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Beste ouders, leden en sympathisanten, 

 

Een nieuw scoutsjaar staat voor de deur! Dit betekent nieuwe groepen, een nieuwe leiding en een 
nieuw jaarthema. ‘Minder is meer’ , zoals Scouts en Gidsen Vlaanderen het uitdrukt gaat rond ecologie 
en afval, iets waar wij als scouts zeker mee bezig zijn. Hoe en wat wij hier rond willen of gaan doen, 
komt u doorheen het jaar zeker te weten. 

In het nieuwe scoutsjaar zullen zoals steeds onze traditionele activiteiten plaatsvinden: 

We beginnen op 22 september met onze klepper van een overgang gevolgd door een heerlijke BBQ, 
mede mogelijk gemaakt door onze vriendenkring, dank hiervoor! 

5, 6 en 7 oktober is het al zover: onze groepen gaan op hun eerste weekend van het jaar, zo kunnen ze 
kennismaken met elkaar en hun nieuwe leiding. Zeker voor onze allerjongste leden, de kapoentjes, 
wordt dit spannend aangezien dit voor sommige hun eerste scoutsweekend is. 

“Voor overheerlijke stukjes marsepein, moet u bij scouts Ranst zijn!!”. 20 oktober is het onze 
traditionele marsepeinverkoop. Verwittig dus heel je straat die dag vrij te houden, dan kunnen onze 
leden langskomen om een heerlijk blokje marsepein te verkopen. 

We zijn nog maar net begonnen maar kunnen toch ook al even vooruit blikken naar het einde en 
hoogtepunt van dit scoutsjaar, ons GROEPSKAMP!! Data en info hierover volgen in de komende 
maanden zeker. 1 ding staat wel al vast: Het wordt een kamp om nooit te vergeten!! 

Een stevige linker, 

de GRL 

Sympathiek Stokstaartje & Levenslustige wasbeer 

 

 



Gegroet bevertjes! Wij zijn het, jullie leiding! Wil je graag wat meer weten over ons en waarom wij 
altijd zo hard stralen? Lees dan maar snel verder dan zal je het snel weten… 

 

 

 

 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
     

PICA 

3de jaar 
leiding 

Humus met 
pico’s 

Kleuterjuf 
in wording  

20 jaar oud 

Lievelingskleuren 
zijn groen en 
blauw 

Ravioli 

1ejaar  
leiding 

17 jaar oud 

Biologie 

NALA 



 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTO 

Lievelingskleur 
blauw 

Biomedische 
laboratorium 
technologie 

 

18 jaar oud 

1ejaar  
leiding 

Pizzaaaa... 

Kerri 

Logopedie  

19 jaar oud 

2ejaar  
leiding 

 

Lievelingskleur 
geel   

Orthopedagogie  

  ZAZOU 

18 jaar oud 

1ejaar  
leiding 

 

Lievelingskleur 
rood   



Kapoenen bevertjes 
 

Hallo beste, leukste, schattigste, stoerste en meest geweldige kapoenen! Zijn jullie klaar voor een 
beestig scouts jaar met alles er op en eraan? Hou je dan maar vast aan de takken van de boom die bij 
ons op het terrein staat want hier komt de eerste maand van plezier!! 

29 september ’18 
Ons lokaal ligt er maar saai bij dus hebben we jullie nodig om het weer helemaal klaar te maken voor 
het nieuwe jaar! Breng allemaal iets mee waarmee jij het lokaal graag versiert. Zo kunnen we elkaar 
ook een beetje leren kennen. De vergadering is van 2 tot 5 aan de bkl.  
Voor de ouders is er een info moment om het jaar te bespreken. Wij verwachten jullie om 17.30 aan 
de bkl in ons lokaal.  

 

5-6 oktober ‘18 
Sleep-in!! Om elkaar nog beter te leren kennen organiseren we een sleep-in op onze scouts. Hiervoor 
volgt nog een brief. 

 

13 oktober ‘18 
Vandaag is het vriendjesvergadering, neem allemaal een vriendje mee dat je ook graag in de scouts 
zou hebben! Zo kan je aan hen laten zien wat jij allemaal doet op een zaterdag namiddag. Kom 
samen van 2 tot 5 pleinspelletjes spelen! 

 

20 oktober ‘18 
Kan jij goed verkopen of druk je graag op een deurbel? Kom dan als de bliksem naar de bkl van 2 tot 
5 om samen met ons marsepein te verkopen aan alle deuren van Ranst! Na jullie harde werk zullen 
jullie beloont worden met een stukje marsepein en een drankje. Ook krijgen jullie een zakje 
marsepein mee naar huis om ook daar nog verder te verkopen.  

 

27 oktober ‘18 
Booooo!!! Het is halloween! Kom jij mee met ons lekker andere aan het schrikken maken… Of 
misschien toch beter pompoenensoep maken? 

 

2-4 november ‘18 
Spannend ons eerste weekend samen! Hier krijgen jullie je das en leggen jullie je belofte af om een 
echte scout te zijn! Lees de brief van het belofte weekend voor alle details.  

 

Dit was het voor de maand oktober, hopelijk vonden jullie het al leuk want er staat al een nieuwe 
maand voor jullie klaar met nog meer leuke activiteiten! Tot in november!! XOXO  

Toto   Nala  Pica   Zazou   Kerri 



Heeeeeeeeeyyy coolste kapoenen!  
Eerst en vooral gaan wij onszelf eens voorstellen: 

 
Hey hallo, ik ben Rikki! Ik ben 17 jaar oud en dit is mijn 
eerste jaar leiding! Turquoise vind ik echt de allermooiste kleur 
in de wereld en ik zou elke dag pasta kunnen eten! Voor al 
jullie pijntjes kunnen jullie altijd naar mij komen want ik word 
later dokter ;-) Ik heb er al vast mega extreem super veel zin 
in en hopelijk jullie ook!! XOXO 
  

