


Beste ouders en leden,  

 

De voorlaatste maand van dit scoutsjaar is al aangebroken, maar niet getreurd in rechte lijn kijken wij 
uit naar ons MEGAFANTASTISCHSUPERLEUK GROEPSKAMP!!! 

Toch willen we nog enkele gebeurtenissen van de afgelopen maand in de kijker zetten: 

• De 2e week van April zijn onze jong-givers op paaskamp geweest. Aan de foto’s en reacties te 
zien en horen was het geweldig. Laat dat de perfecte voorbereiding voor ons groepskamp zijn. 

• Het laatste weekend van de paasvakantie staken onze verkenners de handen uit de mouwen, 
en maakte van het bos een heus avonturierenparcours! Zelfs de alombekende 
boomstammetjes uit menig pretpark waren van de partij!! De vele foto’s en filmpjes zijn dan 
ook van onschatbare waarde! 

• Casa di maxi was dan weer het culinair hoogtepunt. Van begin tot einde werd je verwend met 
overheerlijke soep, pasta en tiramisu ( die zeker een extra vermelding verdiend, want man was 
die lekker 😉😉 ). Dankuwel Maxi’s voor de verrukkelijke avond!! 

Daarnaast willen wij onze vriendenkring en handige harry’s die hielpen zeer zeer hard bedanken. Een 
maand lang trokken zij zich terug in onze keuken om deze eens onder handen te nemen. En of het 
resultaat er mag wezen, dikke dikke DIKKE merci! 

Maar wat staat er dan in mei op de planning? 

• 10 MEI – KAMPBETAALAVOND: Vanavond (19u-21u) kunnen jullie jullie kinderen komen 
inschrijven voor ons groepskamp en al eens een kijkje nemen in het programma. Daarnaast 
staan wij ook beschikbaar voor al jullie vragen en opmerkingen. NIEUW: wij voorzien vanaf dit 
jaar ook bancontacten zodat u niet met cashgeld hoeft te betalen, ook overschrijvingen 
aanvaarden wij nog steeds! Kan u er vanavond niet bijzijn? Geen probleem , laat dit even aan 
de takleiding weten dan kunnen zij een moment voor of na een vergadering nemen om alsnog 
alles in orde te brengen. 

• 10 MEI – COCKTAILFEESTJE: Aansluitend aan de kampbetaalavond start in ons scoutscafe het 
jaarlijkse cocktailfeestje. Ouders, oud-leiding, leiding en jins zijn welkom om te genieten van 
heerlijke cocktails gemaakt aan ons Hawaïaans strand. Verkleden is geen must , maar wel een 
leuke bonus! Hopelijk zien we jullie allemaal dan! 

Dat was het voor de maand mei! Last but not least willen wij al onze studenten nu al veel succes 
wensen met hun opkomende examens, geef er een lap op zodat de zomer des te mooier kan zijn!! 

Een stevige linker, 

Levenslustige Wasbeer & Sympathiek Stokstaartje 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
 XOXO Zazou, Nala, Kerrie, Pica en Toto 
	
	
	
	

11	Mei	2-5u	@BKL	
		

Vandaag	komt	er	eens	
iemand	anders	leiding	

geven.	Zeker	komen	dus!	
	

4-uurtje	Jesse	
	

18	Mei	2-5u	@	parking	de	mol		
Aarschotsesteenweg	3,	2500	Lier	
Vandaag	is	het	geen	vergadering	
aan	de	BKL,	maar	gaan	we	naar	

de	speeltuin	in	lier!!!	
We	hebben	daar	ook	nog	een	
kleine	verassing	voor	jullie	

gepland	dus	allemaal	komen!	
	

25	Mei	6-8	@BKL	
Vandaag	is	het	

monstervergadering.	Kom	dus	
allemaal	zo	eng	mogelijk	

verkleed.	
	

