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Beste ouders en leden 
 

De maand mei loopt weer op zijn einde en juni staat alweer voor de deur. 
De start van juni betekent spijtig genoeg ook het einde van het scoutsjaar. 
Maar juni brengt ook examens mee, zowel voor onze leiding als voor onze leden.  Ondanks 
dat zal onze leiding proberen om dit bijzondere scoutsjaar af te sluiten met een knaller! 

 

Ook dit jaar zullen onze leden begin juli op hun jaarlijks zomer kamp vertrekken.  De jongere 
takken zullen zich verspreiden over verschillende locaties in Vlaanderen en onze Jonggivers 
en Givers zullen weer op avontuur trekken in Wallonië. 
En als de coronamaatregelen het toelaten gaat ook dit jaar Scouting Siegfried Ranst 
internationaal.  Onze Maxi’s gaan met de fiets Nederland verkennen terwijl onze Jins 
Hongarije ontdekken. 

 

Wij wensen al onze leden en leiding een geweldig kamp! 

 

Ten laatste willen wij onze leiding, de materiaalploeg, de vriendenkring, de EHBO-ploeg, 
onze siegjesvrouw en alle andere medewerkers bedanken voor hun inzet en engagement dit 
jaar.  Daarom een dikke D A N K U, DANKU!! 

 

Hopelijk de laatste elleboog of vuistje 
De groepsleiding 

 

Beschermende Spreeuw      Geliefde Barry      Parmantige Papegaai      Kundig Schrijverken 



Het is weeral de laatste maand van het jaar !! Laten we er samen dus nog een paar superleuke 
laatste vergaderingen van maken!!!! Jammer genoeg zullen het wel alleen nog maar 
avondvergaderingen zijn… 

 

5 JUNI – 18u – 20u @BKL 

CHIPSSPEEEELLLL!!!!! Wij hebben voor jullie een 
supergek parcours ineengestoken waar jullie door 
moeten en daarna chipjes mogen eten! Deze 
vergadering moet je niet in uniform komen dus 
verkleed jezelf maar goed zodat de leiding je niet 
herkent! 

 

 

 

12 JUNI – 18u-20u @BKL 

VERRASSINGSVERGADERINGGGGG!!!!!! Wil jij graag te weten 
komen wat we vandaag gaan doen? Kom dan zeker af want het 
gaat sowieso super leuk worden. Tot dan!  

Jill, kan jij voor een 4 uurtje zorgen? 

 

 

19 JUNI – 18u-20u @BKL 

Om het jaar goed af te sluiten gaan we eindigen met een 
superlekkere BBQ! Neem allemaal 3 euro en een eigen vleesje 
mee!!!  

 

 

Dit was het voor de laatste maand van het jaar! Hopelijk vonden jullie het een even plezant jaar als 
ons!! We zien jullie allemaal teug op kamp! 

Xoxo 

Giraf, Koraki, Steen, Been 

 



Liefste kapoenen, 

De laatste maand van ons jaar is alweer aangebroken, het kamp is in zicht. Om de tijd wat vooruit te 
doen gaan, maken we van deze laatste maand nog een knaller van een maand!! Hebben jullie er 
evenveel zin in als wij? 

 

12 juni: wat? Waarmee? 

Vandaag spelen we al jullie favoriete spelletjes, maar waarmee we het spelen, is nog een raadsel. 
Combinaties zoals voetbal met een kegel en jagersbal met een touwtje zouden zomaar eens naar 
boven kunnen komen. Nona en Nisa, kunnen jullie voor iets lekkers zorgen? 

 

19 juni: BBQ 

De laatste vergadering is aangebroken, om met een knaller af te sluiten, gaan we gezellig samen 
barbecueën! Neem dus zeker een bord, bestek, een vleesje en 3 euro voor de groentjes mee, we 
houden het gezond! 

 

Het is een ongelooflijk leuk jaar geweest, lieve kapoenen. Wij hebben er echt van genoten! Hopelijk 
tot op kamp! Dikke kussen van jullie leiding, 

 

Saki – Snowie – Ani - Conejo 



Dag lieve kabouters, we kunnen al bijna aftellen naar het kamp, maar eerst hebben we nog een 
aantal leuke vergaderingen voor jullie in petto. 


12 juni 2021 @bkl 19u-21u  

Jullie mogen vandaag jullie favoriete 
gezelschapspelletjes meenemen voor 
onze gezellige spelletjes avond. Wie zal 
de grote winnaar worden van de avond?? 

