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KLIKSPAAN
OKTOBER 2012
Voorwoord:
De eerste maand van het nieuwe scoutsjaar zit er weeral op maar we
denken wel dat we kunnen terugblikken op een fantastische start.
Tijdens onze overgangsvergadering, die trouwens door het
overgangscomité en het mooie weer succesvoller was dan ooit
tevoren, hebben we namelijk een hoop nieuwe gezichten mogen
verwelkomen. De meeste hiervan waren ook aanwezig op de eerste
echte kennismakingsvergadering met de nieuwe tak dus we hopen dat
we deze gezichten nog lang in onze groep zullen tegenkomen. Dit zou
echter geen probleem mogen zijn want eens van scouting geproefd, is
het zeer moeilijk om het weer los te laten, zie maar naar de leiding:p.
Ook onze jaarlijkse opendeurdag Expo Malpertusa was een groot
succes. We danken alvast alle aanwezige sympathisanten voor hun
komst en natuurlijk mogen we ook onze sponsors, het oudercomité
(die instonden voor de verzorging van de frieten met stoofvlees) en
onze X – ers (zijnde onze oud leiding) niet aan het bedanklijstje
vergeten toe te voegen.
Al lopen de inschrijvingen bijna dagelijks binnen, toch zijn er nog
enkele die hier niet met in orde zijn. Daarom vragen we nogmaals of u
eens wil controleren of u hiermee reeds in orde bent. Zoals eerder
gezegd is het inschrijven een zeer belangrijk gebeuren, daar uw kind
niet is ingeschreven hij of zij ook niet verzekert is tijdens onze
activiteiten. Voor uw eigen bestwil is het daarom van groot belang dat
uw kroost is ingeschreven. De deadline om in te schrijven is daarom
verlengt tot vrijdag 12 oktober.
Een nieuw scoutjaar wil ook zeggen dat er weer van alles moet
gepland worden. Denk maar aan wie zal er dit jaar instaan voor de
organisatie van de spaghettidag en gaan we dit jaar nog opteren voor
dezelfde wijn tijdens onze wijnverkoop of gaan we eens andere laten
degusteren? Een heel scoutsjaar plannen gaat niet over één nacht ijs
en daarom gaan wij, met de gehele leidingsploeg, op weekend om dit
allemaal eens goed uit te spitten. Dit weekend, genaamd
planningsweekend (zeer originele naam:p), zal doorgaan van vrijdag
05 t.e.m. zondag 07 oktober. Dit wil spijtig genoeg wel zeggen dat het
op deze zaterdag 06/10 geen vergadering is. Maar zijd gerust, de
week erna staan we terug paraat om alle zorgen en verhalen van onze
leden op te vangen.
Zo dit was het weeral voor de maand oktober. Stiekem hopen we nog
op zo’n nazomertje als vorig jaar maar daarop gaan we zeker niet
wachten want ook in regen en wind staan wij paraat om van elke
zaterdagnamiddag een scoutsnamiddag te maken!!

Het nieuwe jaarthema?
Elk jaar opnieuw hebben alle scoutsverenigingen in
Vlaanderen een nieuw jaarthema, met telkens zijn eigen
unieke jaarkenteken en eigen uniek jaarlied. De bedoeling
van dit thema, dat door Scouts en Gidsen Vlaanderen
wordt gekozen, is dat alle verschillende scoutsgroepen
het gebruiken in en tijdens hun activiteiten. Ook de
omgang met scouting, zowel binnen als buiten de
vereniging, zit in dit thema vervat. Elk jaar omsluit het
jaarthema wel eerder vernoemde topics maar telkens
toch op een nieuwe unieke manier. Het thema van dit jaar
luid de naam: SCOUTING? GEWOON DOEN! Meer info
hierover kunt u terug vinden via volgende link:
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kijk-opscouting/jaarthema. Half oktober, als alle inschrijvingen
rond zijn, delen we de nieuwe jaarkentekens aan al onze
(ingeschreven) leden uit en kunnen ze deze op hun
scoutshemd of dergelijke naaien. Het jaarkenteken van dit
jaar ziet er als volgt uit (1 van deze 3 zal u kroost krijgen):

Dag van de jeugdbeweging?
Op deze dag mag (moet) je in je scoutsuniform naar
school of werk gaan. Dat is een afspraak over het hele
land dus niemand zal je raar bekijken. Spreek af met je
scoutsvrienden uit de klas om allemaal mee te doen en
laat zo zien dat de scouts leeft! Aan de Lakenhal op de
Herentalse markt krijg je tussen 15u30 en 16u30 op
vertoon van je scoutsuniform zelfs een gratis hapje en
drankje, zeker de moeite dus (gebeurt ook aan het
Dorpshuis in Noorderwijk en Morkhoven).

