Beste ouders, leden en sympathisanten,

De eerste maand van 2019 zit er al weer op. Met de examens achter de rug gaan de vergaderingen
normaal gezien terug door van 14-17u (uitzonderingen mogelijk , dus controleer het zeker 😉😉 ). Toch
nog even terugblikken op de afgelopen maand.
Dat we 45 jaar zijn geworden zal heel Ranst geweten hebben! Een knallend vuurwerk,
swingende muziek en een leuke sfeer, zo kunnen we de kerstboomverbranding toch samenvatten. Wij
hebben er in ieder geval heel hard van genoten, hopelijk jullie ook!! Bij deze willen wij onze
vriendenkring nog eens bedanken voor hun inzet en organisatie om dit alles tot een goed einde te
brengen.
Maar het feesten stopt niet, ook in februari gaan wij lustig verder:
Op 16 februari organiseren we ons jaarlijks scoutsbal. We reizen dit jaar helemaal naar de
maan en dansen er op los in de ruimte. Dat het een topeditie gaat worden is verzekerd, dus noteer het
goed in jullie agenda, dan zien we jullie daar!!
Het groepskamp begint meer en meer vorm te krijgen. Onze leiding is lustig bezig om een fantastisch
kamp in elkaar te steken! Heb nog even geduld meer info volgt snel!
Daarnaast hebben we helaas ook minder goed nieuws: de servers van onze mailadressen liggen nog
steeds plat! Wij kunnen hier zelf niets aan doen en wachten dus samen met jullie af! Mochten er
dringende vragen/problemen zijn, kan u ons altijd telefonisch of via facebook contacteren.
Dat was het dan voor februari!
Een stevige linker,
Levenslustige Wasbeer & Sympathiek Stokstaartje

02/02 (14-17u)
Heyhey allerliefste kapoenen! We beginnen februari met een heel lekkere vergadering, we
gaan namelijk pannenkoeken eten!
Maar eerst gaan we deze zelf maken natuurlijk
allemaal 2 euro mee te nemen.

, daarom zouden we jullie willen vragen

09/02 (14-17u)
Vandaag is het sportvergadering. Jullie worden
verwacht aan de sporthal in Broechem in jullie
mooiste sportoutfitjes!

16/02

Adres: Lostraat 51 Broechem
Tuur, neem jij het 4-uurtje mee?

Het is smurfvergadering! Om te weten wat we gaan smurfen moeten jullie van 14-17u naar
de scouts komen natuurlijk.
Tot dan!!
Kyan mag vandaag het 4-uurtje meenemen.
23/02 (14-17u)
Wie heeft er zin in een dik feest? Wij alvast wel!!
Omdat het bijna carnaval is gaan we dit vieren.
Jullie mogen allemaal verkleed komen zodat we
samen kunnen schitteren aan de bkl.
Emile mag vandaag voor het 4-uurtje zorgen.
Dit was het dan voor Februari. Wij hebben er al zin in!
Groetjes jullie leiding,
Pica, Kerri, Toto, Zazou en Nala

Heeeey!!! Willen jullie graag weten wat we deze maand gaan doen? Lees dan
maar gauw verder 
Quiz (14-17u) bkl
Datum: 02/02
Vieruurtje: Aiko
Jaja, Kapoenen jullie hebben het goed
gehoord, het is vandaag quiz.
Dus eet maar heel gezond zo dat die hersens
van jullie klaar zijn tegen zaterdag.
Datum: 09/02
Vieruurtje: Nanou

Sportvergadering (14-17u)

Hoi hoi, het is weer een nieuwe vergadering vandaag.
Dus smeer jullie benen en armen al maar goed in.
Want het is vandaag sportvergadering dus we gaan
jullie eens goed laten zweten. (verder informatie
volgt nog via mail !!!)

Datum: 16/02
Superheldenvergadering ( 14-17u) bkl
Vieruurtje: Axel
Joepie! Het is superheldenvergadering dus
verkleed je maar zoals je lievelingssuperheld.
Neem jullie magische krachten maar mee deze
zaterdag.
Datum: 23/02 Carnavalsvergadering ( 14-17u) bkl
Vieruurtje: Sander
Leg je toeters, confetti en feestkleren maar al klaar,
want het is carnavalsvergadering. Hoe gekker
verkleed hoe beter dus! Het wordt een knotsgekke
en kleurrijke vergaderding toet toet!

