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KENNISMAKING
MET LEIDING
Naast een nieuw jaarthema

werden er ook nieuwe
leidingsgroepen gevormd. Leer de
leiding beter kennen in dit siegje

en op het kennismakingsweekend
van 8 - 10 oktober

NIEUW
JAARTHEMA

Een nieuw scoutsjaar betekent
ook een nieuw jaarthema.

"Dromenland in zicht" belooft
een jaar vol fantasie, dromen

en geweldige activiteiten!

Oktober



Beste ouders, leden en sympathisanten

Onze overgang dit jaar was weer een knaller!!
Na bijna anderhalf jaar van corona kunnen wij met onze leidingsploeg er weer volle bak voor
gaan.

Wij zouden iedereen willen bedanken voor
alle hulp tijdens onze overgang.  Dankjewel
Vriendenkring voor de ontzettend lekkere
BBQ!  Dankjewel 2dehandshop om onze
leden van een uniform te voorzien!
Dankjewel Materiaalploeg om jullie nog
eens een jaar te willen smijten voor ons
materiaal!  Maar vooral een dikke D.A.N.K.U
aan onze leidingsploeg om het weer een
onvergetelijke overgang van te maken, met
een prachtige constructie, een top show en
alles daarrond.



Jippie! Het nieuwe jaar is eindelijk gestart!! Hopelijk hebben jullie er minstens

evenveel zin in als wij!! Voor de meeste zijn we nog onbekende, daarom willen we

ons toch al eens graag voorstellen.

Naam: Dartele Lijster

Verjaardag: 1 november

Lievelingseten: Thaise sla

Hobby’s: Scouts 😊

Deze superkracht zou ik willen hebben: onzichtbaarheid en gedachten lezen

Dit kan ik goed: kopstand

Hiervoor mag je me altijd wakker maken: een fris ijsje

Naam: Joviale Pinguïn

Verjaardag: 2 april

Lievelingseten: vol-au-vent

Hobby’s: scouts!!

Deze superkracht zou ik willen hebben: gedachten lezen

Dit kan ik goed: cake en taart maken

Hiervoor mag je me altijd wakker maken: om een K3 film te zien

Naam: Charmante Kunec

Verjaardag: 9 mei

Lievelingseten: hete bliksem

Hobby’s: scouts

Deze superkracht zou ik willen hebben: vliegen

Dit kan ik goed: alles 😉

Hiervoor mag je me altijd wakker maken: een pleinspelletje

Naam: Gedreven Seriema

Verjaardag: 10 april

Lievelingseten: hete bliksem 😊

Hobby’s: scouts & dansen

Deze superkracht zou ik willen hebben: teleporteren

Dit kan ik goed: K3 liedjes zingen

Hiervoor mag je me altijd wakker maken: voor een taart gebakken door Pinguïn



Nu vragen jullie jullie waarschijnlijk af wat voor leuke dingen we allemaal gaan doen

met zo’n fantastisch leuke leiding. Wij zijn zelf grote fan van verrassingen, maar

we zullen toch al verklappen wat we de komende weken gaan doen.

2 oktober: lokaal-versieren

We hebben een super cool lokaal, maar we vinden het een beetje saai aangekleed.

Daarom nodigen we jullie graag uit voor onze lokaalversiering.

Wij hebben al super leuke versiering klaarliggen, maar dit is niet voldoende… dus

als jullie vlaggetjes, toeters, glitters, ballonnen… hebben, mag je deze zeker

meenemen 😊

Waar?: aan de BKL natuurlijk 😊

Om hoe laat?: van 2 tot 5 in de namiddag

4-uurtje?:

8-9 oktober: sleep-in

Jeeeej! Onze eerste overnachting met onze geweldige kapoenen! Deze week is het

extra lang vergadering, want we blijven slapen in onze mooi versierde lokalen. We

spelen vrijdagavond een leuk spel, gaan slapen en kunnen zaterdag gewoon verder

spelen!!

Waar?: aan de BKL

Om hoe laat?: vrijdag om … uur in de avond tot en met zaterdag om 5 uur in de

namiddag.

Extra info?: die krijgen jullie mama’s en papa’s nog via mail



16 oktober: Marsepeinverkoop

Vandaag is het onze welgekende marsepeinverkoop! Hierbij gaan we in groepjes

marsepein verkopen van huis tot huis. Het is een leuke namiddag en we hopen dat

jullie er zullen zijn.

Waar?: aan de BKL

Om hoe laat?: van 2 tot 5 in de namiddag

4-uurtje?: een lekker stuk marsepein 😊

23 oktober: bosspel

Hopelijk ravotten jullie graag, want vandaag gaan we naar het bos! We gaan het

bos ontdekken en hier leuke dingen doen, dus doe jullie bottinnen maar al aan.

