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CORNET
VERKOOP

In samenwerking met Trooper
verkoopt onze scouts bakken

Cornet. De opbrengst zal dienen
om nieuwe hulken aan te kopen.
Meer informatie hierover vindt u

onder de hoofding van de
groepsleiding in dit siegje

SCOUTSBAL
UITGESTELD
Door de aanhoudende

coronamaatregelen wordt het
scoutsbal uitgesteld naar een
latere datum. Meer informatie

vindt u binnenkort op onze
sociale media

Februari



Beste ouders, leden en sympathisanten,

De eerste maand van 2022 is alweer voorbij. Met de examens achter de rug, gaan de

vergaderingen normaal gezien terug door van 14u-17u. Er kunnen uiteraard nog enkele

uitzonderingen zijn. Houd het siegje dus zeker goed in de gaten!

19 februari was het normaliter ons jaarlijkse scoutsbal. Jammer genoeg zullen we dit door de

huidige corona-maatregelen moeten uitstellen. Maar uitstel is geen afstel! Een nieuwe

datum wordt gecommuniceerd via onze sociale media. Het ziet er naar uit dat het weer een

knaller van formaat zal worden dus wees zeker van de partij. Hopelijk zien wij u daar! En

good to know: wie tussen 21u en 23u aankomt, krijgt een gratis glaasje cava van de GRL.  ;-)

Vervolgens willen wij u graag vragen nog eens na te kijken of u reeds het lidgeld en/of de

marsepein betaalde. Er zijn nog steeds heel wat blokjes marsepein die niet betaald zijn. Ook

nog wat kindjes die niet in orde zijn met het lidgeld. Alvast bedankt om dit even te checken.

Als laatste willen we graag nog even reclame maken voor onze cornet-verkoop! In

samenwerking met Trooper, verkopen wij bakken Cornet, ten voordele van onze nieuwe

hulken. U kan een bak bestellen tot 15 maart via onderstaande link:

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/scoutsranst/webshop/cornet?fbclid=IwAR
00ahWvWPJgdLKclTm6JokPvJK26DYo34ZtLBj6liqhX07vXrGtIlvhOd8
Afhalen kan op 9 april aan onze lokalen te Boerenkrijglaan. Bedankt alvast!!!

PS: nog een belangrijk weetje over maart! Het weekend van 11-12-13 maart is de leiding op

kampvoorbereidingsweekend. Er wordt dit weekend dan ook geen vergadering gegeven.

Ideaal om eens een familie uitje te plannen!

Dit was het dan voor februari!

Een stevige linker, De GRL

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/scoutsranst/webshop/cornet?fbclid=IwAR00ahWvWPJgdLKclTm6JokPvJK26DYo34ZtLBj6liqhX07vXrGtIlvhOd8
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/scoutsranst/webshop/cornet?fbclid=IwAR00ahWvWPJgdLKclTm6JokPvJK26DYo34ZtLBj6liqhX07vXrGtIlvhOd8


De eerste maand van 2022 zit er al op?! Niet getreurd want ook februari wordt
ook een maand vol met super leuke vergaderingen!!

5 februari → 2u – 5u
Vandaag spreken we terug om 2u af aan de BKL. We gaan balspelen spelen. Als
je wil weten wat het inhoudt, moet je zeker komen!

Sem neem jij het 4-uurtje mee?

12 februari → 2u – 5u
Hou je klaar want vandaag doen we alles in het groot! Zie dat je onderweg
naar de BKL niet wordt vertrappeld door de reuzen 😉

Alix neem jij het 4-uurtje mee?

19 februari → 2u – 5u
Waar? Wat? Welk voorwerp?
Als je wil weten wat we hiermee bedoelen, kom dan zeker naar de vergadering!!

Linne neem jij het 4-uurtje mee?

26 februari →  2u – 5u
Maak jullie klaar want vandaag trekken we er nog eens op uit. We gaan naar
het bos!! We spelen een groot spel, dus hopelijk kan iedereen komen.

Gosia neem jij het 4-uurtje mee?

Tot snel! XOXO de leiding



HALLOO!!!1! Dat is lang geleden zeg, zijn jullie na deze lange pauze ook benieuwd
naar de nieuwe vergaderingen? Lees dan maar snel verder!

