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KLIKSPAAN
APRIL 2013
Voorwoord:
De paasklokken zijn weer voor een jaar terug naar Rome en zoals we allen
wel weten, zijn we ook de astronomische winter van 20 maart gepasseerd.
De vraag is alleen of we ook tegen de barre ijsdagen vaarwel en tot
volgend jaar kunnen zeggen en we met een lach op ons gezicht de
stralende lente mogen verwelkomen. We hopen in ieder geval van wel
zodat eindelijk ook de waterspelen nog eens van onder het stof kunnen
worden gehaald. Een scout moest natuurlijk geen scout zijn moest hij of zij
zich door weer en wind laten tegenhouden. Zoals het een rasechte
Reynaert Adinda beaamt laten ook wij ons niet van de kaart brengen door
enkele vlokjes sneeuw of door wat aprilse grillen en hebben we ook deze
maand weer een programma vol spel en activiteit in onze Vlaamse
buitenlucht voor u klaarstaan. Zeker nu dat alle leiding vorige maand eens
een weekendje kon uitblazen (met dank aan onze X – ers !!!) en
ondertussen ook daarvan zijn gerecupereerd, zijn we allen weer klaar om
er een niet te vergeten maand april van te maken!!
De meeste onder jullie herinneren zich ongetwijfeld het groepsweekend
van vorig jaar in Oostduinkerke. We zijn toen met heel onze scoutsgroep
een weekendje richting zee vertrokken om de Belgische kust onveilig te
gaan maken. De traditie wil dat zo’n weekend maar om de 2jaar
plaatsvindt dus is het dit jaar nog eens tijd voor een groepsdag, en dit wel
de
op zaterdag 27 april. Op deze 4 zaterdag van april trekken we met onze
volledige groep, van kapoenen tot jins en leiding, naar “the Land of
Bobbejean” (of Bobbejaanland zoals de meeste onder jullie het
waarschijnlijk kennen). Kapoenen en wouters worden rechtstreeks
verwacht om 9u45 aan de inkom van Bobbejaanland. Jonggivers, givers
en jins worden om 9u stipt met de fiets verwacht aan Malpertuus en zij
zullen vanaf daar hun tocht richting dit pretpark verder zetten. Omdat zo’n
pretpark niet gratis te betreden is wordt gevraagd of dat iedereen €20
meebrengt om deze kost te dekken. Verder zal een lunchpakket en een
regenjas ook geen overbodige luxe zijn, al hangt dit laatste natuurlijk af
van de weersvoorspelling. Meer info over deze daguitstap kan
teruggevonden worden in de begeleidende brief verder in deze klikspaan.
Naar jaarlijkse traditie organiseren onze Jins ook dit jaar de grootste van
hun activiteiten, namelijk hun Jinfuif. Een jinfuif is een scoutsevenement
ten voordelen van de jinkas. De jins, zijnde de oudste tak van onze
scoutsgroep (17- 18 jarige), hebben de traditie om hun zomerkamp in het
buitenland door te brengen. Om dit te kunnen financieren, en het wat
voordeliger te maken voor hun ouders, organiseren zij doorheen het jaar
verscheidene geldactiviteiten. De grootste van die activiteiten, waar zij het
hele jaar naar toe werken, is hun jinfuif. De jinfuif vindt dit jaar plaats het
derde weekend van april, zijnde op 20/04 in ’T Zaaltje te Morkhoven en
zal starten omstreeks 21u. De jins hadden ons gevraagd om dit toch even
te vermelden om als het ware nog wat extra reclame te maken voor hun
evenement. Bij deze zijn jullie allen van harte uitgenodigd zodat het ook dit
jaar een echt feest wordt. Voor verdere info verwijzen we u door naar hun
affiche.

