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KLIKSPAAN
FEBRUARI 2013
Voorwoord:
De winter heeft de voorbije maand volop zijn intrede gemaakt in het
Vlaamse platteland en dat is ook, op de speelweide achter de Herentalse
Kruisberg, niet aan onze neus voorbij gegaan. We hopen dat uw kroost
de voorbije maand niet teveel kou heeft geleden in deze barre
buitentemperaturen en dat zij er nog eens klaar voor zijn om zich
volledig op te warmen aan onze scoutsactiviteiten.
Met fierheid kunnen we terugblikken op onze schaatsactiviteit van 20
januari. We hebben daar met onze 78 leden en leiding de schaatspiste
van de Herentalse BLOSO onveilig gemaakt en laten zien dat een scout
zich door geen weer of wind (of in dit geval sneeuw) laat tegenhouden.
Allen bedankt om te komen!
Februari staat in onze scoutagenda gelijk aan spaghettidag en ook dit
ste
jaar staat deze er weer in genoteerd. Meerbepaald op de 24 van deze
de
2 maand van het jaar. U bent op deze zondagnamiddag van harte
welkom, zowel met familie als vrienden, als met de buren of juist enkel
met het gezin, bij ons is iedereen welkom. Wij zullen voor u telkens een
gepast plaatsje trachten te vinden. Ons eetfestijn, dat ten voordele is
voor de bouw van ons nieuw lokaal, vindt, net zoals vorig jaar, plaats in
de refter van de middelbare school het Sint- Jozefinstituut, gelegen
Burchtstraat 14 te Herentals. Er is keuze uit 3 verschillende heerlijke
pasta’s, zijnde spaghetti bolognaise, spaghetti met hesp en kaassaus of
een vegetarische bolognaise. Met ons rijk gevuld assortiment aan
wijnen, frisdranken en bieren gaat dit des te meer smaken. Naast dit
alles bieden we bijkomend voor de kleinsten een teken- en knutselhoek
aan en voorzien we voor de 'groteren' een met leuke prijzen gevulde
tombola. We hopen jullie in talrijke aantallen te mogen ontvangen
tussen 12u en 19u zodat deze editie zeker niet moet onder doen
tegenover deze van de voorgaande jaren. Meer info kunt u ook terug
vinden onder de rubriek ‘evenementen’ -> ‘Spaghettidag’ op onze
website of op de bijgevoegde flyer in deze klikspaan. Tot dan!
Hand in hand met de spaghettidag gaat natuurlijk ook de voorbereiding
ervan. Om de sausen zo vers mogelijk te houden wordt alles pas de dag
vooraf, zijnde zaterdag 23/02, klaar gemaakt. Op deze dag kuisen en
snijden we alle groenten, wordt het gehakt gebakken en voegen we
enkele geheime smaakmakers toe om tot onze overheerlijke
spaghettisaus te komen. Het jammere aan dit verhaal is dat onze gehele
leidingsploeg op deze dag spijtig genoeg geen tijd meer over zal hebben
om ook nog een scoutsvergadering bij te wonen. De voorbereidingen
duren namelijk een hele dag en dat wil zeggen dat het op deze zaterdag
23 februari geen vergadering is. De leden die hun leiding absoluut geen
twee weken kunnen missen raden we aan om zeker eens een kijkje te
komen nemen op onze spaghettidag, want daar kunnen jullie hen de
hele dag in volle actie bewonderen bij het opdienen en afruimen.
Tot volgende maand!

