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Plaatselijke verdeler:
Trapper
Lierseweg 124, 2200 Herentals
Telefoon: 014/21 17 83
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KLIKSPAAN
JANUARI 2013
Voorwoord:
Januari, de goede voornemens zijn genomen en ook qua feesten kunnen
we er weeral een jaartje tegen aan. We hopen dat iedereen de
feestdagen goed is doorgekomen en heel is thuisgeraakt van de
verschillende kerstmarkten die ook weer de revue zijn gepasseerd. Op
dit laatste pikken we graag even in. We danken iedereen die, ondanks
het toch wel slechte en regenachtige winterweer, aanwezig waren op
ons standje op de Herentalse kerstmarkt. Het comité wist ons te
vertellen dat er toch wel ettelijke liters jenever en chocomelk zijn
gevloeid en dat dit een aardige winst heeft opgeleverd. Nogmaals
bedankt aan al onze kerstmarktgangers!
Zoals de traditie het wil betekend januari dat we met heel onze
scoutsgroep naar de ijspiste van de BLOSO trekken. Een traditie
doorbreken is natuurlijk zeer moeilijk dus ook dit jaar gaat onze
schaatsactiviteit door. Op zondag 20/01 spreken we met alle takken af
aan de ingang van het sportcentrum de BLOSO omstreeks 9u30 en om
12u15 mogen onze leden terug worden opgehaald. De kostprijs van deze
activiteit bedraagt €2,2 voor de -14 jarigen en €2,5 voor de +14 jarigen.
Indien men ook nog schaatsen wenst te huren is er een bijkomstige kost
van €1,6. Denk er ook aan dat handschoenen steeds verplicht zijn.
de

Als we de 3 editie van onze wijnverkoop dit najaar evalueren, kunnen
we opmerken dat deze de wijnverkoop van vorig werkjaar net niet
evenaarde. Vorige winter verkochten we namelijk zo’n 30 flessen meer,
doch zijn wij zeker en vast niet getreurd. We hopen dat wanneer er
tijdens deze nieuwjaarsperiode vrienden en kennissen op bezoek komen,
dat onze heerlijke wijnen en cava zullen smaken en dat jullie gasten er
vervolgens niet meer van weg te slagen zijn. Zo hebben we alvast nieuwe
potentiële klanten voor volgend jaar en zal dit kleine verschil direct
weggewerkt worden. Zoals elk jaar zijn er natuurlijk ook weer drie leden
die het meeste aantal verkochte flessen op hun kerfstok hebben en die
van ons voor hun gedane moeite een kleine beloning ontvangen. De
leden die dit jaar de meeste flessen verkocht hebben zijn geworden:
1.
2.
3.

de

Loes Heylen (3 jaar Jonggiver) met 100 flessen.
de
Jonas Van Camp (3 jaar Giver) met 84 flessen.
de
Bram Horemans (2 jaar Jonggiver) met 70 flessen.

Bovenop een “ere”- vermelding in deze klikspaan ontvangen zij tevens
ook een waardebon van scoutswinkel “Den Trapper” gelegen op de
Liersesteenweg te Herentals. Zij zullen deze spoedig in ontvangst mogen
nemen. Proficiat Loes, Jonas en Bram!! Wij danken natuurlijk ook
iedereen die bij deze verkoop zijn steentje heeft bijgedragen en hopen
dat jullie net zo van jullie aankoop zullen genieten als wij.
Verder wensen wij iedereen van oa. de leidingsploeg veel succes toe met
de komende examenperiode!!

