


Beste ouders en leden,  

 

Onze kampbetaalavond gaat door op vrijdag 12 mei 2017 van 19u tot 21u.  

Deze avond zal ook de vriendenkring aanwezig zijn. Indien je interesse hebt om een helpende hand 
toe te steken op de schuimfuif of als je lid wil worden, kan je je die avond aanmelden.  

Hier krijgt u een overzichtje van de kampprijzen: (deze is cash te betalen op de kampbetaalavond)  

- Kapoenen: 85 €  
- Kabouters: 100 € 
- Welpen: 105 €  
- Jong-gidsen: 125 € 
- Jong-verkenners: 125 €  
- Gidsen: 140 € 
- Verkenners: 140 €  
- Maxi’s: 140 €  
- Jins: 250 €  

Hierbij een overzichtje van de kampdata en plaatsen: 

Kapoenen 02 – 07 juli 2018 Wechelderzande 
Kabouters 02 – 10 juli 2018 Grobbendonk 
Welpen 02 – 11 juli 2018 Lommel 
Jong-gidsen 03 – 15 juli 2018 Pesche (Couvin) 
Jong-verkenners 17 – 29 juli 2018 Pesche (Couvin) 
Gidsen 02 – 15 juli 2018 Bouillon-Curfoz 
Verkenners 16 – 29 juli 2018 Bouillon-Curfoz 
Maxis 02 – 15 juli 2018 België/Nederland 
Jins 15 – 30 juli 2018 Polen 

  

Wij wensen alvast iedereen een fantastisch kamp toe! 

Ne stevige linker, 

 

                    Sympathiek Stokstaartje    Levenslustige Wasbeer 



Er was eens… een grote groep met super leuke, enthousiaste kapoenen.  
Op een dag was er een grooote wervelwind aan de Boerenkrijglaan. De 
kapoenen waren juist een spel aan het spelen en vlooogen weg naar 
sprookjesland. Door de wervelwind is ook de Sprookjesboom al zijn takken 
verloren! De Sprookjesboom is dé belangrijkste boom van Sprookjesland. Al 
zijn magische krachten heeft hij nu verloren, waardoor ook de sprookjes hun 
magie zijn kwijtgespeeld. Het is aan jullie de taak om alle takken en dus ook 
de magie van de Sprookjesboom terug te brengen!  
 
Praktische informatie  
Wat neem je mee?  

- Perfect uniform bij aankomst 
(das, trui, t-shirt, rok/broek, 
botinnen)  

- ISIS-kaart  
- Kledij 

o Speelkledij (t-shirts, 
truien, broeken lang/kort, …) 

o Regenjas 
o Sokken (ook dikke sokken!), onderbroeken, onderhemdjes 
o 2 paar extra schoenen (die ook vuil mogen worden!) 
o Pantoffels voor binnen 
o Verkleedkleren in sprookje naar keuze  
o Een set kleren die écht vuil mag worden 
o Slechte witte t-shirt 
o … 

- Slaapgerief 
o Pyjama 
o Slaapzak 
o Kussen 
o Knuffel!!  
o Matje of veldbed 
o Boekje(s), strip(s), … om ’s ochtends in te lezen!  

- Hygiëne 
o Tandenborstel & tandpasta 
o Handdoek(en)  
o Washandje(s) 
o Douchegel & shampoo  
o Kam/borstel  

- Ook zeker meenemen!  
o Zwemgerief + handdoek 
o Rugzakje 
o Drinkenbus  
o Brooddoos  
o Petje/… tegen de zon  

o Zonnebril  
o Zonnecrème & aftersun 
o Muggenspray 
o Zakdoekjes 
o 3 keukenhanddoeken 



o Linnenzak voor vuile was 
o Zaklamp  

o Briefpapier, pen, postzegels, 
enveloppen met adressen 

o Een goed humeur!  
- Wat neem je niet mee  

o Horloge 
o Snoep, tenzij voor iedereen 
o Kleren die niet vuil mogen worden  
o Gsm of andere elektronica  

 
Aan dit fantastisch avontuur hangt uiteraard een prijskaartje! Jullie ouders kunnen op de 
kampbetaalavond ( 11 mei tussen 19u en 21u) het prijskaartje van €85 komen betalen. 
 
