADERING

AVOND
VERGADERINGEN

Sinterklaas is opnieuw in het
land en ook deze maand
komt de goedheiligman naar
onze scouts. Meer info en
specifieke uren vindt u bij de
betreffende takken.

Nu het buiten weer koud en
donker wordt schakelen we over
naar avondvergaderingen.
Check zeker de uren bij de
verschillende vergaderingen!

Beste leden, ouder en sympathisanten,
Na het laatste overlegcomité zijn we blij dat we nog steeds elke zaterdag ons mogen
amuseren op de scouts. Ondanks de maatregelen die van toepassing zijn zal onze leiding
ongetwijfeld er een spetterende vergadering van maken.
We starten de laatste maand van het jaar weer met een jaarlijkse gewoonte want ook bij ons
komt Sinterklaas langs. Hij heeft weer vanalles in petto voor onze leden, hopelijk krijgt
iedereen wat lekkers en niemand de roe.
Onze marsepeinverkoop loopt het weekend van 4 december ten einde, dus sla nog snel een
voorraad in! Vergeet ook niet de marsepein die u al heeft meegenomen te betalen, dit kan
in de Blik of op onze rekening: BE45 9790 8370 0089.
Om verder vooruit te blikken in het jaar moeten we meedelen dat ook onze jaarlijkse
kerstboomverbranding omwille van corona niet zal kunnen doorgaan. We hopen dat jullie
volgend jaar weer massaal aanwezig zijn om er een dubbel zo gezellige avond van te
maken.
Om af te ronden delen we graag de laatste regels van het jeugdwerk mee, de meeste
recente maatregelen zijn steeds te vinden op:
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/leiding/ondersteuning/leiding/corona

We houden jullie verder op de hoogte van de veranderingen via onze site en sociale media.
Een stevige linker elleboog!

Beschermende Spreeuw, Geliefde Barry, Parmantige Papegaai en Kundig Schrijverken

Dag kapoenen helaas is de laatste maand van het jaar er aangekomen, maar ze wordt wel heel
leuk !!!

Sint Vergadering: Za 04/12 van 10U-12U @bkl
De Sint komt samen met zijn pieten naar de scouts!!! Maar wees
braaf want de stoute kindjes zullen geen snoep of speelgoed krijgen
!!
We spreken af om 10u op de scouts.

Schaatsen! Za 11/12 van 14U-17U
We begeven ons op glad ijs vandaag kapoenen! We gaan schaatsen,
neem dus zeker goede handschoenen mee!
Dit gaan we doen in Wilrijk ;) adres: Moerelei 121, 2610
Wilrijk
Zeg zeker tegen jullie mama en papa dat ze hiervoor hun Whatsapp
checken!
4 uurtje : Lea

Kerstfeestje!! 18/12 van 18U-20U @bkl
Vandaag vieren we feest kom dus allemaal naar de
scouts van 18u tot 20u, want het wordt sowieso super
leuk!

Kerstmis 25/12:geen vergadering
Vandaag spijtig genoeg geen vergadering!:(
1 en 8 januari ook geen vergadering!
Zalig Kerstfeest!

Tot volgend jaar kapoenen !
Groetjes
Seriema , Lijster, Pinguïn en Kunec

Hallowtjes liefste kapoentjes, omdat het een nieuwe maand is, zijn het natuurlijk ook
weer super, leuke, toffe en nieuwe vergaderingen !!!!

4 December 9-11u @BKL : Sintvergadering
HOOR WIE KLOPT DAAR KINDEREN!!!
HOOR WIE KLOPT DAAR KINDEREN!!!
Ik hoop dat jullie allemaal braaf zijn geweest dit
jaar, want vandaag zal de Sint langs komen met
zijn pieten.

11 December 18-20u @BKL : Filmvergadering
Hallo kapoenen
Vandaag gaan we het wat rustiger aandoen en
een filmpje kijken.
Jullie mogen allemaal een hapje en een drankje
meenemen en eventueel iets om op te zitten en
een dekentje.