Leonie Van Sande neem jij een vieruurtje 
mee voor ons?


19 juni 2021 @bkl 19-21u  

Vandaag mogen jullie een poging doen om in te breken in de 
lokalen van de scouts. Trek dus jullie stoute schoenen aan en 
zeker ook donkere kleren zodat je niet ontdekt wordt. 

Lukt het jullie om binnen te raken? Misschien staat er daar 
wel een verassing op jullie te wachten. 

Lilly neem jij een versnapering mee voor alle kleine inbrekers?





26 juni 2021 @bkl 19-21u 
Het mooie scouts jaar sluiten we af met een bbq. Zo kunnen we 
samen aftellen naar het leuke kamp. Vergeet dus zeker niet om 
een eigen vleesje, bord, bestek, beker en 5 euro mee te nemen. 

Komen jullie allemaal het jaar mooi afsluiten? 





Zo, het scouts jaar zit er al weer op. Wij hebben 
er enorm van genoten en kijken al heel erg uit 
naar het kamp. Zijn jullie er ook klaar voor om 
jullie onder te dompolen in de magie van de 
feeën? Wij al wel!! tot op kamp :) 


Magische groetjes 

Indica, Saki, Wasbeer, Kwikstaartje en Patrijs 



HEEEY WELPEEEN JJ JJ JJ JJ JJ  
	

Zaterdag 5 juni  
 
We spreken af aan de BKL van 19-21u om samen film te 
kijken. Vergeet geen snacks en drankje mee te nemen voor 
tijdens de film en een dekentje of kussen om op te zitten. 
Uniform is voor een keer niet nodig, kom in je joggingbroek 
of pyjama! 
 
Zaterdag 12 juni 
 
Vandaag verwachten we jullie van 19-21u aan de BKL met 
zwembroek en handdoek want het is SAUNAAAA!!!!!!  
 
Zaterdag 19 juni 
 
Vandaag is het de laatste vergadering van dit scoutsjaar   
L L L L L We spreken af van 19-21u aan de BKL voor een 
grote BBQ om het jaar mooi af te sluiten. Neem allemaal 
een vleesje mee voor op de BBQ en 3 euro!  
 

Tot op KAMP!!!!! 
 
Tavi, Chill, Tabaqui, Akela, Chikai 
 
	
	



29/05 Casino 19-21u @BKL
Doe maar chique kleren aan en breng 

je pokerface mee. Vandaag mogen 
jullie gokken alsof jullie leven er vanaf 
hangt! Brengt Kaat een snackje mee 

aub? 

05/06 
Gezelschapsspelletjes 

19-21u @BKL
Breng je lievelingsspelletje 

mee, dan kunnen we 
gezellig samen spelen 

vandaag 
Amelie, voorzie jij een 

opkikker? 

12/06 Waterspelletjes 19-21u 
@BKL 

Neem een bikini/badpak mee en een 
handdoek en wij garanderen 

verkoelende spelletjes in deze warme 
tijden! 

Wil Olivia een 10-uurtje meenemen? 

19/06 BBQ 
17-20u @BKL 
Als jullie 3 euro 

meenemen, voorzien wij 
een heerlijk avondmaal 
voor jullie! Een mooie 

afsluiter van de 
vergaderingen dit jaar <3

Belangrijk: za 26/06 laden we de container in. Hier wordt iedereen 
verwacht want vele handen maken licht werk! Uren volgen nog. 

We laden de container uit op do 15/07 (uren volgen nog) 

Lijster Panda Cavia Gigi

Hey lieve padvinders! 
Hier vinden jullie wat we de allerlaatste maand dit 

scoutsjaar (oooh ) nog gaan doen! 



Jow jow jow wolven, het is al de laatste maand van het scouts jaar maar da gaan we 
natuurlijk nog is goe afsluiten met het kamp erna. Deze maand gaat weeral nen topper 
worden dus zie da ge der allemaal bij bent. 

5 juni 2021 – geen vergadering 
Sorry boys er is vandaag geen vergadering 
omdat jullie leiding zit te studeren voor hun 
examens maar dat betekent enkel dat 
volgende week dubbel zo tof zal zijn.  