Hoe zit het nu eigenlijk met onze scoutslokalen?
Bij al onze gezamenlijke geldactiviteiten die we doorheen de
jaren organiseren klinkt steeds hetzelfde liedje, namelijk dat
wij geld inzamelen voor de bouw van een nieuw lokaal. Zoals
de meeste onder jullie wel weten verkeren onze huidige
lokalen, Malpertuus en de lokalen achter zaal Nieuwland, in
een meer dan erbarmelijke toestand. Malpertuus biedt ons
een dak boven het hoofd en fungeert als opslagplaats voor
onze tenten en het nodige materiaal, maar daar is dan ook
alles mee gezegd. Enige comfort is hier zelfs weinig of niet te
vinden. Ook onze Giver- en Jinlokalen achter zaal Nieuwland
hebben na 40 jaar dienst hun beste tijd gehad. Maar er is licht
aan het einde van de tunnel gekomen. Na jaren van zwoegen
en zweten, harde onderhandelingen en ettelijke vergaderingen
met stad Herentals, is de plaatselijke jeugdafdeling met een
voorstel op de proppen gekomen. Ook zij vonden dat het na
15jaar van aandringen hoog tijd was dat er eens iets aan onze
situatie werd gedaan. Het probleem situeerde zich vooral op
het verwerven van de nodige bouwvergunning. Het plan was
om ons nieuw lokaal op een 50- tal meter van het oude te
plaatsen, meerbepaald aan de overkant van ons huidig terrein.
De lokale kerkfabriek, die eigenaar is van deze grond, wou ons
op papier geen wettelijke goedkeuring geven voor de bouw
ervan. Zij hoopten (en nog altijd trouwens) dat deze grond
verkaveld zou worden waardoor de waarde ervan aanzienlijk
zou stijgen en zij hier een behoorlijke cent aan zouden kunnen
overhouden. In de vele jaren die ondertussen zijn verstreken,
zijn wij, zoals ze zeggen, van het kaske naar de muur gestuurd
en een mogelijke oplossing kwam maar niet naar voren. Tot
vorige zomer stad Herentals zelf naar ons toe kwam.
Momenteel zijn zij aan het onderhandelen met het OCMW om
hun grond, gelegen tussen de boskantine en het laatste huis
aan de Wijngaard, over te kopen. Wij zouden op deze grond
een erfpacht krijgen in ruil dat tijdens de zomermaanden de
plaatselijke jeugdwerking, de “Sjallekes” genaamd, van onze
lokalen zouden mogen gebruik maken. Na kort overleg met de
groep zijn wij op dit voorstel ingegaan en als alles vlot zou
verlopen zou ons nieuw lokaal binnen een 6tal jaren zijn
intrede mogen maken. U kunt denken, nog een 6tal jaren …, zo
lang kan dit toch niet meer duren? Wel wat de koop van de
grond betreft inderdaad niet. Dit ging 2 tot 6 maanden duren is
ons verteld. Hetgeen nog enige tijd in beslag zou kunnen
nemen is de aanpassing van het BPA (Bijzonder Plan van
Aanleg) van de betreffende grond. De aanpassing van dit plan
bevindt zich echter niet op gemeentelijk niveau waardoor dit
dus nog wel enige tijd in beslag zou kunnen nemen. Voorlopig
roeien we met de riemen die we hebben en hopen we dat we
nog enkele jaren beroep kunnen op Malpertuus tot de bouw
van ons nieuw lokaal rond is.

KALENDER APRIL

Een stevige scoutshand,
Jullie groepsleidingploeg Cé, Jasper & Krikke
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-

Vrijdag 05/04 – zondag 07/04: BT JINS

-

Zaterdag 20/04: JINFUIF

-

Zaterdag 27/04: GROEPSDAG
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Beste scoutsleden en ouders,
Dit jaar zal de groepsdag doorgaan op zaterdag 27 April. Deze zal plaatsvinden te
bobbejaanland.

Waar en wanneer?
De kapoenen en wouters worden stipt om 9:45 verwacht aan de ingang van
bobbejaanland. Om 18:00 is het gedaan en kunnen jullie hen terug komen ophalen.
De jong-givers en givers worden echter om 9:00 met de fiets aan malpertuus verwacht. En
om 18:00 vertrekken we terug richting malpertuus.
Adres Bobbejaanland :
Olensteenweg 45
2460 Lichtaart
België

Wat meebrengen?
- 20€ dat voor het binnengaan aan de leiding word gegeven om de inkom te betalen.
-Scouts uniform of toch zeker een scoutsdas.
-Lunchpakket
-Om jaloezie in de groep te beperken willen we de kapoenen en wouters vragen om extra
geld thuis te laten.

