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EETAVOND
JINS

In maart reizen we samen met
de Jins naar Italië en genieten

we van een leuke Italiaanse
eetavond. Meer informatie

vindt u op onze sociale media

SCOUTSBAL
CHINEES

NIEUWJAAR
Op 19 maart nemen wij

iedereen mee naar verre
oorden tijdens ons Chinees

Nieuwjaar scoutsbal. Meer info
op onze sociale media

Maart



 

 

 

Beste ouders en leden,  

  

De maand februari is voorbij gevlogen, de winter is stilaan aan zijn einde en we konden al genieten 

van het eerste lentezonnetje. 

  

Maart belooft een drukke maand te worden, hieronder vindt u de planning even terug:  

  

Het weekend van 11-13 maart is onze leiding op kampvoorbereidingsweekend om een leuk kamp 

voor al onze leden in elkaar te steken. We kunnen hier nog niet veel over vertellen, maar dat het 

weer een gigaleuk kamp zal worden, dat staat vast!  

  

Een week later, 19 maart, vindt ons jaarlijkse scoutsbal plaats. Door de COVID-pandemie hebben we 

dit even moeten uitstellen. We zijn blij jullie te kunnen vertellen dat het nu eindelijk mag doorgaan 

en dit zonder mondmaskers en CST! Wij verwelkomen jullie op 19 maart vanaf 21u aan onze lokalen 

aan de BKL. Wie voor 23u arriveert krijgt een gratis glaasje cava van de groepsleiding ;-).  

  

26 maart is het de Italiaanse eetavond van onze jins waar zij centjes zullen inzamelen om hun kamp 

te sponsoren. Allen aanwezig!  

  

En dan sluiten we af met een belangrijk weetje; volgende week komen de kampdata online!  

  

Een stevige linker,  

Kundig Schrijverken – Parmantige Papegaai – Geliefde Barry en Beschermende Spreeuw 



 

 

 

5 maart 14u-17u @bkl: Quizz  

Hopelijk hebben jullie wat tijd gehad om tijdschriften en schoolboeken te lezen en te 

studeren. Want vandaag organiseren we de grote kapoenen bevertjes quiz! Dat de beste 

mogen winnen :)  

Vieruurtje: Julian 

12 maart: geen vergadering 

Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering, omdat de leiding op kamp 

voorbereidingsweekend vertrekt om voor jullie een KEI leuke kamp te organiseren!  

Wij zien jullie graag terug volgende week! 

19 maart: 14-17u @bkl: samen spelen is samen delen  

Vandaag gaan we ons keihard amuseren! We gaan onze groep dubbel zo groot 

maken, want we gaan vandaag samen met de kapoenen reddertjes ravotten aan de bkl.  

Vieruurtje: Luca (alleen voor de bevertjes)  

26 maart: 14u-17u @bkl: gekke vergadering 

Vandaag doen we een lekker gek! Je mag voor één keer eens je uniform in je kast 

laten liggen. Vandaag maakt het allemaal niet uit! Je komt in wat je wilt (als superheld, 

prinses, draak, aardbei,...) 

Vieruurtje: Lejon 

2 april: paasbrunch: 11-13u @bkl 

Vandaag gaan we gezellig paasbrunchen met z’n allen op de scouts om de 

paasvakantie goed in te zetten!  

We Verwachten jullie om 11u aan de lokalen. 

Breng Allemaal 3€ mee aub. 

Groetjes, 

Seriema, Leister, Pinguïn & Kunec



 

 

5 maart: 14u-17u @bkl: wat waar hoe vergadering 

Hello kapoenen 

Tijd om de oldschool pleinspelletjes een speciale twist te geven op onze “wat waar hoe- 

vergadering” 

Ben je benieuwd wat dit betekent? Kom dan zeker een kijkje nemen 

4-uurtje: Leni  

12 maart: geen vergadering 

Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering, omdat de leiding op 

kampvoorbereidingsweekend vertrekt om jullie superduper leuke kamp voor te bereiden. 

Wij zien  jullie graag terug volgende week! 