12 juni 2021 – sluipspel (19h-21h) 
Omdat het terug avondvergaderingen zijn gaan 
we nog is een mega graaf sluipspel spelen. 
Zoals ge weet moeten jullie geen uniform aan 
doen maar donkere kleren waar jullie ni in 
herkend gaan worden (gelieve wel een das aan 
te doen).  
4-uurtje kobe

19 juni 2021 – inbreekvergadering (19h-21h) 
Met jullie net getrainde sluipskills gaan we is 
inbreken zien wat het is om een inbreker te 
zijn, wij denken wel dat jullie dit kunen maar 
bewijs het maar. Net zoals vorige week worden 
de uniformen vervangen door donkere kledij 
dus niet zoals de foto hiernaast zwart met wit 
want dan wordt ge rap gepakt. 
4-uurtje zitan



 
26 juni 2021 – laatste vergadering :((( 
(18h-20h) 
We zijn er, de laatste vergadering van het 
jaar. 
Om het jaar goed af te sluiten gaan we is 
lekker barbecueën dus neem allemaal zeker 
een goei stuk vlees of vis mee (vegetarisch 
mag ook altijd) en 3 euro voor de groentjes 
en sauzen ook zeker niet vergeten. Zie maar 
da ge er bent want zo iets lekker wilt ge ni 
missen!!! (ps zeker niet van uur vergissen) 

 
 
 
Dit was dan de laatste maand, nog veel groetjes van jullie leiding en tot op het kamp. 
 
 
 
 agame           slaapmuis      caraya          seriema 







Eyooo boiisss, 

Tis tijd voor de laatste maand vant jaar (oooooh), maar gelukkig hebben wij weer mega veel nice 

dingen gepland om jullie af te leiden van al die saaie examens (yeeeeey). Wij gaan der alvast voor 

zorgen dat dit een maand wordt om ni meer te vergeten! 

5 juni – Museumroof (19u – 21u @BKL) 

Deze vergadering gaan wij jullie opleiden tot meesterdieven. 

Wat dat betekent en hoe deze vergadering concreet in elkaar 

zit is nog een verrassing. Neem zeker iets mee om jullie 

onherkenbaar te maken (masker, extra trui,...). 

 

 

 

12 juni – escape room (19u – 21u @BKL) 

Hoe beter ontspannen van al da studeren en hard 

nadenken tijdens jullie examenperiode dan een escape 

room te spelen waarbij ge nog meer moet nadenken en 

onthouden. Wij kijken er alvast naar uit om jullie te zien 

proberen onze meesterlijke escape room te ontcijferen. 

 

 

 

19 juni – BBQ (@BKL – uren volgen nog) 

Aangezien het vandaag de laatste vergadering van het jaar is 

gaan wij eens goe samen barbecueën. Breng allemaal een 

stukje vlees mee, wij zullen zorgen voor groentjes en fizzy 

bubblech. Meer informatie over de prijs en de uren volgt via de 

Whatsappgroep.  

 

 



26 juni – container inladen (@BKL – uren volgen nog) 

Om een zalig kamp te hebben en ons 12 dagen lang bezig te 

houden hebben we natuurlijk wel een beke materiaal nodig. 

Vandaag gaan we matlok eens helemaal plunderen en zo veel 

mogelijke nice shit in onze container proppen. Hoe meer nice 

dingen we hamsteren, hoe beter voor op kamp. Kom dus zeker 

mee helpen met inladen, want als we me meer zijn gaat da veel 

sneller en is iedereen gelukkig. 

 

 

 

Da wast dan voor de maand juni en ons scoutsjaar. Wij kijken der alvast gigantisch hard naar uit om 12 

dagen lang met jullie te gabberen en random spellekes te spelen. Vergeet zeker de kampinschrijving 

niet in te vullen en maak u klaar voor een kamp da ge nooit van uw leven nog gaat vergeten. 

 



Voooooooooo Gidsen!! De laatste maand van het 
jaar is er, helaaas :( Maaaar om af te sluiten 
maken we er nog een klepper van een maand van 

5 Juni, de eerste zaterdag van juni doen we 
waterspelletjes!! Wij hebben bij de Frank 
stralende zon besteld zonder wolken aan 27 
graden celsius en her en der een vlaagje 
wind. Pak u vetste waterkanon mee als ge 
da hebt, anders geen probleem uiteraard! 
Wij hebben alternatieven!! 
Vieruurtje: zie whatsapp 

12 juni doen we alles op wielen! Dus neem uiteraard 
zeker iets mee op wielen! Maakt ni uit wa zolang het 
maar op rollen, wielen, banden, ... staat. Ge moet er 
wel zelf mee mogen rijden dus geen wagen of brom
mer of van die toestanden;) 
Vieruurtje: zie whatsapp 

19 juni, sadly enough, de laatste vergadering 
van het jaar. Daarom sluiten we vandaag af 
met een goei vleezeke op den bbq! We 
zullen ook nog wel een plezant spelleke 
spelen of gewoon wa kletsen, we shall seee! 
Neem allemaal iets mee voor op de bbq, de 
rest van info volgt nog in de whatsapp. 