5/02/2022 (14-17 @bkl)

Dag allerliefste kapoentjes vandaag krijgen we hulp van enkele Jins.

Zij komen mee met ons een sluipspel in het bos spelen! Wees wel voorbereid op het
koude weer!

Nona breng jij het 4-uurtje mee?

12/02/2022 (14-17 @bkl)

Trek jullie grappigste, mooiste, engste, lelijkste en of coolste outfit aan want vandaag
vieren we carnaval.

Waarom? Daarom!

Ons kostuum staat alvast klaar!

Victor van Doorslaer breng jij het 4-uurtje mee?



19/02/2022 (14-17 @bkl)

Vandaag komen we al jullie geheimen te weten in ‘Never have I ever.’

Tot dan deugenieten.

Aaron breng jij het 4-uurtje mee?

26/02/2022 (19-21 @bkl)

Wat zorgt ervoor dat we kunnen zien in de dag en helpt ons zien in de nacht? Het licht
natuurlijk! En daarom zal het lichtjesvergadering zijn, om het eens danku te zeggen.

(Hun job een zeer vermoeiend!)

Elisha breng jij het 4-uurtje mee?

Met warme, en koude, groetjes van jullie leiding:

KOUNELI – NEUSHOORN – MAKI - PANDA



Hola señoritas!

Het is de tweede maand van het jaar, dus wij hebben allemaal stomme vergaderingen voor
jullie klaar. Neeee joh…dat is onwaar!

Van niet in je broek doen tot illegale snoepjes in uw schoen.

Geloof mij, deze maand wordt alweer hoogstaand.

Hopelijk is het iets minder kouw, maar eigenlijk boeieuu… wij zijn toch niet flauw!

Nu ik een mooie intro heb gerijmd, is het aan jullie, die niet konden rijmen op narcissen, om
deze rebussen uit te vissen!!

Zaterdag 5 februari, 14u-17u:

Hey Lexi, breng jij het vieruurtje mee?

Zaterdag 12 februari, 14u-17u:

Ik denk dat we daar flinke honger van gaan krijgen. Cara, breng jij iets lekkers mee voor
ons?

Zaterdag 19 februari, 14u-17u:

Yow Aiko, kan jij een snackje regelen voor ons?



Zaterdag 26 februari, 14u-17u:

Mmmmmm daar heb ik al zin in! Neem allemaal 2 euro mee.

Ik hoop dat jullie weten welke fantastische vergaderingen jullie te wachten staan en dat jullie
geen enkele zaterdag overslaan!

Adiós chicas!











!!!nevlow etskuelrella gaD
!nezel neteom nerovetsrethca ejgeis teh eilluj
nelluz iraurbef dnaam ed ni neod naag ew taw
nemok et netew et mO
!!!seccuS

:u5-2 iraurbeF 5 gadretaZ
!!LKB ed naa NELLA NEGET 1 ew neleps
gaadnav

?eem ejtruu4 nee jij meen .V ECNIV

:u5-2 iraurbeF 21 gadretaZ
!!!!NEDELKREV et s'ynnohJ ethce sla tein
eilluj teegreV!!!! LKB ed naa fa nekerps ew
,GNIREDAGREV YNNOHJ teh si gaadnaV

?eem ejtruu4 nee keew ezed jij meen
,ENNES



:u5-2 iraurbeF 91 gadretaZ
!netset et netnemirepxe etslooc ed mo LKB ed
naa fa nekerps eW !!!!GNIREDAGREV
CAINIARB teh si gaadnaV

!neizroov ejtruu4 teh keew ezed gam jij
,RUUTRA

:u5-1 iraurbeF 62 gadretaZ
!fa REGEORV EJTRUU nee ew nekerps
newuob nennuk et po lepsnedlihcs etslooc teh
mo ,LKB ed naa fa ew nekerps kjilnooweg
slaoZ !!!LEPSNEDLIHCS teh ew neleps
gaadnaV

?neizroov ejtruu4 nee keew ezed jij nak
,SEIRD

!!!!iraurbef roov teh saw taD
gnidiel eteirovaf eilluj ,sejteorG
aciP , paanjicupaK , fariG , neeB



Kiekeboe! Nieuwe maand nieuwe vergaderingen!