Heyhey! Ik ben Gigi! Ik ben 18 jaar oud en vorig jaar was ik 
ook al leiding van de Reddertjes  Mijn lievelingskleur is 
appelblauwzeegroen en ik vind lasagne echt super mega lekker. 
Ik studeer psychologie, dat wil zeggen dat ik later heel veel met 
mensen ga praten, dus als er iemand ne keer een babbeltje wilt 
doen zijn jullie welkom hihi. Ik heb er natuurlijk ook echt mega 
veel zin in, dus zie maar dat jullie klaar zijn voor dit scoutsjaar!! 
Groetjesss x 

 
Hoihoi, ik ben Asjra! Ik ben 17 jaar oud en dit is mijn eerste 
jaar leiding. Ik studeer biochemie, en eigenlijk is dat veel te 
moeilijk om uit te leggen :p. Mijn lievelingseten is kip met rijst 
en appelmoes. Hipstergeel vind ik de allermooiste kleur ooit! 
Ik heb al super veel zin om met jullie te spelen, dus ik kan 
niet wachten tot het scoutsjaar begint! Kusjes xxx 
 

Joooww kapoenen! Ik ben Apo!! Ik ben 17 jaar en dit is dus 
ook mijn eerste jaar leiding. Ik studeer organisatiehulp, dat wil 
zeggen dat ik eigenlijk heel veel mensen help met vanalles en 
nog wat  De mooiste kleur vind ik avondrood en ik vind 
hetenbliksem super super lekker! Ik heb superkwalikwantivia-
extraquasiotisch veel zin in dit jaar, dus tot snel! Veel liefs van 
mij x 
 
 
 
En dan is het nu eindelijk tijd voor ons programma van deze maand. Hieronder 
vinden jullie een overzichtje van welke leuke dingen we gaan doen!  
 
29/09    14-17u Kennismakingsvergadering  
Vandaag gaan we elkaar wat beter leren kennen! We gaan heel 
veel leuke spelletjes spelen en ons kei hard amuseren op onze 
eerste echte vergadering van dit jaar.  
Zou Camil M. voor het 4-uurtje kunnen zorgen vandaag?  
 
5-6/10        Sleep-in 
Vrijdag 5 oktober spreken we om 18u30 af aan de 
Boerenkrijglaan om hier een nachtje te blijven slapen.  
Zaterdag 6 oktober mogen de mama’s en papa’s de kapoenen weer komen halen 
om 17 uur. Meer info krijgen jullie in de brief!  
 
 



13/10    14-17u Vriendjesvergadering 
Omdat de scouts zooooo leuk is, willen we dat natuurlijk ook laten zien aan al 
onze beste vrienden en vriendinnen! Vandaag mogen jullie een vriendje of 
vriendinnetje meenemen, en dan kunnen zij ook mee komen spelen met al onze 
leuke spelletjes   
Zouden Lise en Jack VdA samen voor een 4-uurtje kunnen 
zorgen?  
 
20/10    14-17u Marsepeinverkoop 
Jullie weten ook wel dat marsepein suuuper lekker is! 
Vandaar gaan we op deze dag marsepein verkopen in Ranst, 
dus haal jullie beste verkoopskills boven zodat jullie lekker veel marsepein 
verkocht krijgen ;-) Na de vergadering krijgen jullie ook nog allemaal een zakje 
met marsepein mee naar huis, zodat jullie ook nog jullie vrienden en familie 
kunnen verwennen met onze o zo lekkere marsepein! 
 
27/10    14-17u Halloweenvergadering  
Vandaag gaan we lekker griezelen! Als jullie willen mogen jullie 
verkleed komen als iets engs , maar als je dit niet durft hoeft 
dat natuurlijk niet. Jullie dappere leiding zorgt voor een 
halloweenheerlijk vieruurtje dus zeker komen!  
 
2-4/11      Belofteweekend 
Dit weekend is ons eerste echte weekend! We gaan nog een brief doormailen en 
daar staat alle verdere info in.  
 
Wij hebben er alvast super veel zin in!! Tot zaterdag!  
Hartje – kusje – roosje van jullie allerliefste leiding 
 

Apo    -    Asjra    -    Rikki    -    Gigi 
 
 
 
 



Helaba aller tofste kabouters  
Welkom bij jullie eerste siegfriedje van het jaar!!!!    Wij zijn jullie leiding voor dit jaar en 
hebben mega veel zin in dit fantastische jaar!!!!! Om te beginnen zullen we onszelf eerst 
even voorstellen :)))) 
 
 
 
 
 
HEY kabouters, 
Ik ben Enthousiaste Beloega en ben eerste jaars leiding. Mijn 
hobby’s zijn scouts en muurekeklop voor tijdens het 
weekend. In de week ben ik in Brussel dus als je is passeert, 
mag je altijd is binnenspringen dan kunnen we samen een 
foto maken bij manneke pis. Mijn lievelingseten is de 
spathetti van Spreeuw. Mijn levensspreeuk is: “Liever 1 
rechte boom in de tuin dan 3 schuine bomen bij de buren.” 
Mijn lievelingskleur is ros en ik fietst graag door het bos van 
Ranst. Mijn schoenmaat is 38. Ik heb er mega veel zin!!!! 
 
 
 
 
 
 

 
Toedeloee, 
Ik ben Beschermende Spreeuw. Net zoals Springbok en 
Beloega is dit mijn eerste jaar leiding. In mijn vrije tijd 
dans ik graag in de keuken en op zaterdag amuseer ik 
mij rot op de scouts. Mijn buikje vul ik graag met lekkere 
frietjes van het frituur. Ik zit op kot in Leuven en studeer 
Kinesitherapie en Revalidatiewetenschappen. Mijn 
lievelingsvergadering is kookvergadering want ik eet 
super graag (en veel ;)). Ik kijk er al enooorm naar uit om 
jullie schattige snoetjes elke week te zien!!!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