Naar waar mogen de mama, papa, oma, nonkel, tante, vrienden, … een brief sturen?  
 T.a.v. [naam Kapoen] 
 Scouting Siegfried Ranst 
 Oostmalsebaan 44 
 2275 Wechelderzande 
 
Kusjes, knuffels, groetjes van de leiding  
 Rikki  Kerri  Toto  Apo 
 Nala  Kora  Zazou  Gigi 
 

 
 
  



  

 

 

 

 

- 

 

 

 

Hebben jullie er zin in? JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Want dit is de RIMBOE-ROCK!!!!!!!! 

‘RIMBOE-ROCK’, een festival dat jullie nooit zullen vergeten! Doorheen het kamp zullen 
jullie elke dag kennis met wereldbekende festivals en hun bijpassende muziek. Het is 
aan jullie om tijdens het kamp ‘RIMBOE-ROCK’ te organiseren en hier een spetterend 
festival van te maken. Maar er is één probleem, een andere jeugdbeweging wil ook een 
festival organiseren genaamd ‘OEBMIR-POP’. Jullie gaan er alles aan moeten doen om 
ons festival te laten doorgaan… SUCCES! 

PS: Zonder toegangsticket en bandje zullen jullie helaas niet binnen kunnen op 
de festivalweide… Deze krijgen jullie op de kampbetaalavond. Vergeet deze zeker 
niet mee te nemen als we op kamp vertrekken! 

 

 

WAT MOGEN JULLIE ZEKER NIET VERGETEN? 

 Uniform (aandoen bij vertrek) 
 Ondergoed  
 Sokken  
 Pyjama  
 Broeken (Korte én lange) 
 T-shirts 
 Truien / Vesten 
 Regenjas  
 Zwemkledij + duikbril 
 Handdoek en washandjes  
 Toiletzak: + Tandenborstel + tandpasta + Haarborstel + rekkertjes + Zonnecrème + 

Zeep en shampoo  
 Schoenen: + Botinnen + Speelschoenen + Regenlaarzen + Waterschoenen of 

sandalen 

RIMBOE-ROCK 

Het festival kost in totaal 100 EURO die jullie op de kampbetaalavond op 11 mei @BKL 
kunnen betalen. Geef een seintje als jullie niet kunnen, dan maken we een aparte afspraak.  

 



 Hoofddeksel en zonnebril 
 Klein rugzakje voor daguitstap 
 Drinkenbus 

OP EEN FESTIVAL MOET JE NATUURLIJK OOK SLAPEN… VERGEET DAAROM ZEKER GEEN: 

 Hoeslaken 
 Hoofdkussen  
 Slaapzak 
 Veldbed 
 Knuffel 
 Zaklamp 
 Briefpapier, postzegels, schrijf gerief en enveloppen 
 Strips, boekjes... 
 Zakje voor vuile was 

WAT ZIJN DE FESTIVAL-ESSENTIALS? 

 Kids-ID 
 2 Keukenhanddoeken 
 Eventueel medicatie (met je naam erop) 
 Slechte witte t-shirt 
 Verkleedkleren (festivalganger: bloemenkrans, gekke zonnebril,… LAAT JE GAAN!)  

!!! Vergeet niet om overal je naam in te zetten (das, uniform, strips, kledij, ...) !  

Moest er een probleem zijn of heeft u een dringende vraag, dan kan u altijd bellen naar 
Winterkoninkje (0496747815).  
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ADRES VOOR BRIEVEN: 
NAAM KABOUTER + TAK 
Kamphuis ‘De Rimboe’ 
Kremersgat 2 
2280 Grobbendonk 

FESTIVALIETISCHE GROETJES, 
DOLFIJN-JAKO-WINTERKONINKJE-OKAPI-PAPEGAAI-WINTERKONINKJE-AGAME-SIKA-KAPUCIJNAAP 



	
	

Beste welpen 
	

Hi! It’s me Mario! Ik nodig jullie allemaal uit in Mario 
World om mee prinses Peach te bevrijden. Ik moet 
haar bevrijden maar ik heb wel jullie hulp nodig! Ik 
zal jullie begeleiden in Mario World om dit tot een 
goed einde te brengen! Ik zie jullie daar! En nog iets 
heeel belangrijk, vertel dit aan niemand! Tot dan!!!!!  
	
Adres: 
 
Jeugdheem ‘het Bjoske’ 
Teutenweg zn. 3920 Lommel 
	
Wanneer: 
 
Maandag 2 juli om 14u. tot 
woensdag 11 juli om 12u. 
 
Kostrprijs: 105 euro 
 
 
    
 

Vrijdag 11 mei: 19u tot 21u  
à kampbetaalavond voor de ouders 
	
	
	Teloofnummers	Leiding	
	Waigunda:	0479627061	
	Sionie:	0472630346	
	
	
	

	



 
 
Wat neem je mee op kamp?            Wat mag je niet meenemen? 
 

