Beste ouders & leden,

Dat maart 2019 een productieve maand geweest is mag geweten zijn:
•

•

•

8-10 maart: Onze leiding is op kampvoorbereidingsweekend geweest om het groepskamp in
elkaar te steken en jullie een onvergetelijke zomer te bezorgen! Kijk snel in het kampsiegje om
te ontdekken naar waar we op kamp gaan en wat het kampthema net is! Aan alle leiding nu al
bedankt voor het enthousiasme dat vertoond werd om er een geweldig groepskamp van te
maken!
16 maart: De Gidsen hadden vanavond een GIGA-Gidsenquiz opgesteld om zo centjes te
verzamelen voor hun kamp. En dat het moeilijk was!! Proficiat aan ‘de Strijders’ met hun eerste
plaats.
Wij willen ook zeker onze vriendenkring en hun helpende handen heel hard bedanken. De
Afgelopen weken werd de keuken helemaal onder handen genomen. De verbouwingen zijn
nog niet helemaal af, maar wat we wel al kunnen zeggen is dat het een fantastisch
eindresultaat zal opleveren! Bedankt!!

Dat was het dan voor de maand maart. April staat voor de deur, de maand van paaskampen,
commandoraids en nog veel meer scoutieve plezierigheden.
•

•

•

•

De eerste week van de paasvakantie gaan onze Jong-gidsen en Jong-verkenners naar al aloude traditie op Paaskamp. Een week vol plezier, scoutieve activiteiten en een perfecte
voorbereiding voor het groepskamp staan centraal. Kortom een week die je zeker niet kan
missen.
16 april is het de beurt aan de verkenners en hun sjor- en graafkwaliteiten. Het bos wordt
omgetoverd tot een heel survival parcours zodat alle andere groepen nog eens kunnen
genieten van een lekkere portie modder, slijk en andere vuile prettigheden.
27 april wordt onze keuken dan officieel ingewijd! De maxi’s organiseren een eetavond om
hun kamp te sponsoren! Hoe en wat volgt nog via facebook, site en mail, maar wat we wel al
kunnen zeggen is dat het culinair hoogstaand zal zijn dus inschrijven is een MUST 😉😉
30 april weerklinken de zwoele beats van DJ Downie en DJ Bartje over de moervelden. De jins
verzekeren u de avond van je leven op Jinsane. Dus trek je dansbenen maar aan en smeer die
kuiten nog eens in want het dak gaat eraf!!

Dat was het dan voor deze maand of zoals de weerman het zou zeggen: “Regen in mei? Dan is April
voorbij…”
Een stevige linker,
Sympathiek Stokstaartje & Levenslustige Wasbeer

Maxi’s Scouts Ranst presenteren

CASA DI MAXI
27 april 2019 - 18u @ BKL

ENTRATA
Paprikasoep
Lookbroodjes

3 euro
3 euro

PIATTO PRINCIPALE
Pasta Bolognaise
9 euro
Pasta Pesto
9 euro
met tomaatjes, mozzarella en spekjes
Pasta Arrabiata
9 euro

DOLCE
Tiramisu
Assortiment ijs

3 euro
(ter plaatse)

Inschrijven via casa-di-maxi@hotmail.com voor 21 april.

HElABAA KNOTSGEKKE KAPOENEN BEVERTJES!!!
Wij zijn alvast klaar voor een nieuwe maand vol met nieuwe spelletjes en avonturen! Wil je
weten wat er in april gaat gebeuren? Lees dan maar gauw verder!
Op 6 april is het niets minder dan HIGHLAND GAMES! We gaan jullie kracht eens uittesten
met allemaal leuke spelletjes vanuit het verre Schotland!
Jullie zijn welkom van 14:00 - 17:00u aan de bkl. Mirte kan jij een 4-uurtje meenemen?
13 april is het “ALLES OP WIELTJES” vergadering! Jullie mogen jullie fiets; step;
skateboard; gocart; rollerblades;… kortom alles wat zich op wieltjes voort beweegt,
meenemen! De vergadering gaat van 14:00 - 17:00u door aan de bkl.
Quinten kan jij het 4-uurtje meenemen?