Datum: 02/03 Verassingvergadering
( 14-17u) bkl
Hokusspokuspats wat zal er vandaag
weer uit de hoed komen als
vergadering?
Wie weet het? je bent sowieso
uitgenodigd om dit te weten komen
deze zaterdag. Dus tot dan allerliefste
kapoenen !!!
Dikke kussen van jullie super c

le leiding

Er was eens……
Een klein kaboutertje, ze behoorde tot Goblin, een supercoole bende onder de
kabouters. Ze was heel de week braaf naar school geweest dus wou zichzelf even
belonen in het weekend. Een beetje selfcare staat nooit verkeerd.
Ze had samen met al haar vriendinnetjes afgesproken om op zaterdag avond een
film te bekijken. Iedereen zou zijn eigen snackje en drankje meenemen. En
degenen die thuis een paar leuke films hadden liggen, namen deze mee. Ze keek
zo hard uit naar 26 januari, ze at een smakelijk avondmaal en vertrok dan naar
de BKL om tegen 18u daar te zijn. De film was afgelopen om 20u. Wat was het
een mooie avond met al haar vriendinnetjes.
Een week later besloot ze om op zaterdag 2 februari naar het casino te gaan. Om
14u stond ze aan de BKL in haar chique casino kleren, net zoals al haar
vriendinnetjes. Iedereen speelde zo goed en het geld bleef maar rollen. Ze was
de casinoqueen van de avond. Haar vriendinnetje Roos zorgde voor een lekker
4u’tje tijdens het spelen. Om 17u keerde ze weer huiswaarts om later lekker
warm onder de wol te kruipen. Ze droomde over die knappe welp die ze had
gezien op het terrein.
Na weer een week vol bijleren op school was het eens tijd om haar kennis te
testen. Ze had even genoeg van de testen en taken die ze op school moest maken
en daarom sprak ze met haar Goblin vriendinnetjes af om een Quiz te doen. Op
zaterdag 9 februari zou deze plaatsvinden aan de BKL. De deuren openden om
14u en de punten werden gretig gescoord. Het was zeer spannend welk team de
winnaar zou worden. De zusjes Hannah en Marise zorgen voor een 4u’tje tijdens
de pauze van de quiz. Als alle antwoorden gegeven waren en de eindstand was
bepaald was iedereen weer tevreden en het weekend kon al niet meer stuk. Om
17u ging iedereen terug naar huis en het kaboutertje vertelde trots aan haar
ouders wat ze allemaal had bijgeleerd die dag.
Valentijn kwam in aantocht, en dat slaan de kabouters niet zomaar over. Het
feest van de liefde, dat vierden de kabouters met een groot spel op zaterdag 16
februari aan de BKL. Enkele ouderen van de kabouters hadden een spel gemaakt
maar het was nog spannend voor de kaboutertjes zelf wat er allemaal zal
gebeuren. Wel wisten alle kabouters dat het spel zou starten om 14u en gedaan
zijn om 17u. Het hartendiefje Louise had voor een 4u’tje boordevol liefde
gezorgd.

Zot zijn doet geen zeer. Dat weet het kaboutertje maar al te goed! Omdat
verkleden wel wat zot doen is, sprak ze op zaterdag 23 februari aan de BKL om
14u af met de rest van haar zotte kabouter-vriendinnetjes om een spel te spelen.
Iedereen was verkleed. Lorien, een van de gekke kabouters, had voor een
knotsgek 4u’tje gezorgd. Om 17u was het energiepeil van de zotste kabouters
weer helemaal gedaald en waren ze klaar om terug naar huis te gaan en daar
verder zot te doen.
Op 2 maart was er iets verschrikkelijks gebeurd. De kabouters Goblin waren
gevangen in hun lokaal. Toen ze samen waren gekomen aan de BKL om 14u,
geraakten ze plots niet meer uit hun lokaal. Ze moesten zelf manieren bedenken
hoe ze ooit uit de kamer zouden geraken. Codes werden gekraakt, verbanden
werden gelegd en rooms werden ge-escaped. Wat een geluk dat Onna een
4u’tje had voorzien, want van al dat denkwerk krijg je weleens een hongertje of
een dorstje. Om 17u was het de kabouters gelukt om uit te breken. Wat een
straffe kabouters!!!!!
Dit nog lang niet het einde van het sprookje. Het kaboutertje gaat nog jarenlang
op zaterdag naar de scouts en doet nog talloze leuke dingen met haar
scoutsvriendjes. Meer ontdek je volgende maand in het volgend siegje.
Kusje hartje roosje van jullie leiding die jullie al weer keihard mist!

