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

2

KLIKSPAAN
DECEMBER 2012
Voorwoord:
Het scoutsjaar is ondertussen alweer een drie volle maanden aan de
gang en met een zekere trots en fierheid kunnen wij u meedelen dat we
ondertussen de kaap van 150 leden en leiding hebben overschreden. 152
om precies te zijn en daarmee behoren wij tot één van de grootste
jeugdverenigingen van Herentals!! Onze groep groeit nog wekelijks aan
en dat doet ons deugd. Voor ons is het een teken dat ouders en leden
onze scoutsgroep vertrouwen en dat we goed bezig zijn om het iedereen
op een scouteske manier naar hun zin te maken.

Eigen Reynaert Adinda kenteken
Vorige maand hebben we jullie verteld over ‘Het
Scoutsuniform’ in het algemeen. Deze maand gaan we
wat dieper in op het ‘Scoutshemd’. Dit hemd,
gedragen vanaf jonggiver (vroeger mag natuurlijk
ook!!), is bij de aankoop maar een leeg en kaal beige
kledingstuk. Doorheen de jaren dat iemand bij de

Zoals iedereen wel weet wordt december ook wel de kerst- of
wintermaand genoemd. Ook bij onze scouts laten we deze festiviteiten
niet aan onze neus voorbij gaan en pikken we er maar al te graag op in.
Zo is het deze maand op 9 december weer tijd voor de jaarlijkse
Herentalse kerstmarkt waarop ook onze scoutsgroep, Reynaert Adinda,
strek vertegenwoordigd zal zijn. Wij staan op deze koude zondag vanaf
17u paraat om u een jenevertje, een chocomelk, een cavatje en een
hapje aan te bieden (en dit aan zeer democratische prijzen natuurlijk!!).
Ons kraampje, dat zich zal bevinden aan de Lakenhalen op de Grote
Markt, mag blijven staan tot 22u ’s avonds. Bij deze bent u dus van harte
uitgenodigd om samen met ons de gezellige kerstsfeer aan ons kraampje
te komen opsnuiven.

scouts loopt krijgt het lid verscheidene tekens zoals
jaarkentekens,
beloftetekens,
patrouillelintjes,

Een kleine week later, op zaterdag 15 december, zijn we nog altijd in de
feestdagenstemming en na dat u uw pakketje heeft opgehaald u ook
denken we. Vandaag kan u namelijk uw bestelde wijn en/of cava, van
vorige maand, komen afhalen aan ons lokaal te Malpertuus. Dit kan
gebeuren vlak na de vergadering van 16u30 tot 17u15. Vergeet ook
zeker niet om op deze dag uw bestelbon mee te nemen. Zo wordt
verholpen dat u per ongeluk een verkeerde bestelling zou toegewezen
krijgen en bovendien bevordert het de vlotheid van de gang van zaken
wat de wachttijd aanzienlijk vermindert. Moest u wegens uitzonderlijke
redenen toch belet zijn om uw bestelling op dit tijdstip te komen
afhalen, geen probleem maar dan neemt u best tijdig contact op met
groepsleider Kristof ‘Krikke’ Van Camp (+32498/69.47.12).

ingeschreven in onze groep mag dit teken ook spoedig
verwachten. Omdat dit teken voor ons een echte

Verder wensen wij iedereen natuurlijk prettige feestdagen toe en voor
de studenten onder ons, ook aan jullie veel succes met de komende
blok- en examenperiode!!!!

kampaandenken, enz. en mag hij/zij deze vrij en naar
eigen stijl schikken op zijn/haar scoutshemd. Althans
zo gaan wij bij onze scouts tewerk. Er is echter één
teken waarvan we verwachten dat al onze leden en
leiding dit op dezelfde plaats bevestigen, namelijk ons
‘eigen Reynaert Adinda scoutskenteken’ (zie
hierboven). Vanaf april vorige werkjaar hebben wij dit
nieuwe teken in onze scoutsgroep binnengebracht en
heeft ieder ingeschreven lid dit, normaal gezien, toen
ontvangen. Iedereen die vanaf dit werkjaar nieuw is

meerwaarde geeft aan onze groep, hebben we ook
beslist dat dit niet eender waar op het scoutshemd
mag komen te staan. We willen dat dit bij iedereen op
dezelfde plaats staat, zodat als iemand zich afvraagt
bij welke groep zit die persoon, ons teken daar direct
antwoord op geeft. We verwachten dan ook dat
iedereen dit teken boven de rechterborstzak van
zijn/haar scoutshemd plaatst. Voor onze kapoenen en
wouters, die nog niet verplicht zijn om een
scoutshemd te dragen, volstaat het om dit bv. op hun
scoutsdas te naaien en dan later te verplaatsen.
Onderstaande afbeelding geeft een mogelijke indeling
van de tekens op het scoutshemd:

