
Beste, ouders leden en sympathisanten
Een nieuwe maand staat klaar die heel wat activiteiten met zich meebrengt! In november
zorgen de leidingsploegen elke zaterdag, weer opnieuw, voor een super leuke vergadering.

Ook wij hebben enkele festiviteiten en speciallekes op onze agenda:

● Op 29 Oktober geven de Jins een angstaanjagende Halloween eetavond, inschrijven
kan via: https://forms.gle/c5L3JzQ5eLkd1CMV8, jins.scoutsranst@gmail.com of
via de jinleiding zelf.

● 4-6 November zijn de belofteweekends. Informatie over de weekends is te vinden bij
de takleiding.

● 11.11.22 voetballen Scouting Siegfried Ranst en Chiro Toreke tegen elkaar in een
spannende match. We zijn nog steeds op zoek naar enkele ouders die het willen
opnemen tegen andere ouders van de Chiro. Doe je graag mee? Stuur ons dan maar
een mailtje.

● 26 November zal de groepsleiding niet aanwezig zijn op de BKL. wij zijn op weekend
met de andere GRL van het district.

Dat was het al weer voor deze maand. Bij vragen kunnen jullie steeds bij ons terecht in het
derde lokaal van links aan de BKL of grl.scoutsranst@gmail.com.

Stevige linker,
Saki, Conejo, Seriema en Steenarend

P.S.: Ergens deze maand kunnen jullie de foto’s van de overgang verwachten op onze
Facebookpagina.

https://forms.gle/c5L3JzQ5eLkd1CMV8?fbclid=IwAR05Rzh8p7BmwgUbdT6ZZMf3zcYrCPVGbk6qC7xryhnLpR5qugCRLqU8IB0
mailto:grl.scoutsranst@gmail.com








Yoooo Kabouters!!!!

De eerste maand van het scoutsjaar is alweer voorbij gevlogen.
Hoogtijd voor een nieuwe maand vol met superleuke vergaderingen
dus.

Belofteweekend 4/11 tot 6/11

De brief voor dit superleuke weekend volgt nog. Wij zien er alvast
heel hard naar uit. Vertel de mama en papa dat ze hun mail zeker in
het oog moeten houden voor de brief met alle nodige informatie.

Dikzakkenvergadering 12/11 (14u tot 17u bkl)

Vandaag gaan we eens een kijkje nemen in het leven van een echte
dikzak. Verkleed je goed zodat je er zo dik mogelijk uitziet en dan
gaan we superleuke spelletjes spelen als echte dikzakken.

Meenemen: dikke verkleedkleren

4-uurtje: Linne



Free podium 19/11 (14u tot 17u bkl)

Vandaag gaan we een echte Belgium’s Got Talent houden. Wij als
leiding gaan jury zijn terwijl jullie voor ons een act voorbereiden. Dit
kan in groepjes of alleen. Denk al na over wat dingen die je eventueel
wilt doen en voor de winnaar is er misschien wel een superleuke
verassing.

4-uurtje: Lexi

1 tegen allen 26/11 (14u tot 17u bkl)

Vandaag gaan jullie proberen zoveel mogelijk opdrachten te voltooien
die wij jullie geven. Geen stress want het zijn zeer leuke opdrachten
en we zijn er van overtuigd dat jullie dit zeer leuk gaan vinden.

4-uurtje: Trix

Wij kijken er alvast heel hard naar uit! Groetjes van de
leiding!



29 Oktober 2u – 5u

Horrorvergadering

Omdat we dicht bij Halloween zijn zullen we jullie allemaal eens

goed doen schrikken op deze super enge Horror vergadering.

Allemaal komen ook al zijn jullie waarschijnlijk al heel bang !!!

5 – 7 November

Belofteweekend

We vertrekken nog een keer op weekend, maar deze keer niet

om kennis te maken. We gaan onze belofte doen en eindelijk

echte welpen worden!!! De weekendbrief volgt nog.

12 November 2u – 5u

Highland games

Als jullie denken dat jullie echte mannen zijn dan zullen jullie dit

moeten bewijzen.

In deze vergadering gaan we jullie tot het uiterste testen en zien wie

de sterkste welp is, die misschien zelfs de leiding kan verslaan.

Vieruurtje: Leon Hellebaut



19 November  2u – 5u

Pleinspellen

Vandaag spelen we allemaal leuke spelletjes op een

plein ;). Allemaal komen want het wordt superleuk!!!!

Vieruurtje: Mathias

26 November 2u – 5u

Vrouwenvergadering

Ondanks we allemaal super stoere welpen zijn en geen

enkele zware klus ons in de weg kan staan, gaan we

vandaag gewoon exact hetzelfde doen maar dan

verkleed als vrouwen!! Wij verwachten dus allemaal

supermooie meisjes te zien.