Spreeuw – Schrijvertje - Bokje - Beloega

Wazzzzup welpen !! Ook deze maand gaan we er weer kei hard tegen aan me nen heleboel
super gekke, mega grave en super nice vergaderingen !!!

Jajaja !! Deze maand zetten we al direct in me een super toffe vergadering. We gaan samen
bowlen in Kessel bij “Taverne Het Fort”. De verdere informatie komt nog in een e-mail.
4 uurtje = Xander

Hupsaa, we zullen nog is gaan ravotten in de bossen. Der is namelijk niks toffer dan bosspel
en het is dus belangrijk da ge allemaal komt !! J
4 uurtje = Dries

WhooHooo!! Deze week spelen we 1 tegen allen en jullie nemen het dus op tegen ons (de
leiding). Wij verklappen niks maar er zou wel eens een prijs te verdienen kunnen zijn voor op
kamp!!
4 uurtje = Sander

Nen echte welp moet natuurlijk kunnen sjorren, vuur maken, en nog veel meer. Daarom ist
deze week een sterrenwerking. Het is belangrijk dat je komt want ge zult technieken
aanleren die ge voor de rest van u scouts leven nog vaak zult gebruiken.
4 uurtje = Stan

Voila, da waren de vergaderingen voor deze maand. Wij hebben er al mega veel goesting in!
Tot dan!
Ne stevige linker van jullie leiding !!!!! xoxo

Weer een fantastiche maand voor de boeg met een fantastich leuk programma, hebben jullie er ook
zin in?
2/02/2019
Ooeh mijn nageltje is er af. amai chantall uwe make-up zit zo goed,
welk productje hebde daar voor gebruikt? Amai wa ne knappen boy
daar die zene nummer ga ik toch is vragen. Het is weer solden in h&m
gaat er iemand mee schoppen? Toch ni door die modder wandelen? Ik
heb net men nieuwe witte addidaskes aan. 2-5 at bkl en verkleed jullie
maar als echte dames. 4uurtje nina
09/02/2019
Vandaag staat alles in teken van de liefde, we hebben cupido alvast besteld en zal vandaag ook
aanwezig zijn op de bkl om de enige echte valentijn vergadering in goede banen te lijnen. 2-5 at bkl!
4uurtje: emma reel
16/02/2019
Lang gelede toen de ridders nog bestonden werd er gevochten met elkaar. Echte ridders vochten
met zwaarden en schilden maar echte jonkvrouwen vochten met
schilden en tennisballen. Vandaag zullen we dus testen of deze
skills nog in ons zitten of ze vergaan zijn met de tijd. Schildenspel
van 1-5 4 uurtje: katrien
23/2/2019
Wat een festijn is het vandaag toch het lijkt op een feestje maar
iedereen is zo raar verkleed? Hoe kan dat nu? Springbok waarom
is iedereen verkleed? Vroeg de jong gidsen van apache: de wijze
woorden van springbok zei: het is toch carnaval vergadering van
2-5? Dus trek maar jullie verkleedkleren aan en wie weet krijgt de best verkleede wel een prijs 4
uurtje:caroline
Weet je van de maand: deze maand telt maar 28 dagen.
Winterwinter
coli
(heeft alvast zin in de carnaval vergadering)

Linx bij zijn nieuwe vijver

Springbok

wauw

Zo liefste jong gidsen dit was het dan al weer voor de maand februari. In maart vliegen we er terug
helemaal in!!!
XOXO
Fennek, Djiggetai, Okapi en Leeuwaapje

2 februari
Vandaag is het verassingsvergadering dus als je wil weten wa we gaan doen?
Kom dan maar van 14u tot 17u naar de BKL.
9 februari
Hopelijk kennen jullie ranst allemaal goed genoeg want we
zullen er een dik spel spelen vandaag en een beetje
stratenkennis van Ranst komt hierbij altijd goed van pas.
Wij verwachten jullie van 14u tot 17u aan de BKL.