19 maart: 14-17u @bkl: samen spelen is samen delen 

Vandaag vergroten we de groep, we gaan namelijk samen met de kapoenen bevertjes. Op 

deze manier leren we hen ook wat beter kennen ;)). We gaan ons rot amuseren!!  

vieruurtje: mirthe (allen voor de reddertjes)  

26 maart: 14u-17u @bkl: bosspel 

Vandaag gaan we het bos van Ranst onveilig maken met een groot bosspel 

tot dan! 

vieruurtje: leiding 

2 april: paasbrunch: 11-13u @bkl 

Vandaag gaan we gezellig paasbrunchen met z’n allen op de scouts om de paasvakantie 

goed in te zetten 

We verwachten jullie om 11u aan de lokalen. 

Breng allemaal 3€ mee aub. 



 

PS: Kom verkleed als paashaas! 

xoxo de leiding 

Dit was het alweer voor de maand maart spijtig genoeg… 

Tot volgende maand, met nog meer leuke vergaderingen en nog meer zon! 

KOUNELI - PANDA - MAKI  - NEUSHOORN 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dag. Dit wordt weer is een knalmaand vol met leuke vergaderingen. Dus laten we er 

maar meteen invliegen!!! 

 

Zwerfvuilopruimactie - Zaterdag 5 maart  

Omdat wij trotse Ranstenaren zijn willen wij natuurlijk ons dorp zo proper mogelijk 

houden. Daarom gaan wij er voor zorgen dat de straten van ranst er weer super 

proper uitzien!! 

Alix pak jij het 4-uurtje mee 

Zaterdag 12 maart is er spijtig genoeg geen vergadering. Maar dat is omdat wij jullie 

kamp gaan voorbereiden!!!!!!!! 

 

Dozen vergadering – Zaterdag 19 maart 

Spaar maar zeker al wat dozen op want we gaan 19 maart de grootste toren van 

dozen maken die ooit bestaan heeft. Daarna gaan we er nog allemaal andere leuke 

dingen met doen. 

Noor pak jij het 4-uurtje mee 

Schattentocht – Zaterdag 26 maart 

Een paar dagen geleden hebben wij een schatkaart gevonden die ons naar een 

grote schat gaan brengen. Maar we hebben jullie hulp nodig om de kaart volledig te 

ontcijferen en de schat te vinden!! 

Myrthe pak jij het 4-uurtje mee 

 

 



 

 

 

Dag welpen, de maand maart is aangebroken en binnenkort nemen we met z’n allen 
afscheid van de winter. Tijd dus voor een maand vol plezier én hopelijk veel zon! 

  

12 maart / GEEN VERGADERING 

Dit weekend zullen jullie het even zonder de 
leiding moeten doen… Maar niet getreurd! 
Wij maken van dit weekend gebruik om het 
grootkamp van deze zomer in mekaar te 
steken en er voor te zorgen dat het een 
bangelijk kamp wordt, tot volgende week! 

  

  

19 maart / klakkebuizenvergadering / 14u-
17u / BKL 

Na wat uitstel, zijn we er dan toch met een 
ware scoutsklassieker: 
klakkebuizenvergadering! Je mag een 
zelfgemaakt klakkebuis meenemen (om ter 
coolst) en vergeet zeker geen bescherming 
voor de ogen (zonnebril, skibril, …). Moest je 
thuis nog een tijdschrift hebben liggen, mag 
je dit ook altijd meenemen zodat we 
voldoende munitie hebben! 

  

26 maart / verrassingsvergadering / 14u-17u / BKL 

??????????????????? Wie ni komt, wie ni weet… ?????????????????????? 

  

2 april / brainiac / 14u-17u / BKL 

Tijd om de Einstein in onszelf naar boven te 
brengen, vandaag is het brainiac vergadering! 
Wil je lopen op water, een bom(metje) zien 
ontploffen, enz. kom dan zeker af! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

05/03: zwerfvuilactie 14-17h @BKL 

Deze zaterdag gaan we ons steentje bijdragen door een grote kuis te houden in de 

straten van Ranst-city.  

We gaan op pad met onze vuilprikker om zo veel mogelijk vuil te verzamelen als we 

kunnen! 