Waar?: we gaan naar het bos, maar jullie mama’s en papa’s mogen jullie afzetten

en terug komen halen aan de BKL

Om hoe laat?: van 2 tot 5 in de namiddag

4-uurtje?: Amélie Mortelmans

30 oktober: Halloween

Boe! Het is weer de tijd van het jaar om elkaar de stuipen op het lijf te jagen.

Haal jullie coolste Halloween-kostuum maar boven en kom zo griezelig mogelijk naar

de scouts.

Waar?: aan de BKL

Om hoe laat?: van 6 tot 8 in de avond

4-uurtje?: verrassing

Groetjes, de leiding Seriema Lijster

Kunec Pinguïn



Hellow!! Allerliefste kapoenen! Wat leuk dat het nieuwe scoutsjaar weer begint!

Hieronder vinden jullie de planning van deze maand.Wij hebben er alvast zin in!

Omdat we elkaar nog niet zo goed kennen zullen we ons eerst even voorstellen.

Pieppiep!! Ik ben Beminnelijke Kouneli (lees: konijn), en ben 19 lentes jong.

Dingen die mij blij maken zijn reizen, warm weer, de wet :)  en een goei

brunchke. Voor de rest mag je mij altijd wakker maken voor een stukje

chocolade. Ik heb super veel zin in mijn tweede jaartje leiding. Tot

snellekes! Dikke smakkerd! xxx

Koekkoek!!! Ik ben Honinggele Fleurige Panda, jullie nieuwe leiding Omg ;)) Mijn hobby’s zijn

scouts en shoppen hihi (pff ik moet echt leren minder online te winkelen lol) . Mijn geheime

talent is dat ik sneller kan lopen dan een Jaguar jaja… pas maar op ;) Ik

eet super graag SUSHI en studeer kleuteronderwijs in Antwerpen. Ik kijk

er enorm hard naar uit om jullie allemaal te leren kennen, we maken er een

onvergetelijk scoutsjaar van!! Kusjes Panda <3

Hallo hallo ik ben het dynamische maki een van jullie nieuwe top

leiding. Mijn hobby’s zijn scouts en zaalvoetbal. Mijn lievelingseten is echt wel hete

bliksem (wa een domme vraag!!!) en samen gaan wij er een TOPjaar van maken.

Groetjes Maki!!

Heyo!! Het grote, grijze en denkende olifant hier (っ◔◡◔)っ gedenkwaardige

neushoorn Ik ben dol op macaroni en slapen en ik breng het triestig nieuws dat ik

mee zal helpen jullie een top jaar te geven!



2/10/2021 (14-17 @bkl)

Vandaag gaan we het lokaal versieren dus haal jullie creatieve geest al maar boven. Vandaag
mogen jullie al jullie slingers, posters, stickers, foto’s en lichtjes bovenhalen om ons lokaal een
beetje mee aan te kleden

8- 9/10/2021 (14-17 @bkl)

SLEEPIN!!! WOW vandaag gaan we 1 nachtje op de scouts slapen. Er
volgt nog een brief met concrete info hierover via mail. Ook de prijs voor
deze sleep-in wordt nog meegedeeld.

Laat even weten of jij ook komt? Wij kijken er alvast naar uit!!

16/10/2021 (14-17 @bkl)

Hallooo kapoentjes! Vandaag trekken we naar het bos dus haal die stevige
bottines maar boven. We gaan een super leuk bosspel spelen!! Zijn jullie
ook zo benieuwd wie er gaat winnen?

4-uurtje: Aline

23/10/2021 (14-17 @bkl)

DIKZAKKEN VERGADERING!! Kom allemaal heel dik verkleed vandaag,
want vandaag is het tijd voor de allerdikste vergadering van het jaar

4-uurtje: Quinn

30/10/2021 (14-17 @bkl)

HALLOWEEN VERGADERING!!! Welkom op het griezelfeestje! Jullie
mogen allemaal een pompoen meenemen. Zijn jullie benieuwd naar wat we
gaan doen? Kom dan zeker een kijkje nemen 😊

4-uurtje: verrassing

Magische groetjes van jullie leukste leiding!!!!

KOUNELI – NEUSHOORN –  MAKI – PANDA









Beste rakkers, met veel plezier presenteren wij jullie de welpenleiding voor het
komende scoutsjaar. Aanschouw…

Dag heren, ik ben Chill. Ik werk als boswachter in het bos van Ranst, zodat jullie bosspel
kunnen spelen in het mooiste bos van België. Op zaterdagen houd ik mij het liefst bezig met
leiding te geven aan welpen om daarna thuis als avond eten hetenbliksem te eten.