Tot volgend jaar!!!
Een stevige scoutshand,
Jullie groepsleidingploeg Cé, Jasper & Krikke

KALENDER DECEMBER
-

Vrijdag 07/12: BT KAPOENEN

-

Zondag 09/12: KERSTMARKT

-

Zaterdag 15/12: AFHALEN WIJN

1:Tak kenteken, 2:Ons eigen Groepskenteken, 3:Lintje van
België/Europa, 4:Belofteteken, 5:Patrouillelintje, 6:Vlaamse
leeuw en/of provincieschild, 7:Internationaal kenteken
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Beste ouders, medeleiding, Groep X – ers en sympathisanten

Elk jaar is ook onze scouts op de Herentalse kerstmarkt sterk vertegenwoordigd en
dit jaar is dit niet anders. Wij staan vanaf 16u aan de Lakenhal, op de Herentalse
grote markt, en mogen hier tot 22u blijven staan. Bij deze bent u dus vanharte
uitgenodigd om samen met ons (en misschien wel enkele borrels en hapjes) de
gezellige kerstsfeer aan ons kraampje te komen opsnuiven. Hopelijk tot dan!

Een stevige scoutshand
Het Kerstmarkt-Comité
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En ook deze keer hebben we weer een leuke scoutsmaand voor jullie in petto.

Zaterdag 1 December 2012

E

Vandaag is het materiaaldag voor de leiding.
Dus jammer genoeg voor jullie geen scouts.. 

Vrijdag 7 December 2012 (Alleen voor ouders)
Jullie leiding houden voor jullie vandaag de Rode duivels BT!
De mama’s en de papa’s zijn altijd welkom om iets te komen drinken en onze takkas te
steunen. Start 20:00 uur. Achter zaal nieuwland.

Zaterdag 8 December 2012
13:30 – 16:30, Malpertuus
De Sint is langs geweest! Joepie!
Wij gaan dus ook vandaag het grote Sinterklaasspel spelen!

Zondag 9 December
Kerstmarkt in herentals! Kom gezellig iets drinken aan ons kraampje!

Zaterdag 15 December 2012
13.30u – 16:30u, Malpertuus
Brrrr… De winter komt er aan!..
Wij gaan vandaag dus ook winterspelen houden !
6

Aan de mama’s en de papa’s: als jullie wijn hebben besteld kunnen jullie deze vandaag komen

Vrijdag 21 December 2012
18:00 – 20:00, Malpertuus
Kerstmis staat voor de deur !
De pakjes en eten komen eraan!
Wat dacht je van al een kerstfeestje te houden?
Neem allemaal een klein ingepakt cadeautje van 3euro mee.
En kom allemaal feest vieren in het lokaal !

Zaterdag 29 December 2012
Het zijn drukke feestdagen en de leiding moet hard studeren.
Dus nemen wij een dagje vrij.
Wij wensen jullie een gelukkig Nieuwjaar !
Tot in 2013 !

Prettige feestdagen en groetjes van jullie leiding !
Dylan – Miguel - Schaap
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Zaterdag, 1 december

Spijtig genoeg zal er vandaag geen vergadering
zijn. Omdat de scouts veel materiaal heeft moet
elk jaar gekeken worden of dit inorde is.
Vandaag zal de leiding zich daarmee bezig
houden en dus geen tijd hebben om voor de
wouters te zorgen.

Vrijdag, 7 december

Plets, in het water !! We gaan ZWEMMEN !
Afspraak om 18.45u op de parking van het Netepark.
Breng aub € 1,80 mee en eventueel geld voor een kastje.
18.45u – 21.00u NETEPARK

Zaterdag, 15 december

Dikke Bertha, Vlaggenroof, Balleke stamp … Wat hebben
deze spelletjes gemeen??? Het zijn allemaal Pleinspellen!!!
Afspraak op de normale uren op de normale plaats.
13.30u – 16.30u Malpertuus
Zaterdag, 22 december

Kerstmis nadert snel en om dit te vieren gaan we een
kerstfeestje houden. Om ook cadeautjes te kunnen
uitdelen neemt iedereen een pakje mee dat 5 euro
waard is. Tijdens toffe spelletjes zulle deze dan
worden verdeeld.
18.00u – 20.00u Malpertuus
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Zaterdag, 29 december

HELAAS PINDAKAAS !
Vandaag geen vergadering. Door de drukke periode tussen de kerstfeestjes en het nieuwjaars
zingen is er niet genoeg tijd om een leuke vergadering ineen te steken. Daarom geven we iedereen
tijd om rustig met zijn familie deze toffe periode te vieren.
Een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar gewenst aan iedereen van jullie MEGA COOLE
leiding!!!