4-uurtje: Tijl 

12/03: GEEN VERGADERING 

Vandaag is het spijtig genoeg geen vergadering!!! :( 

19/03: dorpsspel 14-17h @BKL 

 

Vandaag is het jullie kans om het prachtige Ranst en haar typerende inwoners eens te 

leren kennen terwijl we een spel spelen in haar bruisende centrum. 

 

4-uurtje: Jona 

 

 

26/03: vrouwenvergadering 14-17h @BKL 

 

Haal jullie mooiste kleedje en hoogste hakken maar uit de kast, want vandaag is het 

jullie kans om te shinen als Rihanna!  

 

4-uurtje: Seb 

 

02/04: dauwtocht …-...h @BKL 

 

Deze vergadering is er eentje die je  

(uiteraard net als alle andere, maar deze toch in het bijzonder) zeker niet wilt missen!  

 

We gaan nog eens op een echte dauwtocht!  

Zoals de naam het zelf zegt gaan we een stevige ochtendwandeling maken op het 

moment dat we dauw nog kunnen voelen. 

 

Uiteraard hoort daar een woudloperskeuken bij.  

Vergeet dus zeker niet jullie gamel mee te nemen.;) 

 

Been , Giraf , Kapucijnaap , Pica
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Een stevige linker van jullie leiding!!! 

  

Wasbeer 

Stormvogel 

  

  

  

  

Pumba 



 

 

 

12 maart 2022: kampvoorbereidingsweekend 

 

Dit weekend gaat de leiding op weekend om jullie super leuk kamp voor te bereiden. het is 

dus ook geen vergadering dan :(( 

 

19 maart 2022: boerenvergadering 2-5 @bkl 

 

Vandaag gaan we de echte boer in ons naar boven halen. Verkleden mag zeker en dan 

zulde dan zien wa we gaan doen! kom dus zeker af. 

 

4utje: lars 

 

26 maart 2022: techniekenvergadering 2-5 @bkl 

 

Aangezien we bijna op paaskamp gaan en het grootkamp ook, moeten we natuurlijk kunnen 

sjorren. daarom gaan we nu deze skills wat bijwerken en oefenen!!  

Komt zeker naar de scouts als ge kans wilt maken op de beste sjelter op kamp. 

 

4utje: felix 

 

30 maart 2022: container inladen @bkl 

Opgelet!! dit is een woensdag, we gaan vandaag de container inladen zodat we zeker 

genoeg materiaal kunnen meenemen op kamp. De uren hiervoor volgen nog! 

 

 

 

snowie    conejo   saki   



 

 

  

21 traam: neeg gniredagrev!!!! 

  

Gaadnav si teh remmaj geoneg neeg gniredagrev. Ed gnidiel tkertrev kjileman po 

dnekeewsgnidierebroovpmak mo teh tseem CIPE pmak tioo roov et nediereb!!! 

  

4uurtje: kato 

  

  

91 traam: sresnops nekeoz                2-5 @VKL 

  

An nee ejkeew tsur nekkertrev ew gaadvan po thcot po keoz raan sresnops. Ex 

nethcawrev eilluj laamella yem ed steif naa ed LKV. 

  

4uurtje: Paulina 

  

  

62 traam: nekkaztev gniredagrev      2-5 @BKL 

  

Gaadnav si teh nekkaztev gniredagrev ne ew netew laamella taw tad bneketeb, eoh 

regittev eoh regitterp. Sud meen laamella evreser nerelk ne nee keoddnah eem. 

  

4uurtje: Katrien 

  

  

2 lirpa: etskrets krewten         2-5 @VKL 

  

Gaadnav naag ew snee netset eoh krets eilluj krewten feiceffe si. Ew nethcawrev 

eilluj mo 2 ruu naa ed LKV. 

  

4uurtje: Maya 

  

  

Tid saw teh la reew roov ed dnaam tram…. Raam tein druerteg tnaw ki lirpa naats re 

reew keg ekuel negniredagrev po ed gninnalp!!!! 

  

Kusjes van jullie leiding 

  

Zeehond – Timca – Steen – Snowi



 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 



 

 

 



 

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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