Een stevige scoutshand,
Jullie groepsleidingploeg Cé, Jasper & Krikke

KALENDER OKTOBER
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-

Zaterdag 06/10: GEEN VERGADERING

-

Vrijdag 12/10: BT NIEUW COMITE

-

Vrijdag 19/10: DAG V/D JEUGDBEWEGING

Plaatselijke verdeler:
Trapper
Lierseweg 124, 2200 Herentals
Telefoon: 014/21 17 83

3

Zaterdag 6 Oktober 2012 ( Geen vergadering )
Sorry, deze week is er geen vergadering. Jullie leiding zijn
op weekend om het jaar te gaan plannen .
Zaterdag 13 Oktober 2012
13.30u – 16:30u, Malpertuus

Vind je gezelschap spelletjes leuk? Vandaag gaan we een grote klassieker
tot leven brengen ! We hebben het natuurlijk over stratego ! Kom allemaal
en ontdek dit spel in het echte leven .

Zaterdag 20 Oktober 2012
13.30u – 16:30u, Malpertuus
Vandaag gaan we gezellig knikkerbanen maken ! Iets wat jullie leiders vroeger ook heel
graag deden ( en nu nog altijd ) . Je mag altijd een schepje meebrengen . Wie de mooiste
en snelste baan heeft gemaakt is de winnaar !

Zaterdag 27 Oktober 2012
13.30u – 16:30u, Malpertuus
Boewhoehoe ! Binnen een paar dagen is het halloween ! En daarom
gaan wij mee griezelen !
Dus jullie zijn allemaal welkom aan Malpertuus om mee te griezelen
en te snoepen ! Niet voor watjes …
ps. Je mag verkleed komen.
Kapoena Matata !
Groetjes van jullie toffe en coole leiding .
Miguel – Dylan - Schaap
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6 oktober 2012, geen vergadering
Meuh…Meuh…Meuh; helaas pindakaas, deze
week is het geen scouts. De leiding is samen op
weekend om het ganse jaar te plannen.
13 oktober 2012, 13.30u-16.30u, Malpertuus
Groen en bruin zijn vandaag de kleuren want we houden
een legervergadering!

19 oktober 2012, DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
Vandaag vieren alle jeugdbewegingen de ‘Dag van de
Jeugdbeweging’. Ga vandaag in uniform naar school en toon
iedereen je scoutsenthousiasme. Voor meer info en alle
activiteiten rond de Dag van de Jeugdbeweging; check:
www.dagvandejeugdbeweging.be

20 oktober 2012, 13.30u-16.30u, Parking oud moederhuis
Ken je het wapenschild van Herentals? Weet je waar de
winkels te vinden zijn? Al deze info kan vandaag van pas
komen want vandaag staat een heus stadsspel op het
programma.
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27 oktober 2012, 18.30u-20.30u, Malpertuus
“Het is vanavond Halloween, en dat zal je wel zien.
De griezels komen even spoken,
Want ze hebben wouters geroken.
Ze ropen heel hard Boe,
Loop dan maar naar de leiding toe!”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De wouterkreet:
Leiding: Hallo-ini-mini-kakka-hoem-tchatcha-hi-wawa!!!
Wouters: Eskamili-alakazam-di-boem-di-jaar-di-joehoe!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tijdens de eerste vergaderingen zijn al heel wat wouters (delen van) hun uniform kwijt
geraakt. Hebt u de trui gevonden van Mauro Loi, Leni Dillen of Kobe Serwy, gelieve een
seintje te laten aan Nathalie (nathie_2607@hotmail.com of 0485/20.14.65)?
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Wat valt er te beleven?

Maandprogramma Oktober 2012

Weekend van 6 Oktober:
Pak je schup en je laarzen en ga zelf op stap. De
leiding is er vandaag namelijk niet. We zijn op
planningsweekend aan het ‘vergaderen’ en
‘plannen’ en het hele jaar aan het ‘uitstippelen’. En
wat is dat toch met die ‘aanhalingstekens’? Dus
deze week geen vergadering!