Vieruurtje: Mathieu

Jullie liefelijke leiding:

Gedenkwaardige Neushoorn

Geliefde Ottogone

Dynamische Maki

Ondeugende Sorewilka

Gemoedelijke Morsa











Doopweekend 4 - 6 november
Heyyy girls doopweekend is al voor de deur dus pak jullie schoonste klere maar mee!!
Brief met Info volgt nog

Zaterdag 12 november: 2-5u @VKL
Just een top weekend achter de
rug nu is het tijd om al die
vuiligheid der af te krijgen. Dus
daarom is het wellness
vergadering😱😱😱!!! Een beetje
tijd om al die stress van het
school om te zetten naar iets
positiever.

Zaterdag   19   november:  2-5u  @VKL
Deze   week   gaan   we   business   girls   maken   van   jullie
do or     eieren   en   andere   spullen   do or   deur   aan   deur  te
ruilen.  We   spreken   af   met  fiets  aan   de   vkl

Zaterdag 19 november: 2-5u @VKL



Maak de riem al maar wat losser want de dikzakken
vergadering is er weer. De dikst verklede op de scouts krijgt
een extra 4uurtje?!?!?! Dus be there or be dun.

Lijster              Caraya            snowi



Yow verkenners deze maand wordt echt monsterlijk dus zeker komen.

4-6 November Doopweekend

We gaan op doopweekend dus zeker komen , de eerste jaars worden nu echte verkenners.
Hou zeker de whatsapp in het oog voor meer info

12 november 14U-17U VKL

Vandaag gaan we een dorpspel spelen in Ranst. Allemaal om 14U op de VKL verwacht.

4 uurtje : Kasper

19 november 14U-17U VKL

Op deze legendarische vergadering gaan we zien wie de sterkste verkenner is, bereid jullie
dus maar goed voor op de pit vergaderig.

4 uurtje : Jonathan

26 november 14U-17U VKL

Save the fish vergadering vandaag , zeker afkomen.

4 uurtje : Cedric

!!!!! Woensdag 9 November opbouw van de 11.11.11 zeker whatsapp in het oog
houden!!!!!!

Dit was het dan voor deze maand! ( check zeker regelmatig de whatsapp voor mogelijke
aanpassingen).

Groetjes,

Kunec                              Pica                                                   Steenbok



JOWWWW Maxi’s! Weer een nieuwe maand vol toffe vergaderingen Let’s goooowwwwww

5/11 - 6/11  SLEEP IN!
We doen in plaats van een weekend een sleep in in de lokalen meer info volgt hier nog over!

11/11/’22 11.11.11
Vandaag gaan wij de chiro eens laten zien wat

voetballen is. Kom dus allemaal zeker supporteren
voor de scouts! (en zeker extra hard voor u leiding!!!)

12/11 Cluedo  2-5
Wie oh Wie heeft het gedaan? Was het Wasbeer met een kurkentrekker? Koraki met een
lepel? Of was het toch Pumba met een kettingzaag? Als je het wil weten moet ge dus gwn
afkomen!

19/11 OPEN TOOG
Vandaag staat onze open toog gepland en daar moeten we nog serieus wat voor opbouwen

en klaarzetten allemaal dus zeker komen! We beginnen om14u!



26/11 Mannenvergadering 2-5
Omdat we dit jaar enkel maar alleen met meisjes zijn en
Pumba zich wat eenzaam voelt doen we vandaag een
echte mannenvergadering! Laat dus allemaal jullie baard en
snor maar staan en verkleed u als stoerste man ooit!

03/12 7-9 Drugsspel
Omdat er binnekort een goedheilig man ons komt bezoeken

moeten we nog snel van al onze drugs af! kom dus
vandaag als drugsbaron en zorg dat je alle drrugs tijdig kan

verkopen…

Ik:

Dat was het jammer genoeg
voor deze maand…

Jullie:
OOOOOOHHH

Ik:
Maar volgende week is er nog
een maand!!!

Jullie:
JEEEEEEEEEJJJJJ!

SALAAAAT!





Heyy jins eerste maand is er al snel doorgegaan daarom staat er hier al terug een
spiksplinternieuw siegje klaar!!! Kijkt ook op tijd naar de 4-uurtjes zodat we geen honger
moeten hebben op de vergadering!!