Halloo, 
Ik ben Frivole Springbok maar jullie mogen mij ook altijd 
bokje noemen. Ik hou van mijn 2lingzus. Mijn lievelings 
eten zijn chipjes, buggles met kaas. Ik heb een hekel aan 
springen buiten als het touwtjespringen is want daar ben 
ik belgisch kampioen in. Mijn hobby’s zijn de bus nemen 
naar het stad, worstelen met Schrijverken en rijden met 
een audi want ik heb mijn rijbewijs al #taxispringi. Nu 
kennnen jullie mij al een beetje de rest zal je in het jaar 
moeten ondervinden ;) xoxo Bokje 
 
 

 
Goeiendag, 
Ik ben Kundig Schrijverken en dit is mijn 3de jaar 
leiding.  Mijn hobby’s zijn scouts en roeien in een 
boot.  Ik ben bezig met mijn opleiding Chemie en laat 
af en toe iets knallen.  Ik hou van snoepen en ben een 
kampioen in het eten van ijs.  Pistache, banaan of 
aardbei, ik lust het allemaal maar liefst vanille met 
chocoladesaus en discobollekes.  Ziezo, nu kennen 
jullie mij al een beetje.  Ik kan in ieder geval al niet 
meer wachten om elke zaterdag naar de vergadering 
te komen. 
 

29 september 2-5u @bkl 
 
Vandaag is onze allereerste vergadering!!! Jullie kennen ons nu al een beetje, maar wij willen 
onze liefste keboutertjes ook graag beter leren kennen. Daarom spreken we 29 september 
om 14u af aan de BKL voor onze KENNISMAKINGSVERGADERING. Neem zeker leuke 
versiering (vlaggetjes, slingers, posters van echte hotties, …) mee, waarmee we ons lokaal 
kunnen opfleuren. Vergeet zeker ook geen leuke foto van jezelf!  
Alexx, zou jij voor het vier-uurtje kunnen zorgen?  
 

5-6-7 oktober  
 
Dit weekend is het KENNISMAKINGSWEEKEND. Samen met de kabouters Patuljak gaan we 
ons een weekend lang amuseren te… Jullie ouders ontvangen nog een brief met alle 
informatie! Woehoew, wat kijken we er al naar uit!!!   
 
 
 
 

 

 



13 oktober 2-5u @bkl 
 
13 oktober spelen we allemaal spelletjes in het 
gigasuperdupergroot. Gewoon komen want het wordt 
de max!!! Amelie, zorg jij voor het vier-uurtje?  

 

20 oktober 2-5u @bkl 
 
Deze vergadering kennen jullie zonder twijfel allemaal; 
DE MEGA SUPERLEUKE MARSEPEINVERKOOP! We 
spreken om 14u af aan de BKL in perfect uniform. Zet 
zeker jullie schattigste gezichtje op zodat we veel 
marsepein kunnen verkopen! 
 
 

27 oktober 18-20u @bkl 
 
We verwachten jullie om 18u aan de BKL in een 
supercoole én griezelige halloweenoutfit. We 
trekken erop uit met de andere kabouters en 
gaan op griezeltocht in het bos. Kom maar af, 
als je durft…  
 

2-3-4 november  
 
Wat gaat de tijd snel! Het is al tijd voor ons 
tweede weekend!!!! Dit is het welgekende 
weekend waarop onze kleinste kabouters, 
de eerstejaars, hun belofte doen. Bovendien 
komen jullie dan ook jullie volkjes teweten!!! 
SPANNEEEEEUND!! We verwachten jullie in 
perfect uniform op de mysterieuze locatie. 
Info volgt….  
 
 
Zo lieve kabouters, dit was het dan voor de maand oktober! Heel veel lieve knuffels en 
kussen van jullie leukste leiding en tot in november!!! Xxxxxx 
 
PS : Gelieve steeds voor donderdagavond iets te laten weten indien je niet op de 
vergadering zal zijn. Dankjewel!  
 
 
– Springbok – Beloega - Spreeuw -Schrijverken 

 

 

 

 









Joooooow welpen

Eindelijk is het weer zo ver, het scoutsjaar is terug begonnen. Maar dit 
jaar wordt geen gewoon jaar maar een enorm mega super bangelijk 
scoutsjaar !! 
Na de overgang zullen jullie waarschijnlijk al enorm veel zin hebben om 
erin te vliegen. Maar wij als jullie nieuwe leiding zullen ons misschien 
best een voorstellen. 

Wazzup welpen, Ik ben Akru en ik ben dit jaar jullie 
leiding !! Dit is mijn tweede jaar leiding en ik heb er 
enorm veel zin in, jullie hopelijk ook!! 
Ik studeer voor leerkracht biologie en techniek in het 
secundair onderwijs en mijn hobby’s zijn zaalvoetbal, 
dj’en, Ko plagen en natuurlijk scouts!! Mijn 
lievelingseten is pizza en mijn lievelingskleur is blauw. 

Voila nu weten jullie al wat meer over mij, ik hoop 
jullie ook nog beter te leren kennen. Laten we er samen 
een knaljaar van maken !! 

Jow Welpen! Ik ben Chill en mag mijn eerste jaar 
leiding met jullie ervaren. Ik heb ongeloofelijk veel 
zin mijn eerste jaar en ik hoop jullie ook. Sommigen 
kennen mij al van het geweldige Mariokamp. Ik studeer 
kiné aan de KU Leuven. Mijn hobby’s zijn voetbal, 
tennis en SCOUTS! Mijn lievelingseten is spaghetti 
met pesto en mijn lievelingskleur is groen.  

Nu kennen jullie mij al een beetje maar doorheen het jaar zal je me NOG 
beter leren kennen en ik jullie ook natuurlijk. We maken er een 
onvergetelijk jaar van.  

Hey hallo, Ko hier. Waarschijnlijk kennen jullie mij al 
een beetje omdat ik vorig jaar kabouterleiding was. Dit 
is mijn tweede jaar leiding en heb er veel zin in. Mijn 
hobby is uiteraard scouts en ik ben verzot op alles wat 
te maken heeft met hout. Mijn lievelingskleur is rood 
en je kan mij altijd blij maken met een pak frieten 
van’t frituur.  

Laten we er samen een topjaar van maken! 

