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AVOND
VERGADERINGEN

Vanaf 21 mei zullen er opnieuw
avondvergaderingen gehouden

worden. Zo krijgen de oudere
leden en de leiding de kans om te

werken voor hun examens. Hou
daarom zeker de uren bij de
vergaderingen in de gaten

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

Mei







Zaterdag 7 mei: 14-17u @bkl

Vandaag is het tijd voor enkele klassiekers met een twist, want we spelen
ALLES INT GROOT! Dat betekent honderd keer zoveel plezier… Tot dan!

vieruurtje: victor verreyken

zaterdag 14 mei: 14-17u @bkl

Deze vergadering komen de jins met jullie een vergadering doen om al wat oefenen om volgend
jaar leiding te geven…   Niet getreurd, die zijn ook leuk! ;)) Komen is de boodschap dus…

vieruurtje: toon

zaterdag 21 mei: 18-20u @bkl

liefste kapoenen, breng allemaal het zonnetje mee vandaag, want het is
tijd voor een vergadering vol waterspelletjes! Als jullie thuis nog leuke waterpistools hebben,
breng deze dan zeker mee!

Let op vanaf vandaag zijn de vergaderingen terug ‘s avonds!!

vieruurtje: yaro

zaterdag 28 mei: 18-20u @bkl pisquiz

Tijd voor een oude gouwe, vandaag komen jullie best met getrainde
blaasspieren, want het is nog eens het perfecte moment voor een
goeie pisquiz. Hopelijk doen de vragen een lampje branden :))

vieruurtje: Renee

groetjes de leiding XOXO, tot volgende maand!!













7 Mei 14-17u @BKL

Vandaag is het techniekenvergadering!! Zeker allemaal
aanwezig zijn, want we gaan leren sjorren, wat jullie op
kamp ook allemaal onder de knie moeten hebben!!

4 uurtje: Lùiz

14 Mei 14-17u @BKL

Vandaag is het jinstage!! De super mega leuke jins komen
een dagje oefenen om leiding te geven! Dit willen jullie niet
missen!!

4 uurtje: Lars

21 Mei 19-21u @BKL

Vandaag spelen we highlandgames!!! Begin dus al maar te
trainen zodat jullie helemaal voorbereid zijn voor de
vergadering! Vergeet jullie ook niet te verkleden als echte
highlanders

4 uurtje: Zitan



28 Mei 19-21u @BKL

Vandaag is het dikzakkenvergadering!! Steek jullie truien
zo vol mogelijk met kussens en kom zo dik als je kan!!

4 uurtje: Lucas

4 Juni 19-21u @BKL

Het is dozenvergadering, neem dus alle kartonnen dozen
die je thuis kan vinden of bij buren, familie of vrienden mee
zodat we genoeg dozen hebben om mee te spelen!!

Tot volgende maand!!

Groetjessssss :)))

Been - Pica - Kapucijnaap - Giraf



Jowkes jong-gidsen! Klaar voor een fantastische maand mei? Wij wel!

07/05 Grietenvergadering  14u-17u

Zeker komen voor deze geweldige vergadering!

14/05 JINS 14u-17u

Vandaag hebben de jins voor ons een spel voorzien. Het wordt hoe dan ook kei leuk dus zie
da ge er bent!

4utje: Kato

21/05 Patrouillevergadering

Vandaag hebben jullie patrouillevergadering om geld te verzamelen voor ons kamp dus
goed verkopen he!

28/05 Welnessvergadering 19u-21u

De examens komen dichter en dichter dus we gaan ons nog 1 keer helemaal ontspannen en
genieten van een welness.

4utje: Manon

04/06 Laddercompetitie 19u-21u

Vandaag doen we laddercompetitie zie da ge er bent of ge staat onderaan de ladder!

4utje: Linde

Leiding out!



Helloooo jong-verkenners, laten we eens kijken wat de maand mei in petto heeft voor ons!

7 mei 2-5 @BKL
Vandaag gaan we strijden voor de hoogste plaats, de bovenste trap. Ja jullie lezen het goed,
het is laddercompetitie! ZIe maar dat jullie goed uitgeslapen zijn want het wordt een hevige
strijd!
4-uurtje: Simon

14 mei 2-5 @BKL
Vandaag laten wij het leiding geven over aan de jins. Zij gaan een kei leuk spel in elkaar
steken. Zeker komen!
4-uurtje: Thomas

21 mei 7-9 @BKL
!!!LET OP: vanaf vandaag beginnen de avondvergadering aangezien de leiding examens
heeft en jullie binnenkort ook.
Vandaag spelen we WIE WAT WAAR? We gaan Ranst dus onveilig maken. Kom dus zeker
allemaal met de fiets!
4-uurtje: Liam

28 mei 7-9 @BKL
Tijd om de Einstein in onszelf naar boven te brengen, vandaag is het brainiac vergadering!
Wil je lopen op water, gekke proeven doen, enz. kom dan zeker af!