- Slaapzak       -  Geld 
- Matje/veldbed     -  Snoep 
- Hoofdkussen                              -  Dure spullen 
- Toiletzak                                     -  Nintendo  
       à Tandenborstel                   (om stiekem Mario te spelen) 
       à Tandpasta 
       à Zeep en shampoo 
       à Zonnencrème 
- Pyjama  
- Ondergoed 
- Speelkleren  
- Uniform ( aandoen bij vertrek ) 
- Schoenen 
        à Botinnen  
        à speelschoenen 
- Hoofddeksel 
- Handdoek en washandje 
- Zwemgerief + ( extra zwemhanddoek ) 
- Medicatie ( indien nodig ) 
- Kids ID 
- Slechte witte T-shirt 
- Verkleedkleren ( in thema van Mario ) 
- 2 Keukenhanddoeken 
- Knuffel 
- Strips of boeken 
- Zaklamp 
- Schrijfgerief (papier, pen, 

postzegels…) 
 

	
	
Zet in al jullie spullen/kleren jullie naam!  
 
 
 
	
	



	
	
	

Ne	stevige	linker	van	jullie	leiding!!!!!	
	

Wij	hebben	er	alvast	zin	in!	Tot	dan!!!!!	
	

MANG	 	 	 	 SHERE KHAN	 	 	 KAA	
	
	

BAGHEERA	 	 	 											TABAQUI 		 											
			HATHI	 	

	
	

LOUIS 																																																																											TAVI
	
	
	 	



Jonggidsenkamp 
Praktische info 
Gegroet beste feestgangers! 
Bedankt voor de massale inschrijving, jullie tickets zijn besteld. Alles is 
geregeld voor een te gek/onvergetelijk festival! 
 
Het festival gaat van start 3 juli en eindigt zondag 15 juli. 
De feestbus vertrekt 3 juli aan de BKL om 8.30u. Graag iedereen stipt 
aanwezig, zodat we op tijd aankomen op onze kampplaats. Zondag worden 
de mama’s en papa’s om 14u op de kampplaats verwacht om jullie weer 
veilig thuis te brengen na een onvergetelijk avontuur ☺. 
 
Adres: 
Rue de le Butte 15 
5660 Pesche (Couvin) 
 
Wat neem je mee?                                   
✓ Matje (geen veldbed) 
✓ Slaapzak + slaapgerief  
✓ Perfect uniform (aandoen bij vertrek!!) 
✓ Speelkledij 
✓ Ondergoed 
✓ Bikini of badpak 
✓ Handdoeken  
✓ Regengerief  
✓ Verkleedkleren (zie ‘Extra’) 
✓ Schoenen, ook waterschoenen als je dat hebt!! 
✓ Toiletzak  
✓ Keukenhanddoeken  
✓ ECOVER (of andere ecologisch, afbreekbare zeep) 
✓ Zonnecrème en hoofddeksel 
✓ Zaklamp  
✓ Schrijfgerei (enveloppen, postzegels, papier, bic,…) 
✓ Medicatie indien nodig (afgeven aan de leiding) 
✓ Identiteitskaart!!!!! 
✓ Lunchpakket + drinkenbus + gammel  
✓ Eventuele versiering voor in de shelter 
 
 
Wat neem je niet mee? 
  GSM, grasmaaier, andere digitale rommel 



   Dingen die niet op een kamping thuis horen 
   Mama of papa   Snoep, tenzij voor de hele groep 
   Make up 
   Gewone shampoo 
   … 
 
Extra  
• PL’s: Jullie nemen wel een gsm mee! Geef deze in het begin van het kamp 

aan de leiding. Steek je gsm in een zakje met je naam op en laat opladers 
en powerbanks thuis. 