Cobai 



De laatste maand van ons fantastisch jaar is aangebroken        
 
5juni: Breng vandaag gezeldschapsspellen, skateboard, andere rotzooi waarmee ge u kunt 
amuseren. We gaan een beetje chillen op de vkl van 19u-21u. Zelf snackje en drankje 
voorzien. 
 
12 juni: 19u- 21u vandaag gaan we ons lekker ontspannen tijdens een goeie welness. 
 

 
 
19 juni: 19u-21u Als laatste vergadering hebben we nog een toppertje het is namelijk 
BBQ!!!!! Neem zelf je eigen vleesje mee en 3 euro. 

  
 
26 juni: Kom allemaal naar de BKL want vandaag gaan we de container inladen!! Neem ook 
zeker je grote rugzak mee met al je kleren voor op kamp zelf. Ook jullie tentjes mogen jullie 
meenemen. Jullie slaapzak moeten jullie wel zelf meenemen op de fiets.  
 

 
 
Kusje hartje roosje van bokje en de boys xxx 
 

 



8 mei 20-22u: kampvuur-vergadering  
o Joepie eindelijk terug met 25 vergadering doen!  
o @ BKL 
o 4 uurtje: Hendrik 

 

15 mei: patrouille vergadering 
We gaan proberen toch nog wat geld te verdienen voor we op kamp vertrekken! Vandaag kiezen 
jullie zelf welke geldactiviteit jullie doen! Dit kan koekjes bakken zijn maar ook auto’s wassen of 
helpen in de tuin van de buren.  Groep die het meeste geld binnen brengt krijgt een DIKKE 
verrassing op kamp (en hoe meer geld hoe beter het kamp duh) 

• Groep 1: Joppe, Sam, Mitte, Sten 
• Groep 2: Seppe, Viktor, Emma, Jonas, Hanne 
• Groep 3: Kasper, Mirthe, Louise, Dimitri, Hendrik 
• Groep 4: Siemen, Victoria, Lotte, Thijs, Andreas 
• Stuur voor donderdag 13 mei naar ons wat je gaat doen!  

  

22 mei 9-11u: brunch  
o Potluck style à iedereen neemt iets mee J  

o Denk aan koekjes, kaas, fruitsap,…  
o Leiding zorgt sowieso al voor brood xoxo 

 

29 mei 20-22u: hunger games bosspel 
o @ BKL  
o 4 uurtje: Dimitri 

 

5 juni 20-22u: casino vergadering 
o doe fancy kleren aan  
o 4 uurtje: Jonas 

 

12 juni 20-22u: filmvergadering 
o Neem eigen snacks mee 
o Suggesties voor de film mogen worden doorgestuurd! 

 

19 juni: waterspelletjes (uren volgen) 
o Hopelijk is het goei weer J  
o 4 uurtje: Mitte 

 

26 juni: bbq & fietsen controleren (uren volgen) 
Om ons jaar af te sluiten organiseren we een bbq voor we op kamp vertrekken!  
Neem zeker jullie fiets mee en zorg dat deze helemaal in orde is (wij controleren) zodat we zeker 
fatsoenlijk op kamp kunnen vertrekken! 

o Vleesje zelf meenemen 
o €5 voor groentjes en drankjes 



Nieuw siegskee JIIIINSSSSSSS(oke mss ni zo 
nieuw en hetzelfde als vorige maand) 

 

1/05: Make a wish+ scouts carriere vegadering 

8 mei 2021: 14u-17u 

 Vandaag is de langverwachte mariokartvergadering! Kom van 14u-17u naar de VKL en zorg maar dat 
uw beentjes zijn ingesmeerd! 

15 mei 2021 

Het is vandaag zelfstandige stage voor jullie! Zorg dat ge een goeie vergadering hebt voorbereid en 
dat je de leiding van de tak waar je stage bij hebt goed op voorhand laat weten. 