4-uurtje	Jules	
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Allerliefste kapoenen, zijn jullie klaar voor weer een nieuwe 
maand vol leuke spelletjes en vergaderingen, want het is Mei!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/05 Geen vergadering 
 Omdat veel van jullie vandaag hun communie 
moeten doen, is het deze week jammer genoeg geen 
vergadering.  
 
 

 
11/05  
 Vandaag is een spannende dag, want wij zullen geen 
leiding zijn deze week. Benieuwd wie er wel leiding komt 
geven, kom dan van 14-17u naar de bkl. Jolien, wil jij een 
lekker vieruurtje meebrengen?  
 

 
 
18/05 Speeltuin 
 Joepie! Hopelijk zijn jullie klaar voor een 
namiddag vol speelplezier, want wij gaan naar de 
speeltuin in Lier. Verdere info volgt nog via mail. 



 
 
25/05 Woudloperskeuken 
 Deze week gaan we zelf voor ons eten zorgen terwijl 
we in het midden van de natuur zitten, want het is 
woudloperskeuken! Hebben jullie er al zin in? Kom dan 
zeker van 9-12u naar de bkl en neem allemaal 2 euro 
mee. 
 
 

 
 
1/06 Gezelschapspelletjesavond  
 Zin in een avond met jullie favoriete 
gezelschapspelletjes? Kom dan van 18-20u 
naar de bkl, en neem als je wil je leukste 
spelletje mee! Nathan, kan jij voor een 
zevenuurtje zorgen?  
 
 
Dat was het dan weer voor deze maand, en vergeet niet: in mei legt elke 
vogel een ei! Dikke knuffels van jullie supertoffe leiding. 
 
Apo, Asjra, Rikki en Gigi 
 

 
 



 
 
 
 
Deze maand is het jammer genoeg al tijd voor ons voorlaatste 
siegje van het jaar L 
Niettemin gaan we er weer spetterende vergaderingen van maken!  
 
 
4 mei 2-5 @BKL: 
Vandaag is het vetzakkenvergadering! Dat betekent: goe vuil 
worden, vettige spelletjes spelen, en keiveel plezier maken! 
Doe zeker kleren aan die heel erg vuil mogen worden... 
4-uurtje: Hanne 
 
Belangrijk!! 
10 mei is het kampbetaalavond (meer info zie kampsiegje of zie 
mail) 
 
11 mei 2-5 @BKL: 
Omdat de jins volgend jaar leiding worden, en moeten leren hoe 
zij ook zo’n waanzinnig fantastische leiding kunnen zijn zoals 
jullie leiding, gaan zij dit vandaag wat oefenen!De jins nemen 
deze vergadering het heft in eigen handen! 
Amelie zorg jij voor wat lekkers om 16u?  
 
 
18 mei 2-5 @BKL : 
’T is met verkleden vandaag! Kom allemaal in jullie meest 
helderige outfit naar de scouts vandaag waaaant… het is 
Heldenvergadering! Be there or be square!! 
4-uurtje: Nora 
 
 
25 mei 2-5 @BKL :  
Vandaag hopen we op mooi weer (Schrijverken heeft het alvast 
besteld bij de Frank) en spelen we waterspelletjes! Neem zeker 
een bikini en handdoek mee!  
4-uurtje: Alexx 
 
 
1 juni 2-5 @BKL : 
Happy birthday to you, in de wei staat een koe en die koe 
zegt: “i love youuuu” Happy birthday to you!! Hipperdepiep 
voor Beloega! Vandaag vieren we feest, we zien elkaar om 14u 
aan de BKL. Be there als je zin hebt in een vette party!!  
4-uurtje: Lore 
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Heeeeeeeeey allerliefste kabouters !!!  
Hier volgt alweer de voorlaatste maand van ons super geweldig 
scoutsjaar ! 

 

 

 

 

 

4 mei 14u-17u @BKL 
VETZAKKENVERGADERING! 
Vandaag gaan we ons nog 
eens lekker vuil maken!! 
 
