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KAMPDATA

In dit siegfriedje vindt u de
verschillende kampdata terug per

groep. Gezien het feit dat onze
groepen op verschillende

momenten op kamp gaan, is het
belangrijk dat u deze data goed

nakijkt.

KAMP
BETAALAVOND

Zoals elk jaar krijgen de ouders
van leden de kans om tijdens

de kampbetaalavond de
kampvoorbereidingen door te
lezen en het kamp te betalen.

Deze avond zal doorgaan op 13
mei. Meer info via sociale media

Kamp











Beste avonturiers van Scouts Ranst

Deze week gaan we op pad om enkele waardevolle,
verborgen schatten terug te vinden in de jungle. We
moeten ze zo snel mogelijk bevrijden uit de handen van de
vijandige gorilla’s. Het zal geen gemakkelijke tocht
worden, vele obstakels zullen onze paden kruisen, maar
als we samenwerken en de handen in elkaar slaan,
kunnen we onze krachten bundelen en zo deze missie tot
een goed einde brengen!

Waar gaat onze jungletocht door? Chiro Vonk, Lokalen Chiro Vonk Goedendagstraat z/n
2300 Turnhout (tegenover het Sint Pieters Instituut)

Hoelang zijn we op missie: we vertrekken zaterdag 2 juli om 11u (al thuis ontbijten!, we eten
‘s middags samen op kamp) en woensdag 6 juli om 13u mogen jullie mama en papa je terug
komen ophalen in Turnhout

De prijs van ons avontuur: € 100

Wat heeft een avonturier allemaal nodig?

(zet overal een naam op!!!)

om te slapen

● Matje/ veldbed
● Slaapzak (eventueel een extra voor ongelukjes) +

kopkussen
● Knuffel
● Strips of boekjes om te lezen voor ‘s ochtends
● pyjama

om te spelen

● Speelkleren (voor alle weersomstandigheden)
● T-shirts (korte/lange mouwen)
● Truien
● Bikini/zwembroek
● Zwemhanddoek
● slechte witte t-shirt



● Jas
● Broeken (kort/lang)
● Ondergoed  (genoeg voor eventuele ongelukjes)
● Perfect uniform (das!): aandoen bij vertrek!
● Regenjas
● Sokken (genoeg!!)
● Bottinnen/speelschoenen/pantoffels/slippers,..
● verkleedkleren in jungle thema

om te wassen

● Tandenborstel + tandpasta
● Handdoeken en washandjes
● Haarshampoo
● Lichaamszeep
● Haarborstel en elastiekjes
● Eventueel medicatie afgeven aan leiding bij aanvang van het kamp!

Varia

● ID!! af te geven bij aankomst
● Een goed humeur en het zonnetje 😊
● zaklamp
● hoofddeksel
● zonnecrème en aftersun
● drinkenbus
● klein rugzakje
● pen papier postzegels envelop voor brieven

Wat neem je niet mee!:

● Gsm of andere elektronica
● Snoepjes, tenzij voor de hele groep
● Corona
● Horloge/wekker/...
● Waardevolle spullen die kwijt of kapot kunnen

Tot dan!

jullie reisleiders

Lijster, Pinguïn, Serima, Kunec, Panda, Neushoorn, Maki, Kouneli

(postadres:





AARDE AAN DE WELPEN
Een groep buitenaardse wezens dreigt onze aarde aan te vallen. NASA heeft aan de
leiding gevraagd om jullie op te leiden tot volwaardige astronauten. Zodat jullie
bereid zijn om een mogelijke invasie van aliens tegen te gaan.
De opleiding vindt deze zomer plaats in:

Houtenweg 21, 3680 Maaseik (Bivak Houtenveld)

Jullie worden verwacht van 2 juli 2022 (20u) tot 10 juli 2022 (11u).

Hieronder vindt u een lijst van wat jullie allemaal nodig zullen hebben tijdens de
opleiding, neem dit goed door!