20 april veranderen jullie voor even in vettige varkentjes want het is COMMANDO RAID!! De
verkenners maken een parcours in het bos van Ranst dat wij mogen afleggen, joepie!!
We spreken af aan de bkl, doe allemaal kleren aan die héél vuil mogen worden. Neem allemaal ook
een plastic zak met propere kleren en een handdoek mee.
De uren volgen nog!
27 april is het PAASBRUNCH! Ook de paashaas is op de scouts langs geweest en heeft voor jullie
paaseieren verstopt!! We verwachten jullie van 11:00 – 13:00u aan de bkl om met ons gezellig
te brunchen en paaseitjes te zoeken!! Neem ook allemaal 2 euro mee.
Als je niet kan komen, gelieve dan optijd te verwittigen!

Op 4 mei mogen jullie je allemaal verkleden in de allermooiste prinses,
allercoolste prins of in de knapste vuurspuwende draak,… want vandaag is het
SPROOKJESVERGADERING! Als je wil weten wat we vandaag doen, kom dan zeker
van 14:00 – 17:00u naar de bkl.
Jules kan jij een 4-uurtje meenemen?
Ziezo, dat was het alweer voor deze maand! Tot snel!!
Kusje, hartje, roosje van jullie liefste leiding!
Zazou

Toto

Pica

Nala

Kerri

Hey liefste kabouters
Er is weer een nieuwe maand aangebroken en dat betekend niet alleen dat
Amelie, Emma, Louise en Bokje een jaartje ouder worden maar ook dat er weer
een aantal leuke vergaderingen voor jullie klaar staan!!!!

We starten de maand met
een mega leuk dorpsspel in
Ranst!!
4uurtje: Juliette Debroux



20 april 11:15u @bkl
De verkenners hebben speciaal
voor jullie een mega leuke
gekke coole Commandoraid
gemaakt. We verwachten jullie
om 11:15u op de scouts. Vergeet
zeker geen kleren die vuil
mogen worden. Er kan ook
gedoucht worden dus neem een
handdoek en shampoo mee.
4-uurtje: Linde

Veel kusjes van jullie lieve leiding xoxoxo

Beloega

Spreeuw

Bokje

Schrijverken

Ps: Als je niet kan komen vergeet zeker niet af te bellen!!!

Goeiemiddag kabouters,
Er is weeral een nieuwe maand aangebroken! Dat brengt ook allemaal leuke vergaderingen
met zich mee. We zetten ze hier even voor jullie op een rijtje!
30 maart: leidingswissel 14-17 @bkl
We doen het eens een beetje anders vandaag. De leiding zal
vandaag gegeven worden door vier mysterieuze personen.
Spannend…
4-uurtje: Lotte Verhoeven

6 april: Leuke Technieken 14-17 @bkl
Om jullie eens wat leuke vaardigheden aan te brengen
zullen we het vandaag over technieken hebben.
4-uurtje: Kaat de Bie

13 april: Paasbrunch 11-13 @bkl
Bij Pasen hoort lekker eten, dat gaan we dan ook gewoon doen! Kom
allemaal maar eens lekker smullen aan de bkl.
Geen 4-uurtje
20 april: Commando Raid
10.30-13.00 @bkl
Naar jaarlijkse traditie hebben de verkenners een parcours
voor ons gemaakt in ‘t bos. Adelaar zal jullie voordoen hoe
het moet, ik heb zelfs gehoord dat papegaai dit jaar gaat
deelnemen (say whaaat?). Zie dus zeker dat je erbij bent!
4-uurtje: Emma De Bonte

27 april: Vrouwenvergadering 14-17 @bkl
Vandaag gaan we met alle meisjes van scouts Ranst eens iets leuk
doen. Een vergadering die je niet wil missen! We zien jullie daar!
4-uurtje: Papegaai