Za 5/02/2022 1 tegen alle: 2-5 4utje: Onna

1 tegen alle, alle tegen 1!!!! Of zeg ik dat nu verkeerd? Soit kom gwn af kei leuk!

Za 12/02/2022 VERRASSING!!!! 2-5 4utje: Estelle

Za 19/02/2022 mannenvergadering 2-5 4utje: Manon

Kom allemaal verkleed als deze 2 grave gaste en dan wordt het een top vergadering!



Za 26/02/2022 Bosspel 2-5 4utje: Roos

Dat was het dan voor deze maand! tot de volgende xxx jong-gidsen leiding!



Helloooow jong-verkenners, februari staat voor de deur en dat betekent terug vergaderingen
van 2-5!!

5 februari 2022, 2-5 @BKL

Welke jong-verkenner is de beste chef-kok? Dat gaan we vandaag testen want het is
kookvergadering! Zorg dat jullie allemaal jullie beste kookskills bij hebben en neem zeker
ook 3 euro mee!

12 februari 2022, 2-5 @BKL

Vandaag Is het jullie tegen ons of beter gezegd 1 tegen allen! Allemaal komen is de
boodschap!  4-uurtje : Emile en Henri

19 februari 2022, 2-5 @BKL

Pomp jullie banden maar goed op, span jullie remmen maar aan en smeer jullie ketting maar
in want vandaag doen we fietsencross! Kom dus allemaal met de fiets en dan gaan we ons
eens goed uitleven! 4-uurtje: Matts

26 februari 2022, 2-5 @BKL

Pak allemaal een klakkebuis mee en rol massa’s pijltjes want het is
klakkenbuizenvergadering. Kom allemaal af! 4-uurtje: Simon

5 maart 2022, 2-5 @BKL

Vandaag gaan we een goede daad doen voor ons dorp en de inwoners. We gaan Ranst
helemaal proper maken. Zeker komen want hoe meer zielen hoe meer vreugd!
4-uurtje: Stein

Dat was het alweer voor deze maand!
Groetjes van de leiding

SAKI,CONEJO,SNOWIE









Hallow Maxi’s, nieuwe maand, nieuwe vergaderingen!!! Laten jullie zeker weten wanneer
jullie niet kunnen komen?? Thankssss



Jullie hebben er duidelijk weer allemaal heel veel zin in, wij gelukkig ook.
Tot binnenkort!
XOXO Fennek, Steenarend, Okapi, Sneeuwstormvogel, Leeuwaapje



Joow jins, de 2de maand van 2022 staat weeral
voor de deur.

Wat gaan we allemaal doen deze maand????!!!

Wat gaan we allemaal doen deze maand????!!!

5 februari: Zelfstandige stage

Jullie 2de stage!! Verwittig zeker op tijd de leidingsploeg waarbij jullie stage hebben!!

12 februari: Sneeuwvergadering: 14u-17u @vkl

Als er sneeuw ligt gaan we zotte iglo’s bouwen,
gekke afdalingen maken met sleeën

Als er geen sneeuw ligt hebben we pech en doen
we iets anders.

4 uurtje: Hanne

19 februari: Highlandgames 14u-17u @ BKL

Het nieuwe jaar is toch al efkes terug bezig dus hoog tijd
om aan die goeie sportvoornemens te werken.
Balkwerpen, hamerslingeren, kogelslingeren,
touwtrekken,…. Da is wa de echte Schotten doen ipv
naar de gym te gaan, dus wij gaan da ook doen.

4 uurtje: Kasper



PS: Normaal was het deze avond ook het spetterende scoutsbal, dit kan niet doorgaan door
de huidige coronamaatregelen…. ☹ . Er wordt wel gezocht naar een nieuwe datum dus niet
getreurd!

26 februari: Urban golf: 14u-17u @vkl

Kom allemaal met de fiets en zorg dat uw
vizier goed is afgesteld!

4 uurtje: Emma

5 maart: Megaspelen: 14u-17u @BKL

Alles in het groot! Kom dat zien van 2 tot 5 op den
boerenkrijglaan
4 uurtje: Sten

Dit was weeral de maand februari…



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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