
Beste ouders, leden en sympathisanten,

We namen nog maar net afscheid van de lieve goede Sint en het nieuwe jaar staat al voor
de deur!

Januari betekent jammer genoeg voor de meesten van onze leiding studeren, studeren en
nog eens studeren, … . Daarom zijn het tot en met eind januari nog avondvergaderingen.
Houd het siegje en je mailbox dus goed in de gaten voor eventuele wijzigingen!

Dit jaar zal onze jaarlijkse kerstboomverbranding helaas niet doorgaan. Covid is nog steeds
aanwezig en de maatregelen beperken ons te hard om dit evenement te realiseren. Dat
betekent dus uiteraard ook dat wij niet meer door het dorp wandelen om de kerstbomen op
te halen.

Dit was het voor de maand januari! Wij wensen jullie allen een vrolijk kerstfeest en een
gelukkig nieuwjaar!

Stevige linker,

De GRL



7 januari van 18-20u

Vandaag verlichten we de straten met een lampjes toch. Neem
allemaal een lampje mee, (je mag hier creatief met zijn) een
zaklamp is natuurlijk ook goed. Kom in perfect uniform en vergeet
je zeker niet warm genoeg aan te kleden.
We spreken af om 18 uur aan de BLK

Het 19 uurtje mag Noah meenemen.

14 januari van 19u-21u

Maak jullie  beentjes al maar warm want vandaag gaan we
SPORTENNNNN!!!!! We gaan niet zomaar sporten, maar we gaan de
turnzaal van de 😉 omtoveren tot een speelparadijs. Je uniform mag
thuis blijven en je sportkleren mogen aan.

We spreken af aan de knipoog. (Schoolstraat 17, 2520 Ranst)

!!Vergeet niet dat 14 januari een vrijdag is!!

Het 20 uurtje mag Willeke meenemen.

22 januari van 18u-20u

Vandaag gaan we er een rustig avondje van maken. Iedereen mag een
eigen snackje meenemen want we gaan FILM kijken. We spreken af aan
de BKL in een chill outfit met eventueel een kussen en een
dekentje voor de gezelligheid.



28 januari van 18u-20u

Vandaag is het CASINOoOoOoOoOoOoO night. Trek je aller chicste
kleren aan en neem je favoriete gezelschapsspel mee.

Het 19 uurtje mag Lucie meenemen.

5 februari van 2u-5u

Vandaag spreken voor de eerste keer terug af al het licht is. Het
is bal vergadering. Wat dit inhoudt zul je nog wel zien.

Het 4 uurtje mag Sem meenemen.

Dikke kussen  en een prettig nieuwjaar!

seriema pinguïn Kunec Lijster



8 januari 2022: 18u-20u: sportvergadering

Hey kapoenen

Om ons aan onze goede voornemens te houden en het nieuwe jaar goed in te zetten,

gaan we ons vandaag van onze sportiefste kant laten zien.

Kom dus allemaal naar de BKL om eens goed te zweten en de kerstkilo’s er weer af

te zwieren!

vieruurtje: nisa

15 januari 2022: 18u-20u: sluipvergadering

Vandaag spelen we het grote sluipspel! Wie is er de snelste, best gecamoufleerde

sluiper onder ons? Om dat uit te maken, worden jullie verwacht op 15 januari!

P.S. camouflage kledij is een must :))

vieruurtje: nina

22 januari 2022: 18u-20u: lichtjesvergadering

Vandaag is het tijd om ranst en omstreken wat te verlichten in deze donkere

wintermaanden, kom daarom allemaal naar onze lichtjesvergadering. Neem zeker

een zaklamp mee, die kan van pas komen. Wat we gaan doen, ontdekken jullie dan

wel.

vieruurtje: louise kegeleers

29 februari 2022:18u-20u: quiz

Na een lange kerstvakantie, is het nog een tijd om onze hersentjes nog eens te

laten werken. Daarom gaan we vanavond quizzen! En niet zomaar eentje…

vieruurtje: florence

Ziezo dit was het weer voor de maand januari! Tot volgende maand

XOXO de leiding    Panda    Maki    Neushoorn   Kouneli













1 januari:
Vandaag is het spijtig genoeg geen vergadering, maar wij wensen jullie alvast een super
gelukkig Nieuwjaar!!!!

8 januari: Hopelijk werkt jullie brein nog goed met die drie weken vakantie
want we gaan vandaag pisquiz doen. Wij verwachten jullie dorstig van 7 tot
9 aan de BKL.

15 januari: Vandaag doen we het rustiger aan en gaan we een film
zien, neem zeker je eigen drinken mee en een snack voor tijdens
de film. De film start om 7 uur dus neem zeker een dekentje mee
en kleed je warm aan tegen de koude.

22 januari: Hopelijk hebben jullie al veel geluk gehad dit jaar want je gaat
het vanavond zeker nodig hebben tijdens onze casinovergadering van 7
tot 9 uur.

29 januari: Smeer jullie benen al maar in want vandaag
gaan we sporten. Je komt best in sportkleren dus laat je
uniform maar thuis. We spreken af van 7 tot 9 aan de
knipoog (Schoolstraat 17 Ranst).

5 februari: Vandaag is het terug vergadering voor de eerste keer in het licht. Daarom gaan
we een grote één tegen allen spelen. We zien jullie van 2 tot 5 op de BKL en Michiel neemt
het 4-uurtje mee.