18 December 18-20u @BKL : Kerstfeestje
Ik hoop dat jullie dansbeentjes klaar staan, want vandaag is
het kerstfeestje.
Haal jullie mooie kleren dus maar uit de kast.
Jullie mogen allemaal iets moois knutselen voor een ander
lid, dan gaan we op het kerstfeestje naamkaartjes trekken en
krijgen jullie een pakje van je secret Santa.
Spannend! Tot dan :))

25 December Kerstmis : geen vergadering
Vrolijk kerstfeest iedereen, spijtig genoeg is het geen
vergadering, ooooooooooooh :(

1 Januari Nieuwjaar : geen vergadering
Hoooooooo weer geen vergadering
HAPPY NEW YEAR!!!!!!

Tot volgende maand!
groetjess xxx
Maki, Neushoorn, Panda, Kouneli

December is aangebroken. De maand van alle feesten!! Dit betekent dus ook dat wij ongezien
veel plezier gaan maken deze maand.
Ҝη𝐔тᔕєⓛ𝐯𝒆ᖇ𝔾𝒶๔€𝓇ⒾⓃ𝓰 ♩☺

11 December 2-5 bkl

Ja hoor jullie hebben het goed gelezen
wij gaan deze vergadering
knutseleeeen. Dus pak maar allemaal je
creatieve zelf mee en dan gaan we
mega kunstwerken maken. Noa pak jij
het 4 uurtje mee?

𝒦𝑒𝓇𝓈𝓉𝒻𝑒𝑒𝓈𝓉𝒿𝑒

18 December 7-9 bkl
Omdat december de maand van alle
feesten zijn en kerstmis er aankomt
gaan wij samen met de welpen het
dikste kerstfeestje ooit bouwen. Kies
dus allemaal een gepaste outfit uit om
je beste dansmoves te tonen. Neem
ook allemaal €2 mee als je komt.

25 december en 1 januari zijn het spijtig genoeg geen vergaderingen.
Oooooh :((. Maar zaterdag 8 januari is er wel een vergadering.
Jeeeeeeej :)) !!!

Labrador

Koraki

Caracara

4 December
Wij hopen dat jullie van het jaar braaf zijn geweest want vandaag is
het sinterklaas vergadering. De Sint verwacht jullie van 2 tot 4 op de
bkl dus zie maar dat ge op tijd komt want laatkomers gaan de zak in!!!

11 December
Vandaag gaan we lekker eten maken, vergeet zeker ook geen 3 euro
mee te nemen. We verwachten jullie van 2 tot 5 aan de BKL.

18 December
Fix al maar een date bij de padvinders want het is kerstfeestjeeeeeeee. Vandaag is het
avondvergadering → 19u-21u @BKL. Neem ook allemaal 2 euro mee!0

25 December
Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering omdat het kerstmis is :(
1 Januari
Gelukkig nieuwjaaar!!!!! Vandaag is het jammer genoeg opnieuw geen vergadering.
Tot volgend jaar!!!
Groetjes

Kapucijnaap Pica Giraf Been

Heyhey lieve, geweldige jong-gidsen
Deze maand staan er een paar mega, leuke, toffe avondvergaderingen op de planning!

11 december: Schaatsen 19 u tot 21u
Haal jullie mutsen, handschoenen en kniebeschermers
maar al uit de kast want we gaan SCHAATSEN!!!!
Joepiii, zin in! Lorien neem jij het 4-uurtje mee?

18 december: kerstfeestje 19u tot 21u

Doe jullie mooiste kleren aan want het is tijd voor een dik,
vet leuk feestje.

25 december en 1 januari: geen vergadering
Dit jaar vallen kerstmis en nieuwjaar op een zaterdag (ooooohhhh
) en daarom is het
geen vergadering. Wij vinden dit ook heel stom en we gaan jullie missen deze twee weken.
Dit was het voor deze maand! Groetjes jullie favo leiding xxxxxxx

Halloooo boys, nieuwe maand, nieuwe vergaderingen.
27 november 2-5u @BKL
JOOOWWW vandaag kunde maar beter zien da ge er bent want we gaan iets crazy doen!!
Mannenvergadering, jaja we gaan typische spellekes doen maar ni gewoon maar met zowel
de welpen, wolven als de verkenners erbij. Dit gaat dus de grootste fun ooit worden!!
4-uurtje: Lukas