• Elke patrouille gaat verkleed in het thema van jullie toegewezen festival. 
       - Octopussen  Pennenzakkenrok (baby, kleuter, jonge kindjes) 
       - Zwaardvissen  Sfinks (hippie’s) 
       - Flamingo’s  Rimpelrok (oudjes, oma, opa,…) 
       - Meeuwen  Reagge geel (bob marley, dreadlocks,…) 
       - Duiven  Tommorowland (hipsters, bloemenkransjes voor in de haren,…) 
       - Schapen  Pukkelpop (pubers, nerds, puistjes,…) 
       - Schorpioenen  Graspop ( heavy metal, motorbende, zwarte kleren, baarden,…) 



 

 

 

G’Day Mateys 

Deze zomer nemen wij jullie mee naar het verre 
Australië, land van de Ozzies. In deze wildernis zullen 
we verschillende obstakels moeten overkomen. 
Kickboxe met kangoeroes, Gevaarlijke slangen 
ontwijken en verbroederen met de inheemse 
Aboriginals. Australiërs zijn harde manne die niet 
terugdeinzen voor een uitdaging. Dit allemaal en nog 
veel meer staat jullie te wachten deze zomer in de 
Australische woestijn. 

wat een ozzy moet mee nemen: 

 keukenhanddoeken !!!  
 regenkledij 
 speelkledij 
 kleren voor 2 weken 
 bakhanddoeken 
 ecover shampoo 
 zonnecrème  
 muggenmelk 
 gammel 
 drinkbus 
 pet, zonnehoed,…  
 zaklamp 
 slaapmatje 
 slaapzak 
 (zakmes) 
 reserve schoenen  
 waterschoenen 
 zwemgerief 
 rugzakje 
 verkleedkleren 
 identiteitskaart !!! 

 



wat een ozzy niet mag mee te nemen: 

 snoep (alleen voor te delen) 
 gsm  (alleen pl’s voor 2 daagse en direct af te geven)  
 horloge 
 games 
 alcoholische dranken of drugs 
 rookwaren 

 

kampdata: 

De leden worden om … (uur volgt nog) 17 juli 2018 op de BKL verwacht en vertrekken daar 
met de bus naar het kampterrein. op 29 juli om 13u verwachten wij de ouders om hun jong-
verkenner op te komen halen. 

kamp-betaal-avond: 

deze data volgt nog. 

postadres: 

Rue de le Butte 15, 

5660 Pesche 

container inladen en uitladen: 

Ook deze data volgen nog. 

 

 

 

 

 

 

 

Nog ne stevige linker van ulle topleiding  

Agame  Barry  Das  Kaketoe  Luipaard 



Feestdagenkamp!!! 
Beste, tofste, knapste gidsen, 

Jullie zijn allemaal uitgenodigd 
om allemaal samen een super-
awesome feestdagenkamp te 
gaan, hier vinden jullie een paar 
handige en coole weetjes. 

 

We gaan met de fiets op kamp en 
vertrekken van 2 tot 15 juli. We 
spreken af om 8 uur aan de BKL 
op 2 juli om dan allemaal samen 
te vertrekken richting het verre 
Wallonië. Daar zullen we in 
tentjes de leukste feestdagen van 
het jaar beleven! Jullie ouders 
mogen jullie en je fiets op 15 juli 
oppikken om 12 uur aan de Rue de la Poulie in Bouillon-Curfoz. 

 

Wat moet je in orde brengen voor het kamp? 

1) Fiets laten nakijken voor het kamp. Fiets niet in orde = 
niet mee vertrekken. 

2) Een plakset voor je fietsbanden voorzien. 
3) Je rugzak inladen en op het container inladen afgeven. 

Dit is op woensdagnamiddag 27 juni.  
4) Fietszakken op je fiets hangen.  
5) Tentjes meenemen (Verdeel jullie in groepjes) 



Wat neem je mee in je fietszakken? 

- Paspoort en verzekeringskaart  
- Zonnecrème 
- Hoofddeksel 
- Slaapzak 
- Matje 
- Drinkbus 
- Fluo hesje/accessoires 
- Fietskledij 
- Plakgerief  
- Lunchpakket voor de eerste dag 
- Fietsslot 

Wat steek je in je rugzak? 

- Witte T-shirt die kapot mag 
- Panty die ook kapot mag (Mag per 2) 
- Kledij voor de rest van het kamp 
- Bikini 
- Handdoek 
- Toiletgerief 
- Schoenen voor op het land, schoenen voor in het water,… 
- 2 keukenhanddoeken  
- Verkleedkledij in thema van een feestdag (denk aan een 

kerstman, verjaardagstaart, paashaas/paasei,…) 
- Medicatie 
- Toffe gadgets die een kamp nog leuker maken (vlaggetjes, 

opblaasbaar gerief voor op de rivier,…) 

  

  

 

 



Al dat gefeest heeft uiteraard een prijskaartje. Jullie ouders 
mogen op 11 mei vanaf 19 uur op de kampbetaalavond 140 
euro komen betalen voor ons spetterend kamp! 