22 mei 2021: 19u-21u 

Nerfvergadering, pak een nerfgeweer mee naar deze vergadering! Het wordt een ware battle 

29 mei 2021: 19u-21u 

Sportvergadering 

DIT IS DUS AL ACHTER DE RUG  

DIT MOET NOG KOMEN JIHAAA: 

5 juni 2021:19u-21u 

Very big surprise vergadering 

12 juni 2021: 19u-21u 

Dropping 

19 juni 2021:19u-21u 

 Waterspellekes 

26 juni 2021: afbraak after work +BBQ 

Uren volgen nog 

 

GROOOOETJEEESSS, 

 

 

 

DE LEIDINGGGGG 



SCOUTS SIEGFRIED RANST

LEIDINGSPLOEG EN MEDEWERKERS 2020 - 2021

SCOUTS SIEGFRIED RANST

LEIDINGSPLOEG EN MEDEWERKERS 2020 - 2021

GROEPSLEIDING grl.scoutsranst@gmail.com

Geliefde Barry

Kundig Schrijverken

Beschermende Spreeuw

Parmantige Papegaai

Quinten Volders

Brent De Bleser

Saar Oorts

Marie Van Gucht

2160 Wommelgem 

2160 Wommelgem 

2520 Ranst

2560 Kessel 

0491/11.92.02

0471/27.23.30

0468/13.32.37

0477/20.26.67

KAPOENEN BEVERTJES kapoenenbevertjes.scoutsranst@gmail.com

Ijverige Steenarend

Bedaarde Beensnoek

Trouwhartige Giraf

Lieftallige Streepmuis

Schrandere Koraki

Wannes Van De Putte

Jens Kulasevic

Thorben Bulckens

Marion Goidts

Marthe Neels

2520 Ranst

2520 Ranst

2520 Ranst 

2520 Ranst

2520 Ranst

0488/36.19.87

0471/62.42.08

0491/99.36.25

0465/83.92.30

0468/20.99.42
KAPOENEN REDDERTJES kapoenenreddertjes.scoutsranst@gmail.com

Ani

Innemende Conejo

Geestdriftige Saki

Gedreven 

Sneeuwstormvogel

Juliette Gryp

Tijs Van Laer

Seppe Van Cleemput

Marion de Maeyer

2520 Emblem

2520 Ranst

2520 Ranst

2520 Emblem

0498/77.92.22

0494/92.60.86

0575/71.61.45

0471/37.28.29 

KABOUTERS kabouters.scoutsranst@gmail.com

Zachtaardige Patrijs

Hartstochtelijke Saki

Olijke Indica

Uitgelaten Kwikstaartje

Schalkse Wasbeer

Carolien Everaerts

Isabelle Smet

Nirmala Peeters

Annelou Van de Casteele

Zoë Jacobs

2520 Ranst

2520 Ranst

2520 Ranst 

2520 Emblem

2520 Ranst

0471/64.28.41

0499/50.13.16

0475/33.63.42

0474/24.21/59

0470/44.09.72 
WELPEN welpen.scoutsranst@gmail.com

Inventieve Maleise Beer

Scherpzinnige Steltral

Hartstochtelijke Pica 

Gevatte Steenbok

Olijke Ara

Hannes Neels

Mathijs Smet

Jitske Michiels 

Victor Denis

Rik De Vos

2520 Ranst

2160 Wommelgem

2520 Ranst

2160 Wommelgem

2520 Ranst 

0470/53.82.61 

0475/43.22.50 

0487/13.77.48

0470/63.23.20

0483/29.55.52 
PADVINDERS padvinders.scoutsranst@gmail.com

Standvastig Smelleken

Fleurige Panda

Schrandere Cavia

Dartele Lijster

Lynn Kulasevic

Maya Peeters

Nele Van Giel

Louka Verhoest

2520 Ranst

2520 Ranst

2520 Ranst

2520 Ranst

0478/01.36.62

0492/82.14.42

0489/72.27.29

0483/30.33.21

WOLVEN wolven.scoutsranst@gmail.com

Authentieke Slaapmuis

Vrijmoedige Agame

Inventieve Seriema 

Guitige Caraya

Corien Van De Putte

Tuur Van Gucht

Jules Crick

Hans Van Bruggen

2150 Borsbeek

2560 Kessel

2560 Kessel

2520 Ranst

0471/21.45.95

0471/68.17.04

0492/67.20.58

0489/41.46.22
JONG-GIDSEN jonggidsen.scoutsranst@gmail.com

Trouwhartige Sneeuwuil