Sponsors
Door het jaar heen organiseren wij met onze
scoutsgroep verscheidene geldactiviteiten om wat
extra kapitaal in kas te krijgen. De bedoeling is om dit
geld later te investeren in de bouw van ons nieuw
lokaal. Om er zeker van te zijn dat een activiteit
winstgevend is, gaan wij telkens op zoek naar
sponsors. Zo wordt er bijvoorbeeld een startbedrag
gecreëerd waarmee we de eerste vaste kosten al
zeker kunnen dekken. Wat is een sponsor nu juist?
Een sponsor is een persoon, bedrijf of organisatie die
een activiteit of een evenement steunt door geld of
andere middelen ter beschikking te stellen. In ruil
geven wij publiciteit als dank voor de sponsoring. Dit
door bijvoorbeeld betreffend sponsor te vermelden op
onze onderleggers, een PowerPoint presentatie met
het logo, een spandoek die wordt opgehangen, enz.
Ook krijgt de sponsor van ons een bewijs van
sponsoring op papier, waardoor men het gesponsorde
bedrag van de belastingen kan aftrekken! Moest u
interesse hebben om één van onze activiteiten (zoals
onze EXPO, jinfuif, spaghettidag ed.) te sponsoren,
aarzel dan zeker niet om eens contact op te nemen
met groepsleider Kristof ‘Krikke’ Van Camp
(+32498/69.47.12), natuurlijk geheel vrijblijvend.
Hoeveel of wat u juist sponsort speelt geen rol, elke
vorm van extra inkomsten is voor ons meer dan
welkom!
Natuurlijk zijn er ook andere vormen van sponsoring
mogelijk, zoals bijvoorbeeld de sponsoring in natura.
Stel u koopt een nieuw salon, koelkast, diepvries, … en
weet geen blijf met het oude, dan vinden wij hier
zeker een plaatsje voor in ons lokaal. Neem gerust
contact op met iemand van onze leidingploeg om dit
te bespreken. Ook deze vorm van sponsoring kan
trouwens worden afgetrokken van de belastingen. Als
waarde van de sponsoring geldt dan de inkoopwaarde
van de goederen die de sponsor te beschikking stelt.
Voorwaarde is wel dat u het aankoopfactuur van dit
goed nog kunt voorleggen.

Een stevige scoutshand,
Jullie groepsleidingploeg Cé, Jasper & Krikke

KALENDER JANUARI
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-

Vrijdag 04/01: BT NIEUWJAAR

-

Zondag 20/01: SCHAATSEN

En dit jaar zijn we er weer met leuke,toffe en coole spelletjes !

Zaterdag 5 Januari 2013
13:30 – 16:30, Malpertuus
Morgen is het 3 Koningen ! Maar dan is het zondag…
Dus daarom gaan wij vandaag al 3 koningen zingen. Kom verkleed
als Balthasar,Melchior of Caspar (3koningen).
En neem een zakje mee om de je buit in te steken .
Onderaan klikspaan kapoenen staat het liedje dat je tegen dan
moet kunnen. Dus oefen al maar goed !

Zaterdag 12 Januari 2013
18:00 – 20:00, Malpertuus
Vandaag gaan we rustig met zijn allen film kijken. Jullie mogen gerust
allemaal zelf een film meenemen. En dan kiezen we welke we gaan
bekijken. (DVD)

Zondag 20 Januari 2013
09.30u – 12:15u, Bloso
Vandaag gaan we met heel de scouts schaatsen. Waarschijnlijk zijn er veel van jullie
die nog niet goed kunnen schaatsen of die nog nooit geschaatst. Voor alles is er een
eerste keer en wij leren het jullie wel. Trek goed wat warme kleren aan want op de
schaatsbaan kan het wel eens koud zijn en je broek kan wel nat worden.
Handschoenen en gepast geld zijn bij de schaats activiteit verplicht.
Inkom schaatsen : 2,20 euro (+ 1,60euro als je schaatsen moet huren)
Schaatsen huren : 1,60 euro
Dus als je schaatsen huurt is het in totaal 3,80 euro
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Vrijdag 25 Januari 2013
18:00 – 20:00, Malpertuus
Vandaag nogmaals avond vergadering. Maar nu op een
vrijdag. Vandaag gaan we gezelschapspelletjes spelen. Als je
thuis een tof spelletje hebt liggen mag je dat altijd mee
pakken. Nu hebben jullie de kans om jullie leiding is goed in
te maken ! Tot dan !

Tekst Drie koningen
Drie koooningen, drie koooningen,
geef mij nen nieuwen (h)oed.
Mijnen ouwen is verslee-eeten,
mijn moeder mag 't nie wee-eeten.
Mijn vader heeft het geld,
op de rooster geteld.