Kledij:

● Onderbroeken
● Kousen
● T-Shirts
● Broeken (Lang,Kort)
● Truien
● Perfect (!) uniform
● Schoenen (botinnen, speelschoenen,

Sloefen)
● Zwemzak (Zwembroek, -bril, handdoek)
● Astronauten outfit
● Witte t-shirt
● Regenkledij
● Hoofddeksel

Slaapgerief:

● Matrasovertrek (er zijn bedden)
● Slaapzak/dons
● Kussen
● Knuffel
● Strip/boek
● Zaklamp



Hygiëne:

● Toiletzak: tandenborstel + pasta,
zeep, ...

● Handdoeken
● Zonnecrème + aftersun
● Muggenzalf
● Zakdoeken
● Keukenhanddoeken
● Medicatie wanneer nodig

Allerlei:

● Kids-ID
● Drinkbus
● Gamel
● Rugzakje (evt. zelfde als zwemzak)
● Brievengerief (envelop, pen, papier, postzegel)

NIET  meenemen:

● Horloge
● Elektronica (GSM, ipad,...)
● Snoep (tenzij voor de hele groep)
● Zakmes

Kampbetaalavond zal waarschijnlijk doorgaan 13 mei (wordt nog bevestigd), hier
kunnen de ouders jullie inschrijven en het kampboekje bekijken.
De prijs voor het kamp bedraagt €135.

Als er nog vragen of mededelingen zijn mogen jullie ons altijd contacteren.

Groet, jullie leiding!







Gegroet wolven, wij, de leiding, sturen jullie bij deze een brief met een zeer belangrijke
boodschap!

In het begin van het jaar, op de allereerste dag van het scoutsjaar, namelijk de overgang,
merkten we alle vier iets zeer vreemd op. Tijdens de nacht van zaterdag op zondag,
“toevallig of niet”, hadden we allemaal zeer naar gedroomd. We hadden alle vier een visioen
gehad!

Alle vier hadden we gedroomd over een queeste, een missie die zich afspeelde in het ijskoude
Scandinavië, meer bepaald het Scandinavië van de oeroude Vikings.
Het was Odin zelf die tot ons sprak in onze dromen!
Het was onze Alvader die ons op de heilige missie stuurde om de vele Viking clans van het
hoge noorden terug te herenigen onder een en dezelfde banner.
Onze oppergod vertrouwde ons met de taak één groot Vikingrijk te stichten dat zou strekken
van het hoge noorden tot Afrika en van Groenland tot het verre oosten.

Dit visioen was uiteraard niet enkel tot ons gericht, maar ook tot jullie.
We vertrekken op onze reis om de Viking clan te herenigen op 3 juli, jullie worden om 13 uur
verwacht op het volgende adres: Grootbroekstraat 46 Molenbeersel, 3640 Kinrooi. Onze
missie zit erop op 13 juli, jullie worden dan terug opgehaald om 17 uur.
Op 13 mei is het kampbetaalavond en kunnen jullie jullie inschrijven om mee te gaan op
kamp. Deze geweldige reis zal 140 euro kosten. Uren volgen nog

Als jullie graag een brief sturen naar een wolf:
Scouting Siegfried Ranst (Wolven)
Voornaam + Naam Wolf
Hopper Jeugdverblijf Woutershof
Grootbroekstraat 48
3640 Kinrooi



Wat nemen jullie mee:
· Matje (geen veldbed of luchtmatras), slaapzak, hoofdkussen
· Pyjama
· Sokken, ondergoed
· Speelkleren
· Schoenen
· Toiletzak (tandenborstel, tandpasta, zeep, shampoo,…)
· Handdoeken
· 3 Keukenhanddoeken
· Regenkledij
· Zwemgerief
· Rugzak
· Drinkbus
· Hoofddeksel
· Zonnecrème, zonnebril, aftersun
· Volledig uniform (aanhebben bij aankomst)
· Gamel
· Viking verkleedkleren
· Een schild (liefst blanco)
· Strips, brieven (papier, enveloppe, pen, postzegels, adressen) of iets anders om je

mee bezig te houden
· Zaklamp
· Muggenspray
· Jullie goed humeur :)
· Pas
· 140 euro
· Medicatie indien nodig, graag even via berichtje laten weten welke medicatie

wanneer genomen moet worden of in geval van allergieën ook iets laten weten

Wat nemen jullie niet mee:
· Horloge, gsm (of andere elektronica)
· Snoep (tenzij voor de hele groep)