Innemend Leeuwaapje 

Ongedwongen Zeehond

Frivole Timor

Dynamische Stormvogel

Clara Palmans

Astrid Reyntjens

Celestine Verheyen 

Vita Fret

Emmanuel Anslot

2600 Berchem

2520 Ranst

2500 Lier

2160 Wommelgem

2520 Ranst

0492/82.06.39 

0497/37.65.49

0479/26.73.08

0470/64.68.98

0498/10.29.66
JONG-VERKENNERS jongverkenners.scoutsranst@gmail.com

Trouwe steenarend

Parmantige Caracara 

Gezellige Labrador

Goedhartige Pumba 

Beminnelijke Kouneli

Pieter-Jan Cuiper

Jorne Naegels

Malou Wuyts

Wout De Blezer

Emma Mariën

2520 Emblem

2520 Ranst

2140 Borgerhout

2160 Wommelgem

2520 Ranst

0478/09.65.55

0483/30.01.54

0477/49.99.65

0495/41.77.32

0471/61.57.41



GIDSEN gidsen.scoutsranst@gmail.com

Behoedzame Patrijs

Schalkse Wouw

Hartelijke Okapi

Guitige Cobaye 

Enthousiaste Beloega

Lize Neels

Alec Geluykens

Lena Goris 

Jerzy Anthoni 

Tine Van Gucht

2520 Ranst

2520 Ranst

2500 Lier

2160 Wommelgem

2560 Kessel

0475/63.87.18

0478/99.10.94

0494/73.76.42

0471/56.48.91

0471/21.63.05

VERKENNERS verkenners.scoutsranst@gmail.com

Joviaal Sikahert

Energieke Dhole

Frivole Springbok

Onstuimige Leeuwerik

Lucas Adriaenssens

Robbe Op De Beeck

Ella Palmans  

William De Groof

2520 Ranst

2520 Ranst

2018 Antwerpen

2520 Ranst

0493/54.35.99 

0498/48.98.00 

0471/13.30.05

0471/86.65.31

MAXI-GIVERS maxis.scoutsranst@gmail.com
Kleurrijke Timca

Loyale Newfoundlander

Levenlustige Kauw

Guitige Agame

Volmondige Springbok 

Claudia Smet

Nathan Herrebosch

Wout Van der Keelen

Jos Suetens 

Kobe Van den Heuvel

2520 Ranst

2520 Ranst

2520 Ranst

2500 Lier 

2520 Ranst

0472/09.05.42

0470/35.23.45 

0479/64.57.19

0494/46.54.40

0471/62.13.75

JINS jins.scoutsranst@gmail.com

Simon Jennes

Stijn Van Dam

Jef Van Laer

Emiel De Maeyer

Quentin Verhaert

2520 Ranst

2160 Wommelgem

2520 Ranst

2520 Emblem

2520 Emblem 

0495/54.76.44

0470/82.50.88

0494/92.65.43

0472/63.03.46

0471/48.16.19

Onstuimige Fennek 

Edelmoedige Adelaar 

Genoeglijke Jako 

Opmerkzame Djiggetai 

Geliefde Sneeuwstormvogel 

MATERIAALPLOEG materiaalploeg.scoutsrant@gmail.com

Ingetogen Jariboe Ibe Bernaerts 2520 Ranst 0472/76.63.15
Standvastige Eekhoorn Davy de Groote 2520 Ranst 0476/53.56.12
Bedreven Wever Bram Peeters 2520 Ranst 0492/78.91.64

VRIENDENKRING vriendenkring.scoutsranst@gmail.com

Voorzitter

Ondervoorzitter

Secretaris

Penningmeester

Yannick Bruynseels

Sam Gijbels

Sofie Vanspauwen

Jan Dom

2500 Lier

2520 Ranst

2520 Broechem

2520 Ranst

0494/80.77.37

0478/20.68.24

0486/66.83.08

03/485.71.42

LEDENADMINISTRATIE ledenadm.scoutsranst@gamil.com

Innemend Leeuwaapje 

Hartelijke Okapi

Trouwhartige Sneeuwuil

Astrid Reyntjens

Lena Goris

Clara Palmans

2520 Ranst

2520 Ranst

2600 Berchem 

0497/37.65.49

0494/73.76.42

0492/82.06.39

SIEGFRIEDJE siegje.scoutsranst@gmail.com

Enthousiaste Beloega Tine Van Gucht 2560 Kessel 0471/21.63.05

TWEEDEHANDS - SHOP 2dehandsshop.scoutsranst@gmail.com

Enkel aan BKL