Helaba Welpeb!! Ik ben Sahi en heb super veel zin om 
mijne eerste jaar leiding aan jullie te geven. Samen 
met Chill was ik ook al op jullie Mariokamp mee als 
Jin. Ik studeer kiné in Antwerpen en mijn hobby’s 
zijn uiteraard scouts, maar ook judo. Mijn 
lievelingseten is lasagne en mijn lievelingskleur is 
groen. 

Ik heb super veel zin om jullie beter te leren kennen 
en om er een top jaar van te maken, ik hoop jullie 
ook!! 



29/09 Kennismakingsvergadering - 4uurtje = Zitan 

Vandaag gaan we elkaar allemaal een beetje beter leren kennen!! We moeten 
natuurlijk ook nog ons lokaal aankleden dus als ge nog posters, slingers, 
ballonnen of wat dan ook hebt om het lokaal mooi te maken, moogt ge het  
altijd meenemen. Het is vergadering van 14 uur tot 17 uur aan de BKL. 

5-7/10 Kennismakingsweekend 

Tis al zo ver !!! WEEKEND!!! Wij hebben voor jullie een mega vet graaf 
weekend in elkaar gestoken dus zet u maar schrap want het wordt bangelijk 
plezant. De info over het weekend wordt meegegeven op een brief die 
uitgedeeld wordt met de kennismakingsvergadering. 

13/10 Fietsencross - 4uurtje = Fenne 

Pomp u banden al maar op, smeer u ketting en check u fietsbel want 
vandaag gaan we crossen in de bossen. Iedereen wordt om 14 uur verwacht 
aan de BKL met natuurlijk een fiets bij de hand. Jullie mogen huiswaarts 
keren om 17 uur. 

20/10 Marsepeinverkoop 
Boys vandaag is het marsepeinverkoop. Dat wilt zeggen dat goeie 
wandelschoenen en een glimlach NOODZAKELIJK zijn. 
Iedereen wordt verwacht aan de BKL van 14 uur 
tot 17 uur. 

?



27/10 Halloweentocht - 4uurtje  
Whooooo, vandaag gaan we samen griezelen!! Jullie mogen jullie allemaal 
zo griezelig mogelijk verkleden. De uren van de vergadering volgen later 
nog.   

2-4/11 Belofteweekend  

Jaja het is weer zover, belofteweekend!! De info over het weekend volgt 
later  

Wij hopen alvast iedereen op de vergaderingen te zien!  
Julie leiding,  

 
 
 
 

    Akru      Chill   Ko                    Sahi



Voorstelling leiding Waigunda 
 

Hallo gekke kidooooooos, welkom bij het nieuwe scoutsjaar! Aangezien jullie de meeste van ons nog  
niet kennen starten we met ons even kort voor te stellen: 

Akela 

Hoi allemaal!!! Ik ben Akela, ik woon in de bloemenwinkel in Ranst. Mijn 
hobby’s zijn plezier maken, naar feestjes gaan en sporten. Ik hou van de 
natuur, mijn twee poesjes en gekke sokken. Mijn twee zussen zijn ook wel 
leuk, net zoals mijn vrienden. Dikke kusjes <3 

 

Jacala 

Hallo welpen ik ben jacala, jullie leider voor dit jaar. Ik ben 18 jaar en mijn 
hobby’s zijn scouts en Thai boks. Mijn lievelingseten is lasagne en pizza. Jullie 
gaan me nog wel beter leren kennen dit jaar!! Ik heb er zin in en we maken er 
een topjaar van! 

 

 

 

Kaa 

Dag mannen ik ben Kaa dit is mijn tweede jaar als leiding. Ik ben 18 jaar en 
studeer voor sportleerkracht. Mijn lievelingseten is macaroni en hete 
bliksem. Mijn hobby’s zijn scouts, voetbal en surfen. Ik heb 2 naaktkatten 
genaamd Magda en Wilfried. Het speciale aan deze katten is dat ze geen haar 
hebben. Ik zeg altijd blaffende honden maken geluid. Ik heb enorm veel zin in 
het nieuwe scoutsjaar en hopelijk jullie ook! Het gaat een knaller van formaat 
worden!! 
 

Balou 
 

Hallokidoko welpjes!!! Ik ben Balou, ik ben 19 jaar! Ook voor mij is dit mijn 
tweede jaar leiding. Mijn favoriete eten is honing! Hondjes vind ik echt de 
max, zelf heb ik een zwarte labrador, even gek als een echte welp! Ik 
verzamel heel graag chips! Alle smaken en vormen zijn altijd welkom!! Voor 
de rest organiseer ik heel veel pannenkoekenfeestjes voor mijn vrienden! Ik 
heb super veel zin in het jaar! Hopelijk jullie ook…. Groetjes 😊😊 

 

 

Voila, nu jullie ons beter kennen wensen we jullie een fijn jaar en het beloofd heel leuk te worden! 
Groetjes jullie nieuwe leiding !!!!!! 



Waigunda september-oktober 
 
29/09: Lokaal inkleden. (14u – 17u) 
Vandaag gaan we ons lokaal helemaal toppie maken  
om het jaar goed te starten! Neem allemaal een foto van jezelf mee.  
4-uurtje: Bastian Berger 
 
 
5-7 oktober: kennismakingsweekend. 
De brief volgt nog! 
 
 
13/okt: Bosspel (14u – 17u) 
We trekken vanmiddag het bos in! Zet jullie schrap, 
 want we gaan veel plezier maken!! 😉😉 
4-uurtje: Lars Dom 
 
 
20/okt: Marsepeinverkoop. (14u – 17u) 
Zet jullie lieve en schattige snoetjes vandaag op, we gaan van deur tot deur om super lekker 
marsepein te verkopen!! Joepieeee!! Super lekker!!! Nadien krijgen jullie zelf natuurlijk ook een 
stukje en een zakje om thuis aan jullie vrienden en familie nog meer marsepein te verkopen! 
 
 
27/okt: Halloweenvergadering. (uur volgt nog) 
Maak jullie klaar voor een enge griezeltocht!  
Dus trek jullie stoere schoenen maar aan!  
4-uurtje: Ward Jans 
 
 
2-4 nov: Belofteweekend  
De brief volgt nog! 
 