Ik ben Bagheera, op een normale week zul je me meestal op de werf vinden.
Daarnaast ben ik een fanatiek padel speler en hou me bezig met het zorgen voor gekke
scouts vergaderingen

Rikki-tikki-tavi is de naam van jullie 3e leide, waarschijnlijk kennen jullie mij nog van vorig
jaar.  ik flans part-time de leukste vergaderingen in elkaar. Daarbuiten blader ik af en toe
door mijn cursussen. Mijn favoriete superheld is met uitstek spiderman. Croque-Monsieur
staat 7x in de week op mijn menu.

Kennismaking + lokaalversiering: 2 oktober, 14u-17u

Het jaar gaat van start!!! Is er een betere manier om
het jaar te starten dan elkaar eerst goed te leren
kennen? Deze vergadering spelen we allerlei spellen
om elkaar te leren kennen en doen we ook ons
intrede in het welpenlokaal. We gaan het lokaal
versieren, dus neem allemaal zoveel mogelijk
versiering mee om ons lokaal het mooiste te maken
van heel de scouts.

Kennismakingsweekend: 8-10 oktober

De data zijn al bekend, verdere info volgt nog met de weekendbrief.

Marsepeinverkoop: 16 oktober, 14u-17u

Vandaag stappen we door Ranst City en gaan we van deur tot deur marsepeinverkopen.
Probeer in grote getalen af te komen en oefen alvast wat verkooppraatjes in de spiegel thuis.



Highland games: 23 oktober, 14u-17u

Rol jullie spierballen maar al op, smeer jullie benen al in
en doe jullie mooiste rok/kilt aan, want vandaag gaan jullie
strijden in het Schotse hooggebergte van Ranst City.

Vriendjesvergadering + bosspel: 30 oktober, 14u-17u

Wat is er leuker dan een
bosspel op de scouts,
een bosspel op de
scouts met vrienden.
Iedereen mag en moet
;) een vriendje
meenemen om hem
kennis te laten maken
met het heerlijke leven
als scout.

Met vriendelijke groeten,
jullie enthousiaste leiding

Chill Rikki-tikki-tavi Bagheera













Jooowwwkeeeeessssss!!!!! Chocomelkbruine goedhartige Pumba hier!

Jaja dees jaar geef ik aan jullie leiding! Sommige kennen mij al van vorig

kamp. Dit is mijn 2e jaar leiding en ik heb er MEGA veel goesting in!!

Mijn hobby’s zijn SCOUTS natuurlijk en ik doe bossaball (zoek op als ge

da ni kent). Mijn lievelingseten is Rode kool gemaakt door de bomma. Ik

studeer voor leerkracht lager onderwijs en dan nog een talent van

mij…. Sleffers gooien ( ben ik echt goe in)

Allee we gaan er een top jaar van maken en ons kei hard amuseren!

Pumba out!

Heyhey jong- gidsen ik ben auroragroene schalkse wasbeer, jullie

nieuwe leiding. Yeheyyy!!!

Ik heb buiten scouts eigenlijk geen hobby’s… triestig i know.

Mijn lievelingseten is PASTAA KAAAASSS. Mijn geheime talent is

zwemmen met een zeemeerminnenstaart. XD Ik studeer

toegepaste psychologie in Antwerpen. Dit was het zo’n beetje.

Nu hebben jullie een beetje een idee wat ik zoal  doe in mijn

leven.

Ik kijk er echt heel hard naar uit om jullie allemaal te leren

kennen! We maken er een mega, fantastische topjaar van en tot

binnenkort!!!

Dikke kus Wasbeer

Whats up!

Ik ben fistick oranje dynamische stormvogel.

Ik ben super tof!

Ik ga handelsingenieur in de beleidsinformatica studeren aan de unif

van Antwerpen.

Ik skate, geef leiding en ga dit jaar beginnen met volleyballen.

Mijn lievelingseten is ramen.

Jow



2 oktober 14u – 17u Kennismakingsvergadering

We kennen elkaar nog niet zo goed dus daar gaan we aan werken. Kom allemaal af dan leren

we elkaar kennen en dan kunne we ons lokaal ook wat pimpen en versieren. Neem dus ook

allemaal versiering mee!

Jow Emma zou gij ons van een snackje kunnen voorzien?

8 – 10 oktober Kennismakingsweekend

Vandaag vertrekken we op kennismakingsweekend.

(JEEEEEEEEEEEEEJJJJJJJJJ). Jullie krijgen hier zeker en vast nog meer info over!

Weet al vast dat het een weekend wordt om niet te vergeten!

