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Op donderdag 11 november
bent u vanaf 13u welkom om te
komen supporteren tijdens de

voetbalwedstrijden tegen Chiro
Toreke ten voordele van 11.11.11

BELOFTE
WEEKEND

Enkele van onze groepen
gaan deze maand op

belofteweekend. Meer info
vindt u bij de specifieke tak.

November



 
 

Beste ouders, leden en sympathisanten 

 

 

Onze overgang was een knaller van formaat! De leden leken zich goed te amuseren en voor 

onze leiding was het een leuke ervaring om opnieuw kennis te maken met de leden. 

 

Ook dit jaar organiseren we opnieuw naar goede gewoonte een marsepeinverkoop! Een 

jaarlijkse traditie waar wij jullie heerlijke marsepein aanbieden voor slechts zes euro. De 

naverkoop is nog volop aan de gang, bij bestellen kan nog steeds! Aarzel dus niet om nog 

een voorraad in te slaan door een blokje te kopen bij één van onze leden of door een mailtje 

te sturen naar marsepein.scoutsranst@gmail.com 

 

Vervolgens nog even de activiteit van deze maand op een rijtje: 

 

5-6-7 november is het ons belofteweekend! We zijn enorm blij dat dit weer mag doorgaan. U 

ontvangt nog meer informatie van de takleiding.  

 

 

En nog meer goed nieuws! Ook onze jaarlijkse voetbalwedstrijd tegen de Chiro, ten voordele 

van 11.11.11., mag weer doorgaan! Kom op 11 november naar onze scouts om onze papa’s 

en leiding naar de overwinning te schreeuwen! Die beker is van ons!!! 

 

Dit was het voor de maand november. 

 

We houden u verder op de hoogte via onze site en sociale media. Bij vragen kan u altijd een 

mailtje sturen naar grl.scoutsranst@gmail.com 

 

 

 

Een stevige linker,  

 

Geliefde Barry - Kundig Schrijverken - Parmantige Papegaai en Beschermende Spreeuw 
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 Hey lieve kapoenen!!  😊                                                                                                                                        

De maand oktober is super snel voorbij gevlogen maar niet getreurd want de maand 
november staat al voor de deur! Zijn jullie benieuwd wat we allemaal gaan doen? Lees 
dan zeker verder! 

  

5-6-7 november: belofteweekend 

We beginnen de maand november goed, want wij gaan op 
belofteweekend!!! JOEPIE!   Jullie ouders hebben een mail gekregen 
met meer info. Wij hebben er al veel zin in! Hopelijk jullie ook… 

  

13 november: dikzakkenvergadering 

Vandaag is het dikzakkenvergadering. Kom dus allemaal zo dik mogelijk!   

Waar? Aan de BKL 😊 

Wanneer? Van 2 tot 5 

4-uurtje: Gust 

  

20 november: springkastelenvergadering 

Vandaag gaan we op verplaatsing. Jullie mama’s en papa’s mogen jullie deze week dus 
niet afzetten op de bkl, maar aan de moervelden. We gaan hier namelijk een hele 
namiddag lang op springkastelen springen. Joepieee!!! Zorg dus zeker dat je er bent! 

Waar? Aan de moervelden 

Wanneer? Uren volgen nog 

4-uurtje: Liv 



 

27 november: 1 tegen allen 

Het is weeral tijd voor de laatste vergadering van november! Vandaag is het 1 tegen allen 
vergadering. Zorg dus dat jullie 
met zo veel mogelijk aanwezig 
zijn, dit speelt alleen maar in jullie 
voordeel! 😉 

Waar? BKL 

Wanneer? Van 2 tot 5 

4-uurtje: Billie 

  

4 december: Sinterklaas 

Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint… 

Ja ja lieve kapoenen, ik hoop dat jullie heel braaf zijn 
geweest dit jaar want vandaag komt de Sint langs op de 
scouts! Zorg dus zeker dat je erbij kan zijn!! 

Waar? BKL  

Wanneer? Van 2 tot 5  

 

Super veel groetjes van jullie allerliefste leiding!!! 