Lieve groetjes!!!! 
See you later!!! 
 

 

 

 

 

 

     Balou        Akela                        Jacala                          Kaa 







20/10 – 14U TOT 17U @BKL 
“HALLO, WIJ ZIJN VAN DE SCOUTS VAN RANST EN WIJ VERKOPEN 
MARESEPEEEEEEEEIN”. YES LADIES, HET IS WEER ZO VER! TIJD OM 
JULLIE VERKOOPSSKILLS WEER DE BOVENHAND TE LATEN NEMEN 
WANT WIJ GAAN VANDAAG LEKKER GEZELLIG MARSEPEIN 
VERKOPEN. WIE HEEFT ER ZIN IN???? WIJ WEL!!!!! 
 
27/10 – 19u tot 21u @BKL 

Hallo Hallo Halloween, dat is griezelen dat is spoken. 

Hallo Hallo Halloween, wie niet weg is is gezien.  

Ja jullie kunnen het al wel raden zeker, het is de tijd van het jaar om nog eens goed te 

griezelen…….. Verkleed jullie zo goed als jullie kunnen! Tot dan…… 

MUAHAHAHAHAHA 

OMG?????? DIT WAS GEWOON ONS ALLEREERSTE SIEGJE VAN HET 
JAAR ( #amazing #zotjes #bonkersssss #yolo #apache4thewin 
#gohardorgohome #byegirls #winterout) 
 
XOXO 
Gossip Girl 
 

 
 

Wouw  Lynx  Collie  Winterkoninkje Springbok 



Woehoew!!! Weer een nieuw scoutsjaar, dat betekent dus ook nieuwe leiding, 
we zullen ons eerst kort even voorstellen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Hallokes, ik ben hartelijke okapi. Ik ben 18 jaar oud en studeer 
psychologie. Mijn hobbys zijn  
scouts, schaapjes tellen, paaseieren rapen en dingen verzinnen. 
Mijn lievelingsliedje is Pina Colada van K3. Lievelingseten is een 
goei half kipke van de Lunch Garden met 2 bollekes lekkere 
zoute puree, hmmm jummy jummy lekker kipke in ma tummy 
jam jam jam!! Ik heb alvast megasuperveel zin in het jaar!! 
Groetjes 

 

 
Dag dames, ik ben innemend leeuwaapje. Ik ben 6227 dagen oud 
en ik studeer humane op het college in Lier. Mijn hobby's zijn 
scouts, tuinieren en ik speel blokfluit en klavecimbel. Mijn 
lievelingseten is macaroni maar alleen als mijn oma het heeft 
gemaakt. Ik heb thuis een hondje en zijn naam is Egon, we hebben 
ook 2 kippen. De ene heet kip curry en de andere Anne-Marieke. 
Mijn lievelingskleur is groen, want blauw is van de Chiro (ieuw). Ik 
heb al ongelofelijk veel zin in het nieuwe scoutsjaar. CU @den 
overgang!!! 

 

Hey meiden, ik ben opmerkzame djiggetai. Ik ben 2de jaar leiding en 19 
jaar oud. Ik studeer  handelsingenieur en ik ben 174 cm groot. Ik lust 
graag biefstuk friet met pepersaus. Buiten de scouts doe ik nog aan 
kuurling, zwerkbal en fietsen op de Ranstsesteenweg. Mijn 
lievelingsdier is een djiggetai en ik heb thuis 2goudvissen (onzen Dirk 
en de Gunther). Mijn lievelingsfilm is Finding Nemo en mijn 2de 
lievelingsfilm is Finding Dory. Ik luister graag naar Mozart en Beethoven 
en mijn lievelingskleur is geel. Ik heb kei veel goesting in het nieuwe 
scoutsjaar!!!   

 

Ciao Bellas, ik ben Onstuimige Fennek. Ik ben 3de jaar leiding en20 
jaar oud. Ik studeer kinesitherapie en revalidatieweteneschappen 
aan de Uantwerpen. Daarom ben ik ook, sinds deze zomer, met mijn 
vriendin gaan samen wonen in Berchem. Wij verwachten in April ons 
eerste kind. Twordt ne kleine Fennek. In mijn vrije tijd ben ik een die 
hard punker. Pruiken met hanenkammen vind je in 10 tallen terug in 
mijn kast. Mijn hert op mijn rug is mijn grootste trots! Zo, nu weten 
jullie wat meer over mij. Adieu!!  

 



 
 
 
 
  

22 Sep 

29 Sep 

5,6 en 7 Okt 

13 Okt 

27 Okt 

2,3 en 4 Nov 

20 Okt 



 
 
 
 
 
 
Nachtegaalstraat:  
Na super lang in spanning afwachten naar wie jullie leiding ging worden, is het moment 
eindelijk daar. De woestijnvos, het Mongools paard, het Afrikaans hert en die gekke aap 
zullen dit jaar alle leuke activiteiten voor jullie in elkaar steken! WE ARE READY FOR IT  
 
 
Bilderdijkstraat:  
Aujourd’hui gaan we van 14u tot 17u ons lokaal vet cool pimpen met allerlei spullen. Hoe 
gekker hoe beter. We vragen ook om allemaal een SUPER gekke foto van jezelf mee te 
brengen. Hoe meer hoe beter en hoe specialer/gekker/grappiger hoe beter!! De beste foto 
zal beloond worden!  
Hanne Bertels, wil jij iets voorzien om onze grollende magen te vullen? Dank bij voorbaat  
 
Vossepark:  
Info volgt in een brief xxx VROEEEEEEEEEEEEM  
 
Heliconweg:  
Vandaag is de aller leukste vergadering van heel het jaar!! DE MARSEPEINVERKOOP 
JIPPIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE JAAAAA JEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!! 
Wij verwachten IEDEREEN om mee te komen helpen en hun steentje bij te dragen. De 
marsepein zal rijkelijk vloeien en uiteraard mogen wij er ook van eten mmmm!!  
14u @BKL  
 
Europaplein:  
Op deze vergadering kan je eens laten zien hoe populair jullie wel niet zijn op school. Breng 
allemaal een super leuk vriendinnetje mee naar de scouts. Hoe meer zielen hoe meer 
vreugde!! Ps een warme wc bril is vies maar best handig.  
14u @BLK #asusual 
Shania, zorg jij voor een super vriendschappelijk vieruurtje? Tnx Girl 
 
Marssumerstraat:  
Ravotten int bos EUUUUUHJ 
 
Harlingerstraatweg:  
Info volgt nog!!!  
 