Er zijn honderden knopen met elk hun eigen doel en
eigenschappen. Maar zowat alle situaties kan je
oplossen als je 3 knopen kent: de mastworp, de
platte knoop en de paalsteek. We beginnen met de
platte knoop, één van de oudste knopen die
bestaan. Als je deze knoop niet kan leggen is het
bijna een schande dat je jezelf een scouts noemt.
Een variant ervan leg je zelfs dagelijks in je veters. De
platte knoop wordt gebruikt om 2 touwen aan elkaar
te zetten, als je bevoordeeld merkt dat je gekozen
touw voor een sjorring te kort blijkt te zijn.

Vrijdag 12 Oktober:
Die vernuftige katten kunnen nondedoeme in het
donker zien jom. Wij kunnen dit niet, dus breng
maar een pillicht of dergelijke mee. Voor je als een
onthoofde kip met je onthoofd hoofd tegen een
hoofdloze boom loopt. We ‘zien’ jullie vrijdag van
7 tot 9 aan de Batcave A.K.A “malpertuus”

Vrijdag 19 Oktober:
Vandaag is het dag van de jeugdbeweging. Alle
jeugdbewegingen trekken in uniform naar school
en er is op verscheidene plaatsen een vieruurtje en
drankje voorzien voor hen.

Zaterdag 20 Oktober:
Zoals verteld is het vandaag de eerste vergadering
samen met scouts 8ste kempen Herentals. Daarom
herhalen we de vergadering van 15 september ‘de
kennismakingsvergadering’. Maar dan nu helemaal
anders. Afspraak op deze ‘date’ van half 2 tot half 5
aan Malpertuus.

Zaterdag 27 Oktober:
Wat is dat groene ding daar aan de rand van de
straat? Al jaren jaagt het me schrik aan, die
verdoemde massa. Ik heb eens horen vertellen dat
het een ‘bos’ is, met ‘bomen’ enzo. Potvolkofie! Nu
zulle we dat dees weekend is ontdekken se!
Gewoon komen! Van half 2 tot half 5 aan
Malpertuus. Vergeet deze nacht ook zeker je klok
niet aan te passen.

Je legt de knoop door 2 keer de touwen de kruisen,
eerst rechts over links en daarna links over rechts.
Kruis je de touwen 2 keer in de zelfde richting krijg je
een ‘oudewijven‘ knoop. Deze is veel minder sterk
en slipt snel door.
Zeker niet verboden om thuis eens te proberen.
7

Pelle’s waardeloze info
Beste Jong-givers, in de eerste editie
van ‘Pelle´s waardeVOLLE info’ gaan
we het hebben over absurde wetten
in vreemde landen. Zo is er in Alaska
de wet dat er geen levende elanden
uit vliegende vliegtuigen mogen
geduwd worden. Over doden elanden
en andere dieren wordt er in de wet
niks vermeld dus we gaan er vanuit
dat dit wel mag. Ook is het verboden
om naar een eland te kijken uit een
vliegtuig. Dit omdat je dan de locatie
van de elanden zou kunnen
doorspelen aan jagers en het zo de
op de grond bevindende jagers te
makkelijk zou maken. In Alaska is het
toe gestaan een beer dood te
schieten. Een beer wakker maken om
er een foto van te nemen is echter
wel verboden. Alaska is wel niet het
enige land met vreemde wetten. Zo
mogen in Sterling katten ´s nachts
niet rond lopen zonder een
achterlicht en is het in San Francisco
voor lelijke mensen verboden om
over het straat te lopen. Dus weet dat
je jezelf in vreemde landen moet
aanpassen aan hun vreemde cultuur
en je dus niet zomaar een eland uit
een vliegtuig mag duwen en jezelf
niet zo maar mag tonen op straat.

Ruth’s styling tips!

Elk een eigen stijl is natuurlijk
fantastisch, maar niets is zo sexy als
een mens in uniform. Raawtch!
Een rood/blauwe das
Een beige hemd

Kenteken van onze scouts
boven de rechterzak
Dit hemd en das kan je kopen bij
ondermeer trapper (lierseweg 124
Herentals), ons eigen scoutsteken kan
je vragen aan de leiding als
Je dit nog niet hebt.

Voor de jong-givers die het nog niet weten: het is niet
meer enkel spelletjes en snotneuzerij. Op ons jaarlijks
kamp in de Ardenne moet alles zelf bedacht en
gebouwd worden. Niet simpel als je nog nooit een touw
of balk van dichtbij hebt gezien. Tijdens ’t jaar zullen we
zeker de nodige technieken aanleren zodat op kamp
niemand door de HUDO valt en een echte ‘kakdag’
heeft.
Hiernaast zie je wat allemaal wel niet kan, 3
patrouilletenten in de lucht met eronder een droge
zithoek en aanpalend een overshelterde keuken. Dit is
gebouwd door de jong-giver tak van Scouts “De
vleermuis” uit Dikkelvenne tijdens hun kamp. Zij zullen
in elk geval geen natte voeten hebben ‘s nachts.
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PRIMEUR!