BT?
Het is de meeste onder jullie ongetwijfeld al wel
opgevallen dat elke maand onder het vakje “KALENDER”
het woordje “BT” verschijnt. De meeste mensen zijn
reeds vertrouwd met dit kleine woord maar voor vele is
dit toch nog altijd een betekenisloze afkorting. We nemen
jullie graag een dikke 14 jaar mee terug in de tijd. Het was
op deze koude vrijdagavond, de 13de van november ’98,
dat een nieuw fenomeen werd geboren. Voor het eerst
opende omstreeks 21u het B.T. Café zijn deuren voor het
lokale publiek en dit tevens ook om alle medewerkers van
de voorgaande EXPO te bedanken. B.T. , een volledige zelf
ontworpen en opgebouwde plaatsje door en voor de
leiding van in der tijd, was toen gelegen achter zaal
Nieuwland te Herentals. Nu, bijna 15 jaar later, is dit
gezellige en rustieke cafétje nog altijd op diezelfde plaats
in zijn volle glorie te bewonderen. Wat begonnen is met
een simpele avond om EXPO medewerkers te bedanken
groeide al snel uit tot een heuse traditie waarbij elke tak,
elke eerste vrijdag van de maand, de deuren van den BT
mag openen. Dit voor al hun sympathisanten en ten
voordelen van hun takkas. Tot op heden houden wij deze
gewoonte nog altijd in ere. Wat nog niet is aangehaald is
waar het woordje BT nu eigenlijk vandaan komt. B.T.
dankt zijn naam aan het gebruikte materiaal voor de toog
van indertijd, warende Bakeliet. BT is dus eigenlijk niets
meer dan een afkorting voor “Bakelieten Toog”, of zoals
men het in de Herentalse volksmond noemt, BT. Vele
avonden en nachten zijn hier ondertussen doorgebracht,
vele bakken die binnen en buiten gingen alsook de
gezichten die deze consumeerden, vele muziekdeuntjes
die zijn afgespeeld en waarop meer dan uitbundig werd
gedanst, dit alles in combinatie met vadertje tijd heeft
natuurlijk ook zijn impact gehad op de originele BTinboedel en -inrichting. Een 3 à 4 tal jaren geleden
besloten dan ook enkele van de toen huidige
leidingsploeg dat het tijd was voor vernieuwing. Zij
hebben de handen in elkaar geslagen waardoor den BT
een heuse metamorfose is ondergaan. Oa. de toog, de
muurinkleding, het bakkenschap, de zithoek en de ramen
zijn in een compleet nieuw jasje gestoken, alsook alle
facetten inzake elektriciteit, verlichting en muziek zijn
grondig aangepakt. Wat ook zeker niet mag vergeten
worden is dat er sindsdien voor het eerst in jaren
stromend water in den BT beschikbaar is. Natuurlijk zijn
er ook nog enkele typische kenmerken van den BT van
vroeger direct terug te vinden zijn.

Een stevige scoutshand,
Jullie groepsleidingploeg Cé, Jasper & Krikke

KALENDER FEBRUARI

3

-

Vrijdag 01/02: BT JONGGIVERS

-

Zaterdag 23/02: GEEN VERGADERING

-

Zondag 24/02: SPAGHETTIDAG

-

En ook deze keer hebben we weer een leuke scoutsmaand voor jullie in petto.

Zaterdag 2 Februari 2012
Brrr, het is koud. Laten we binnenblijven.
We gaan vandaag gezellig met z’n allen knutselen in
het lokaal. Vanaf half 2 tot half 5 worden jullie
verwacht aan Malpertuus.

Zaterdag 9 Februari 2012
Met carnaval voor de deur zullen wij
vandaag dan ook een groot Carnaval
spel spelen!
Jullie mogen altijd verkleedkomen als
jullie favoriete superheld, of als een
griezelig monster, of als een prins(es).
Zoals altijd worden jullie verwacht van
half 2 tot half 5 aan ons lokaal!

(Deze mogen jullie inkleuren)

Zaterdag 16 Februari 2012
Oefen jullie sluip- en verstop vaardigheden al maar goed want
vandaag gaan we een smokkelspel spelen! Daarbij kan dit zeer
veel van pas komen. Van half 2 tot half 5 aan Malpertuus
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Zaterdag 23 Februari 2012
Vandaag is het jammer genoeg geen
vergadering.
Morgen is het namelijk onze Spaghetti-dag. Dus
zijn wij al volop bezig met groentjes kuisen om
onze spaghettisaus overheerlijk te maken! ;-)

Zondag 24 Februari
2012
Kom gezellig met de mama, papa,
nonkel, tante, oma, opa, kortom
met héél de familie onze
overheerlijke spaghetti proeven
want vandaag is het onze Spaghettidag! 