Giraf                              Pica                               Been                     kapucijnaap



Jowwwww Jong - gidsennnn! Eerst en vooral GELUKKIG NIEUWJAARRRRRR Tis weer kei lang

geleden dat wij elkaar hebben gezien….

we weten het: jullie missen ons keihard maar geen stress er komt weer een leuke maand aan

met veel leuke vergaderingen!

8/01/2022 19u- 21u

Vandaag is het tijd om de beste inbreker in jullie naar boven te

halen want jaja het is inbrekersvergadering! Kom in donkere

kledij want anders gaat het ons niet lukken!

Milou zorg jij voor ons inbrekershapje?

15/01/2022

YESSSSSS EINDELIJK SCHAATSENNNNNNN!!!!!! (meer info volgt)

4utje Kato

22/01/2022 19u - 21u

Begin al maar goed te studeren want we gaan quizzzzzzen vandaag!

Niet zomaar een quizzzzzzzz maar een PISquizzzz hopelijk komen

jullie allemaal dan kunnen we eens testen hoe het zit met jullie

intelligentie.

4utje: Elouise

29/01/2022 14u - 17u

Vandaag doen we alles int groot. We worden een allemaal

kabouters en de wereld rond ons in REUSACHTIGGGGGG…..

Louise zorg jij voor ons alles int groot 4utje?



5/01/2022 14u - 17u

1 voor alle en alle voor 1!!!! of toch niet….

1 tegen alle alle tegen 1 zo dat is beter!

4utje lotte

Dat was het dan weer voor deze maand….. tot de volgende maand!

Stormvogel Wasbeer Pumba
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Heeeeeeeeyyyy Gidsen!!! Na 2 weken thuis te zitten zonder scouts hebben jullie ons wel
gemist zeker? Daarom hebben we weer een nieuwe maand vol toffe vergaderingen voorzien
voor jullie.

Zaterdag 8 januari, 19u-21u @VKL

Vanavond is het filmavond! Neem allemaal een snackje, drankje en een dekentje om het
gezellig te maken en dan gaan we eens rustig relaxen met een goede film.

Zaterdag 15 januari, 19u-21u @vkl

Vandaag gaan we eens kijken wie er van jullie de beste kokkin is. Haal allemaal jullie
handen uit de mouwen want er gaat hard gewerkt worden. Neem ook allemaal 5 euro mee
zodat we iets lekker kunnen maken.

Zaterdag 22 januari, 19u-21u @vkl

Pak allemaal jullie mooiste outfit boven want vanavond is het casino!! We gaan te weten
komen wie er goed kan liegen en wie de beste pokerface heeft.

Zaterdag 29 januari, 19u-21u @vkl

Tijdens de donkerste periode van het jaar kunnen we meer 1 ding het beste doen en dat is
inbreken. Vandaag doen we dus een inbrekersvergadering. Zie dat je donkere kleren aan
hebt zodat je goed kan sluipen.

Vrijdag 4 februari 20u-22u

Nu dat het nog winter is hebben we nog juist tijd om ervan te genieten en daarom gaan we
schaatsen!! Wij verwachten jullie allemaal op vrijdag 4 februari om 20u aan de parking van
de Sportoase in Deurne. August van de Wielelei, 2100 Antwerpen Neem zeker allemaal
6,5 euro mee en zorg dat jullie er zeker zijn om 20u zodat we zo lang mogelijk kunnen
schaatsen.

Dit was het weeral voor de maand januari

Groetjes!!!!!!

Snowy, Timca, Zeehond en Steen





Happy new year!!!! Wij zijn klaar voor een nieuw jaar en voor een nieuwe maand vol
supertoffe vergaderingen!!! Jullie geweldige leiding heeft nog examens dus deze
maand zijn het ook nog vooral avondvergaderingen.

8 januari:
Vandaag hebben wij een zotte escape room voor jullie in elkaar gestoken! Wij zijn eens
benieuwd hoe snel jullie er uit zullen geraken! Zeker komen! We spreken af van 19-21u aan
de VKL!
Julie, neem jij een 10-uurtje mee?

15 januari:
Vandaag is het casino-avond. Wie van jullie zal het
meeste geld verdienen vanavond? Zeker komen om dat
uit te zoeken! Als je leuke spelletjes hebt, mag je die
zeker meenemen!
Het casino is aan de VKL van 19-21u. Dresscode: classy
Britt neem jij een 10-uurtje mee?

22 januari:

Vandaag gaan we zien wie van jullie de beste
master-chef is! Het is kookvergadering!! Neem zeker €5
mee voor al het lekkere eten!! We spreken af van
19-21u aan de BKL!!



29 januari:
Vandaag gaan we van de coronakilo’s en de
feestdagenkilo’s proberen af geraken!! Kom allemaal
als een echte dikzak naar de scouts en dan gaan we
samen afvallen! De vergadering gaat door van 14-17u
aan de BKL!
Mathis, neem jij een (gezond) 4-uurtje mee?

5 februari:
Vandaag gaan we nog eens goede ouderwetse pleinspelletjes spelen aan de BKL!!!! We
doen dit van 14-17u aan de BKL!
Lotte, neem jij een 4-uurtje mee?

XOXOXO Jullie liefste leiding

Fennek - Steenarend - Leeuwaapje -
Sneeuwstormvogel- Okapi





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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