4 december 16-18u @BKL
Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest want vandaag komt Sinterklaas!! Hij neemt zijn
pieten mee om de stoute jong-verkenners in de zak te steken.
Van 16-18U op de bkl. Hopelijk neemt de sint want lekkers mee.
11 december 19-21u @BKL
Kleed jullie maar donker aan vandaag en zie maar da wij jullie niet kunnen herkennen want
vandaag is het inbrekersvergadering! inbrekeeeeennnnnn!!!!
4-uurtje: Sander

18 december 19-21u @BKL
Doe jullie chiqueste kostuum vandaag aan want het is kerstfeestje. Wijj zijn al benieuwd wie
de meeste jong-gidsen gaat fiksen. Niet te vergeten: uw dansbenen en 3 euro voor de
snacks!
25 december: geen vergadering

Vandaag is het Kerstmis dus geen vergadering! Geniet allemaal van jullie kalkoen op het
familiefeest!

1 januari: geen vergadering
Gelukkig nieuwjaar allemaal!! Vandaag is het spijtig genoeg ook geen vergadering maar
mogen jullie jullie nieuwjaarsbrief voorlezen!!

Groetjes van jullie leiding
SAKI
Ok

CONEJO

SNOWIE

heyyy Girlss weeral een nieuwe maand, met kei leuke vergaderingen!!

4 December: Sint Vergadering
jaja hoor ook dit jaar komt de sint tot aan de
scoutslokalen. Hopelijk zijn jullie allemaal braaf
geweest, want anders is er kans dat je in de zak
beland van de zwarte pieten.
5 tot 7 @VKL

11 December: Sauna
jullie hebben het waarschijnlijk allemaal wel
gemerkt dat het pittig koud begint te worden,
daarom organiseert jullie fantastische leiding een
lekker warme sauna vergadering voor jullie. Vergeet
dus zeker je bikini niet!!!! tot dan
7 tot 9 @BKL

18 December: Kerstfeestje
warm jullie dansbenen al maar op en trek
jullie mooiste kleren maar aan, want
vandaag is het kerstfeestje! laat die
verkenners maar is zien wie het beste
kan dansen.
7 tot 9 @bkl

25 December en 1 Januari
deze dagen zijn het jammer genoeg geen
vergaderingen wegens de feestdagen; )):
alvast een fijne kerst en gelukkig nieuwjaar van
jullie lieve leiding!!!

tot volgende maand….

xoxo Timca, Sneeuwuil, Steen & Zeehond xoxo

Joow Maxiiiiiiiiii’s!
De maand december staat voor de deur en we weten allemaal wat dat betekent, De Sint
komt, winter is coming en natuurlijk is het ook Kerstmis op het einde van de maand. Een
klein detail is dat het examens zijn ma wij hebben het volste vertrouwen in jullie da jullie die gaan
knallen. Om er toch al wat in te komen test ik jullie talenknobbels. Als ge er niks van kunt
lezen komde gewoon elke week voor een verrassing te staan x
Vier Dezember zweitausendundeinundzwanzig
Heute kommt der fröhliche alte Mann wieder aus
seiner warmen Höhle in Spanien in dieses kalte,
verkommene Land. Ja, ich spreche vom Heiligen
Nikolaus. Kommen Sie und sehen Sie, ob Sie brav
waren, und kehren Sie hoffentlich mit einer Tasche
voller Leckereien nach Hause zurück. Einige von
Ihnen werden leider im Bett landen. 4 Stunden
werden nicht nötig sein.
Sie werden von 19h-21h erwartet
Onze décembre deux mille vingt et un
Aujourd'hui, nous allons voir qui est vraiment le sexe le plus
fort. Nous ferons une vraie réunion hommes contre femmes.
L'identité du vainqueur reste un mystère pour moi. J'espère
donc que vous vous montrerez tous sous votre meilleur jour.
Venez en tant que la meilleure version de vous-même et
écrasez l'autre sexe comme s'il s'agissait de restes de chocolat
! Joren apportera le 4 heures, faites-en quelque chose de
savoureux !
La réunion se tiendra de 19h à 21h.
Mathis, c’est toi?
Eighteen December two thousand and twenty-one
Today is the last meeting of the year. Silly, because
both Christmas and New Year fall on a Saturday.
According to old custom, it is our Christmas party
today. After constantly studying in your ugly jogging,
today you get to choose your most beautiful outfit and
put it on for the scouts. Vests for the boys and dresses
for the ladies are recommended! We will be dining
extensively from 18h to 21h. This snack and drink does
require a fee of 10 euros.