                                                       - xxx- 

  

  

 

Kunec            lijster                            seriema                          pinguïn



 
 

Het is weer zover, tijd voor een nieuwe maand vol leuke vergaderingen. 

Benieuwd waar er nu weer allemaal op de planning staat?? Lees dan zeker verder... 

5-7 november: belofteweekend 

Onze sleep-in is nog maar net achter de rug en het is al weer tijd om terug te 

vertrekken samen. Alle info over het weekend vinden jullie terug op de brief. 

13 november: vriendjesvergadering 

Vandaag mogen jullie allemaal een vriendje of vriendinnetje meebrengen, want 

iedereen weet hoe meer kapoenen, hoe meer vreugde! Wat we gaan doen is nog een 

verrassing, maar we verzekeren jullie dat het weer fantastisch plezant wordt! 

wanneer: 2-5 @BKL 

vieruurtje: Luay 

20 november: bosspel 

Vandaag trekken we met z’n allen naar het bos van ranst voor ons allereerste 

officiële bosspel. Zijn jullie benieuwd hoe dit er aan toe gaat? Kom dan zeker een 

kijkje nemen! 

wanneer: 2-5 @BKL 

vieruurtje: ward 

27 november: 1 tegen allen 

Vandaag moeten jullie proberen om  zoveel mogelijk opdrachten tot een goed einde 

te brengen om de leiding te verslaan op het einde van de vergadering? Als jullie hier 

in slagen verdienen jullie de titel van waardige kapoentjes, tot snel! 

wanneer: 2-5 @BKL 

vieruurtje: nathan 



 

4 december: sintvergadering 

Hij komt, hij komt… wie is er allemaal braaf geweest dit jaar en wordt beloond? Dat 

zullen we vandaag zien, want Sinterklaas komt op bezoek! Willen jullie ook graag iets 

krijgen van de Sint, kom dan zeker naar de vergadering 

wanneer: uren volgen nog , @BKL 

 

Dit was het al weer voor deze maand!  

tot snel groetjes jullie tofste leiding 

PANDA                  NEUSHOORN                 MAKI                   KOUNELI 



 

Jow, giiirls  
November is aangebroken, een nieuwe maand met knotsgekke, crazy geweldige, bangelijke 

vergaderingen e-ee-en een knaller van een weekend.  

 

5-7  november - Belofte weekend  

Het is alweer tijd voor een girls (en caracara) trip! Dus pak snel jullie zak en spring in jullie beste 

verkleedkleren, want we gaan er weer een dubbel en dik feestje van maken! *Whoop-whoop*

 Jullie krijgen dit weekend ook jullie nieuwe patrouilles te weten *spannend*.  

Meer info volgt via mail  

13 november – Op wieltjes van 14:00-17:00  

Vandaag doen we alles op wieltjes! Neem dus allemaal iets mee dat bolt zoals rollerblades, een 

skateboard, een waveboard, een penny board, rolschaatsen, een step, een eenwieler, een veel te 

kleine fiets…verras ons :)  

(liefst geen gewone fiets, dat is net niet gek genoeg voor deze vergadering)  

Hey Merel, zorg jij voor een snakje?  

20  november – Verrassing van 14:00-17:00 

Hu verrassing? Wat gaan wij dan doen? Amai ik ben benieuwd ze. Jij ook?   

Gewoon komen is de boodschap! ;)  

Van al die verrassing gaan we wel honger krijgen denk ik. Trix wil jij een vier-uurtje voor ons 

voorzien? 

  



 

27  november – Dikzakken van 14:00-17:00 

Kom zo dik als je kan naar de vergadering. Hoe dikker, hoe plezanter! Geloof mij! Zoek kleren die 

52417192 maten te groot zijn en steek deze volledig vol. Wij willen enkel bolletjes zien, geen 

kabouters.   

We zijn misschien al dik, maar niet dik genoeg! Yow Lopke, neem jij iets lekkers mee voor ons?  

  

4 december – Sintvergadering (uren volgen) 

 Staat jullie schoen al klaar? Die van mij wel ze! Vandaag komt de sint langs! yey! Ik hoop dat jullie 

allemaal braaf zijn geweest, want misschien heeft hij wel iets lekkers mee. Zeker komen is de 

boodschap! 



