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KLIKSPAAN
MAART 2013
Voorwoord:
De dagen worden langer, ah ja want het wordt pas na 18u donker, en
ondertussen is ook carnaval en het krokusverlof weeral gepasseerd. We
de
maken plaats voor de 3 maand van het jaar, de tijd waarop de lente
haar intrede maakt en waarop we de winter weer voor een goeie 9
maanden achter ons laten. Vol spanning kijkt iedereen uit naar de
paasvakantie maar voor het zover is nog eerst een maand vol spel en
de
de
activiteit bij de 5 en den 12 .
Normaal gezien hebben al onze takken deze maand 4x vergadering.
Maar 4x zult u denken, de maand maart 2013 telt toch 5 zaterdagen?
Daar hebt u voor 100% gelijk in maar op één zaterdag, namelijk op
16/03, is het voor geen enkele tak vergadering. De reden, de gehele
leidingsploeg is ‘ontsnapt’. Eigenlijk wil dit niets anders zeggen dan dat
alle leiding er eens gezamenlijk een weekendje tussenuit zijn, ze
ontsnappen zogezegd aan hun leden en zijn dus op
ontsnappingsweekend. Dit weekend wordt van kop tot teen
georganiseerd door onze oud leidingsploeg, Groep X, en is als het ware
een soort beloning voor de inspanningen die onze medeleidingen
leveren gedurende het scoutsjaar. Wij danken alvast, namens de gehele
leidingsploeg, onze X- ers die voor dit knallende weekend zullen zorgen!!
Leden zijd zeker niet getreurd, volgende week zal jullie leiding frisser en
fitter paraat staan dan ooit te voren en zullen zij er terug zijn om al jullie
zorgen op te vangen en al jullie wilde verhalen aan te horen.
Vorige maand hebben we vele van jullie mogen verwelkomen op onze
jaarlijkse spaghettidag. Het deed ons deugd zoveel smakkende gezichten
te zien en de tafels die we achteraf mochten af- en opkuisen, tja dat
hoort er natuurlijk bij. We kunnen terugblikken op alweer een topeditie,
waarvoor dank aan alle aanwezigen en natuurlijk ook aan alle helpende
handen, en hopen dit in stijgende lijn verder te zetten naar de volgende
jaren. We nodigen jullie alvast uit op de editie van volgend jaar, die
hoogstwaarschijnlijk rond dezelfde periode zal plaatsvinden. Moest u
opmerkingen hebben i.v.m. de gang van zaken van onze spaghettidag of
heb u misschien enkele tips voor eventuele verbeteringen, laat het ons
dan zeker weten! Tot volgend jaar!
Op 1 maart zijn we spijtig genoeg alweer de helft van het scoutsjaar 2012
– 2013 gepasseerd. Het zou dan ook niet logisch zijn dat leden, die zich
nu pas bij onze scoutsgroep aansluiten, de volle pot zouden moeten
betalen. Ook de overkoepelende beweging Scouts en Gidsen Vlaanderen
denk hier zo over en daarom dat het inschrijvingsgeld gereduceerd
wordt van € 30 tot € 15. Indien men ook ons maandelijks scoutsblad ‘De
Klikspaan’ thuis wenst te ontvangen wordt dit € 21.

ZALIG PAASFEEST IEDEREEN !!!