Både den 25 december och den 1 januari är det
inga möten! Naturligtvis förstår jag inget av
detta svenska och det gör förmodligen inte du
heller. Men jag har redan nämnt att förra veckan
var årets sista möte, så det borde vara klart.
Jag pratar fortfarande så att du tror att det här
är superviktigt, men inget är mindre sant än det.
Jag slösar bort min tid när jag borde studera.
Vårt nästa möte är inte förrän den 8 januari och
information om denna roliga dag 2022 kommer
att följa. (PS: als je dit wil verstaan gebruik
Deepl xoxo)
Met veel dank aan de wonderbaarlijke site Deepl!
Veel succes met jullie examens
Kusje hartje roosje, the kids next door

Leentje

PJ

Simon

Asstrid

Quentin

27 november 14:00-17:00 @bkl: Paralympische Spelen:
Vandaag doen we spelen zoals op de paralympics.
Let’s goooo
4-uurtje: Viktor

4 december 20:00-22:00 @vkl: Sint Vergadering:
De goedheiligman Sinterklaas is wederom in België en daar hoort
natuurlijk een bezoek aan Scouting Siegfried Ranst bij. Kom
allemaal kijken of jullie braaf zijn geweest, dan krijgen jullie een
mandarijntje.
Geen 4-uurtje

11 december 19:00-21:00 @bkl: Kookvergadering:
Kijk allemaal naar Bake-Off Vlaanderen (of Dagelijkse Kost) om
inspiratie op te doen. We gaan op zoek naar de beste Jeroen Meus
der Jins!
Geen 4-uurtje

18 december 19:00-21:00 @... : Schaatsen:
We gaan ons met z’n allen op glad ijs begeven. Kom
schaatsen a neven!

4-uurtje: Joppe

25 december: Kerstmis, geen vergadering
Het is Kerstmis en dat viert men met familie en/of in
de kerk. We zien elkaar wel een andere keer, yuuu

1 januari: Nieuwjaar, geen
vergadering
Geen vergadering, weeral…

Stevige Linker,
Agame

Wouw

Kauw

Scouting Siegfried Ranst
Leidingsploeg en medewerkers 2021 - 2022

GROEPSLEIDING
Geliefde Barry
Kundig Schrijverken
Parmantige Papegaai
Beschermende Spreeuw
KAPOENEN BEVERTJES
Dartele Lijster
Gedreven Seriema
Joviale Pinguin
Charmante Kunec
KAPOENEN REDDERTJES
Beminnelijke Kouneli
Fleurige Panda
Dynamische Maki
Gedenkwaardige Neushoorn
KABOUTERS
Schrandere Koraki
Gezellige Labrador
Parmantige Caracara
WELPEN
Olijke Ara
Gevatte Steenbok
Strijdlustige Aninga
Padvinders
Standvastig Smelleken
Schrandere Cavia
Glunderende Uil
Sprankelende Spitsvogel

Wolven
Bedaarde Beensnoek
Hartstochtelijke Pica
Trouwhartige Giraf
Genietende Kapucijnaap

grl.scoutsranst@gmail.com
Quinten Volders
Brent De Bleser
Marie Van Gucht
Saar Oorts

0491/11.92.02
0471/27.23.30
0477/20.26.67
0468/13.32.37

kapoenenbevertjes.scoutsranst@gmail.com
Louka Verhoest
Frauke Michiels
Julie Heylen
Jacob Smet

0483/30.01.54
0460/97.63.95
0477/72.46.32
0472/56.38.61

kapoenenreddertjes.scoutsranst@gmail.com
Emma Mariën
Maya Peeters
Yorrit De Loght
Bruno Hamzic