Smeer jullie fietsbeentjes al maar in lieve gidsen! Wij hebben er 
al kei veel zin in! 

 

 

 

Groetjes, 

Jullie kapoentjes 

Kolibrie – Fennek – Kluut – Raccoon - Steenarend 

 

 
 



Yakuza. Russische maffia. Albanese maffia. Colombiaanse Kartels. Alleen de Jules 
van’t Plein is meester van alle vier de maffiabendes. Maar toen de wereld hem het 
meest nodig had, verdween hij. Doorheen de decennia ontstonden er op verschillende 
delen van onze aarde allemaal copy-cats geheel met dezelfde eigenschappen en 
volgens de gebruiken en gewoontes van hun originele Ranstse voorouders. Elk van 
jullie heeft 1 van deze 4 in jullie genen. 

In Japan de Yakuza, deze naam is een oude verbastering die refereert naar onze postcode 
Ya (betekent 25) en Kuza (20) .Yakuza gebruiken sinds honderden jaren grote tatoeages als 
herkenningsteken en om zich als individu met een hogere rang te onderscheiden. Boeren en 
handarbeiders gaven zich na het aansluiten bij de Yakuza nieuwe, gevaarlijk klinkende namen 
zoals bever, negen caracara’s reiger en tragopaan, die ze dan in deze vorm op rug of borst lieten 
tatoeëren.  

 

In Columbia het Colombiaanse drugskartel van Pablo Escobar onder het moto 
‘plata o plomo’. Pablo Escobar staat bekend als 1 van de grootste drugsbaronnen en stond aan het 
hoofd van de beruchte medelliN kARTelS waarvan de hoofdletters in dat woord verwijzen naar 
hun plaats van herkomst nl. RANST. Het heeft de nodige jaren gekost maar ondertussen zijn alle 
cocaplanten van het bos van Ranst naar Zuid-Amerika geëxporteerd. 

 

 

In Rusland de Russische maffia (Russisch: Русская мафия, Russkaja mafija), soms 
ook Bratva (Russisch: братва, Broederschap) genoemd, is een uitdrukking voor de georganiseerde 
misdaad in Rusland en de overige voormalige Sovjetrepublieken.In tegenstelling tot wat de term 
"Russische maffia" suggereert, is dit geen homogene bende. Deze georganiseerde bendes bestaan 
niet alleen uit Russen; andere etnische groepen zijn eveneens in de bendes vertegenwoordigd 
zoals tsjetsjenen en Ranstenaren. 

 



In de balkan de Albanese maffia. De Albanese maffia is vooral zichtbaar in de Europese 
Unie of iets specifieker de konijnenboom/albanesemafia boom in het oud ransts. De Albanese 
maffia houdt zich hoofdzakelijk bezig met drugshandel, mensensmokkel en wapensmokkel, en 
heeft banden met de Marokkaanse adidasmaffia. De Albanese georganiseerde misdaad heeft zijn 
wortels in een traditioneel systeem dat onder meer gebaseerd is op fis (bloedverwantschap). 

 

 

Kampinfo 
 

Wanneer? 

 Vertrek kamp  => maandag 16 juli om 7u30 STIPT aan de VKL!  
 Einde kamp =>  Zondag 29 juli om 14u 

Waar? 

Rue de la poulie in Bouillon-curfoz 

Wat neem je mee? 

Zoals elk jaar vertrekken we met de fiets we verwachten jullie BIJ VERTREK dus met: 

 Hemd en das! (je kan eventueel een fietsbroek aandoen) 
 Een degelijke fiets die volledig in orde is 
 Fietszakken met : 

- Lunchpakket voor maandag middag 
- Voldoende drinken 
- Slaapgerief (slaapzak + matje) 
- Tent per 3 à 4 (op voorhand af te spreken) + gasvuur 
- Gamel + bestek 
- Regenkledij 
- Toiletzak 
- Kledij voor 2 dagen 
- Eventueel helm  
- GSM + nummers van de leiding (GEEN smartphones maar goedkope gsm 

meenemen dit kan anders toch alleen maar sneuvelen) 
- Plakgerief + binnenband + fietspomp (voorzie de juiste maat van binnenband) 
- Bescherming tegen de zon 



 Rugzak met het gerief voor het volledige kamp, wees voorzien op alle 
weersomstandigheden (zon, regen,…) 

 Zaklamp 
 Oude witte t-shirt 
 Verkleedkledij (indeling volgt nog) 
 Zwemgerief + waterschoenen 
 Keukenhanddoeken (minstens 2 pp) 
 Identiteitskaart 
 Eventuele medicatie 
 Tampons of maandverband 

Wat neem ik NIET mee? 