Geschiedenis van Reynaert Adinda …
Vorige maand hebben we aangehaald waar het
fenomeen “den BT” of “den Bakelieten Toog” nu juist
vandaan kwam en hebben we jullie in geuren en
kleuren proberen uit te leggen hoe deze zijn intrede
heeft gemaakt bij onze scoutsgroep. In de editie van
deze maand nemen we jullie nog iets verder mee
terug in de tijd, namelijk tot in september 1972, waar
een nieuwe scoutsgroep genaamd “Reynaert” zijn
intrede maakte. Het was op 12/09 van het jaar 1972
dat een 4-tal mensen, komende uit een andere
(doodbloeiende) Herentalse jeugdvereniging, de
koppen bijeenstaken en besloten om een
Welpenhorde op te richten die voorlopig zou
ste
aansluiten bij de toenmalige V.V.K.S. 8 Kempen St.
Waldetrudis. Deze zou verder gaan onder de naam
“72/8 – afdeling Pippelhorde”. Op hun eerste
groepsraad (04/09/’72) werd een eerste brief
opgesteld en werd besloten tot het inrichten van een
nieuw jeugdlokaal achter Kerk Nieuwland (deze
kleinere gebouwen waren indertijd pas nieuw
opgetrokken door het actief parochiecomité).
Vervolgens, op 9 september, was het zover en vond de
eerste echte scoutsvergadering plaats aan de lokalen
achter Nieuwland. Dit onder de jaarleuze ‘Ons mag je
’t vragen’. De zomer daarop, van 20 tot 28 augustus
’73, maakten zij hun eerste kamp mee met als thema:
‘De jacht van de Pippelhorde’. Op 2 oktober 1973
werd de eerste groepsleider verkozen. Namelijk Louis
ste
Boons, een oud- scout van den 1 , mocht zich vanaf
dan uitroepen tot eerste groepsleider van de
Reynaertgroep. Een naam die de toenmalige leidsters
zelf gekozen hadden, simpelweg omdat ze die zo
schoon vonden. Onze groep was ondertussen
de
zelfstandig geworden en had de naam 73/12
Kempen van V.V.K.S. verkregen. Maar er was ook
vraag naar een nieuwe beweging voor meisjes van 6
tot 14 dus werd er beslist 2 damens op ‘stage’ te
sturen in de nabije gidsengroep. Rond Pasen ’74
startte dit duo een Kaboutertak samen met nog een
derde leidster. In september van dat jaar startte
meteen ook een Jonggidsentak. De Adindagroep was
ontstaan. Wel werd er beslist de vergaderingen apart
te houden. De groepsraden en -initiatieven werden
wel samen gedaan en zo ontstond een hechte ploeg.

KALENDER MAART

Een stevige scoutshand,
Jullie groepsleidingploeg Cé, Jasper & Krikke
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Vrijdag 01/03: BT GIVERS

-

Zaterdag 16/03: GEEN VERGADERING

	
  	
  
Zaterdag	
  2	
  maart	
  
Vandaag	
  trekken	
  we	
  de	
  stad	
  in!	
  We	
  maken	
  Herentals	
  onveilig	
  
tussen	
  half	
  2	
  en	
  half	
  5.	
  Jullie	
  zijn	
  allemaal	
  welkom	
  om	
  half	
  2	
  op	
  
de	
  parking	
  van	
  het	
  oud	
  moederhuis	
  (Augustijnenlaan)	
  
	
  

Zaterdag	
  9	
  maart
	
  
Wij	
  vinden	
  dat	
  een	
  echte	
  scouts	
  niet	
  vies	
  en	
  vuil	
  
genoeg	
  kan	
  zijn.	
  We	
  hopen	
  dat	
  jullie	
  dezelfde	
  
mening	
  hebben,	
  want	
  vandaag	
  spelen	
  we	
  smerige	
  
spelen.	
  
Niemand	
  blijft	
  proper,	
  je	
  zondagse	
  kleren	
  mogen	
  
dus	
  in	
  de	
  kast	
  blijven	
  liggen.	
  
Om	
  half	
  2	
  ben	
  je	
  welkom	
  en	
  vanaf	
  half	
  5	
  kan	
  je	
  
thuis	
  gaan	
  douchen	
  
	
  

Zaterdag	
  16	
  maart	
  
	
  
Dit	
  weekend	
  is	
  er	
  spijtig	
  genoeg	
  geen	
  scouts.	
  
Het	
  leidingsteam	
  is	
  zelf	
  op	
  weekend	
  om	
  
spelletjes	
  te	
  spelen.	
  
Kom	
  dus	
  niet	
  om	
  half	
  2	
  naar	
  malpertuus.	
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Zaterdag 23 maart
Vandaag spelen we een spel in het bos,
genaamd bosspel
13:30-16:30 aan malpertuus	
  

Zaterdag 30 maart
Morgen is het Pasen, maar vandaag komen
we al in de stemming met het geweldige
paasspel. Wie aan Pasen denkt, denkt aan…
(tip: het is bruin en zoet)
13:30-16:30 aan malpertuus	
  

Kapoena Matata
Groetjes van jullie leiding
Dylan, Miguel, Schaap
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Zaterdag, 2 maart

In het oude Rome noemde men deze maand
Martius en was de eerste maand van het jaar.
Daarom spelen we deze week een Romeins
nieuwjaarsspel
13.30u - 16.30u Malpertuus
Zaterdag, 9 maart

Om nog een weekje in de romeinse stemming te blijven houden
we vandaag heuse Olympische Wouterspelen!
Welke disciplines we allemaal gaan uitoefenen blijft nog even
een verrassing. Begin al maar vast te trainen!
Zaterdag, 16 februari

Dit weekend is het helaas geen scouts. Althans toch niet voor jullie. De leiding
trekt er met de hele ploeg even tussenuit. Tot volgende week!