TOEDELOEEEEEEEEE 
L. O. F. D.  



 

 

Elaba, 

Energieke dhole hiero mijn biznez kaartje volgt nog want je kan mij 

altijd bellen voor het maken van klein en middelgroot elktro dit kan 

omdat ik elektromechanica studeer aan de hoge school in geel. Mijn 

hobbies zijn scouts en vuurke stook om 18:24 op mijn zolder terwijl ik 

de viskom van mijn 4 karpers schoon maak, dit doe ik elke 3de dag na 

het eerste kwartier van de maan. Tenzij ik op die dag moet gaan 

muurklimmen. 

 

Elabo, 

Inventieve maleise beer hiero, beer voor de vrienden 

Speciaal vooor jullie ben ik nog een jaartje in het middelbaar blijven 

zitten zodat ik meer tijd heb om supper naaise spellekes in elkaar te 

steken voor jullie. Mijn lievelings kleur is venitiaans blodn met een 

vleugje zwart. 

Elabi, 

Volhardend luipaard wederom aanwezig. Mijn hobbies zijn bootje 

varen waarvoor ik ook studeer in antwerpen. Livelingskleur is blouw, 

lievelingshond is geliefde barry, lievelingsvoorwerp is een baksteen. 

Andere hobbies zijn scouts, volleybal, zandkorrels inkleuren en gras 

inkorten met een nagelschaartje. 

Elabu, 

Guitige cobaye in de buildhuis. Mijn hobbies zijn scouts, duuuuuh, 

gefrituurde melk drinken en met tram 9 heen en weer rijden. Mijn 

lievelingsgesteente is marmer en ik ga sociaal economische 



wetenschappen studeren in Antwerpen. Verder ga ik ook graag 

beukhagen uitschoppen en in andere tuinen planten. 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Zaterdag 29 september 2-5u 
Om het jaar te beginnen gaan 
we elkaar een beetje beter leren 
kennen door kei toffe spellekes 
te spelen op de 
kenninsmakingsvergadering. Be 
there or be square. 
Oudermoment om 17:15 voor 
meer info en eventuele vragen. 
 
 



 
5-7 oktober 
Weekend info volgt nog 
Zeker komen 
 
 
Zaterdag 13 oktober 2-5u 
Tijd voor een super graaf mega cool 
klakkebuizespel int bos. 
Eigen pijltjes en klakkebuize mogen. 
Zeker boekskes meenemen voor pijltjes 
te maken.  
Deze vergadering is ook 
vriendjesvergadering dus breng 
allemaal iemand mee. 

 
Zaterdag 20 oktober 2-5u 
Tis weer tijd om goe veel marsepijn te gaan 
verkopen dus wees daarbij 
 
 
 
 
 

Zaterdag 27 oktober 7-10u in de 
voormiddag 
Het vroege opstaan zal beloont 
worden met een goeie 
ouderwetse dauwtocht. 
 
 
2-4 november 
Belofteweekend info zal nog volgen 
 
 
 
Ne stevige linker, 
 
Dhole Beer  cobaye  luipaard 



	

	

Naam	:	innemende	simia	
Leeftijd	:	19	
Celebrity	crush	:	harry	styles	
Je	kan	me	omkopen	met	:	frambozen	
als	je	mij	kwijt	bent	kan	je	me	vinden	in	:	Disneyland	
op	welk	lied	ga	ik	goe	:	skwone	meiske	niels	destadsbader	
favoriete	hashtag	:	#freethenipple	
find	me	on	instagram	:	emmamartin	

	

	

Naam:	dromerige	steppelemming		
Leeftijd:21		
Celebrity	crush:	Ed	westwick		
Je	kan	mij	opkomen	met:	curry	worst	special		
Als	je	mij	kwijt	bent	kan	je	mij	vinden	in:	pairi	daiza		
Op	welk	lied	ga	ik	goe:	Zoutelande		
Favoriete	hashtag:	#	(	kies	maar	iets	ik	kom	op	niks	haha)	Instagram:	
marielousuetens	
	

	

	

	

	Yuw	dag,	ik	ben	Uitbundige	Taurinus.	Ik	ben	19	jaar	oud	en	studeer	
toegepaste	informatica.	Buiten	de	scouts	zijn	mijn	hobby’s	skaten	
met	de	Kauw,	snowboarden	en	vroeger	speelde	ik	snooker	op	hoog	
niveau.	Ik	heb	1	zus	en	broer	en	2	stief	zussen.	Ik	heb	thuis	2	
onderwaterschildpadden,	1	kat	en	1	bovenwaterschildpad(die	kan	
niet	meer	zo	goed	zwemmen).	Op	de	foto	kan	je	me	zien	op	1	van	
mijn	vele	boten.	Mijn	celebrity	crush	is	Selena	Gomez	of	Ariana	
Grande.	Ik	heb	alvast	gi	i	i	g	a	a	a	ntisch	veel	zin	in	het	jaar	en	ik	
hoop	dat	we	er	samen	een	top	jaar	van	kunnen	maken.	
#taurinusout	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

Helluw	gidsen!!!!!	
Ik	ben	Levenslustige	Kauw,	ik	ben	18	jaar	en	ik	ben	een	
professionele	foto	lasser.	Ik	heb	verschillende	hobby’s	namelijk	
snowboarden,	skateboarden,	thaiboks,	verliezen	in	Fifa	van	Stinka	
hert,	veel	te	lang	op	de	pot	zitten	en	natuurlijk	scouts.	Mijn	
celebrity	crush	is	Sofia	Jamora,	potverdikke	goei	gerief.	Mijn	
lievelingsliedje	is	“Vroom”	van	Famke	Louise	want	das	echt	
underrated.	Hier	enkele	van	mijn	favoriete	hashtags	#ziekeman	
#herres	#geldmoetrollennaardebank	#moneygeenprobleemsoms	
#gezondeman	
Ik	hoop	jullie	doorheen	het	jaar	nog	veel	beter	te	leren	kennen,	ik	
heb	er	alvast	super	mega	enorm	ma	echt	belachelijk	veel	zin	in.	