- Alcohol, drugs,… 
- Rookwaar 
- Snoepjes (tenzij voor heelde groep) 
- Horloge 

Wat gaat mij dit kosten? 

De kampprijs bedraagt 140 euro, te betalen op de kampbetaalavond vrijdag 11 mei 

Containerinladen 

Deze data volgen nog 

 

 

 

 

          CARACARA                            BEVER                                      TRAGOPAAN                                  REIGER 







KOCHANIE JINS, 
Ons buitenlands kamp naar Polen komt dichterbij en dat maakt ons oooo zo 
blij! We hebben fantastisch leuke dingen gepland, dat wordt daar 
zeker heel plezant! Dat wordt gegarandeerd een onvergetelijke reis, van-
daar vragen wij ook een €250 (+ €50 extra als veilige buffer, indien niet geb-
ruikt wordt deze na het kamp teruggestort) als schappelijke prijs. Om alles 
goed te laten verlopen maakten we alvast een overzichtelijke lijst, zodat ie-
dereen zonder problemen met ons mee reist! 

Praktische zaken:

Vertrek in PERFECT uniform aan BKL met de bus om 8u00 
want we stijgen op in Zaventem om 11u45.

Aankomst aan BKL om 21u30 want we landen in Zaventem om 20u05.

Wat mee te nemen:

In een klein rugzakje (handbagage)
Handbagage = aparte kleine rugzak voor uitstappen (apart klein tasje/poshke voor
geld en portefeuille mag ook nog extra mee)

Portefeuille met paspoort, Europese ziekteverzekeringskaartje, bankkaart,
beetje cash geld en toelating van de gemeente indien -18

Bottinnen aan bij vertrek 

Lunchpakket, geen vloeistoffen wel eventueel lege drinkbus

GEEN vloeistoffen >100 ml en gevaarlijke voorwerpen in handbagage

Medicijnen (<100ml) mee in kleine rugzak in een apart doorzichtig zakje 
(pil, pijnstiller, keelpastilles, ...) + voorschrift voor speciale medicijnen (relatine, ...)

Oplader GSM, externe batterij



In een grote trekrugzak:

MAXIMUM 20 kg !!!

Gamel, bestek, beker en drinkbus

Tenten verdeeld onder de rugzakken, spreek onderling af met wie je samen ligt.
(GEEN opgooi tentjes, ALLES moet in je grote rugzak)

Keukenhanddoeken

Toiletzak (shampoo, tandenborstel, tandpasta, wasmiddel voor de kleren, 
zonnecrème, muggenspray, zonnebril, …)
Spreek eventueel samen af met elkaar om te delen! 

Zowel zomer als warme kleren

Pyjama, Regenjas

Zakgeld op bankkaart zodat indien nodig je daar kan afhalen 

Slaapzak en matje (MOET in grote rugzak !!!)

Zwemkledij en handdoek

Waterschoenen/sleffers/espadrillen/teva’s/sneakers/...

Zaklamp

Vluchtgegevens:

Geen waardevolle spullen

Noodnummers:

Elke: +32478 09 38 54
Laure: +32471 44 61 31
Dieter: +32474 06 18 01
Charlotte: +32475 87 50 94

Nie możemy się doczekać! (= wij kijken er naar uit in het Pools)

Koala   Sneeuwstormvogel   Sneeuwuil   Aapje



Scouts	en	Gidsen	Siegfried	Ranst		

Leidingsploeg	en	Medewerkers	2017	-	2018	

	

    

    

GROEPSLEIDING   grl@scoutingranst.be 

Symphatieke Stokstaart Kasper Reyntjens Kromstraat 27 2520 Ranst 0494/05.35.26 

Levenslustige Wasbeer Bente Volders Echelveldstraat11 2160 Wommelgem 0493/17.33.40 

     

KAPOENEN BEVERTJES   kap-bevertjes@scoutingranst.be 

Frivole Koala Linde Aerts Rozenlaan 26 2520 Ranst 0473/67.90.61 

Tedere Panda Liselotte Van de Casteele Klaverstraat 1A  2520 Emblem 0471/29.82.85 

Gelukzalige Dolfijn Lore Van de Putte Herentalsebaan 109  2520 Ranst 0494/37.46.78 