16 februari
Dikke Berta, vlaggenstok, kat en muis, … Vandaag spelen we nog eens goeie
oude pleinspelletjes kom dus allemaal van 14u tot 17u naar de BKL.
23 februari
Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering omdat de leiding samen met
de 3de jaars op duodagen zijn.
Voor de 3de jaars, jullie hebben normaal gezien een mail gekregen met de
nodige info
2 maart
Pakt vandaag maar allemaal uwe crossfiets mee want wij gaan crosse door de
bosse van ranst dus ge ziet maar da ge van 14u tot 17u
klaar staat aan de BKL MET FIETS!!!

Nog ne stevige linker en tot zaterdag!!!

Heeeeeey grieten !!!
2 februari
Helaas pindakaas is het geen vergadering omdat jullie leiding op vakantie is :(((((((

9 februari
Vandaag is het bompa en bomma vergadering kom allemaal verkleed naar de vkl als bomma
of bompa!!!! Van 14u-17u

16 februari
Vandaag is het sponsortocht! Kom allemaal met de fiets naar de VKL! :))))) We gaan sponsors
zoeken voor jullie quiz! Dus zie dat jullie allemaal aanweig zijn!!! 14u-17u

23 februari
info over deze vergadering krijgen jullie nog!

2 maart
Wij gaan vandaag knutselen voor onze quiz, dus allemaal om 14u aan de bkl en jullie mogen
terug naar huis om 17u
Oke dit was het alweer voor de maand februari :(((((
Xoxo
Jullie leiding

Het Siegfriedje
By Mister Mistery
???februari??? Wa???? Wa gaat er daar allemaal in gebeuren??? Wie het weet mag het zeggen maar
ik denk dat het een echt mysterie zal blijven??? Gewoon altijd komen is de boodschap!!!

2-9 februari: leefweek @bkl (brief volgt)
Leefweek?? Wasda? Awel een leefweek is een week waarin men
leeft. Wa we voor de rest gaan doen weet niemand, maar ik kan
wel al zeggen dat dé vraag van het jaar gaat opgelost worden:
WIE IS MISTER MISTERY????????

16 februari: ????-???? vergadering van 2 tot
5 @vkl
Wat het is weet ik ni maar ge kunt er wel nice dingen mee doen. Das ook het plan van deze
vergadering. Kan Jackqob ons een van versnapering voorzien?? Zal het lekker zijn?? Wat kunnen we
allemaal doen met ???-??? en vooral, wat is het???????? Kom het allemaal te weten op 16 februari!!!

23 februai: herseniac van 2 tot 5 @vkl
Sommigen zullen misschien al weten wat we gaan doen, sommigen niet. Ik weet dat het mysterieus
wordt en dat het in Zwitserland illegaal is om 1 hamster te hebben. Waarom? Who knows??? Seppe
moet een vieruurtje meenemen (liefst geen hamster)

2 maart: bedevaart van ?? tot ?? @????? (start aan de vkl)
Niks mysterieuzer dan een bedevaart zonder de bestemming te weten. Where do we come from?
Where do we go?? Where did you come from cotton eyed Joe???? Niemand die het weet. Ik weet
wel dat het heel plezant wordt.