4 mei: vetzakkenvergadering 14-17 @bkl
Om al dat meisjesgedoe van vorige week er af te
wassen gaan we ons vandaag eens als echte
vetzakken gedragen. Doe dus maar zeker
slechte kleren aan die vuil mogen worden.
4-uurtje: Sarah Sesay
Groetjes, de leiding van de kabouters patuljak!!
Adelaar

Steenarend

Papegaai

Patrijs

Jako

JOOOW welpen!! Zijn jullie klaar voor de maand April want het wordt weer een
grellig toffe maand vol me zalige vergaderingen! De lente is nu al even bezig
dus die lekker warme zon kunnen we al wel verwachten. Ideaal weer dus om
weer een maand te genieten en te spelen op de scouts.
6 APRIL
Vandaag nemen jullie allemaal
KARTONNEN DOZEN mee, want het is
kartonnendozenvergadering!
Als je wil weten wat we hiermee van plan
zijn moet je zeker komen naar de BKL
Van 2-5u, Stan zorg jij voor het 4-uurtje?

13 APRIL
Nen echte klassieker, PLEINSPELLETJES. Niks
leuker dan onder de lentezon samen van 2-5u
spelletjes spelen op de BKL.
Zitan, een lekker 4-uurtje is altijd welkom eh.

20 APRIL
Ja jaaaaa! Tis zover om weer heel smerig te worden.
Jullie raden het vast al wel wat we gaan doen!
COMMANDORAID! Neem allemaal kledij mee die echt
heel vuil mag worden.
De uren volgen nog, Lukas neem jij iets mee om na dit
zwaar parcours op te eten?
27 APRIL
Pak jullie gekste fiets, step, skateboard of wat dan
ook al maar uit de kast, want vandaag doen we
ALLES OP WIELTJES!
Van 2-5u zullen we ons amuseren op onze wieltjes.
Lucas gij kunt wel voor iets lekkers zorgen eh

Dat was het voor deze maand,
STEVIGE LINKER

AKRU

CHILL

KO

SAHI

6 april

13 april

Van 2 tot 5 hebben we het grote kartonnen dozen
spel!!
Neem zeker allemaal zo veel mogelijk dozen mee!
Groot & klein is allemaal goed!
4uurtje: Michiel

We hopen allemaal op mooi weer, want we spelen
van 2 tot 5 waterspelletjes! Als je een waterpistool
heb mag je dit altijd meenemen J
(als het slecht weer zou zijn voorziet de leiding wel
iets anders ;) )
4uurtje: Thor

20 april

27 april

Eindelijk is het zover! De beroemde COMANDORAID!!
Doe speelkleren aan die vuil mogen worden en neem
een handdoek en reservekleren mee!
Van 12u13uurtje: Daan

Kaa

We doen nog een keer een vergadering samen met
de jongens van sionie! Van 2 tot 5 is het
Paasvergadering!
4uurtje: Mats

J Tot in april!!! J
Balu
Jacala

Akela

Elabaaa damessss! De mooiste maand van het jaar is weer aangebroken!! Apriiil!!
06/04/2019 – 20/4/2019 We beginnen deze
maand al met een spetterend paaskamp!
Brief volgt nog!

20/4/2019 Vandaag is het
coooomandoraid! Smeert jullie
beentjes al maar in! Hoelaat? Om
12:45 @ bkl. Myrthe jij neemt
het 4 uurtje mee

27/04/2019 Vandaag is het vrouwenvergadering
van 2 tot 5 oelalaaa! Britt jij neemt het 4 uurtje

mee

04/05/2019 Hiep hiep hoera! Er is er een jarig hoera!
Vandaag is de Rechts jarig en zijn jullie allemaal
uitgenodig op zijn verjaardagsfeestje!
Rechts…tis aan u om het 4 uurtje te regelen x

Collie

Heeeyyyy liefste grieten van Navajooo!!!
Jullie allerstoerste leiding heeft weer een leuke maand voor jullie in petto!!

4 mei: 14-17u @BKL

8-12 april: Paaskamp!!!

Vandaag gaan we Ranst City
onveilig maken met een
superleuk dorpspel!!

Joepie eindelijk het
langverwachte paaskamp!!
Meer info volgt in de brief!
We verwachten jullie
allemaal 3 april om 14 u om
alvast de container in te
laden!!