Behoedzame Patrijs Lize Neels Berkenlaan 51  2520 Ranst 0475/63.87.18 

KAPOENEN REDDERTJES   kap-reddertjes@scoutingranst.be 

Helder Sikahert Anke Lambert Stapstraat 6 2520 Ranst 0470/89.93.58 

Standvastige Smelleken Lynn Kulasevic Merellaan 4  2520 Ranst 0478/01.36.62 

Innemende Simea Emma Martin Gerstelaan 11  2520 Ranst 0498/62.79.25 

Blijmoedige Spreeuw Justine Verhaert 
Broechemsesteenweg 
116 2520 Emblem 0473/70.99.68 

KABOUTERS GOBLIN    kab-goblin@scoutingranst.be 

Bedreven Kapucijnaap Lukas Janssen Veldstraat 85 2520 Ranst 0483/66.51.34 

Joviaal Winterkoninkje Sofie Verboven Merellaan 31 2520 Ranst 0493/59.33.31 

Guitige Agame Jos Seutens Dries 2 2500 Lier 0494/46.54.40 

Joviaal Sikahert Lucas Adriaenssens Herentalsebaan 56  2520 Ranst 0493/54.35.99 

Parmantige Papegaai Marie Van Gucht Grote Puttingbaan 5  2560 Kessel 0477/20.26.67  

KABOUTERS PATULJAK    kab-patuljak@scoutingranst.be 

Ongedwongen Okapi Marnix Neyens Lindedreef 35/B2 2980 Halle  0468/17.65.42 

Opgewekte Dolfijn Marie Goris Marreweg 9  2520 Ranst 0491/36.70.75 

Intens Winterkoninkje Emma Dubois Zevenbergenlaan 14  2520 Ranst 0496/74.78.15  

Genoeglijke Jako Jef Van Laer Schaubroekweg 5  2520 Ranst 0494/92.65.43 

WELPEN SIONIE   welp-sionie@scoutingranst.be 

Dromerige Steppelemming Marie-Lou Suetens Dries 2 2500 Lier 0479/62.70.61 

Kundig Schrijverken Brent De Bleser Herentalsebaan 821 2160 Wommelgem 0471/27.23.30 

Uitbundige Taurinus Maxime Verheyen Rechtestraat 30  2500 Lier 0477/25.31.75  

Doortastende Eekhoorn Arthur Anslot Schawijkstraat 109  2520 Ranst 0491/31.65.31 

WELPEN WAIGUNDA   welp-sionie@scoutingranst.be 

Loyale Newfoundlander Nathan Herrebosch Kasteeldreef 22 2520 Ranst 0470/35.23.45 

Dynamische Buzing Alexander Uwents Kreupelstraat 65  2520 Ranst 0492/87.31.61  

Opmerkzame Djiggetai Emiel De Maeyer Ranstsesteenweg 29 2520 Emblem 0472/63.03.46 

Levenslustige Kauw Wout Van der Keelen  Herentalsebaan 77 2520 Ranst 0479/64.57.19 

JONGGIDSEN APACHE   jg-apache@scoutingranst.be 

Uitbundige Pica Emma Op De Beeck Korenveld 29 2520 Ranst 0472/96.71.67 

Ijverige Saterhoen Leen Raus Moorstraat 2 2520 Broechem 0475/37.10.43 

Volmondige Springbok Kobe Van den Heuvel Bistweg 3  2520 Ranst 0471/62.13.75 

Groothartige Slechtvalk Babeau Formeseyn Korenveld 28 2520 Ranst 0479/98.07.88 

JONGGIDSEN NAVAJO   jg-navajo@scoutingranst.be 

Openhartige Stern Silke Buytaert Perenlaan 4 2240 Zandhoven 0479/54.84.35 

Doelgerichte Herder Tom Van Craesbeek Selsaetenstraat 15 2520 Ranst 0479/02.54.35 

Goedwillige Azara Sophie Maene Marreweg 21 2520 Ranst 0474/20.39.39 

Vrijmoedig Stokstaartje Norifumi Merckx Schawijkstraat 51/A 2520 Ranst 0491/30.90.77 



	

	