4-uurtje: Sarah 

11 mei 
JINSTAGE 
De jins hebben voor jullie 
een super coole vergadering 
in elkaar gestoken, wil je 
weten wat we gaan doen 
vandaag? Kom dan zeker van 
14u-17u naar de BKL 
 
4-uurtje: Milou 

18 mei 14u-17u @BKL 
WATERSPELLETJES 
Omdat het vandaag 
hopelijk goed weer 
is spelen we 
waterspelletjes, 
vergeet zeker niet 
je bikini of badpak 
onder je uniform 
aan te doen! 
 
4-uurtje: Lentl  

VRIJDAG 10 MEI 
Kampbetaalavond 
Vanavond kunnen 
jullie ouders je 
komen 
inschrijven voor 
ons geweldige 
kamp! 

25 mei 18u-20u @BKL 
DESSERTENVERGADERING 
Neem allemaal een 
dessert mee en zie wat 
we gaan doen vandaag! 

1 juni 18u-20u @BKL 
KNUTSELVERGADERING 
Omdat jullie allemaal 
zooooo creatief zijn, gaan 
we vandaag allemaal dingen 
knutselen! 
 
4-uurtje: Flore 

Kusje-hartje-roosje 
Jullie allerliefste leiding 
Adelaar Steenarend Papegaai Patrijs Jako 



 
 
 
 
Wazzzuup Welpen ! T’is weer de maand mei en we gaan weer een super toffe, 
mega coole en imens grave maand !! Wij hopen dat jullie volledig klaar zijn om 
alles te geven tijdens de vergaderingen want het ga plezant worden! WE 
VLIEGEN ERIN, PATAT!!!! 
 
Vetzakken - 4 mei    BKL: 2-5 
Lekker vettig doen, das toch altijd plezant eh. Daarom doen we vandaag 
vetzakken vergadering. Jullie nemen best propere kleren, een handdoek en een 
plastic zak mee. Wij hopen jullie daar te zien en ge weet “hoe vettiger, hoe 
prettiger”!   
 
4-uurtje: Senne 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jinvergadering - 11 mei    BKL: 2-5 
Vandaag zullen wij geen leiding geven. Nene, de jins nemen het over van ons. 
Ze hebben ons al ingefluisterd dat het een vergadering is om niet te missen. 
Allemaal komen dus.  
 
4-uurtje: Alejandro 
 
 
 
 
Waterspelen - 18 mei   BKL: 2-5 
Met dat bangelijk lenteweer is het wel is plezant om een beetje te plonzen. 
Daarom spelen we deze week waterspelletjes. Jullie nemen droge kleren, een 
handdoek en een plastic zak mee. See you there!!  
 
4-uurtje: Stef 
 



Sterrenwerking - 25 mei    BKL: 2-5 
Als je denkt aan scouts denk je ook aan sjorren, kaartlezen en vuur maken. 
Daarom houden wij deze week weer een sterrenwerking om jullie technieken 
nog een beetje bij te schaven. Het is belangrijk dat jullie allemaal komen zodat 
jullie bij de jongverkenners de andere leden omver kunnen blazen met de 
strakheid van jullie sjoringen! Be there or be square !! 
 
4-uurtje: Xander 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo de maand mei zit er ook weeral op. Hopelijk vonden jullie het enrom 
plezant!! Nog een maandje en dan kunnen we eindelijk beginnen aan het 
moment van het jaar, het groepskamp !! Wij hebben er alvast zin in! 
 