Gert Verhulst &
Brett Verhestraeten

EXCLUSIEF

BIJNA EEN
KOPPEL!

Zo leerde Kristian
zijn vriendin
kennen.

‘Gert maakte er nooit een
geheim van dat hij meer
dan vriendschap wou’

ZIJ:“Het was liefde op
het eerste gezicht!”

SCHOKKENDE ONTHULLING
DE FOTO’S DIE
NIEMAND
MOCHT ZIEN
ENKEL BIJ DAG
ALLEMAAL: ÁLLE
FOTO’S VAN CÉ’S
WILDE NACHT

Krikke Van Camp: ‘Ik vertik het
om mijn broer een Totem te
geven!’
HET BEGIN VAN EEN
FAMILIEVETE?
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Deze Maand in Dag Allemaal
Zaterdag 6 oktober: Geen uitgave. De redactie is op
planningsweekend met concurrerende vakbladen om
het ganse jaar voor te bereiden.
Zaterdag 13 oktober: Notorious BIG wist het al; “Mo
Money, Mo Problems”, van spelling had hij duidelijk
minder koek gegeten… Van 13.30u tot 16.30u
checken we of geld problemen met zich meebrengt…
Aan Nieuwland uiteraard!
Vrijdag 19 oktober: Avant-Première van de
nieuwste film van regisseur Cédric Vernaeve.
Omstreeks 19.30u opent het exclusief ingerichte
Nieuwland zijn deuren. Om 22.30u mogen de
limousine’s al de sterren terug komen ophalen.
Zaterdag 27 oktober: Acteur Kristian Vernaeve, net
terug van The Big Apple zal de BG’s instructies geven
over hoe ze hun Algemene technieken kunnen
bijschaven. Hiervoor worden de opnames op locatie
gemaakt aan Malpertuus. Van 13.30u tot 16.30u
wordt dus iedereen verwacht voor audities.

Tip van Showbizz
Bart:
“Everyone’s on Facebook,
alle last-minute wijzigingen
worden daar gepost. Een
echte BG checkt
dus regelmatig
de pagina van
Givers 5de12de.”

Tweet van de Week:
“BT gespot in Happyland :D”
Sven Mols

Celeb Look-A-Likes

Freddie Mercury

Mr.Slave

Astrid Bryan’s Stijladvies
DO’s

Een Trendy Uniform van de
Boys-Scouts is Definetly een
Must voor een glamourous
BG! Een sweater, das en
hemd maken het af!

HOT!

Deze outfit is totally te vinden bij Trapper
Lierseweg 124 2200 Herentals of op Rodéo Drive
in LA.

*Smoking is ZO passé, trendy BG’s are all about

DONT’s

Health these days…Don’t do it!
*Cell Phones can wait! Het gebruik van GSM’s is SO NOT DONE
tijdens opnames of shoots! Be Professional!
*Helloo-hoo?! Er bestaat nog altijd iets als een
riem??? Enkel bums dragen hun pants low…
*DJ Dagosta wist het al like a couple of years
ago, does the song :”De koster lust geen
eieren”, ring any bells? “Stay off the Drugs
Children!”
*Een organized BG eet en drinkt voor de scouts en gaat niet
naar de winkel tenzij de awesome leiding dit toelaat. Healthy
water is natuurlijk altijd ter beschikking, off Course!

Giver- Regels: Voor de goede gang van zaken is het de bedoeling dat drugs, alcohol en rookwaren thuis
gelaten worden tijdens de vergaderingen. Na de vergadering is er de mogelijkheid om nog een drankje te
consumeren en rustig na te praten over de vergadering.10 16 plussers kunnen, maar zeker niet verplicht, 1 pintje
drinken.