Dorien zorg jij voor een 4uurtje?

20 april: commandoraid @BKL
12:30-15:00

27 april: 14-17u @BKL

Maak jullie maar al klaar voor
de superspannende
commandoraid!! Neem zeker
kleren mee die heeeel vuil
mogen worden

Vandaag is het lekkermet-de -meidenmeisjesvergadering!!
Jill neem jij iets lekker
mee om onze maagjes te
vullen?

Janne kan jij voor een 4-uurtje
zorgen?

XOXO Jullie liefste leding

Fennek

Djigettai

Leeuwaapje

Okapi

Er is weer een nieuwe maand aangekomen en dus tijd voor nog eens oneindig veel scouts plezier
elke zaterdag aan de bkl. Wat staat er zoal op de planning... ik zou ook willen vragen te verwittigen
aan de leiding wanneer je niet kan komen.

Zaterdag 30 maart 1-5 bkl
Aangezien het vorig schildenspel is weg gevallen is het nu tijd
om het deze keer wel degelijk te doen. Dus kom allemaal vol
moed naar de bkl om elkaar te raken met een tennisbal.

Woensdag 3 april
Aangezien wij een mega leuk paaskamp gaan maken moet er
ook ingeladen worden dus kom allemaal op woensdag 3 april
naar de bkl om te helpen, iedereen is nodig!
Zaterdagen 6 april en 13 april is het spijtig genoeg geen
vergaderingen want dan gaan we op een mega vet
paaskamp. Info van paaskamp is verstuurd, zo niet laat het ons weten.
Zaterdag 20 april
De gaan voor ons een mega vette commandoraid maken die jullie als echte jong-verkenners zullen
bestrijden. Jullie worden verwacht om 13:30 tot 15 uur om dit te kunnen meemaken.

Zaterdag 27 april 2-5 bkl
Het is tijd voor een goede ouwe vetzakke vergadering.
Dus brengt die dikke walvis in jezelf naar boven en we
zullen zien wie de echte vetzak van de groep is.

Zaterdag 4 mei
Deze keer is het aan jullie om een beetje geld in het
laadje te brengen. Pl's denk maar eens na over wat je gaat doen en licht ons ook in. De rest vraag de
info aan je pl.

Ne stevige linker,

Beer

Cobaye

Dhole

Luipaard

HEEEEEEEEEEEEEEY GIDSEN!!!!!!!!
De maand april is weer aangebroken!

6 april
Vandaag houden we een brunch !!! meer info volgt hierover!
11u tot 14u @BKL
13 april
Vandaag is het stadsspel! Dit gaat door in Antwerpen 😊😊 We spreken af in Lier om 14u en de
vergadering sluiten we af in Lier om 17u
Tot daaaaaaaaaaaan!!!!
20 april
Vandaag mogen jullie zich verkleden in thema van de Hunger Games! WAAAANT we spelen vandaag
het Hunger games spel! De rest ontdekken jullie wel op de vergadering! Komen dussssss
27 april
VANDAAG GAAN WE ALLES IN HET GROOT SPELEN! WE VERWACHTEN JULLIE ALLEMAAL OM 14U
AAN DE BKL!
4 mei
Over deze vergadering volgt er nog meer info om FACEBOOOOOOK!!!!
Daaaaaaaaaaaaaaaag
Groetjes jullie leiding

Heyheyhey,

Vanaf nu gaan wij geen leiding meer
geven, fix et zelf maar… Haha, 1 april twas maar een mopke. Hou u maar klaar voor
een fratsige maand.

6 april van 2 tot 5 aan de VKL
Hebde gulle ne fiets,… Hebde gulle schuppe,… Dan
zijt ge klaar voor de fietse-schupvergadering. Zie da
ge der sta om 2u met de fiets, das belangrijk. En
Xander regelt gij het 4u-tje?

13 april van 2 tot 5 aan de VKL
Doe allemaal uwen das maar aan. Nee, ni
alleen uwen scoutsdas, nen echten das. Zij ma
zeker het is high-clas vergadering. We gaan
vandaag voor de fancy shit. Tis van 2 tot 5 en
Thomas, fixt gij het vieruurtje?