Ne stevige linker, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Chill                  Akru                   Sahi                     Ko 



 
 
 

4 mei van 2-5 
Vandaag is het tijd om jullie aller vieste, vuilste kant naar boven te halen! Het is 
eindelijk VETZAKKEN vergadering !! Doe allemaal slechte kleren aan en neem een 
handdoek en propere kleren mee!  
4-uurtje:  Bastian 

 
11 mei van 2-5 
De leiding mag eventjes uitrusten want vandaag komen de jins het van 
ons overpakken. Het is voor ons allemaal nog een verrassing, maar we zijn 
er zeker van dat het super leuk gaat worden! :)  
4-uurtje: Pieter 

 

18 mei van 2-5 
Zijn jullie klaar om jullie beste beentje voor te zetten? Want vandaag 
gaan we proberen zoveel mogelijk wereldrecords te verbreken! Train jullie 
gekste talenten al maar want we hebben er zin in!! 
4-uurtje: Stein 

 

25 mei van 7-9 
Vanavond doen we de ultieme spionnen-vergadering! kom allemaal 
verkleed als geheim agent en hopelijk kunnen jullie ons helpen de 
mysteries op te lossen! 
8-uurtje: Dean 

 
 
Groetjes van jullie favoriete leiding 
 
Kaa Balu Jakala  Akela 
 



Elllllllliiiiiiiiiiiii	schatteloukes,	in	mei	legt	elke	vogel	een	ei	(behalve	de	kwartel	en	de	
spriet/griet,	die	leggen	in	de	meimaand	niet).	
	
11/05/19`	
Vandaag	is	het	jinstage	wat	wij	gaan	doen	is	voor	ons	een	weet	voor	jullie	
een	vraag.	
Één	ding	mag	ik	al	wel	verklappen	het	wordt	gigamegaleuk	zoizeu	
Dus	van	2-5	@bkl	 
	
4uurtje	is	voor	Louise	
	
18/05/19	
Vandaag	ki-ka-klakkenbuizen	vergadering	doen	dus	begint	al	maar	pijltjes	te	rollen	want	
anders	gade	ni	ver	schieten	zneeeee	huhuhuhuhuhuhhhhhhh……	van	2-5@bkl	
4uurtje	Maya	

	  
	
	
25/05/19	
Trekt	da	badpak	maar	aan	en	smeert	die	neus	al	goe	in	want	we	gaan	dansen	in	de	zon	
baden	in	het	licht	jaa	we	omarmen	het	leeeeeeven	met	een	lach	op	ons	gezicht	…..	
En	waterspelletjes	spelen	natuurlijk	van	2-5	@bkl		
4uurtje	is	voor	Dora.	

 



	
	
01/06/19	
Vanavond	moogt	ge	uw	brein	op	volle	toeren	laten	werken	want	het	is	misschien	wel	de	
leukste	vergadering	van	het	jaar	jaja	het	is	…….	PISQUIZZZZZZZ	yes	
Jullie	worden	verwacht	van	7-9	aan	de	BKL	be	there	or	be	square	

 
	
	
	
	

 
 
Winter    Springbok  Wouw   Coli 
 

 
 
LYNX!!!!! 
 
		 
 
 



Heeey jong-gidsen, na een megaleuk paaskamp en de 
commandoraid, is het alweer tijd voor de maand mei 

 

 

4 mei: 13u00-17u00 @BKL 

Verkleed jullie allemaal als 
boeren en boerinnen en neem 5 
euro mee aub. Meer gaan we 
nog niet vertellen, maar het 
wordt kei plezant! 

 

 

11 mei: 14u-17u @BKL 

Vandaag hebben er enkele jins een vergadering voor jullie in elkaar gestoken, 
kom van 14u-17u naar de scouts om te zien wat ze hebben voorbereid.  

4uurtje : Liene, neem jij iets lekkers mee aub? 

18 mei: uren en plaats aan PL’s vragen 

Jullie PL’s en HPL’s hebben vandaag voor jullie patrouille een leuke activiteit in 
petto zodat alle patrouilleleden elkaar nog beter leren kennen. Vraag zeker aan 
jullie PL waar en wanneer jullie vergadering door zal gaan. 