Met vriendelijke groeten van jullie leiding.
Schaap – Miguel – Dylan
-AANDACHT AANDACHT AANDACHT AANDACHT AANDACHT!!!!Het kapoenenkamp zal dit scoutsjaar doorgaan van 15 juli tot en met 19
juli! Alle kapoenen worden verwacht om de plezantste periode van het
jaar te beleven!
P.S. Dylan verjaart 10 januari dus vergeet hem geen gelukkige verjaardag te
wensen!
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Zaterdag, 5 januari

Op 6 januari wordt drie koningen gevierd.
Maar de drie koningen moesten voor ze bij het
stalletje geraakten eerst een gevaarlijke tocht
afleggen. Omdat ze kostbare spullen vervoerde
moesten ze bandieten en rovers te snel afzijn.
Wij gaan proberen hetzelfde te doen.
13.30u – 16.30u Malpertuus

Zaterdag, 12 januari

Omdat de leiding druk bezig is met studeren gaan we ons
allen samen lekker ontspannen. De beste manier om dit
te doen is natuurlijk met een filmavond. Met een
knabbeltje en een drankje voorzien door de leiding
belooft het een plezante avond te worden.
19.00u – 21.00u Malpertuus

ZONDAG, 20 januari

Schaatstijd!!! Naar jaarlijkse gewoonte gaan we met alle
groepen samen een schaatspartijtje houden. Om
ongelukken te vermijden zijn handschoenen verplicht. De leiding
vraagt ook gepast geld, € 2.20, mee te nemen om alles vlot te
laten verlopen.
9:30u tot 12:15u

BLOSO, Herentals
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Zaterdag, 26 januari

Vanaf het begin van het scoutsjaar hebben we er een
nieuwe leider bij in onze scoutsploeg met een
grappige naam. Vanaf dag een werden er dus ook
grapjes gemaakt over deze leider. Omdat deze leider
de grapjes beu is gaat hij ons nog een laatste maal
laten lachen met zijn naam door een tof spel samen
te spelen. Het grote LEO-KOEKEN spel.

13.30u – 16.30u Malpertuus

Roel - Nathalie - Cas - Verelst - Leo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Maandprogramma Januari 2013

Wat valt er te beleven?
Zaterdag 5 Januari:

Met spijt in ons hart en tranen in de ogen, zal het deze
week geen vergadering zijn. ½ van de leiding zal op dit
moment aan het leren zijn zodat zij de komende weken
hun exaams vlekkeloos kunnen invullen. Jullie zullen deze
week dus voor jullie eigen amusement moeten zorgen. En
hoe kan je dat beter doen dan door kaarsje te branden
voor jullie leiding. Het is dus GEEN VERGADERING.
Aldus Niet aan malpertuus van half 2 tot half 5.

Zaterdag 12 Januari:
Met spijt in ons hart en tranen in de ogen, zal het deze
week wel vergadering zijn. De leiding zal deze week dus
niet kunne leren voor de exaams en zal deze de komende
weken dus niet vlekkeloos kunnen invullen. Maar omdat
het vandaag geen gewone dag is zal het ook geen gewone
vergadering zijn maar avond vergadering. Aldus spreken
we af aan malpertuus van 19 uur tot 21 uur.

Zondag 20 Januari:
Met spijt in ons hart en tranen in de ogen, zullen we deze
week gaan schaatsen. Schaatsen is niet gratis maar kost
€2,20. Als u ook nog schaatsen moet huren komt hier nog
eens €1,60 en komt het bedrag dus op €3,80. Het
schaatsen zal doorgaan van 9:30u tot 12:15u aan den
bloso.