JONGVERKENNERS     jv-kawawoe@scoutingranst.be  

Genietende Kaketoe Bram Van Bruggen   Valkenlaan 7   2520 Ranst   0487/67.95.97 

Behendige Das Sander Van Dessel Ranstsesteenweg 168 2520 Ranst 0470/56.74.92 

Edelmoedige Agame Marijn Maris Broechemsesteenweg 39 2531 Vremde 0494/26.89.22 

Geliefde Barry Quinten Volders Echelveldstraat 2160 Wommelgem 0491/11.92.02 

Volhardend Luipaard Robbe Vanherck Korenveld 26 2520 Ranst 0479/62.63.63 

GIDSEN   gidsen@scoutingranst.be 

Exentrieke Raccoon Dries De Vos Oelegemsesteenweg 37 2520 Broechem 0473/86.74.78 

Lieftallige Steenarend Leonie Dubois Zevenbergenlaan 14 2520 Ranst 0474/04.07.32 

Waardige Kluut Dien De Rycker Elzenweg 30  2520 Emblem 0477/31.55.16 

Bruisende Kolibri Charlotte Maene Marreweg 21 2520 Ranst 0471/56.86.38 

Onstuimige Fennek Simon Jennes Broederlozestraat 6 2520 Ranst 0495/54.76.44 

VERKENNERS   verkenners@scoutingranst.be 

Tevreden Tragopaan Glenn De Haes Broechemsesteenweg 93 2520 Emblem 0495/19.22.61 

Gemoedelijke Bever Stijn Van Dessel Ranstsesteenweg 168 2520 Ranst 0486/61.73.91 

Beheerste Caracara Matthias Schoofs Mortselsesteenweg 105 2100 Deurne 0489/41.33.98 

Gelaten Reiger Mats Van Hoof Zuid-Australiëlaan 2500 Lier 0491/50.60.33 

MAXI-GIVERS   givers@scoutingranst.be 

Uitbundige Picus Joris De Vos Oelegemsesteenweg 37 2520 Broechem 0476/73.30.43 

Curieuze Lori Lukas De Maeyer Ranstsesteenweg 29 2520 Emblem 0470/65.87.16 

Joviale Antilope Hanne Vanherck Korenveld 26 2520 Ranst 0471/05.71.05 

Gelate Maki Emma Vandeperre J. Wateletlaan 6 2160 Wommelgem 0476/49.38.08 

JINS   jins@scoutingranst.be 

Fleurige Koala Charlotte Formesyn Korenveld 28 2520 Ranst 0475/87.50.94 

Toegewijde sneeuwstormvogel Elke Verelst Kastanjelaan 30 2520 Ranst 0478/09.38.54 

Energieke Sneeuwuil Dieter Van Giel Herentalsebaan 162 2520 Ranst 0474/06.18.01 

Levenslustig Aapje Laure Van Der Keelen Herentalsebaan 77 2520 Ranst 0471/44.61.31 

MATERIAALPLOEG   materiaal@scoutingranst.be 

Vlijtige  Secretarisvogel Pieter Bogaerts Beeldekensweg 54 2160 Wommelgem 0497/94.00.11 

Geliefde Sifaka Robbert Herbosch Lievevrouwestraat 7 2520 Ranst 0479/53.40.60 

Verdienstelijke Saki Loïc Verheyden Hooiveld 9 2520 Ranst 0478/76.48.91 

Schrander Stekelvarken Steven Jansen Herentalsebaan 155 2520 Ranst 0487/75.38.20 

VRIENDENKRING   vriendenkring@scoutingranst.be 

Voorzitter Jeroen Somers Welkomstraat 152/4 2160 Wommelgem 0496/64.27.91 

Ondervoorzitter Jef Vanherck Korenveld 26 2520 Ranst 0486/14.03.97 

Secretaris Niki Kulasevic Merellaan 4 2520 Ranst 0475/51.73.18 

Penningmeester Jan Dom Valkenlaan 26 2520 Ranst 03/485.71.42 

LEDENADMINISTRATIE   ledenadmin@scoutingranst.be 

Levenslustige Wasbeer Bente Volders Echelveldstraat11 2160 Wommelgem 0493/17.33.40 

Joviale Antilope Hanne Vanherck Korenveld 26 2520 Ranst 0471/05.71.05 

SIEGFRIEDJE   siegfriedje@scoutingranst.be 

     

PENNINGMEESTERS   financien@scoutingranst.be 

Curieuze Lori Lukas De Maeyer Ranstsesteenweg 29 2520 Emblem 0470/65.87.16 

Symphatieke Stokstaart Kasper Reyntjens Kromstraat 27 2520 Ranst 0494/05.35.26 

TWEEDEHANDS-SHOP   2handsshop@scoutingranst.be 

Enkel aan de BKL:    0476/91.69.59 

INSCHRIJVINGEN   ledenadmin@scoutingranst.be 

Levenslustige Wasbeer Bente Volders Echelveldstraat11 2160 Wommelgem 0493/17.33.40 