Roel - Nathalie - Cas - Verelst - Leo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Wat valt er te beleven?

Maandprogramma Decembrrr 2012

Zaterdag 1 december:

Pelle’s waardeloze info

Omdat we vorige week al een langere vergadering
hadden is het deze week geen vergadering. Dit
betekend dat jullie deze week kunne ontdekken
dat jullie echt niks beters te doen hebben op
zaterdag dan naar de scouts te gaan. De leiding
gaat de bijlen die jullie bot maken slijpen en de
tenten die jullie veruïneren repareren.

Vrijdag 7 december:

Vandaag verasingvergadering! We spreken af aan
het netepark om half 7 uur, en het duurt tot 9 uur.
Breng ook zeker zwemgerief en een handoek mee,
en eventueel ook een 1 euro muntstuk.

Zaterdag 15 december:

Jesus is helemaal niet op 25 december geboren ,
uit onderzoek bleek dit een typfout in de bijbel.
Eigelijk was het op 15 december, vandaag dus!
Als traditie houden wij een gezellig avondfeestje
E-X-Treem. Dit is ’s avonds zodat jullie optimaal
kunnen studeren, joepie! Iedeen mag ook een
cadeautje meenemen, geen duure goedjes:
maximum 5 euro, een zelfgemaakt pakje is zelfs
beter. Pakjes voor de leiding mogen tot 50 euro
kosten. Van 7 tot 9 uur aan de kerststal van
malpertuus.

zaterdag 22 decembrrr:

Wij ijsen ijs en sneeuw. Als er geen ijs is zulle er
water spelletjes gespeeld worden tot er ijs is. Van
half 2 tot half 5 aan het ijs paradijs aan het hol van
de de vos. Malpertuus dus.

zaterdag 29 december:

Ajjajajajajaj, de Sint is nog in het land. Zijn reispas
is vervallen en hij geraakt de grens niet meer over.
Als de sint niet terug naar spanje geraakt zal
pakjes avond volgend jaar niet door gaan. Van half
2 tot half 5 op de berg aan malpertuus. En voor
degene die op reis zijn, dit is geen geldig exuus
voor niet naar de vergadering te komen.
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De aarde is een grote bol die al miljarden jaren bestond
voordat wij onze entrée maakte. In deze tijd had deze
bol genoeg tijd om veranderingen te maken die nu nog
steeds zichtbare gevolgen hebben. Ook de organisme
die op de bol leefde veranderde met de tijd. Van
eencellige wezens evolueerde zij tot de prachtige
organisme die je nu dagelijks ziet rondlopen. Zo heb je
tijgers, wolven, mij en nog vele andere. Maar de
organisme zijn niet overal op aarde even ontwikkeld.
Een van deze minder ontwikkelde streken is Australië.
Zo kennen de meeste onder jullie het vogelbekdier wel.
Dit minder ontwikkelde zoogdier legt nog eieren. Ook
de mierenegel leeft in Australië en legt eieren. Maar
ook de buideldieren zijn minder ontwikkeld, dit kan je
zien aan hun minder ontwikkelde voortplantingswijze.
Het jong wordt geboren als een foetus en verplaatst
zichzelf naar de buidel waar hij voor een lange tijd
verblijft tot hij volledig ontwikkeld is. Maar niet alleen
de kangoeroe is een buideldier, veel van de dieren die
wij kennen hebben hun buidelvariant in Australië. Zo
heb je de buidelrat, buidelmuis, buideldas, buidelmol,
buideleekhoorn, buidelmiereneter en nog vele andere.
Ook de buidelwolf was ooit de gevreesde rover in de
Australische bossen maar deze is in de jaren 30
officieel uitgestorven. Betekend dit dan dat je dit dier
nooit meer zal kunne bezichtigen? Jawel er is nog een
kans want ook hiervoor heeft wetenschap de oplossing.
Er zijn wetenschapers die geloven dat ze de buidelwolf
kunnen terug klonen met het DNA dat ze nu al 80 jaar
bewaren. De reden dat Australië nog
minderontwikkelde dieren bezit is waarschijnlijk
omdat het continent van de andere continenten
gescheden is voordat er ontwikkeldere dieren waren.
Deze waren sterker dan de buideldieren en dit leiden
tot het uitsterven van bijna alle buideldieren. In
Australië leefde op zeezoogdieren en vleermuizen na
geen ontwikkelde zoogdieren. Hierdoor hadden de
buideldieren geen sterkere concurrentie en hebben ze
hier een lange tijd kunne overleven. Dieren zoals de
buidelleeuw en buidelneushoorn hadden dit geluk niet
en zijn uitgestorven door hun ontwikkeldere neven.