 

 



 

 

 

 

 

  

  



 

 



 

 



 



 

 

Jowjowjowwww jong gidseeeeeennnnn weer een nieuwe maand volop 

kei leuke vergaderingen! 

5-7 November 

Vandaag vertrekken we op belofteweekend! We verdelen de patrouilles 

en vertellen onze beloftes voor dit jaar. Kom dus zeker allemaal af dan 

maken we er samen een top weekend van! 

  

                                                                                                   

 11.11.11 

Vandaag is het tijd voor de eeuwen oude 

traditie die op 11 november wordt gespeeld: 

De voetbalmatch tussen de Scouts en de 

Chiro! Kom dus zeker allemaal supporteren 

dan kunne we de Chiro verslaan! 

  

 

13/11/2021  13u – 17u 

Vandaag gaan we de gidsen eens leren hoe ze 

schildenspel moeten spelen! (door ze gewoon kei hard 

af te maken!!!! 

  

                                                                                     

  

  

20/11/2021 uren volgen nog 

Vandaag is het VERRASSINSVERGADERING!!!!! 

Yeeeeyyyyy (nee geen technieken vergadering. Echt 

een verrassing) kom dus af als ge wilt weten wat we 

gaan doen! 



 

  

 27/11/2021 14u – 17u 

OMG Het is de Pumba zijn lievelingsvergadering!!!! 

Wat kan dat nu anders zijn dan 

KOOKVERGADERING!!! We gaan eens lekker koken 

en goed eten! Tot dan! 

  

4/12/2021 uren volgen nog! 

ZIE GINDS KOMT DE STOOMBOOT UIT 

SPANJE WEER AAN….. 

Vandaag gaan we kijken of jullie wel braaf 

zijn geweest??? (en we gaan misschien 

ook een beetje snoepen hihihi) 

Dat was het weeral voor deze maand! Tot 

de volgende!! 

 

 

 

 

 + +

 

 

 

=



 
 

5-6-7 november: belofteweekend 

Zoals in het vorige siegje al stond gaan we dus uiteraard op belofte weekend. hierna kunnen 

jullie jezelf allemaal een volwaardige jongverkenner noemen!!  

info hierover volgt nog verder in de aankomende weekendbrief 

 

 

 

woensdag 10 november: 11-11-11 vergadering  14u-17u @bkl 

jawel ge hebt het juist gelezen het is deze week vergadering op woensdag!. nu denkt ge 

misschien huh?? wa gaan wij doen op “NE WOENSDAG??” 

awel we gaan een tribune sjorren om de supporters van de match te voorzien van een goeie 

plek om te kijken hoe snowi ga scoren.  

 
zaterdag 13 november: vrouwen vergadering 14u-17u  @bkl 

We gaan is ne keer zien hoe da is om een vrouw te zijn 

eeh! kom verkleed als vrouw en ge zult wel zien wat er 

volgt 

4utje: fenne     

 

 

 

 

zaterdag 20 november: springkastelen vergadering @bkl 

De gemeente van ranst heeft allemaal 

springkastelen gefixt en wij gaan daar dus 

ook gewoon kei hard van meegenieten. kom 

zeker met de fiets!! 

De uren hiervoor gaan nog volgen. 

4utje: jef 

 

 

 

 

 

 

 



 

zaterdag 27 november: 14u-17u @bkl 

JOOOWWW vandaag kunde maar beter zien da ge er bent want we gaan iets crazy doen!! 

Mannevergadering, 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!! 

4utje: lukas   

 

 

 

zaterdag 4 december: sintvergadering @bkl 

 

JAJAJA tis weer die tijd van het jaar, den heilige komt ons een bezoekje brengen. Als jullie 

braaf zijn geweest krijgen jullie misschien wel iets lekkerssss. 

De uren voor vandaag komen nog aangezien de sint niet bij iedereen tegelijk kan zijn ;)) 

 



 

 



 

 

 

 



 
 

 

 

 

Kijk whatsapp he brokes 



 

 



 



 
 

 



 

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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