Een stevige scoutshand
Het Comité
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Zaterdag 6 April :
Het is de maand van jullie leiding ! Daarom spelen we elke
week een spel ter eren van één iemand van jullie leiding. Met
deze week niemand minder dan jullie Tofste leiding? Miguel !
Wisten jullie dat Miguel ook een circus artiest is ? Misschien
komen jullie daar nu veel meer van te weten ! We spelen
vandaag het Miguel’s magische show spel .
13:30 – 16:30, Malpertuus

Zaterdag 13 April :
Deze week is het de beurt aan een andere leiding
en de misschien nog toffere, maar zeker grotere
leiding . Dylan ! Dus daarom spelen we het grote
Canters Dylan spel !
13:30 – 16:30, Malpertuus

Zaterdag 20 April :
We hebben ook nog één boerderij dier in onze
leidingsploeg , niemand minder als het schaap !
Wisten jullie dat het schaap heel veel kenmerken
gelijkaardig heeft als een mens ( Dit schaap toch
zeker) ? En misschien ontdekken jullie zijn echte
naam ! In het schaap’s boerderij spel !
13:30 – 16:30, Malpertuus
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Zaterdag 27 April :
Vandaag is het groepsdag ! Whoehoew ! En
dit betekend dat we met heel de scouts naar
het plezantste land trekken, namelijk
Bobbejaanland ! Wij verwachten jullie stipt om
09:45 aan de ingang van Bobbejaanland ! En
hier worden jullie om 18:00 terug opgehaald !
Bekijk zeker de brief in de klikspaan over
de groepsdag voor al de info !
(Prijs,regels,enz…)

Zoals jullie weten gaan de kapoenen op kamp van 15 tot 19 juli. Omdat wij jullie
kapoenen niet onvoorbereid willen laten vertrekken, zullen wij in de maand april op
huisbezoek komen. Normaal gezien heeft iedereen hier een mail van aangekregen. Aan
degenen die hier nog niet op geantwoord hebben, zouden wij willen verzoeken dit te
doen. Zo kunnen wij alle ouders waarvan het kind mee wilt vertrekken de nodige
informatie bezorgen, zodat het kamp vlot en fijn kan verlopen. alvast bedankt

7

Zaterdag, 6 april

Onlangs is onze paus afgetreden, dus maak je
klaar voor een goddelijke dag met het
godsdienst spel!
13.30u - 16.30u Malpertuus
Zaterdag, 13 april

Afgelopen maanden waren er veel zieken onder ons, dit lijkt
voorbij te zijn maar toch voelen enkele leiders zich niet zo goed
en daarom is het aan jullie om hier een oplossing voor te
bedenken !
13.30u - 16.30u Malpertuus
Zaterdag, 20 april

Trek vandaag maar je slechtste kleren aan want
vandaag gaan we het zeer smerig maken, houd
je maar klaar om allerlei vieze dingen te doen in
de smerige spelen !!
13.30u - 16.30u Malpertuus

Zaterdag, 27 april
Vandaag gaan we iets speciaals doen, we gaan met zen
allen naar Bobejaanland ! bereid je maar voor op een dag
vol wilde attracties !

Meer informatie over locatie en uur vind je elders in
klikspaan.

Nathalie – Roel – Leo – Cas - Verelst
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Maandprogramma April 2013

Wat valt er te beleven?
Zaterdag 6 April:
We zullen vandaag een tijdcapsule maken en begraven. Over 3 jaar als we dan met zen allen een tak hoger
zitten en zullen we deze heropenen. Wat er in zo een tijdcapsule zit moet een beeld geven van wie er bij
ons zit en hoe we zijn. Iedereen mag daarom iets klein meenemen om in de kist te steken, dit kan een
vanalles zijn: tekening, een kleine voorwerp,… Je kan eventueel ter plaatse nog een briefje ofiets schrijven. ,
Het is ook wel een beetje een cadeautje aan je toekomstige zelf. Dit word dan vergezeld met nog een
groepfoto en hermetisch afgesloten diep onder de grond.
Van half 2 tot half 5 aan Malpertuus.

Zaterdag 13 April:
Verrassing! Wees maar klaar om allemaal ver-ast te worden op deze toffe en misschien zelfs stoffige verassingsvergadering. Één ding is alvast geen verrasing en dat is dat we afspreken van half 2 tot half 5 aan
Malpertuus.