Oktober, de eerste maand is weeral goed ingezet
het waren in onze ogen toffe kennismakingen met veel pret
De eerste afspraken zijn gemaakt en ’t was zeer plezant,
Ook op 22 september is het eerste weekend gepland.
Houdt daarom op 9- 10 & 11 november uw agenda zeker vrij
Want dit wordt het eerste JIn weekend in jullie jeugdij.
Het eerste weekend van oktober stellen wij Jullie spijtig genoeg teleur
Dit weekend is ook voor ons leiding weeral een grote sleur.
Hier wordt het hele scoutsjaar gepland,
al chance is het ’s avonDs voor ons toch ook nog een beetje plezant.
Maar geen nood jullie dierbare jins,
Volgende week zien jullie ons terug en Laurant is onze Belgische Prins.
Het tweede weekend van deze maand zijn we terug en geven we nogmaals van katoen
We spreken af aan den BT en wie weet gaan we nogmaals een bangske doen.
We verwachten iedereen om half 2,
Hopelijk spelen jullie mee?
Het Derde weekend van deze maand is jullie eerste Jin in tak
Spreek daarom tijdig af en stel uw medeleiding op hun gemak,
Laat aan hun dus spoedig iets weten,
Zodat zij ook op de laatste minuut niet moeten zweten.
Hun nummers vind je terug op onze site
En cananda dry is een vervangmiddel van sprite.
Het laatste weekend van deze maand steekt jullie leiding de handen uit de mouwen
Zijd gerust met sjorbalken moeten jullie niet sjouwen.
Wat we vandaag wel gaan doen is voor jullie een vraag
Maar bent zeker, beter snel dan traag.
Dit was het weeral voor deze 2 maand van het scoutsjaar,
de

Vele groeten van Didier en Krikke, al is het slechts een klein gebaar.
We hopen jullie veel te zien tijdens deze eerste herfstmaand
Dan wordt het voor ons en voor jullie des te plezaant.

11

Contactgegevens 2012-2012
Kapoenen
Dylan Canters
Punt 46, 2270 Herenthout
0494/81.28.65
dylancanters@hotmail.com

Wouters

Dries Verelst
Geelseweg 68, 2200 Herentals
0477/44.35.92
driesjeverelst20@hotmail.com

_
Dries Haeseldonckx
Anemoonstraat 14, 2250 Olen
0495/85.50.83
d.r.i.e.s@hotmail.com

Miguel Hoeylaerts
Olensteenweg 21, 2460 Lichtaart
0484/41.61.55
miguelhoeylaerts@yahoo.com

Cas Brants
Gestelstraat 56, 2250 Olen
0494/21.94.78
cas.brants@student.artesis.be

Leonard Groenen
Waterstraat 63, 2250 Olen
0498/81.84.06
leonardgroenen@hotmail.com

_

Nathalie Heylen
Paepestraat 30, 2200 Herentals
0485/20.14.65
nathie_2607@hotmail.com

Jonggivers

Gilles Meir
Schoutenlaan 18, 2200 Herentals
0472/36.65.60
Gilles.meir@gmail.be

Pelle Verhestraeten
Rozenstraat 89, 2200 Herentals
0472/08.40.22
pelleverhestraeten@hotmail.com

_

Ruth Lestabel
Meivuurstraat 21, 2200 Herentals
0486/97.64.47
ruth.lestabel@hotmail.com

Sam Meulemans
Proostenbos 20, 2200 Herentals
0479/78.67.18
sam.meulemans@hotmail.com

Givers

Brett Verhestraeten
Rozenstraat 89, 2200 Herentals
0474/79.13.68
b.r.e.t.t@hotmail.com

Jins

Dieter Van der Kerken
Heibloem 35, 2250 Olen
0491/64.31.61
dendj88@hotmail.com

Groepsleiding

Cédric ‘Cé’ Vernaeve
Ring 73
2200 Noorderwijk
0476/48.09.05
cedricvernaeve@gmail.com

Cedric Vernaeve
Ring 73, 2200 Noorderwijk
0476/48.09.05
cedricvernaeve@gmail.com

_

Kristian Vernaeve
Ring 73 2200, Noorderwijk
0476/48.09.06
kristian_vernaeve@hotmail.com

_

Kristof ‘alias Krikke’ Van Camp
Rankenstraat 4, 2200 Herentals
0498/69.47.12
krikkevancamp@hotmail.com

Jasper Meulemans
Proostenbos 20
2200 Herentals
0494/32.52.45
jaspermeulemans@hotmail.com

_

Kristof ‘Krikke’ Van Camp
Rankenstraat 4
2200 Herentals
0498/69.47.12
krikkevancamp@hotmail.com

Gezamenlijk e-mailadres:
klikspaan5-12@hotmail.com

Materiaalmeesters

Jasper Meulemans
Proostenbos 20, 2200 Herentals
0494/32.52.45
jaspermeulemans@hotmail.com

Michiel Baeten
Noorderwijkseweg 98, 2250 Olen
0476/22.65.23
baetenmichiel@hotmail.com
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_

Niels Bollen
Holle Weg 9, 2200 Herentals
0497/24.13.75
bollenniels@gmail.com