Veel winter plezier en groetjes van jullie leiding
Dylan – Miguel - Schaap
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Zaterdag, 2 februari

De examens zijn voorbij en dus staat de leiding
er weer voor 200%! We spelen deze week
stratego, be there !
13.30u - 16.30u Malpertuus
Zaterdag, 9 februari
“Confetti in de straten
Confetti overal
Achter maskers praten
Het is weer carnaval”

Klaar voor een echt carnavalspel? Kom dan zeker op het
gekende uur naar de scouts
13.30u – 16.30u Malpertuus
Zaterdag, 16 februari

Alarm, alarm ! Er wordt een bom opgegraven in het bos. Kunnen jullie hem tijdig
ontmantelen of komen jullie te laat en loopt het slecht af…
13.30u – 16.30u Malpertuus
Zaterdag, 23 februari

HELAAS PINDAKAAS: Vandaag gaat de scouts
niet door ! Morgen is het spaghettidag en dus
moet de ganse leidingsploeg vandaag koken.
Zondag, 24 februari

Vandaag houden we onze jaarlijkse spaghettidag ! Allemaal welkom voor een lekkere hapje
en drankje. Voor meer info; kijk op de website of het woordje van de groepsleiding !

Nathalie – Roel – Leo – Cas - Verelst
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Maandprogramma februari 1813

Wat valt er te beleven?
Vrijdag 1 Februari:
Om de kosten van het kamp wat te drukken openen we vandaag de deuren van ons scoutscafé den ’BT’. Te
vinden achter zaal nieuwland, op de parking achter den Total, (die is open in’t weekend). Iedereen is hier
welkom voor een gezellige babbel bij een trappist, pintje of fristi vanaf 20.00 uur.

Zaterdag 2 Februari:
Jammer maar helaas; Volgens de Van Dale betekent jammer: bijv.naamw.Uitspraak: [ˈjɑmər] <je zegt dit
woord als je teleurgesteld bent> Voorbeelden: `het jammer vinden dat de scouts vergadering niet door
gaat.` Het is vandaag dus geen vergadering.

Zaterdag 9 Februari:
Sam en Pelle zitten in de Alpen, zouden ze hulp nodigen hebben of kunnen ze het alleen aan? Vandaag
worden ook jullie survival skills wederom op de proef gesteld. Hoe en wat zul je wel zien. Van half 2 tot half
5 aan malpertuus dus.

Zaterdag 16 Februari:
Het is weeral lang geleden en met veel plezier kunnen we verklikken dat we nog eens een extreem
smokkelspel Spelen Van half 2 tot half 5 aan malpertuus.

Zaterdag 23 Februari:
Februari is een drukke maand. De Leiding is druk bezig met lekkere spaghetti te maken. Jullie zullen dus
jezelf moeten bezighouden. Bossen en terreinen genoeg! Geen vergadering aan malpertuus en ergens
anders ook niet.

Zondag 24 Februari:
En het is zo ver, na het zweten en zwoegen van gisteren kunnen we jullie lekkere spaghetti of macaroni
serveren. Vegetarisch of niet ge kunt u buikje vol eten en je vingers komen af likken. Vanaf 12 uur tot 19uur
in de refter van de burgstraat. Voor meer info zie elders in de klikspaan.