Wij kijken er alvast naar uit, tot dan broeders van het Noorden!

Been, Giraf, Kapucijnaap, Pica



Gegroet beste hipsters!

Zijn jullie klaar om voor 13 dagen lang de beste hippie in jullie naar boven te halen? Wij in
elk geval al wel! We zijn weg vanaf 3 juli tot 16 juli. Iedereen wordt ‘s ochtends 3 juli
verwacht aan de BKL om te vertrekken met ons hippie busje richting onze kampplaats te
Opont. (De uren volgen nog.) Daar zullen wij de rest van de wereld proberen te bekeren tot
de flower power beweging! Voordat we onze bus op kunnen gaan moeten jullie wel een
aantal zaken mee hebben. Hier alles even op een rijtje:

Wat nemen Hippies mee?

- Voldoende kledij: voor goed en slecht weer

- Zwemkledij

- Toiletgerief

- Verkleedkleren voor hippie

- Witte t-shirt die kapot mag

- Zaklamp

- Gamel

- Drinkbus

- Klein rugzakje

- Slaapgerief (best matje)

- Versiering voor de shelter

- Kleine tentjes per patrouille (PL dit is jou verantwoordelijkheid)

- PERFECT UNIFORM!

- Identiteitskaart



Wat nemen hippies zeker niet mee:

- GSM (buiten PL voor op 2 daagse)

- Snoep (tenzij voor heel de groep)

- Andere elektronische apparaten

Op 16 juli mogen jullie ouders jullie komen halen op dit adres: Rue du Centre 4, 6852
Opont (Paliseul) (hier mogen de brieven ook naartoe gestuurd worden)

De kostprijs van het kamp is 160 euro te betalen op de kampbetaalavond. (info wordt
hiervoor nog doorgegeven).

Wij zitten alvast klaar in ons busje om te vertrekken

en hopen dat jullie allemaal meekomen! PEAS OUT!

Wasbeer, Stormvogel, Pumba



3 juli 2022, een groep jonge knapen
wordt foutief schuldig bevonden van een
misdaad en ze worden ter dood
veroordeeld. Voor hen zit er niets anders
op dan de gevangenis te ontsnappen nog
voor het te laat is. Maar dit zal niet
gemakkelijk zijn, aangezien deze
gevangenis er om bekend staat
ondoordringbaar te zijn. Van 3 tot 16 juli
zullen ze een plan moeten bedenken om
deze gevangenis, Rue du Centre 4, 6852 Opont (Paliseul), te ontsnappen,
alleen zo zullen ze het overleven.We spreken op 3 juli ‘s ochtends af aan de
bkl om de bus naar den bak te nemen (exacte uur volgt), ook het
afsluitingsuur wordt nog meegedeeld. De ontsnapping zal 160 euro kosten,
dit kan betaald worden op de kampbetalingsavond op 13 mei (als je hier niet
naar toe kan komen, kan je dat aan de leiding laten weten).

Wat hebben we nodig voor onze ontsnapping?

● Perfect uniform (= das (!!!), scouts t-shirt, rok/broek, trui,
bottinnen) aandoen bij vertrek.