19-20-21 april
Dees weekend gaan wij de vetste, de
graafste, de fantastischte Comandoraid in
mekaar steke. We zorge da we hier dus
voltallig aanwezig zijn en dan make wij der
een bangelijk weekend en comandoraid
van. Verdere informatie volgt nog via brief.

27 april van 2 tot 5 aan VKL
Niets is zeker, alles is onzeker. Wat verwachten wij? Niemand weet het.
Chaosvergadering is geslagen. En niets weet iemand verder dan dat. Rarara wie doet
het 4u-tje; Andreas, gij doet dat. Belangrijk is deze informatie niet. Poeppoeppoep,
wie niet weg is, is gezien!!!

Gegroet zijn jullie allen,
Das

Eekhoorn

Faunie

Kaketoe

Okapi

Hola guapo’s en guapa’s,
De maand april is weeral aangekomen, dringend tijd voor het welbekende spel “rarara wie
heeft jullie mannelijke leiding vast”
Schuif dus maar al tot op het puntje van je stoel en hou u vast aan de takken van de bomen want
hier gaan we:

6 april 13u – 17u @ ’t stad
Vandaag gaan we Antwerpen nog eens onveilig maken. We spreken allemaal af om 13u aan de
groenplaats en sluiten terug af in Ranst rond 17u (kan een beetje uitlopen hangt af van het openbaar
vervoer). Hoe en wat zie je daar wel
4-uurtje => Seppe
?Is het misschien Joke Schauvliege?

13 april @ BKL 14u-17u
Wat we gaan doen is nog superonbekend en dus iets tussen een verassing en een verrassing, tip zie
foto:
4-uurtje => Jente

?Of Niels Destadsbader?

20 april Commandoraid @bkl
De dag waar het kaf van het koren gescheiden wordt, waar de mannen nog meer man worden en
waar de vrouwen tonen dat ze hun mannetje kunnen staan. Wij zullen eens laten zien dat die
mannen van het leger allemaal pussies zijn, komt allen in grote getalen naar de BKL (uren volgen nog
via FB of zie begin siegje)
4-uurtje => Annelou

?Of misschien wel Dua Lipa?

22 tot 28 april: LEEFWEEK, brief + info volgen nog
Neenee, het was,
!TRRRRRRRTRRRRTRRRRTRRRRRR “Tromgeroffel” =>>>>>> AAPJE!

Xx Groetjes van jullie onvervangbaregewelidgeoogverblindendegoddelijke leiding Xx

Scouting Siegfried Ranst
Leidingsploeg en medewerkers 2018 – 2019
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