vuur maken als het koud is
Buitenleven en scouting zijn twee handen op één buik. En zeker als
het min tien vriest, is een lekker vuurtje hartverwarmend.
Hieronder enkele trucjes om een goed vuur te maken als het koud is.
Isoleer het vuur van
de koude sneeuw
door een platformpje
te maken.

Berkenbast en hars
van dennenbomen
vormen de ideale
tondel.

Eenmaal het tondel
brandt, kan je er droge
twijgjes opleggen en je
bent vertrokken voor een
warm vuur.
Hieronder vind u ook de nog de patrouilles.
En een foto van een banaan.

Herfst Patrouille
Patrouilleleider
Jarne Croonen
Co-patrouilleleiders Elle Malcorps
Willem Goris
Michiel Torfs
Anke Driesen
Yves Kerckhofs
Stien Goris
Marie Verhavert
Bram Anthonis
Kobe Serwy
Eva Driesen
Charlotte Wouters
Kaemon Dufour

In geval van sneeuw:
Moest er één van de komende maanden een goei
sneeuwtapijtje over Herentals gelegd zijn mag je altijd
een slee of andere coole wintergadget meebrengen. We
kunnen dat op voorhand uiteraard niet plannen want
onze Frank of ons Sabine Hagedoren zijn toch geen
super weermensen. Maar de activiteit in de planning
word dan aangepast naar een eXtreem sneeuwversie.

Winter Patrouille
Stijn Selis
Loes Heylen
Winde Serwy
Swana Dillen
Louis Vekemans
Robbe De Bruyn
Joyce Mols
Maarten Van Doninck
Luka Hermans
Wout Keersmaekers
Sundess
Lotte Steynen
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Lente Patrouille
Emma Meeus
Ruben Gevaerts
Kaat Malcorps
Babette Vercruysse
Tijs Horemans
Eran Wens
Yentl Serwy
Bram Horemans
Jente Janssens
Rik Malcorps
Pien Malcorps
Mirte Vercruysse

Een duister complot!

Groepsleiding
Reynaert-Adinda
herverkozen.

ONGEHOORD!

Anonieme bron
getuigt.

Pelle is wachten
op taart beu!
“Ik sleur hem
voor het
gerecht!”

“Er is gefoefeld met de stemmen!”

Naar REHAB!
Klaar voor
therapie?

Stef verslaafd aan Ketchup!

Kristian gaat ten
onder van
schoolwerk
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Deze Maand in Dag Allemaal
Zaterdag 1 december: De redactie gaat vandaag grote kuis
doen in de studio, dus helaas geen show vandaag.
Zaterdag 8 december: De gele BG-patrouille gaat vandaag
zelf een show voor ons in elkaar steken. Dit tafereel zal
plaatsvinden van 13:30u tot 16:30 aan nieuwland.
Zondag 9 december: Ook dit jaar zal onze scouts sterk
vertegenwoordigd zijn op de kerstmarkt. Van 16:00u tot
22:00u kan je bij onze kraam de kerstsfeer komen
opsnuiven.
Zaterdag 15 december: Eeuwen geleden voorspelden de
Maya’s dat de wereld zou vergaan op 21 december 2012.
Omdat deze datum bijna aangebroken is, gaan wij er vandaag
alles aan doen om dit te voorkomen. We hebben uiteraard
zoveel mogelijk volk nodig, dus kom allemaal van 13:30u tot
16:30 naar nieuwland.
Zaterdag 22 december: Vandaag vieren we met al de BG’s
de geboorte van Jezus. Cadeautjes mogen uiteraard niet
ontbreken. Breng dus allemaal een pakje mee van rond de
€5,00 en kom om 19:30u naar nieuwland. De party zal
afgelopen zijn om 21:30u.
Zaterdag 29 december: Omdat we nog niet genoeg gegeten
hebben tijdens de feestdagen gaan we vandaag lekker
smullen aan malpertuus van 13:30u tot 16:30u.