● Pas
● Slaapzak en matje
● Kussen
● Pyjama
● Tandenborstel en tandpasta
● Zeep en shampoo (neutrale pH, zoals ecover, we wassen ons in de

rivier)
● Handdoek en washandje
● Haar borstel en rekkertjes
● Zaklamp en (eventueel) nachtlampje
● Speelschoenen
● Speelkledij (T-shirts, truien, broeken lang/kort,…) + ondergoed
● Regenjas
● Zwemgerief
● Petje, hoedje, zonnebril tegen de zon
● Zonnecrème en aftersun
● Muggenspray
● 3 keukenhanddoeken



● Themakleren
● Briefpapier, pen, postzegels en enveloppen met adres op
● Medicatie indien nodig
● Drinkbus
● Kleine rugzak

Wat heb je echt niet nodig?

● Horloge, GSM of andere elektronica
● Snoep, tenzij voor de hele groep
● Kleren die niet vuil mogen worden

Het systeem maakte een fout, het is tijd om gerechtigheid in onze handen te
nemen. We zullen alles moeten geven om vrij te komen, maar onze vrijheid
en onschuld is wat hier van belang is.

Wij kijken er ongelooflijk naar uit, wij hopen op een massale opkomst van
jullie!

Groetjes van jullie mede-gedetineerden,

Snowie Saki Conejo















Joooow jins

Zoals jullie weten trekken wij op kamp naar Kroatië, hieronder wat meer
praktische info. Het kamp zal doorgaan van vrijdag 15 juli tot en met
zondag 31 juli, zet het in jullie agenda’s!

Vertrek:

We spreken af 15 juli om op de VKL om met de busjes richting Kroatië te
bollen, het vertrekuur volgt nog maar wat zeker is, is dat het heel vroeg
zal zijn!!

Ik hoor jullie al denken “wa pakte zoal mee op een jinkamp?”, awel
speciaal daarvoor nog is voor jullie allerlaatste keer een lijstje met
benodigdheden.:

- Identiteitskaart

- Europese ziekteverzekeringkaart

- Vergunning om naar het buitenland te mogen indien je bij de start
van het kamp nog geen 18 jaar bent



- Zakgeld om bv souvenirs te kopen, als je dit cash meeneemt kan je
best op voorhand Kroatische Kuna aanvragen bij de bank

- Tent (geen gooitent maar een tent die compact is om mee te nemen,
wij laten nog weten per hoeveel personen jullie best een tent regelen)

- Kleren ( er zullen mogelijkheden zijn om op campings kleren met de
hand te wassen)

- Handdoek

- Badsloefen/ slippers

- Zonnebril

- Zonnecrème

- Hoofddeksel

- Tandenborstel

- Schoenen( altijd handig), ook deftige wandelschoenen

- Regenjas

- Leuke gezelschapspelletjes, boek kaarten,...

- Trekrugzakje

- UNIFORM!!

- JINTRUI!

- Prakstoel (indien er plek genoeg is in de busjes)

Jullie ouders zullen meer info krijgen over het kamp en kunnen jullie
komen inschrijven tijdens de kampbetaalavond. Deze gaat door op
vrijdag 13 mei, wij zullen dan een infomoment houden om 20u00
voor al de ouders, hierover zal ook nog een mail worden gestuurd. De
prijs van het kamp bedraagt 275 euro + 50 euro buffer.



Wij kijken er al heel erg hard naar uit, hopelijk jullie ook!

Groetjes,

agame, jako, wouw, kauw, djiggetai

Hieronder nog even enkele zinnetjes die je al kan oefenen voor in
Kroatië:

- Excuseer, waar is het toilet?: Oprostite, gdje je toalet?
- Wij komen uit België: Mi smo iz Belgije.
- Voor mij een cola alstublieft: Kolu za mene molim
- Ik bied 10 kuna voor die souvenir Ponudit ću 10 kuna za taj

suvenir
- Ik begrijp u niet, kunt u dat herhalen? Ne razumijem te, možeš li to

ponoviti?
- spreekt u Engels? GovoriŠ li engleski?
- Nee dieje kleine met zijn bruin haar is geen lid, maar leiding...

Ne, tvoj mali sa smeđom kosom nije član, nego vodstvo...



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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