16 oktober 14 – 17u Marsepeinverkoop

Vandaag gaan we onze wel bekende marsepein verkopen! Kom dus allemaal zeker af want

dan kunnen we veel geld verdienen voor de scouts! Zoek de beste verkoper in jezelf zodat

we de meeste marsepein kunnen verkopen!



23 oktober 14u – 17u Alles in het groot – vergadering

VANDAAG IS ALLES IN HET GROOT WEETJE/ GROOT IS NIET klein.

Dus kom af!

30 oktober 14u – 17u Halloween vergadering

31 oktober is het Halloween dus we gaan ons een beetje voorbereiden. Neem

allemaal een pompoen mee en kom in uw engste verkleedkleren zodat we iedereen

kunnen laten schrikken!

5 – 7 Belofteweekend

WHAAAATTT NOG EEN WEEKEND?????? Jaaa zeker wel! Op dit weekend gaan we de

patrouilles verdelen en natuurlijk ook andere mega leuke dingen!! (meer info volgt nog)

Dit was het dan voor deze maand (oooohhhhhhh) MAAAAARRRRR…. Er komen gelukkige

nog veel toffe maanden aan! (JEEEEEEEEEEEEEJJJJJJJ)

Jong – gidsen leiding out!

Pumba Wasbeer Stormvogel

















YUUUUUU Jins! Chance da de scouts weer kan beginnen, of niiiiiii?
Hier dan de dinges he:

Even Voorstellen:

Jow ik ben de jako. Ik doe mijn laatste jaar handelsingenieur in Leuven, volgend
jaar ga ik werken (geld stacken)! De jongens zullen mij misschien kennen, ik ben
verkennerleiding van hen geweest. De meisjes kennen waarschijnlijk mijn zus
Marie. Mijn hobby’s zijn scouts en meer valt er over mij niet te vertellen. Ik kijk uit
naar een heel plezant jaar met een waanzinnig goei kamp!

Juu jinss, ik ben Emiel. Dees is mijn 5de jaar leiding en net zoals de
Jako studeer ik mijn laatste jaar handelsingenieur maar dan in
Antwerpen. Mijn hobby’s zijn scouts, voetballen en rusten in mijne
zetel. Dit wordt en een bangelijk jaar!!

jow rare kids joske hier, veel moet ik nimeer vertellen denk ik maar den deze ga wel
beginnen werken als dakwerker. mijn hobby’s zijn doelpunten maken op de voetbal
en gewoon wa haken in de magge da ist eigenlijk zowa. ik ben er zeker van dat
dees jaar ni normaal leuk ga zijn jaja nog leuker dan vorig jaar! xxx ly

Jow gasten, ik ben Alec. Dit is mijn 4de jaar leiding. Ik heb één
jaar jong-gidsen en twee jaar gidsen gegeven. Dus de meisjes
kennen mij al en sommige van de jongens ook wel denk ik. Ik
studeer communicatie-ontwerp in Antwerpen. Voor de rest
voetbal ik graag en ik kan goed tekenen. Ik heb echt keiveel
zin in dit jaar, het gaat ne knaller van formaat worden!!

Ewa brokes, ik denk dat iedereen mij wel al goed genoeg kent van de
vorige jaren. Ik was jullie namelijk nog net niet beu genoeg na vorig jaar..
en daarom wil ik er nog graag een super chill scoutsjaar van maken en
afsluiten met een bangelijk kamp!!!



Zaterdag 25 september 14:00-17:00 @BKL: Overgang
Ne schonen overgang zoals gewoonlijk! Allemaal daar om nog eens van het parcours te
genieten!

Zaterdag 3 oktober: Begin leefweek
Uren volgen nog via mail voor de leefweek

8-10 oktober: Kennismakingsweekend
Aansluitend aan onze leefweek gaan we
direct op kennismakingsweekend om
elkaar nog beter te leren kennen! De brief
krijg je mee op de overgang.

Zaterdag 16 oktober: Marsepein
Vandaag gaan we blokken verkopen met suiker en amandelen

Zaterdag 23 oktober: kijkstage
Vandaag hebben jullie kijkstage. Verwittig genoeg op voorhand de leiding van de tak waarbij
jullie stage hebben.

Zaterdag 30 oktober: Save the fish+ landen voorstellen: 14u-17u @VKL
Vandaag gaan we een visje redden. Na de vergadering gaan we de landen voorstellen.
Bereid in groepjes van 2/3 personen een land voor waar je naartoe wilt op kamp. Zoek
hierover interessante activiteiten/ prijzen/ vervoer/ eten in het land op.

5-7 november: belofteweekends: Dit weekend hebben jullie stage bij een tak op het
belofteweekend. Laat weeral goed op voorhand weten aan de leiding bij wie jullie meegaan.
VEEL PLEZIER!!!!!



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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