Peace	out	

	

		
Naam:	beheerste	caracaraLeeftijd:	
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1		
Celebrity	crush:	gabriella	wilde	
Omkopen	met:	dvd’s	van	Dora		
Als	je	mij	kwijt	bent	kan	je	mij	vinden	in:	mijn	bed	Lied:	bewegen	is	
gezond	-	kinderen	voor	kinderen	Hashtag:	#plopperdeplopperdeplop	

	

	

	

	

29	september	:	kennismakingsgala	

De	eerste	vergadering	al	direct	een	dik	feest.	Waarschijnlijk	kennen	jullie	mekaar	wel	al	goe	maar	
omdat	wij	jullie	al	wat	beter	willen	leren	kennen	gaan	wij	een	kennismakingsgala	organiseren.	Kom	
dus	allemaal	chique	gekleed	van	2	tot	5	naar	de	vkl.		

6	oktober	:	Doopweekend	

WOEHOEW	doopweekend.	Verdere	info	volgt	nog	maar	da	wordt	echt	mega	graaf!!	

13	oktober	:	wie	wat	waar	

3	vragen	die	voorlopig	onbeantwoord	blijven.	Wij	hopen	dat	jullie	hier	wat	meer	antwoorden	op	
zullen	vinden	van	2	tot	5	aan	de	vkl.	



	

20	oktober	:	marsepein	

Haal	vandaag	jullie	beste	verkoop	skills	maar	boven	want	het	is	marsepein	verkoop.	Ik	heb	gehoord	
da	er	ne	grote	prijs	valt	te	winnen	dit	jaar	voor	diegene	die	het	meeste	verkoopt	dus	uiteraard	gaan	
wij	die	moeten	winnen.	Uren	volgen	nog.	

	

27	oktober	:	Verrassingsvergadering	

SURPRISE!!	Wta	W3	Deez	vegradeirng	gana	deon	bljift	vorolopig	ngo	ene	g3hijm.	
Van	2	tot	5	aan	de	vkl!!!	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 
 

Ik ben 
 

Ik ben zooooo blij dat het scoutsjaar eindelijk terug begint! Ik ben wel de interessantste dingen over 
onze leiding vergeten. Ik ben benieuwd naar wat ze over zichzelf te zeggen hebben. 

Ik ben Genietende Kaketoe. 
Ik ben 89 jaar oud. 
Ik ben vader van 3. 
Ik ben vanavond naar bad geweest. 
Ik ben een agriculteur die zijn veld met zijn eigen uitwerpselen bemest. 
Ik ben een trotse eigenaar van 43 authentieke kabouterpopjes. 
Ik ben 100% zeker dat Afrika echt bestaat. 

 

 

Ik ben Doortastende Eekhoorn. 
Ik ben opteminste seuufeeuu jaar. 
Ik ben extreem redelijk. 
Ik ben 17,39% italiaan, 3,78% chinoeter, 77,77% belg 
en de rest zijn roots van een oerstam van zimbabwe 
Ik doe 1 maal per week aan sky diving zonder 
parachute, echt goeie handel 
Ik ben er van overtuigd dat kappers te veel geld 
vragen om u haar een beetje bij te knippen, iedereen 
kan een schaar pakken en da afknippe ofniii ! 
Ik ben allergisch aan te veel bagagehoofden dicht bij 
elkaar ! genaamd Bagagitis 

 

 

 

Ik ben Behendige Das 
Ik ben waarschijnlijk jonger dan mijn overgrootvader 
Ik ben meervoudig winnaar competitief steen ruiken na een 
milde zomerdag 
Ik ben nog nooit in een bos geweest zonder bomen 
Ik ben een fervente ademhaler 
Ik ben een kenner van het septimale talstelsel 
Ik ben eigenlijk stiekem een overtuigd aanhanger van de grote 
pastagod in de hemel 

 

 

 



 
 

 

Ik ben 0ngedwongen 0kapi. 
Ik ben net oud genoeg. 
Ik ben dus ik denk. 
Ik ben beter bekend als  
Ik ben sceptisch over het bestaan van Sabine 
Hagedoorn. 
Ik ben verdacht goed in soep eten zonder lepel. 
Ik ben beter bekend als de geëngageerde 
eigenaar van de kleine bistro genaamd ‘FREITA’.  

 

 

 

 

Ik ben wat je ziet als je denkt dat ik er 
niet ben, maar als je aan me denkt ben 
ik het niet meer. 
Ik ben géén 22 jaar. 
Ik ben verre familie van Ban Ki Moon. 
Ik ben enorme voorstander van het 
samenvoegen van kleinere communes 
tot grotere gehelen. 
Ik ben een vouwer. 
Ik ben specialist kleuren bij Ikea. 
Ik ben groter dan de gemiddelde 
reiskoffer. 

 

Ik ben al vol ongeduld aan het wachten op de eerste vergadering op 29 september. Ik ben wel blij dat 
ik van 2 tot 5 aan de vkl kan zitten. Ik ben er zeker van dat alle verkenners decoratie zullen 
meenemen om het lokaal in te kleden. Ik ben benieuwd wat Thijs zal meenemen als vieruurtje voor 
deze eerste vergadering van het jaar. 

Ik ben heel blij dat we al meteen op weekend gaan van 5 tot 7 oktober. Ik ben al benieuwd naar de 
extra informatie die nog volgt. 

Ik ben enorm geïnteresseerd in driehoeken. Ik ben dan ook tevreden met het thema van de 
vergadering op 13 oktober van 2 tot 5. Ik ben nu al aan het watertanden door het lekkere vieruurtje 
dat Robbe zal meenemen. 