0495/41.77.32
0492/82.14.42
0498/43.59.33
0473/76.45.76

kabouters.scoutsranst@gmail.com
Marthe Neels
Malou Nuyts
Jorne Naegels

0468/20.99.42
0477/49.99.65
0483/30.01.54

welpen.scoutsranst@gmail.com
Rik De Vos
Victor Denis
Gilles Marstboom

0483/29.55.52
0470/63.23.20
0468/26.83.31

padvinders.scoutsranst@gmail.com
Lynn Kulasevic
Nele Van Giel
Paulien Smet
Nele Van De Putte

0478/01.36.62
0489/72.27.29
0472/71.80.60

wolven.scoutsranst@gmail.com
Jens Kulasevic
Jitske Michiels
Thorben Bulckens
Victor Leon Palmans

0471/62.42.08
0487/13.77.48
0491/99.36.25
0488/68.26.31

JONG-GIDSEN
Goedhartige Pumba
Schalkse Wasbeer
Dynamische Stormvogel
JONG-VERKENNERS
Gedreven Sneeuwstormvogel
Innemende Conejo
Geestdriftige Saki
GIDSEN
Kleurrijke Timca
Trouwhartige Sneeuwuil
Ongedwongen Zeehond
Ijverige Steenarend
VERKENNERS
Inventieve Seriema
Guitige Caraya
Vrijmoedige Agame
MAXI-GIVERS
Onstuimige Fennek
Hartelijke Okapi
Innemend Leeuwaapje
Geliefde Sneeuwstormvogel
Trouwe Steenarend
JINS
Genoeglijke Jako
Opmerkzame Djiggetai
Levenslustige Kauw
Guitige Agame
Schalkse Wouw
MATERIAALPLOEG
Ingetogen Jariboe
Standvastige Eekhoorn
Bedreven Wever

jonggidsen.scoutsranst@gmail.com
Wout De Bleser
Zoë Jacobs
Emmanuel Anslot

0471/61.57.41
0470/44.09.72
0498/10.29.66

jongverkenners.scoutsranst@gmail.com
Marion De Maeyer
Tijs Van Laer
Seppe Van Cleemput

0471/37.28.29
0494/92.60.86
0475/71.61.45

gidsen.scoutsranst@gmail.com
Claudia Smet
Clara Palmans
Célestine Verheyen
Wannes Van De Putte

0472/09.05.42
0492/82.06.39
0479/26.73.08
0488/36.19.87

verkenners.scoutsranst@gmail.com
Jules Crick
Hans Van Bruggen
Tuur Van Gucht

0492/67.20.58
0489/41.46.22
0471/68.17.04

maxis.scoutsranst@gmail.com
Simon Jennes
Lena Goris
Astrid Reyntjens
Quentin Verhaert
Pieter-Jan Cuiper

0495/54.76.44
0494/73.76.42
0497/37.65.49
0471/48.16.19
0478/09.65.55

jins.scoutsranst@gmail.com
Jef Van Laer
Emiel De Maeyer
Wout Van Der Keelen
Jos Suetens
Alec Geluykens

0494/92.65.43
0472/63.03.46
0479/64.57.19
0478/99.10.94
0494/46.54.40

materiaalploeg.scoutsranst@gmail.com
Ibe Bernaerts
Tom Van Craesbeeck
Davy De Groote
Bram Peeters

0472/76.63.15
0476/53.56.12
0492/78.91.64

LEDENADMINISTRATIE
Innemend Leeuwaapje
Standvastig Smelleken
Hartstochtelijke Pica
Gedreven Seriema
VRIENDENKRING
Voorzitter
Ondervoorzitter
Secretaris
Penningmeester
TWEEDEHANDS-SHOP

ledenadm.scoutsranst@gmail.com
Astrid Reyntjens
Lynn Kulasevic
Jitske Michiels
Frauke Michiels

0497/37.65.49
0478/01.36.62
0487/13.77.48
0460/97.63.95

vriendenkring.scoutsranst@gmail.com
Yannick Bruynseels
Sam Gijbels
Sofie Vanspauwen
Jan Dom

0494/80.77.37
0478/20.68.24
0486/66.83.08
03/485.71.42

2dehandsshop.scoutsranst@gmail.com

Enkel aanwezig op de Boerenkrijglaan
Siegfriedje
Kleurrijke Timca

siegje.scoutsranst@gmail.com
Claudia Smet

0472/09.05.42