@PL’s : Laat ons zo snel mogelijk weten wat jullie gaan doen en waar en 
wanneer jullie activiteit zal doorgaan. 

 

 

 



25 mei : 19u-21u @BKL 

Vandaag gaan we allerlei waterspelletjes 
spelen, wij hebben speciaal bij Frank 
Deboosere goed weer besteld dus we hebben 
chance.  

 

 

 

 

1 juni: 7u-9u30 

Goe vroeg opstaan want we gaan op 
dauwtocht. Neem allemaal een gamel en 
3 euro mee, want het zal een dauwtocht 
en woudloperskeuken in elkaar worden. 
Indien je niet kan komen zeg dan zeker 
op tijd af, dan weten wij hoeveel eten we 
moeten kopen. (Niet voor 
donderdagavond afgezegd en toch niet 
aanwezig?--> toch 3 euro betalen.) 

Ps : wekker niet vergeten zetten 

 

Dit was de maand mei alweer, tot volgende maand! 

 

Leeuwaapje 

  Fennek   Okapi 

           

Djiggetai 

 

Hopelijk warmer dan 8°C 



 

4mei: 

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. 2-5 @BKL 

 

 

11mei:  

Vandaag zullen jullie tot bij ons moeten komen om te weten welke 
vergadering het is want alles blijft tot nu toe een verrassing! 
 2-5 @BKL 

 

 

 

18mei:  

 We gaan nog een technieken vergadering doen omdat het de vorige keer 
niet al te rap ging en zoals jullie in het kampsiegje hebben gelezen zullen we 
op kamp alle tijd nodig hebben. Kom naar de BKL van 2-5 

 

 

 

25mei:  
 
GELD 
geld is er nooit genoeg zeker niet willen we een lekker stukje 
vlees op kookdag (wagyu steak ofzo wette wel €€) @pl’s regel 
het nog één keertje en laten jullie zeker jullie leden weten waar, 
wanneer en hoe (laat ons ook iets weten natuurlijk 😊😊)  

 

1juni:  
 

RONDCROSSENSPRINGENROLLENDUIKENDUWENZWETENHYDRADERENMEERSPRINGENTIKKERTJEALL
EMAALZWEETVEELZWEETNOGEENBEETJEZWEETVOETBALBASKETBALBASEBALPAARDRIJENZWEMME
NGEKKEKUNSTJESENVEELMEER 

@GLS de knipoog van 19u-21u 

 





 

 

 

4 mei 

Voor de maand mei, beginnen wij heel blei en met een 

prei. Voor de eerste vergadering neem je een kei, steek 

je die in in en buis en baf. Je schiet het af. We doen het 

op de vierde dag van de maand, waarbij je al staand, van 

twee tot vijf, je een weg baant, doorheen de bkl. Dimitri 

neem jij het vieruurtje mee. 

 

 

 

  11 mei 

In de tweede week zag hij dat het goed was, die aarde en die grote 

plas. Maar toen gingen de dinosaurussen dood, wat natuurlijk een 

probleem was. En dus vroeg hij zich af. Kunnen wij het maken. Maar 

toen hoorde hij de kikkers kwaken. Wrabbit nou en of!!  Waarop 

plotseling Scoot en Dizzy maar Rolly ook naar hem toe kwamen.  

Wat niets was om zich voor te schamen. Ze kwamen naar de vkl van 

2 tot 5. Dat stond buiten kijf. Thijs nam het eten mee, en zie riepen 

allemaal hoez,,, amai das goeie handel. 

 

 

 18 mei 

De volgende zal jullie raken tot in jullie zieltjes, wat het is alles op 

wieltjes. Deze is aan de vkl van twee tot vijf uur. En hopelijk heeft er 

niemand tijdens deze vergadering een fractuur.  Dus vergeet zeker 

je fiets niet en Robbe jij het vieruurtje ook niet. 