Vrijdag 1 Maart:
Deze maand is het enkele keren geen vergadering geweest, we maken dat dit weekend goed door extra veel
scouts. Scouting is meer dan alleen spelletjes spellen op zaterdag en gaan daarom dit weekend ook op een
heuse trektocht. Meer info vind je in de brief hiernaast.
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Beste ouders en jonggivers,
Zoals elk jaar gaan we ook dit jaar weer op wintertrektocht naar een voor jullie nog onbekende
bestemming. Kleine hint: het zal ergens in d’ardennen zijn. We vertrekken op vrijdag 1 maart 2012
om 17:30 aan het station van Herentals.
We komen terug op zondag 3 maart na de middag ook aan het station van Herentals. Hoe laat dit is,
kan op voorhand moeilijk gezegd worden. GEEF DAAROM UW GSM NUMMER MEE MET UW KIND!!!
We geven dan op tijd een seintje op welk uur we aan zullen komen.
Wat neem je allemaal mee op WINTER (koud weer) – TREK(kamperen) – TOCHT(heel de dag
wandelen)?
 Een trekkersrugzak, liefst één met een heupriem. Als je dat niet hebt en nog niet wil aankopen,
probeer dan bij familie of vrienden te lenen. Ze moeten een hele dag hun rugzak op de rug
dragen en dan is het toch belangrijk dat ze degelijk materiaal op hun rug hebben.
 Degelijke waterdichte stapschoenen die reeds goed zijn ingestapt! (reserveschoenen zijn niet
nodig)
 Een warme slaapzak en een deftig slaapmatje (hoe meer afstand tussen bodem en persoon, hoe
warmer).
 Gamel, bestek, en een drinkbus (gevuld met water bij vertrek)
 Regenjas, en thermisch ondergoed (Let hiervoor op het weerbericht wat nodig is)
 Zaklampje of petzel
 Gasvuurtje (als je dat hebt.) laat ook weten aan de leiding of je dit hebt.
 Tent (indien je een tent hebt, neem deze dan mee en laat het voor 25 januari weten aan de
leiding.)
Je rugzak zou in het totaal zeker niet meer mogen wegen dan 8 of 9 kg. Let op dat er aan het station
nog een deel van een tent bij komt en nog eten (aangekocht door de leiding) voor onderweg.
Neem niets mee dat je niet nodig hebt. Bespaar op persoonlijke hygiëne, één dag niet wassen zal zeker
niet kwaad kunnen. Een trui in het zakje van je slaapzak is snel een kopkussen bijvoorbeeld . Niemand
kan koken op 2 gamellen tegelijk, 1 is voldoende. Wees kritisch wat je in je rugzak steekt, iets erin
steken is makkelijk maar dat meedragen niet. Vele beetjes maken een hele hoop.
De wintertrektocht kost €20,00, voor vervoer en eten, dit kan je betalen de dag van vertrek aan de
leiding aan het station. Gelieve voor 25 februari te laten weten of je mee gaat of niet (denk ook aan de
tent en het gasvuurtje), via GSM of E-mail. Moest je nog vragen hebben kan dit altijd door contact op te
nemen met één van ons.

Gilles Meir: 0490.56 87 39
Sam Meulemans: 0479.78 67 18
Pelle Verherstraten: 0472.08 40 22
Ruth Lestabel: 0486.97 64 47

gilles.meir@gmail.com
sam.meulemans@hotmail.com
pelle_verhestraeten@hotmail.com
ruth.lestabel@hotmail.com

Met vriendelijke groeten van de jonggiver leiding
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Fred breekt bij ondervraging

Monsterscore
verklaard…

“Magneten in de kegels, het
moest van mijn coach”

Ongevallen
verdubbeld met
sneeuwval

Elien niet
gespaard

Ned Kelly
begraven
Belgische Outlaws
in rouw

Nog foto’s van Mathilde’s
40ste verjaardag
“Ik ou van verrrrrassingen…”