4-uurtje: Bastiaan

4 juni 7-9 @BKL
Vandaag gaan we nog eens goed vettig doen. Het is vetzakkenvergadering. Allemaal
komen!! Pak zeker ook slechte kleren mee!

4-uurtje: Vik

Dit was het alweer voor mei. Doei!

SAKI-CONEJO-SNOWIE



14 mei, 14u-17u @vkl

Omdat jullie vorige week zo hard hebben gewerkt voor de quiz hebben jullie een beetje
ontspanning verdient. Daarom gaan we wat uitrusten met een gezichtsmaskertje en ons
bezig houden met bandjes te knutselen.

Kan jij een 4-uurtje meenemen Kato?

21 mei, 19u-21u @vkl

Vandaag gaan we zien wie het meest sportieve is in de groep, we spelen namelijk
laddercompetitie! Smeer jullie benen al maar in want het wordt een stevige

Zorg jij voor een 4-uurtje Katrien?

28 mei, 19u-21u @vkl

Vandaag gaan rond cruisen in Ranst met alles wat rolt. Neem allemaal een skateboard,
longbaord, step, rollerskates, … mee.

4-uurtje: Paulina



4 juni, 19u-21u @vkl

Deze vergadering doen we alles in het GROOT. Alles wordt dus ook MEGA leuk!

Neem jij een 4-uurtje mee Lotte?

Dit was het voor de maand mei!!!
xoxo

Snowy, Timca, Zeehond, Steen





Hey Maxi’s, eerst en vooral nog is een dikke proficiat voor de knaller van een eetavond!!
Bekijk het siegje goed want er zijn hier en daar wat aanpassingen

30 april: 14u-17u @vkl, 4-uurtje: Paulien

Vandaag doen we nog eens een goei dorpsspel, maar niet zomaar één. Iets met kleine
zakjes, louche figuren en veel geld. Tot zaterdag!

7 mei: 14u-17u @vkl, 4-uurtje: Jolien

Wat is er beter dan een goed risk spel? Inderdaad, niks. We zien jullie dan!

14 mei: 14u-17u @bkl, 4-uurtje: Myrthe

Allemaal afkomen om uw tennisbalwerpskills te laten zien tijdens het schildenspel. Tot dan!

21 mei: 20u-22u

Vanaf nu starten de vondvergaderingen omdat iedereen goed is aan het blokken voor de
examens. We gaan even ontspannen op de kermis. Zie dus dat je zeker wat geld bij hebt en
kom met de fiets. Doei

28 mei: 20u-22u @vkl

“Zie ginds komt het vleiguitg uit Afrika weer aan.

Hij brengt ons de Fennek, ik zie hem al staan.

Hoe huppelt hij vrolijk de scouts weer terug op.

Hoe zwaaien de Maxi’s hem ‘welkom terug’!”

Houd jullie dansbenen maar al klaar wat het belooft een goeike te worden!

4 juni: 20u-22u @vkl, 4-uurtje:Nina

Doe maar een schietgebedje, zoek een klavertje 4, vermijd zwarte katten, eet veel
gelukskoekjes,... deze week want het geluk zul je nodig hebben tijdens onze casino! Bye

XOXO jullie liefste leiding!



07/05 13-17 @BKL: Schildenspel
Vandaag doen we schildenspel. We verwachten jullie om 13u voor de start van de opbouw
van dit spellement. Kom maar af want het wordt gestoord!!!!!

4-uurtje: Mirthe

14/05 13-17 @BKL: Zelfstandige stage
Deze zaterdag zijn jullie zelf leiding en horen jullie een spel in elkaar te steken voor een van
de jongere takken. Spreek op voorhand al eens af met uw team voor deze dag om de
vergadering voor te bereiden (staat in onze groep). Laat ook zeker aan de leiding van de tak
weten wat jullie gaan doen! Veel succes jins!

4-uurtje: Maat niemand he

21/05 06-08 @BKL: Dauwtocht
Ochtendstond heeft goud in de mond, dat is de filosofie van vandaag. Kom dat zien! Leiding
voorziet ontbijt.

28/05 19-21 @BKL: Homo universalis
Wie van jullie is een volmaakte alleskunner? Dat testen we vandaag!

4-uurtje: Seppe

04/06 19-21 @BKL: NERF vergadering
It’s nerf or nothing! Neem uw beste nerf geweren mee om uw skills met het pistool te tonen.

4-uurtje: Sten

Stevige Linker

Djiggetai Agame Wouw Kauw Jako



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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