Zaterdag, 23 maart
Weet je nog dat we het Grote Leo-Koeken Spel hebben
vervangen door sneeuwpret? Vandaag dus eindelijk het
beloofde spel. Tot dan!

13.30u – 16.30u Malpertuus

Zaterdag, 30 maart

Morgen is het eindelijk Pasen, maar hier is de paashaas al gepasseerd! Kom je mee smullen
van chocolade eitjes?
13.30u – 16.30u Malpertuus
13.30u – 16.30u Malpertuus

Nathalie – Roel – Leo – Cas - Verelst

maandprogramma mAart 3018, third age

Avonturen in midden aarde

1 maart

Vandaag is het zo ver. We vertrekken op onze jaarlijkse wintertrektocht. Voor de gene die niet

weten wat een wintertrektocht is, een wintertrektocht is een lange avontuurlijke tocht door

het bos waar we alles zullen moeten gebruiken wat we dit jaar geleerd hebben. Na de avond
gespendeerd te hebben rond het kampvuur zullen we ons terugtrekken in de tent om hier de
nacht door de brengen. Maar onervaren eerste jaars wees niet bang, de ervaren derde jaars en de

leiding zijn er ook nog en zij zullen wel helpen wanneer het nodig is. Zoals het spreekwoord
al zegt “Als je samenwerkt als een groep is de groep veel sterker dan de zwakste schakel. En ik

zeg het nog een laatste keer, ONNODIG GEWICHT THUIS LATEN. Als je de hele tocht
dingen mee sleurt die je eigenlijk niet gebruikt zal het je spijten. Hiernaast nog eens de brief.

Zaterdag 9 maart

The fellowship of the ring is gemaakt. De vergadering zal om helf 2 starten in the Shire

(malpertuus). Van hieruit zullen we vertrekken op een tocht richting Mordor maar zal niet
meevallen. De pad naar Mordor ligt namelijk vol gevaren en glasschilfers.

Zaterdag 16 maart

Geen vergadering. De leiding is op weekend alleen plezier aan het maken.

Zaterdag 23 maart

PEUDEU (geluid geproduceerd door een jachthoorn). Gondor wordt aangevallen door

orks, bandieten en serieus grote olifanten. We roepen iedereen in een radius van 2000km rond

malpertuus op om mee te strijden en Gondor te beschermen. We zullen samenkomen om half
2 te malpertuus.

Zaterdag 30 maart

The Ring must be destroyed. Vandaag zullen we Mordor in trekken om de ring te

vernietigen op dezelfde plaats waar hij werd gecreëerd . Dit zal gebeuren om half 2 aan
malpertuus.
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Omdat 1 vergadering veel te weinig is om de ring te vernietigen, hebben we deze net zoals de
films opgesplitst in 3 delen. voor de genen die de film niet kennen, niet gevreesd je moet de
films niet gezien of de boeken niet gelezen hebben om mee te doen met de vergadering. hier
volgt toch een korte inleiding over de wereld van lord of the rings. heel lang gelede, ik weet wel
ni juist hoe lang ma toch zo’n periode waarvan ge zegt "amai das lang gelede" maakte sauron 19
ringen. deze deelde hij uit onder al de verschillende rassen (dwergen, elven en mensen). daarna
maakte sauron nog ne ring maAr deze houde hij zelf. met deze ring heerst hij over alles en
iedereen. Uiteindelijk wordt sauron verslogen door een alliantie van mensen en elfen. de ring
wordt echter niet vernietigt en zo leeft sauron verder als een soort geest (lelijk rood oog).
de ring is dan kwijt voor heel lang tot dat ik, bilbo bagins, deze terug vindt in de handen van
golem (lelijk vies ding). ik steel die dan gewoon en hou die ring gewoon lang bij tot dat de tovenaar
gandalf die komt afpakken. hij geeft deze ring dan aan frodo bagins. hij moet de ring dan naar
mordor brengen om hem daar te vernietigen door hem in het vuur te gooien van 5 628 891°C.

bilbo bagings

Spoorzoeken met Legolas
De aarde zit vol met dieren. Ook in België zitten dieren.
Vaak is het moeilijk om deze dieren te zien en als je een
bepaalt dier wilt zien is het vaak frustrerend als je het
niet vind. Een handig middel om een dier te vinden is
spoorzoeken. Zeker in de sneeuw zoals de vorige maanden
kan je de afdruk van de poten van de dieren makkelijk
waarnemen en herkenen. Zo kan je zien waar de dieren
heen gegaan zijn om hun hol te vinden of gewoon weten dat
het dier hier leeft. Als je geen duidelijke sporen van de dieren
vind kan je meestal wel de paden zien die de dieren
gebruiken. Een ander alternatief is de uitwerpselen van de
dieren zoeken.