 

 

 

 

 

 

 



25 mei 

Een spel,  

een spel in de stad 

Met zo veel man samen  

is dat wel heel wat. 

Een spel van een tot vijf,  

want dat staat buiten kijf.  

Een queeste aan de aan het Astridplein *,  

dat vindt de kat met de hoed wel fijn. 

Met daarbij eten door Yorrit voorzien,  

in overvloed en vergezeld van een brumpletween. 

Krijgt van de leiding , 

een welverdiende tien. 

* (Het is aan de GROENPLAATS maar dat paste niet in het rijmpje)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okapi   Kaketoe  Das       Founie  Eekhoorn 



Jooooooooooooooooooooow Max!’s,
Mei staat voor de deur en we vliegen erin.

4 mei - 14-17u - 4-uurtje: Louka

Neem allemaal jullie beste versiertrucs 
mee naar de VKL. Want het heeft iets te 
maken met Temptation...

11 mei - 14-17u - 4-uurtje: Mannie

Neem allemaal jullie beste golfskilzzzz 
mee want we gaan gelak de echte boeren 
boeregolfeeeeeeeeee in de Kesselse 
heide.

We rijden samen met de fiets vanaf de 
VKL.

18 mei - 19-21u - 4-uurtje: Thorben

Neem allemaal jullie beste dansmoves & jam 
skills mee vnaar de VKL voor onze maxi’s got 
talent. 



25 mei - 19-21u - 4-uurtje: Stijn

Neem allemaal jullie slimste koppies 
mee naar de VKL want vanavond gaan 
we quizzzzzzzzzzeeeeeen. 

1 juni - 18-20u - €3 meenemen

Neem allemaal jullie beste kookskills 
mee naar de BKL (en €3) wat vanavond 
testen we wie de masterchef is onder 
jullie.

Genoeg dingen dus om mee te nemen deze maand.

Xoxo, 





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 

Emma Op De Beeck Korenveld 29 2520 Ranst 0472/96.71.67 

Clara Palmans De Merodelei 35 2600 Berchem 0492/82.06.39 

Lore Van de Putte Herentalsebaan 109 2520 Ranst 0494/37.46.78 

Marie Declercq Zakstraat 12 2520 Ranst 0471/95.70.07 

Elise Janssens Selsaetenstraat 21 2520 Ranst 0489/43.57.51 

Uitbundige Pica 

Trouwhartige Sneeuwuil 

Gelukzalige Dolfijn 

Vreugdevolle Bever 

Bedaarde Sitta 

KAPOENEN REDDERTJES kap-reddertjes@scoutingranst.be 

Laura Naenen Oostmalsesteenweg 18A 2520 Emblem 0477/76.08.72 

Lynn Kulasevic Merellaan 4  2520 Ranst 0478/01.36.62 

Nirmala Peeters Dennenlaan 58 2520 Ranst 0475/33.63.42 

Nele Van Giel Herentalsebaan 162 2520 Ranst 0489/72.27.29 

Sprankelende Stormvogel 

Standvastig Smelleken 

Olijke Indica 

Schrandere Cavia 

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 

KABOUTERS PATULJAK kab-patuljak@scoutingranst.be 

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 

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 

WELPEN WAIGUNDA welp-sionie@scoutingranst.be 

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 

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 

JONGGIDSEN NAVAJO jg-navajo@scoutingranst.be 

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 



	

	

	

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 

JINS   jins@scoutingranst.be 

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 

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 

LEDENADMINISTRATIE   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 

SIEGFRIEDJE   siegfriedje@scoutingranst.be 

Joviale Antilope Hanne Vanherck Korenveld 26 2520 Ranst 0471/05.71.05 

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 

Fleurige Koala Charlotte Formesyn Korenveld 28 2520 Ranst 0475/87.50.94 

Joviale Antilope Hanne Vanherck Korenveld 26 2520 Ranst 0471/05.71.05 