Giraf Ara Been zeehond Agame



Scouting Siegfried Ranst

Leidingsploeg en medewerkers 2022 - 2023

GROEPSLEIDING grl.scoutsranst@gmail.com
Innemende Conejo Tijs Van Laer 0494/92.60.86
Geestdriftige Saki Seppe Van Cleemput 0475/71.61.45
Inventieve Seriema Jules Crick 0492/67.20.58
Ijverige Steenarend Wannes Van De Putte 0488/36.19.87

KAPOENEN BEVERTJES kapoenenbevertjes.scoutsranst@gmail.com
Beheerste Patrijs Sam De Maeyer 0487/15.42.77
Genietende Griend Hanne Martens 0491/23.86.82
Glunderende Uil Paulien Smet 0472/71.80.60
Strijdlustige Aninga Gilles Marstboom 0468/26.83.31

KAPOENEN REDDERTJES kapoenenreddertjes.scoutsranst@gmail.com
Glunderende Giraf Louise Berebrouckx 0473/68.81.72
Sprankelende Pinguïn Mitte Mariën 0492/39.37.04
Sprankelende Spitsvogel Nele Van De Putte 0489/41.45.44

KABOUTERS kabouters.scoutsranst@gmail.com
Beschermende Kookaburra Emma Creynen 0491/25.12.57
Gelaten Petsjora Andreas Vos 0468/26.23.24
Gedreven Seriema Frauke Michiels 0460/97.63.95
Panda Asadullah Paynda 0465/36.12.88
Sympathieke Beermarter Thijs Adriaenssens 0468/16.46.24

WELPEN welpen.scoutsranst@gmail.com
Dynamische Maki Yorrit De Loght 0498/43.59.33
Gedenkwaardige Neushoorn Bruno Hamzic 0473/76.45.76
Geliefde Otogone Sten Oorts 0468/24.53.46
Gemoedelijke Morsa Hendrik Eyckmans 0470/52.75.51
Ondeugende Sorewlika Viktor Segers 0475/54.41.48



JONG-GIDSEN jonggidsen.scoutsranst@gmail.com

Bedachtzame Egel Joppe Malfliet 0468/11.44.41
Dromerige Sira-sira Lotte Geudens 0487/47.29.82
Joviale Pinguin Julie Heylen 0477/72.46.32
Zachtaardig Zeepaardje Mirthe De Prekel 0468/19.23.57

JONG-VERKENNERS jongverkenners.scoutsranst@gmail.com

Dynamische Vink Kasper Van De Putte 0498/21.68.22
Edelmoedige Ara Seppe Totté 0489/66.71.15
Genietende Kapucijnaap Victor Leon Palmans 0488/68.26.31
Innemende Kievit Siemen Rutgeerts 0476/73.43.08

GIDSEN gidsen.scoutsranst@gmail.com

Dartele Lijster Louka Verhoest 0483/30.01.54
Gedreven Sneeuwstormvogel Marion De Maeyer 0471/37.28.29
Guitige Caraya Hans Van Bruggen 0489/41.46.22

VERKENNERS verkenners.scoutsranst@gmail.com

Charmante Kunec Jacob Smet 0472/56.38.61
Hartstochtelijke Pica Jitske Michiels 0487/13.77.48
Gevatte Steenbok Victor Denis 0470/63.23.20

MAXI-GIVERS maxis.scoutsranst@gmail.com
Goedhartige Pumba Wout De Bleser 0471/61.57.41
Schalkse Wasbeer Zoë Jacobs 0470/44.09.72
Schrandere Koraki Marthe Neels 0468/20.99.42

JINS jins.scoutsranst@gmail.com
Bedaarde Beensnoek Jens Kulasevic 0471/62.42.08

Ongedwongen Zeehond Célestine Verheyen 0479/26.73.08

Olijke Ara Rik De Vos 0483/29.55.52

Trouwhartige Giraf Thorben Bulckens 0491/99.36.25

Vrijmoedige Agame Tuur Van Gucht 0471/68.17.04

MATERIAALPLOEG Materiaalploeg.scoutsranst@gmail.com

Herder Tom Van Creasbeeck
Ingetogen Jariboe Ibe Bernaerts 0472/76.63.15
Kundig Schrijverken Brent De Bleser 0471/27.23.30



Trouwe Steenarend Pieter-Jan Cuiper 0478/09.65.55

LEDENADMINISTRATIE ledenadmin.scoutsranst@gmail.com

Joviale Pinguin Julie Heylen 0477/72.46.32
Hartstochtelijke Pica Jitske Michiels 0487/13.77.48

VRIENDENKRING vriendenkring.scoutsranst@gmail.com

Voorzitter Yannick Bruynseels 0494/80.77.37
Ondervoorzitter Sam Gijbels 0478/20.68.24

TWEEDEHANDS-SHOP 2dehandsshop.scoutsranst@gmail.com
Enkel aanwezig op de Boerenkrijglaan

SIEGFRIEDJE siegje.scoutsranst@gmail.com

Olijke Ara Rik De Vos 0483/29.55.52