Zaterdag 20 April:
Ook in Herentals zijn er tal van oma’s die moet geholpen worden om het straat over te steken en hun
boodschappen te dragen. We gaan daarom nog eens de ‘urban’ toer op. ’t Stad (Herentals) zal er niet goed
van zijn. We spreken af van half 2 tot half 5 in het centrum aan het ‘buspaleis’, dit is de officiële naam
van het bushok op de grote markt ter hoogte van zaal ‘thof.

zaterdag 27 April:
We gaan op groepsdag richting Bobbejaanland! Degene met een abonnement moeten dit zeker meenemen.
We spreken af om 9 uur aan malpertuus met de fiets. Meer info vindt u elders in deze klikspaan.

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.
Begin Mei zal er nog een volledige kampbriefing volgen met wat je allemaal zoal moet meenemen, en
andere praktische zaken.
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PRIMEUR!

Mogelijke
doorbraak achter
de Lau’s wilde
nacht
EXCLUSIEF
Dries zit in een
geheime sekte…
“Ik kan het nog steeds
combineren met de
scouts…”

Is dit het meisje van zijn dromen?
DE FOTO’S DIE
NIEMAND
MOCHT ZIEN

Elia’s wilde
avontuur:
“ik herrinner me er
niets meer van”

Emotionele Getuigenis

Stijn heeft een zeldzame verslaving

“Ik begon
gewoon alles
in mijn mond
te steken”
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Deze Maand in Dag Allemaal
Zaterdag 6April:
Helaas pindakaas, vandaag geen vergadering omdat
de leiding nog op vakantie is.
Zaterdag 13 April:
April, perfect om eens de old- school toer op te gaan.
We verwachten jullie van 13u30 tot 16u30 aan
Malpertuus voor pleinspelen.
Zaterdag 20 April:
Rode patrouille, nu is het aan jullie, steek vandaag
een leuke vergadering ineen. Spreek onderling af en
laat iedereen meehelpen bij het ontwerp. De activiteit
zal wel doorgaan van half 2 tot half 5. We rekenen op
jullie creativiteit!
Zaterdag 27 April:
Vandaag doen we een groepsuitstap met alle takken
van Reynaert- Adinda. Met de hele groep maken we
Bobbejaanland onveilig. Meer informatie vind u bij
woordje groepsleiding. Voor diegene die een
abonnement hebben van het land van Bobbejaan,
zeker meenemen! Kom ook zeker met de fiets!

Tip van Showbizz
Bart:

“Beter 5 vingers aan je
hand, dan schijten op
een natte krant”

Celeb Look-A-Likes

Paus benedictus- Emperor Palpatine

Astrid Bryan’s Stijladvies
DO’s

DONT’s

HOT!
“Met de paas- periode voor de
deur is het altijd lekker ‘cosy’ om
eieren te beschilderen.
Ikzelf vind het echt amaaaazing om den john zijn
eieren te beschilderen. Zijn chickens leggen elke
dag wel 3 eieren, dus om niet elke dag scrambledeggs te moeten eten, kan je ze gewoon leeg
blowen en met de verf aan de slag. Den john zijn
hoofd lijkt ook op een egg, die amaaaazing cueball
is ook leuk om te beschilderen

*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…
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Vr. 05 april:

BT-TIME!!! Tijd veu money making dus
IEDEREEN aan den BT om 18u30. We gaan den
BT nog wa opfleure voor zover dat nog moet.
Neem allemaal het nodige mee om een weekend
in den BT te verblijve.Nodig ook alvast jullie
ouders uit voor zaterdagnamiddag.

Vr. 12 april:

Avondspel!! Iedereen tege 19u aan den BT. Alle
nodige info zal nog volge.

Za. 20 april:

JINFUIF!!! Afspraak om 13u aan den BT om
vanaf daar naar ’t Zaaltje te Morkhoven te
vertrekken. Rechtstreeks naar daar rijde mag ok
natuurlijk. Fuif start om 21u, ouders worden nog
ingelicht. Verkoop alvast veel kaarten!!

Za. 27 april:

Groepsdag!! Vandaag trekken we met zen allen
naar Bobbejaanland. Jins worden om 9u ’s
morgens verwacht met de fiets aan Malpertuus.
Vanaf daar rijden we voort naar Bobland. Om
18u keren we terug naar huis.
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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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_

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