Helaas betekent onze bedevaart ook het einde van de maand. Ik hoop dat
jullie genoten hebben van de mysteries (en hun oplossingen) en see you in
march!! Als jullie echt niet genoeg kunnen krijgen van het mysterie stel ik
voor om nog wa Scooby Doo te kijken (Mister mistery out!!)
Ne stevige linker,

宒宮室害宬季

季

季

季

季

季

季

宇室家季

季

宐宬家宷宨宵季宐宬家宷宨宵宼

宎室宮宨宷宲宨季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季守宨宮宫宲宲宵宱

Welkom! In de tweede en kortste maand van het jaar. Februari.
Wist je dat? In de oudste versie van Romeinse kalender, die tien maanden telde, kwamen de
maanden januari en februari nog niet voor. Het jaar begon met maart. December was de
laatste maand van het jaar en deze maand werd gevolgd door een periode die geen eigen
naam had.
2 februari: XXL – vergadering
Van 2-5 at de VKL gaat alles in het extra extra large gebeuren. Jitske zou jij een XXLvieruurtje kunnen meenemen?
Wist je dat? Belgische mannen tweede langste zijn in de
de wereld! Op 1 staan de Nederlanders

9 februari: De Mol
Wie is de mol? Wat is de mol? Waarom is de mol? Kom het allemaal te weten op 9 februari
van 2-5 at de VKL. Jorne neem jij het vieruurtje mee? Of zijde gij de mol!!!???
Wist je dat? Op jaarbasis een mol 36 kg regenwormen eet,
op een uur tijd kan hij tot 15 kg aarde verplaatsen en hij
kan zijn gehooropeningen afsluiten zodat er geen aarde
kan in geraken.

16 februari: Werken op het scoutsbal!
Jaarlijks organiseert de scouts een bal voor zijn leiding, jins, oud-leiding en de ouders.
Jaarlijks werken de Maxi’s hier voor een extra centje te verdienen. Deze extra centjes zijn
natuurlijk voor hun vet cool geweldig kamp. Uren volgen nog maar weet dat dit meestal tot
3u duurt.
Wist je dat? Als je vriendelijk bent bij het bedienen van mensen, ze sneller fooi geven.

23 februari: Wie, Wat, Waar?
Je kent het spel ondertussen wel, Nee? Oké het spel gaat zo, je trekt 3 kaartjes en daar staat
op: een voorwerp, een spel en een plaats op. VB: voetballen met een tony aan de BKL. Dit
allemaal van 2-5 at de VKL. Kom zeker met de fiets! Marthe neem jij het vier uurtje mee?
Wist je dat? De vorm en grootte en het materiaal van de
hamerkop en de lengte van de steel sterk afhangen van het type
hamer. Bij hamers met een ijzeren hamerkop staat vaak het
aantal grammen in het metaal geslagen. Voor speciale
uitvoeringen, zoals voor percussie-instrumenten, wordt ook de
term mallet (uit het Engels) gebruikt.

2 maart: Age of war
Weet je niet wat dit is? Schaam uzelf en ga nu naar
http://www.funnygames.be/spel/age_of_war_1.html . Bon het is van 2-5 at VKL. Malou kan
jij het vieruurtje voorzien?
Wist je dat? Een goede verdediging van je
basis de beste tactiek is in dit spel. En de
beste verdediging is aanval

Groetjes van jullie super grappige leuke doorzettende knappe heldhaftige
coole stralende behulpzame speelse leidingsploeg!!!
Sneeuwuil

Aapje

Bever

Reiger

JOOOO JINS
hier wat instagram-updates...

tomvancraesbeek
escapingantwerp

findingnemo
The deep blue sea

2 februari
tomvancraesbeek Schildenspel
13-17u @ BKL #PerfectUniform
#MathijsNeemtHetVieruurtjeMee

9 februari
findingnemo Save the fish
14-17u @ VKL
#IsabelleNeemtHetVieruurtjeMee

scoutsranst
Boerenkrijglaan, Ranst

16 februari
scoutsranst Hulpstage + BAL
13-17u @ BKL
#LaatIetsWetenAanDeTakleiding

degeheimemagneet
de magneet

23 februari
degeheimemagneet Jinfeestje @ Magneet
14u-4u @ BKL
#WijGaanGoeWaCentjesVerdienen
degeheimemagneet Zondag 24 februari
13u @ BKL voor den opkuis

kimkardashian

2 maart
kimkardashian Surprisevergadering
13-17u @ VKL
#Didn’tSeeThatOneComing

Tot dan!
Hanne-Tom-Quinten-Dien

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