Uitbundige Pica

Emma Op De Beeck

Korenveld 29

2520 Ranst

0472/96.71.67

Trouwhartige Sneeuwuil

Clara Palmans

De Merodelei 35

2600 Berchem

0492/82.06.39

Gelukzalige Dolfijn

Lore Van de Putte

Herentalsebaan 109

2520 Ranst

0494/37.46.78

Vreugdevolle Bever

Marie Declercq

Zakstraat 12

2520 Ranst

0471/95.70.07

Bedaarde Sitta

Elise Janssens

Selsaetenstraat 21

2520 Ranst

0489/43.57.51

KAPOENEN REDDERTJES

kap-reddertjes@scoutingranst.be

Sprankelende Stormvogel

Laura Naenen

Oostmalsesteenweg 18A

2520 Emblem

0477/76.08.72

Standvastig Smelleken

Lynn Kulasevic

Merellaan 4

2520 Ranst

0478/01.36.62

Olijke Indica

Nirmala Peeters

Dennenlaan 58

2520 Ranst

0475/33.63.42

Schrandere Cavia

Nele Van Giel

Herentalsebaan 162

2520 Ranst

0489/72.27.29

KABOUTERS GOBLIN

kab-goblin@scoutingranst.be

Kundig Schrijverken

Brent De Bleser

Herentalsebaan 821

2160 Wommelgem

0471/27.23.30

Enthousiaste Beloega

Tine Van Gucht

Grote Puttingbaan 5

2560 Kessel

0471/21.63.05

Frivole Springbok

Ella Palmans

De Merodelei 35

2600 Berchem

0471/13.30.05

Beschermende Spreeuw

Saar Oorts

John Van Den Eyndelaan5

2520 Ranst

0468/13.32.37

Behoedzame Patrijs

Lize Neels

Berkenlaan 51

2520 Ranst

0475/63.87.18

Parmantige Papegaai

Marie Van Gucht

Grote Puttingbaan 5

2560 Kessel

0477/20.26.67

Edelmoedige Adelaar

Stijn Van Dam

Wilgenlaan 10

2160 Wommelgem

0470/82.50.88

Genoeglijke Jako

Jef Van Laer

Schaubroekweg 5

2520 Ranst

0494/92.65.43

Trouwe Steenarend

Pieter-Jan Cuiper

Venweg 10A

2520 Emblem

0478/09.65.55

KABOUTERS PATULJAK

kab-patuljak@scoutingranst.be

WELPEN SIONIE

welp-sionie@scoutingranst.be

Joviaal Sikahert

Lucas Adriaenssens

Herentalsebaan 56

2520 Ranst

0493/54.35.99

Guitige Agame

Jos Seutens

Dries 2

2500 Lier

0494/46.54.40

Standvastige Slechtvalk

Gitte Van Cleemput

Gasthuisstraat 11

2520 Ranst

0470/93.55.12

Geliefde Sneeuwstormvogel

Quentin Verhaert

Broechemsesteenweg 116

2520 Emblem

0471/48.16.19

Groothartige Slechtvalk

Babeau Formeseyn

Korenveld 28

2520 Ranst

0479/98.07.88

Dynamische Buzing

Alexander Uwents

Kreupelstraat 65

2520 Ranst

0492/87.31.61

Kleurrijke Timca

Claudia Smet

Gasthuisstraat 24

2520 Ranst

0472/09.05.42

Onstuimige Leeuwerik

William De Groof

Merellaan 6

2520 Ranst

0471/86.65.31

WELPEN WAIGUNDA

welp-sionie@scoutingranst.be

JONGGIDSEN APACHE

jg-apache@scoutingranst.be

Intens Winterkoninkje

Emma Dubois

Zevenbergenlaan 14

2520 Ranst

0496/74.78.15

Schalkse Wouw

Alec Geluykens

Valkenlaan 36

2520 Ranst

0478/99.10.94

Volmondige Springbok

Kobe Van den Heuvel

Bistweg 3

2520 Ranst

0471/62.13.75

Ongedwongen Lynx

Toine De Hert

Schawijkstraat 53

2520 Ranst

0471/84.70.81

Kleurrijke Colli

Jill Schoeters

Verbrandelei 21

2160 Wommelgem

0471/49.74.37

Onstuimige Fennek

Simon Jennes

Broederlozestraat 6

2520 Ranst

0495/54.76.44

Opmerkzame Djiggetai

Emiel De Maeyer

Ranstsesteenweg 29

2520 Emblem

0472/63.03.46

Hartelijke Okapi

Lena Goris

Marreweg 9

2520 Ranst

0494/73.76.42

Innemend Leeuwaapje

Astrid Reyntjens

Kromstraat 27

2520 Ranst

0497/37.65.49

JONGGIDSEN NAVAJO