 
 

Ik ben een trots onderdeel van scouting 
ranst. Ik ben een goede verkoper van 
marsepein. Ik ben dan ook zeker 
aanwezig op 20 oktober van 2 tot 5 aan 
de bkl. 

 

 

Ik ben niet bang in het donker. Ik ben een groot fan van halloween. Ik ben benieuwd naar wat er ons 
te wachten staat op 27 oktober van 19u tot 21u aan de bkl.  

 

 

Ik ben enthousiast over de 
verkennerdoop die doorgaat in het 
weekend van 2 tot 4 november. Ik ben 
heel goed geïnformeerd hierover na 
het krijgen van de brief die nog volgt.  

 

 

 

 

Ik ben aan het balen dat de maand er al opzit. Ik ben wel blij met het linkerpolleke dat ik van de 
leiding krijg. Ik ben verheugd op het weerzien volgende maand! 

         Kaketoe     –    Eekhoorn      –      Das      –     Okapi      –     ??????   



MAX!’S, WE PRESENT YOU:

Heeytjes, ik ben Gemoedelijke Bever. In mijn vrijetijd maak ik 
graag bergwandelingen met mijn wijfje. Ik heb ook eigenlijk 
te veel vrijetijd en leer mezelf daarom stomme dingen aan 
zoals: met kaarten gooien en drummen. Mijn inspiratiebron is 
YouTube. De frontflip heb ik jammer genoeg nog niet onder 
de knie, vraag maar aan mijn ligamenten. Voor de rest studeer 
ik kiné en scouts is mijn favoriete vrijetijd ’s besteding. Ik hoop 
jullie een top jaar te bezorgen.

Lijflied: Aloe blacc – The man

Yooo de mannen en vrouwkes, ik ben Energieke Sneeuwuil. 
Ze noemen mij ook wel slangenman. Waarom? Dat weet nie-
mand. Wanneer ik school skip doe ik wel eens aan muurklim-
men en grietjes versieren ;). Ik ben graag sportief bezig en 
rijdt overal met de fiets naar toe. Dus op kamp kan je mij op 
kop verwachten. Net als Bever studeer ik kiné. Scouts is mijn 
passie toffe vergaderingen voor mijn leden ineensteken is mijn 
leven.

Lijflied: Ultimate kaos – Casanova

Hallo, ik ben Levenslustig Aapje. Als bijna afgestuurde com-
municatie manager zal ik dit jaar instaan voor de mailtjes. 
Ik ben de enigste griet van de hoop. Ik zal met mijn beide 
X-chromosomen proberen zoveel mogelijke Y-chromosomen 
te neutraliseren. Als je kijkt op mijn Instagram merk je dat 
mijn favoriete bezigheid foto’s trekken is van eten. Het opeten 
ervan is nu eenmaal bijzaak ;). Ook doe ik graag aan scouts, 
zumba en voorspellingen geven. Mijn voorspelling van dit jaar, 
het wordt top!!!
Lijflied: The Wiggles – Big Booty Bitches



Geeeeeeef acht!!! De naam is Gelaten Reiger. Zoals jullie uit 
de intro kunnen afleiden ben ik momenteel studerende in 
ons Belgische leger. Daar vul ik mijn dagen met het kuisen 
van mijn geweer en het toilet, beide met een tandenborstel 
uiteraard. Verder hou ik ervan om mijzelf te verzorgen. Buiten 
de dagelijkse work-outs laat ik mijn wenkbrauwen af en toe 
bijsnoeien door mama. Als grote fan van Eminem zal je mij af 
een toe een mooie lijn weten poppen. No worries, ik dril enkel 
wanneer het echt nodig is.

Lijflied: Status Quo – In the army now

WE GAAN DIT JAAR GOED VAN START, 
HOE? DAT LEZEN JULLIE HIERONDER:

29/09 LEER ELKAAR KENNEN VERGADERING 

14 - 17u @ VKL / 4-UURTJE: MANI

Standaard kennismaken & het lokaal inkleden, horen we jullie al 
denken.... Wel, das fout gedacht! Be prepared voor iets nice!

5 TOT 7/10 KENNISMAKINGSWEEKEND

De brief voor dit fantastische weekend volgt nog... 

13/10 STADSSPEL

14 - 17u @ GROENPLAATS ANTWERPEN / 4-UURTJE: THORBEN

Vandaag gaan we heel Antwerpen laten zien dat wij de beste prankers 
van’t stad zijn. Neem allemaal toffe dingen mee om mensen te kunnen-
pranken.



20/10 MARSEPEINVERKOOP

Hupsé daar is ie weer: onze jaarlijkse wereldberuchte marsepeinverkoop!  
De Max’!s staan zoals gewoonlijk ‘s morgens vroeg met een kraampje 
marsepein in het dorp. Hoe laat & waar we afspreken laten we jullie nog 
weten. ‘S avonds maken we tijd voor onze eerste gesloten toog.  Hierover 
ook later meer info. Dus keep an eye on the Facebook group. 

27/10 DIKZAKKENSCHILDENSPEL

14 - 17u @ BKL / 4-UURTJE: STIJN 

Kom verkleed als dikzak naar de BKL voor een nieuwe versie van het 
schildenspel!!! 

3/11 EPIC MEAL TIME

14 - 17u @ BKL 

Iets met vet, veel vet en nog vettiger eten. Dus da wilde ni missen. Als ik 
van jullie was zou ik geen ontbijt en middageten eten kwestie van een 
groot hongerke te hebben op voorhand. Neem ook €3 mee.

KLAAR VOOR DEZE MAAND? WIJ ALVAST 
WEL! SEE YOU ELKE ZATERDAG XOXO

SNEEUWUIL   REIGER   BEVER   AAPJE









Scouting	Siegfried	Ranst	
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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 Sneeuwuil Laura Naenen Oostmalsesteenweg 18A 2520 Emblem 0477/76.08.72 

Standvastige 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 

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 

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 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 