Tip van Showbizz
Bart:
“Gebruik de juiste kleur
bij het kleuren van je
haar. Anders kan dit
schadelijke gevolgen
hebben voor
je imago.”

Tweet van de Week:
“Roodkapje kwam
pinokkio tegen in het bos, ze
smeet hem op de grond, ging op
zijn gezicht zitten en zei: lieg
smeerlap lieg! Tog een goeike”
Jonas Van Camp

Celeb Look-ALikes

Einstein

Een poesje

Astrid Bryan’s Stijladvies
Een Fancy Kerst-Outfit is op de
kerstparty Totally een Must.

DO’s

DONT’s

HOT!

Pimp jezelf met een Hip rendierhoedje of
transformeer jezelf in de Groovy kerstman.
Een Trendy BG is altijd mee met de Newest
Fashion trends.
*Smoking is ZO passé, trendy BG’s are all about
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. 16 plussers kunnen, maar zeker niet verplicht, 1
13
pintje drinken.

December een maand vol feest en festiviteit
Ook bij onze scouts vieren we dit zonder al te veel spijt.
Dit is ook de maand van het gastronomisch wild
En tijdens deze 31 dagen worden de jenevers niet verspilt.
Examens en blok staan ook weeral voor de deur
Daardoor veel avondvergaderingen voor het doorbreken van deze sleur.
Vandaag op zaterdag 1 december is het de dag van het materiaal
Daarom spreken we af om half 2 aan ons Malpertuus lokaal.
Het lokaal kuisen, opruimen en afwassen behoort allemaal tot het takenpakket
En ook de tenten en shelters worden vandaag nog eens rechtgezet.
Op vrijdag 7 december spreken we ’s avonds vroeg af aan den BT
17:45u worden jullie daar verwacht en breng allen jullie zwemgerief mee.
De activiteit van deze avond kost jullie ongeveer een euro of tien,
En tussen 22U en 22:30u zullen jullie ouders de jins weerzien.
Op 15/12 verwachten we jullie wederom op vrijdagavond aant BT
Afspraak om 19u en hopelijk zit het weer wat mee.
Van Sneeuw of iets in diejen trent hebben we geen last,
voor een jinse kerstdroping is dit zeker en vast gepast.
Dragen van botinnen & warme kledij raden we jullie ten zeerste aan
Daarom dat we dat toch eens vermelden in deze klikspaan.
December kan natuurlijk niet passeren zonder ons eigen jin-kerst-feest
Daarom dat wij dit festiviteit organiseren ten voordelen van de groepsgeest.
Breng ook allemaal een kleinigheidje van maximum €5 mee,
Maar met een eigen knutseligheid zijn wij ook allen zeer te vree.
De leiding zorgt natuurlijk voor enige hapjes, muziek en drank,
En door jullie meegebrachte slingers komt ook de sfeer ten dank.
Dit niet te missen decadente kerstfeest vindt op 22/12 plaats in ons jinlokaal
We ontvangen jullie daar graag vanaf half 2 in deze iets of wat propere zaal.

Het laatste weekend v/h jaar hebben we spijtig genoeg geen vergadering gepland
En dit vindt de leiding eigenlijk toch wel een beetje ambetant.
Zelf zijn wij vandaag te druk in de weer met de voorbereidingen op het nieuwe jaar,
Vandaar toch dit laatste gebaar.
Wij wensen jullie allen veel succes met de periode der exaam,
Ook prettige feestdagen gewenst en jins, volgend jaar gaan we er terug tegenaan!!
Didier & Krikke
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Contactgegevens 2012-2012
Kapoenen
Dylan Canters
Punt 46, 2270 Herenthout
0494/81.28.65
dylancanters@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

Wouters

_

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

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

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

Roel Van Gestel
Ekelstraat 112, 2200 Herentals
0476/21.20.48

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

vangestelroel@hotmail.com

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

_
Pelle Verhestraeten
Rozenstraat 89, 2200 Herentals
0472/08.40.22
pelle_verhestraeten@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

_
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

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

_
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

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

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

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

Materiaalmeesters

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