Zaterdag 26 Januari:
Met vreugde in ons hart en zand in onze ogen, melde we
jullie dat de leiding geen exaams meer heeft. Dit moet
gevierd worden met een klassieke top vergadering. Het zal
dus een bepaald spel over een bepaald thema zijn dat in
bepaalde groepen word gespeeld. Als je wil weten welk
spel we deze week nu precies gaan doen moet je deze
week naar de bepaalde plaats komen waar wij elke week
bepaalde speletjes spelen. Van half 2 tot half 5 aan
malpertuus dus.
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Pelle’s waardeloze info

Wie van ons zou het niet graag willen, je
naam vereeuwigen in het grote Guiness
Book of World Records. In dit boek staan
alle mensen die het beste zijn in iets. Maar
dit “iets” moet niet iets nuttig zijn. Zo gaan
we het vandaag hebben over de gekste
recorden ter wereld. De meeste van deze
records zijn natuurlijk behaald door onze
oosterse vrienden. Zo haalde Hiang het
record meeste rondjes draaien al
hangende aan een boormachine dat
bevestigt is aan het plafond. De Amerikaan
Andrew Dahl blaasde in 3 min 23 ballonen
op met zijn neus. Kevin Shelley moet een
gigantische hekel hebben aan toiletbrillen.
Hij is de recorderhouder, met 46 gebroken
houten toiletbrillen in 1 minuut. De
chinees Fan Weipeng wist op 1 minuut tijd
maar liefst 102 schaaltjes te vermorzelen
met 1 vinger. En haalde zo natuurlijk het
wereld record. Nu jullie over deze nuttige
kennis bezitten kunnen jullie nu voor jullie
eigen wereld record gaan. Ikzelf zal al vast
beginne oefenen voor het record “meeste
schrijffouten schrijven in een artikel in een
magazine”. Zo sluit ik deze nuttige weetjes
af met een filmpje waarin buitenaardse
wezens te zien die mijn taart proberen te
stelen.

Wintertrektocht 2013!

In geval van sneeuw:

De wintertrektocht, onze jaarlijkse trektocht in
de winter, zal doorgaan het 2de weekend na de
krokusvakantie. We vertrekken op vrijdag 1
maart ‘s avond aan het station van Herentals en
zullen terug zijn op zondag 3 rond de middag. Er
zal nog een brief uitgedeeld worden, die ook in
de klikspaan van volgende maand verschijnt,
hierin staat: de exacte vertrek en aankomsturen
en wat meegenomen moet worden. Voor de
nog niet zo ervaren trekkers zullen er ook wat
tips instaan om je eerste trektocht te overleven,
en liefst nog een beetje comfortabel ook.

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.

In regenwouden, woestijnen en andere plaatsen waar een normale
auto nooit geraakt, vindt men terreinwagens. Het moment waarop u
het asfalt verlaat, is het moment dat u zich bewust wordt van het
indrukwekkende potentieel van uw Land Rover.
DE GOUDEN REGELS VOOR TERREINRIJDERS
- Rijd zo langzaam mogelijk en zo snel als nodig.
- Ken de afmetingen van uw wagen: hoogte, gewicht, breedte,
lengte, op- en afrijhoeken, overschrijdingshoek en bodemvrijheid.
- Vermijd schakelen bij moeilijke terreinen.
- Wees extra voorzichtig als u op losse of natte ondergrond rijdt
en houd rekening met de beperkte grip.
- Wees bereid om op te geven.
- Voorkom op elk moment overdreven wielspin, maar zeker op
zachte ondergrond wanneer de auto zijn elan kan verliezen en
milieuschade kan veroorzaken.
- Spring zachtjes om met de rechtervoet.
- Houd steeds beide handen aan het stuur.
- Als je door een River rijd kijk je best of er geen
onverwacht diepe putten zijn.
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Sam kiest voor een leven als
kluizenaar
“Luxe is zwaar overschat…”

Nieuw
fenomeen:

“Creeping”
Vrouwen steeds
vaker het slachtoffer
van verpeste foto’s

Nieuwe ‘Tokdrug’ eist al slachtoffers binnen
onze groep!
Emiel verkocht
aan NY Knicks!
“Ik heb lang genoeg
in Niels z’n schaduw
gespeeld”