jg-navajo@scoutingranst.be

JONGVERKENNERS

jv-kawawoe@scoutingranst.be

Volhardend Luipaard

Robbe Vanherck

Korenveld 26

2520 Ranst

0479/62.63.63

Guitige Cobaye

Jerzy Anthoni

Hoevenstraat 138

2160 Wommelgem

0471/56.48.91

Inventieve Maleise Beer

Hannes Neels

Berkenlaan 51

2520 Ranst

0470/53.82.61

Energieke Dhole

Robbe Op De Beeck

Korenveld 29

2520 Ranst

0498/48.98.00

GIDSEN

gidsen@scoutingranst.be

Dromerige Steppelemming

Marie-Lou Suetens

Dries 2

2500 Lier

0479/62.70.61

Uitbundige Taurinus

Maxime Verheyen

Rechtestraat 30

2500 Lier

0477/25.31.75

Beheerste Caracara

Matthias Schoofs

Mortselsesteenweg 105

2100 Deurne

0489/41.33.98

Levenslustige Kauw

Wout Van der Keelen

Herentalsebaan 77

2520 Ranst

0479/64.57.19

Innemende Simia

Emma Martin

Gerstelaan 11

2520 Ranst

0498/62.79.25

VERKENNERS

verkenners@scoutingranst.be

Ongedwongen Okapi

Marnix Neyens

Lindedreef 35/B2

2980 Halle

0468/17.65.42

Behendige Das

Sander Van Dessel

Ranstsesteenweg 168

2520 Ranst

0470/56.74.92

Genietende Kaketoe

Bram Van Bruggen

Valkenlaan 7

2520 Ranst

0487/67.95.97

Doortastende Eekhoorn

Arthur Anslot

Schawijkstraat 109

2520 Ranst

0491/31.65.31

MAXI-GIVERS

givers@scoutingranst.be

Levenslustig Aapje

Laure Van Der Keelen

Herentalsebaan 77

2520 Ranst

0471/44.61.31

Gemoedelijke Bever

Stijn Van Dessel

Ranstsesteenweg 168

2520 Ranst

0486/61.73.91

Energieke Sneeuwuil

Dieter Van Giel

Herentalsebaan 162

2520 Ranst

0474/06.18.01

Gelaten Reiger

Mats Van Hoof

Zuid-Australiëlaan

2500 Lier

0491/50.60.33

Joviale Antilope

Hanne Vanherck

Korenveld 26

2520 Ranst

0471/05.71.05

Waardige Kluut

Dien De Rycker

Elzenweg 30

2520 Emblem

0477/31.55.16

Geliefde Barry

Quinten Volders

Echelveldstraat

2160 Wommelgem

0491/11.92.02

Doelgerichte Herder

Tom Van Craesbeek

Selsaetenstraat 15

2520 Ranst

0479/02.54.35

JINS

jins@scoutingranst.be

MATERIAALPLOEG

materiaal@scoutingranst.be

Vlijtige Secretarisvogel

Pieter Bogaerts

Beeldekensweg 54

2160 Wommelgem

0497/94.00.11

Ingetogen Jariboe

Ibe Bernaerts

Kromstraat 43

2520 Ranst

0472/76.63.15

Standvastige Eekhoorn

Davy de Groote

Eksterlaan 14

2520 Ranst

0476/53.56.12

Bedreven Wever

Bram Peeters

Herentalsebaan 40

2520 Ranst

0492/78.91.64

VRIENDENKRING

vriendenkring@scoutingranst.be

Voorzitter

Yannick Bruynseels

Aarschotsesteenweg 128

2500 Lier

0494/80.77.37

Ondervoorzitter

Sam Gijbels

Molenstraat 37

2520 Ranst

0478/20.68.24

Secretaris

Sofie Vanspauwen

G. Peetersstraat 36

2520 Broechem

0486/66.83.08

Penningmeester

Jan Dom

Valkenlaan 26

2520 Ranst

03/485.71.42

Fleurige Koala

Charlotte Formesyn

Korenveld 28

2520 Ranst

0475/87.50.94

Joviale Antilope

Hanne Vanherck

Korenveld 26

2520 Ranst

0471/05.71.05

LEDENADMINISTRATIE

ledenadmin@scoutingranst.be

SIEGFRIEDJE
Joviale Antilope

siegfriedje@scoutingranst.be
Hanne Vanherck

Korenveld 26

PENNINGMEESTERS

2520 Ranst

0471/05.71.05

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

Fleurige Koala

Charlotte Formesyn

Korenveld 28

2520 Ranst

0475/87.50.94

Joviale Antilope

Hanne Vanherck

Korenveld 26

2520 Ranst

0471/05.71.05