“We kenden hem niet
persoonlijk, maar
zullen hem missen”
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Deze Maand in Dag Allemaal
Zaterdag 2 febr: Elk jaar krijgen de BG’s de kans om eens
één keer een echte BT te organiseren. Omdat de giver-BT
dit jaar door gaat op vrijdag 1 maart gaan we vandaag de
koppen bij elkaar steken voor het één en het ander te
regelen. Kom van half 2 tot half 5 naar het giverlokaal.
Bring your ideas!
Zaterdag 9 februari: Wat we vandaag gaan doen zullen
jullie enkel te weten komen als jullie naar de scouts
komen. :) Dus kom gewoonvan half 2 tot half 5 naar het
giverlokaal.
Zaterdag 16 februari: Love is in the air!! Jaja het is weer
de tijd van de valentijn. We verwachten jullie om half 2 aan
het giverlokaal. Om half 5 is de vergadering afgelopen.
Zaterdag 23 februari: Vandaag is het spijtig genoeg GEEN
VERGADERING want de leiding moet groenten kuisen voor
de spaghettidag. Hulp is natuurlijk altijd welkom!
Zondag 24 februari: Vandaag kunnen jullie van 12u tot
19u komen smullen op onze SPAGHETTIDAG.
Vergeet zeker niet zoveel mogelijk familie en vrienden mee
te brengen!

Tip van Showbizz
Bart:
“Neem geen nutteloze
attributen mee op
trektocht. Zware
rugzakken zijn TOTALLY
NOT cool.”

Tweet van de Week:
“Zonder den Dylan kunne
we ni sjotte eigelek he, dan
worre er zeker geen goals
gemaakt”
Rik Moons

Celeb Look-ALikes

Taylor Lautner (Twilight)

Alpaca

Astrid Bryan’s Stijladvies
DO’s

DONT’s

Een stevige rugzak is voor de
wintertrektocht een TOTALLY must

HOT!

Elke rugzak heeft een heupriem.
Be not afraid to use it!

*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
10
pintje drinken.

WINTERTREKTOCHT 2013
Beste ouders, Beste givers,
Zoals elk jaar gaan we ook dit jaar weer op wintertrektocht.
We vertrekken op vrijdag 22 maart 2013 om 18:00u (stipt) aan het station van
Herentals. We komen terug op zondag 24 maart om 14:00u, ook aan het station
van Herentals. (moest dit uitlopen, worden de ouders tijdig verwittigd)
Wat doe je zeker aan bij vertrek?
 Stevige stapschoenen
 Scoutshemd + das
 Ingeladen trekkersrugzak
Wat breng je allemaal mee?
 Slaapzak
 Matteke
 Gamel + bestek
 Gevulde drinkenbus (met water)
 Petzl of zaklamp
 Reserve kleding (niet teveel)
 Regenjas + Eventuele regenovertrek voor je rugzak
 Gasvuurtje
 Tent
 Pot choco of confituur
Je rugzak zou in totaal zeker niet meer dan 10kg mogen wegen. Let er ook op dat
er aan het station nog een tent in moet en eten voor onderweg. Je steekt best de
zwaarste spullen onderaan (dus slaapzak en matteke) en de lichtste bovenaan.
De wintertrektocht kost €25/pers. Dit bedrag is cash te betalen de dag van
vertrek zelf. Gelieve voor maandag 18 maart 2013 te bevestigen (via
facebook, mail of sms) of je meegaat of niet, je een tent hebt en hoeveel
personen daar in kunnen.
Voor eventuele vragen of opmerkingen kan je terecht bij:
Brett Verhestraeten
Cé Vernaeve
Kristian Vernaeve

GSM: 0474 79 13 68
GSM: 0476 48 09 05
GSM: 0476 48 09 06

Een stevige scoutshand en hopelijk tot dan
De giverleiding 2012 – 2013
Brett, Cé en Kristian
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b.r.e.t.t@hotmail.com
cedricvernaeve@gmail.com
vernaeve61@hotmail.com
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Plaatselijke verdeler:
Trapper
Lierseweg 124, 2200 Herentals
Telefoon: 014/21 17 83
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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
Ekelstraat 11, 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
Ekelstraat 11, 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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