Dokter Candy verklaart: “Zwakke geesten
vormen de grootste risicogroep voor kippenpsychose”
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Deze Maand in Dag Allemaal
Vrijdag 4 januari: Grab your balls and hit some
cones! Vandaag gaan de Givers hun Bowl- talent
moeten bewijzen. Van 19.30u tot 21.30u zullen de
kegels ons om de oren vliegen in Bowling ’t Ven in
Herentals. Laat op facebook asap weten of je
aanwezig bent of niet!
Vrijdag 11 januari: Lang uitgesteld maar het lange
wachten zal ons hopelijk beloond worden met een
supertof spel van de gele patrouille! Deze keer met
hopelijk meer opkomst dan vorige keer! Van 19.30u
tot 21.30u spreken we af aan malpertuus.
Zondag 20 januari: Naar jaarlijkse traditie…
Schaatsen met gans de groep! We spreken af om
09.30u aan het bloso centrum in Herentals. Om
12.15u zullen we wel uitgeschaatst zijn, of verkleumd.
Meer info vinden jullie onder Woordje Groepsleiding
vooraan in de klikspaan. Vergeet geen handschoenen
en neem ook gepast geld mee!
Zaterdag 27 oktober: CLASH: De Jins mogen dan
een BT van ons lokaal verwijderd zitten, we rieken ze
tot bij ons! We laten ze een poepie ruiken van 13.30u
tot 16.30u aan lokaal Nieuwland.

Tip van Showbizz
Bart:

“Voor ignorant celebs:
ASAP= As Soon As
Possible, zo snel
mogelijk dus!”

Tweet van de Week:
“Iemand kaarte kope veu
open up? ”-Niels van Grieken

Celeb Look-A-Likes

Gollum

Honey Boo Boo

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
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mogelijkheid om nog een drankje te consumeren
en rustig na te praten over de
vergadering. 16 plussers kunnen, maar zeker niet verplicht, 1 pintje drinken.

Het nieuwe jaar hebben we weeral goed ingezet
In het Hof en den BT was het dikke pret.
Volgens de maya’s waren we nu ook al dood
Kapot krijgen ze ons niet, leven dat blauw rood.
De eerste vergadering van het nieuwe jaar start op 05/01
Dit ter voorbereiding van onze Bulgaarse avond dus alleen daarheen.
Iedereen brengt zeker een Bulgaarse lekkernij op papier mee
Dan stellen we op de avond van 19/01 jullie ouders zekers te vree.
Kom tegen het gebruikelijke uur naar ons jinlokaal
Jullie weten dit wel liggen, tis op 10 meter van dieje lantaarnpaal.
OP 12/01 staan we met onze handschoenen en remork vanaf 10u weer paraat
Want op den kapellenblok en koulaak hebben ze misschien nog enig ijzerapparaat.
De dag duurt wederom tot 16:30 uur,
Hopelijk hebben we tegen dan veel metaalarmatuur.
We spreken deze zaterdagnamiddag 19/01 af om half 2 aan ons BT stamcafé
Brengen mee: onze Bulgaarse ingrediënten, hopelijk geen kneur bij de kipfilet.
tegen 19uur verwachten jullie terug, nu wel met jullie ouders,
dan krijgen zij een eerste kampinfo en een lekkernij uit onze hapjeshouders.
De dag erop begint heel vroeg,
We gaan vandaag schaatsen in den BLOSO met heel onze scoutsploeg.
Jullie worden verwacht tegen 9u30 voor deze activiteitsbegeleiding
Meer info over kostprijs en dergelijke, zie woordje groepsleiding.
De laatste vergadering van deze maand is het nog eens tijd voor een spel,
we dagen vandaag de givers uit, maar kunnen jullie dit wel?
Zonder een team van alle jins redden jullie dit niet,
Teamspirit is dus een must en dan ligt de bal der overwinning in ons jingebied.
We spreken om half 2 af achter de nieuwlandse kerk,
Denk eraan samenwerking maakt ons sterk!!
Met deze wijze woorden sluiten we hier januari af,
De volgende maanden maken jullie van de klikspaan komaf.
Hopelijk is deze net zoals de onze een uitschieter,
Tot volgende maand, Krikke en Dieter
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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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