KAMP 2013
Het kamp van deze zomer zal doorgaan van 2 tot 12 juli. We vertrekken dinsdag 2 juli ‘s morgens vroeg
aan het station en vrijdag 12 juli kan de kroost rond de middag terug worden opgepikt in de Ardennen. Zo
kunnen de ouders ook even kijken waar we 10 dagen zijn geweest, gevolgd door een terugrit vol nieuwe
verhalen. Er kan natuurlijk gecarpoold worden.
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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 17:20 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 januari 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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Hét event van het jaar!

Nog beter dan
Tomorrowland en
Werchter samen!

Voor ticketverkoop
alleen al!
Paus treedt af!

Jules stelt zich
kandidaat!

Hét koppel van het jaar!
Pheadra heeft
eindelijk de ware
liefde gevonden!

“Ik wil met hem
trouwen…”

“We zijn de babykamer al
aan het inrichten…”
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Deze Maand in Dag Allemaal
Vrijdag 1 maart: Vandaag organiseren de BG’s een kermis
met boordevol attracties, namelijk de “FOEWER-BT”. Om
20:00u zal onze kermis de deuren openen, maar we
verwachten jullie al zo snel jullie kunnen (na het
school) aan nieuwland voor de aankleding van ons
evenement. Kom verkleed als kermiskraamuitbater en
probeer zo veel mogelijk volk te lokken, iedereen is welkom!
Blijven slapen kan, mits het nodige materiaal mee te
brengen.
Zaterdag 9 maart: Omdat we met jullie geen twee keer op
dezelfde plaats kunnen komen, spelen we deze keer eens
een spel in een andere stad. We verwachten jullie om
09:45u (stipt) aan het station van Herentals. Om
18:00u komen we terug aan in het station. Breng allemaal
een lunchpakket mee en een beetje zakgeld.
Zaterdag 16 maart: Jammer maar helaas! Dit weekend is
jullie leiding zelf op scoutsweekend, dus geen vergadering.
Deze tijd kunnen jullie natuurlijk wel gebruiken voor jullie
stapskills te trainen.

Tip van Showbizz
Bart:
“De kermis is altijd
GLAMOROUS als je met
veel jeugd groepeert aan
de botsauto’s.”

Tweet van de Week:
“Kat hangt aan mijn
touwtjes van mijn kap en die
lost nie … suggesties? :D”
Robbe Malcorps

Celeb Look-ALikes

Weekend van 22-23-14 maart: Trek jullie stapschoenen
al maar aan, want we vertrekken op Lentetrektocht. Meer
info vinden jullie op volgende pagina.
Zaterdag 30 maart: Haal jullie verkoop-skills maar boven,
want vandaag gaan we paaseitjes verkopen van 13:00u tot
17:00u aan nieuwland.

Gandalf

Perkamentus

Astrid Bryan’s Stijladvies
DO’s

DONT’s

Verkleed komen als kermis
uitbater is een MUST op de
Foewer BT

HOT!

Snorretjes, hoeden, strikjes kunnen je
hier bij helpen. Be creative!!
Het is vandaag tevens complimentendag!
*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
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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 13:30u, 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
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 woensdag 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

12

b.r.e.t.t@hotmail.com
cedricvernaeve@gmail.com
vernaeve61@hotmail.com

2 maart 2013
Iedereen komen
om affiches te
plakken! Nadien
ook een

9 maart 2013

BT-Bespreking

Vandaag is

houden

het Jin tak

Afspraak aan het
jinlokaal om 13.30 u

vergadering!
16maart 2013
Geen vergadering

vandaag omdat de
Krikke en den
Didier aangevalle
zijn door pandas
me de
23 maart

dollekoeienziekte

2013
Vandaag

30 maart 2013

mysteriespel

Nogmaals affiches

(gwn

plakken en we gaan

stadspel) in

ook de BT versieren

Hertals city!
Be prepared
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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
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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