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KLIKSPAAN
MEI 2013
Voorwoord:
Nog maar twee maanden en een zomerkamp te gaan en het scoutsjaar 2012 –
2013 zit er weeral op. Dit wil niet alleen zeggen dat het scoutsjaar maar ook het
schooljaar weer bijna teneinde is. We gaan natuurlijk nog niet te ver
vooruitblikken want voor het zover is hebben wij met onze medeleiding nog 9
echte scoutsvergaderingen voor onze leden klaarstaan. Toch nog even
vermelden dat onze groepsuitstap naar Bobbejaanland van vorige maand een
zeer groot succes is geweest!! We hebben ze daar laten zien dat een echte
scout of gids geen bang heeft van wat actie en mogen met trots melden dat
men in Bobbejaanland niet naast onze Reynaert- Adinda leden heeft kunnen
kijken!!
Het is meer en meer een traditie aan het worden dat ‘Den BT’ van mei
gereserveerd wordt voor het BT Comité. Sinds 2jaar organiseren zij de
de
befaamde BT SOUNDCLASH en ook dit jaar is dit niet anders. Voor de 3 maal
op rij wordt den BT omgetoverd tot een kleine festivalweide waar op deze
vrijdagavond enkele lokale bandjes en DJ’s komen spelen ten voordelen van
onze groepskas. Iedereen is hier op deze eerste vrijdagavond van de maand
mei (vanaf 19u) altijd welkom om gezellig iets met de medeleiding te komen
drinken en/of een babbeltje te slaan en even de lokale sfeer op te snuiven. Voor
diegene die ‘Den BT’ niet weten zijn: Achter zaal Nieuwland te Herentals, recht
tegenover kasteel Le Paige. U kunt niet missen!!
Op zaterdag 11 mei schuimen wij met al onze leden de vele straten van
Herentals weer af om iedereen de kans te geven om onze lekkere vanille en
chocolade wafels te kopen aan zeer democratische prijzen (€6/pak). U hoort
de
het goed, ja ja vandaag organiseert onze scoutsgroep alweer voor de 4 maal
zijn grootschalige wafelverkoop. Hierdoor komen we weer een stap dichter bij
de bouw van ons nieuw lokaal. Aan kapoenen en wouters wordt gevraagd dat
ze tegen 13.30u verzamelen aan Malpertuus, vanaf daar zullen zij op pad
vertrekken. Jonggivers en givers beginnen reeds om 9.30u ’s morgens en krijgen
’s middags een warme maaltijd voor hun gedane moeite, aangeboden door
onze X- ers (gelieve hiervoor wel een gamel + bestek mee te brengen). Alle
takken zijn klaar omstreeks half 5 en kunnen dan ook weer afgehaald worden
aan Malpertuus. Hier krijgen ook de ouders nog een laatste kans om een
pakketje wafels te kopen (indien er nog zijn natuurlijk). Haal dus jullie beste
verkoopstechnieken maar uit de kast want het zal nodig zijn!! PS: Afhankelijk
van het weer komen stapschoenen en eventueel een K-Way misschien wel van
pas.
Als we spreken over de zomervakantie dan gaat dit automatisch gepaard met de
zomerkampen. Doordat de meeste van onze leiding tijdens de maand juni in de
examenperiode
vertoeven,
worden
daarom
de
meeste
infosessies/huisbezoeken over de zomerkampen deze maand georganiseerd.
Houdt daarom goed het maandprogramma van uw spruit in het oog zodat jullie,
de ouders van onze leden, deze zeker niet missen. Moest de opgegeven datum
voor u echt niet lukken, dan is dit hoogstwaarschijnlijk geen probleem. We
raden u echter wel aan om in dit geval zo spoedig mogelijk met de betreffende
takleiding contact op te nemen zodat jullie samen kunnen zoeken naar een
gepaste datum.

Groepsleidingsverkiezingen
Om de 2 à 3 jaar vindt er in mei bij onze
scoutsgroep een speciale gebeurtenis plaats.
Eén waar de meeste van onze leden zelfs niets
van afweten en waar zij feitelijk ook op het
eerste zicht weinig van zullen merken. Het
gebeurt namelijk nogal eens dat tijdens deze
periode
de
groepsleidingverkiezingen
plaatsvinden. Groepsleidingsverkiezingen, wat
zijn dat juist? Wel hierbij stellen verschillende
leiding zich kandidaat om groepsleiding (=
leiding over al onze leiding) te worden, dit
eventueel gepaard met een kleine speech over
wat ze allemaal voor onze scoutsgroep in petto
hebben en waar ze de komende jaren aan
willen werken. Een groepsleidingsploeg kan
bestaan uit slechts één enkele persoon maar uit
ervaring is gebleken dat men best een
groepsleidingsploeg heeft met 2 of 3 personen
zodat iedereen een bepaalde taak op zich kan
nemen. Vervolgens worden deze personen dan
verkozen,
onder
toezicht
van
de
districtscommissaris, voor een termijn van
minimum 2 tot maximum 3 jaar. Ook in mei van
dit jaar is het nog eens zover. Na drie jaar van
bloed, zweten en tranen zit de ambtstermijn
van de huidige groepsleidingsploeg, Cé, Jasper
en Krikke, erop en mogen we de nieuwe
groepsleidingsploeg verwelkomen. Wie deze
functie nu juist op zich zal nemen, is voor ons
nog tot half mei een vraag en blijft voor de
buitenwereld nog tot september 2013 uiterst
geheim. Wel kunnen we u al melden dat zij zo
goed en zo kwaad mogelijk onze taken zullen
proberen te vervullen en waar nodig zelfs te
verbeteren, naargelang de eisen/capaciteiten
van onze scoutsgroep. Even nog wel tussen
haakjes vermelden dat het voor de Cé, de
Jasper en de Krikke een hele eer is geweest om
deze scoutsgroep gedurende 3 jaar te mogen
leiden en we hopen dat we met trots de fakkel
mogen doorgeven aan onze opvolgers. Wij
wensen hen alvast veel succes toe!!

KALENDER MEI
Een stevige scoutshand,
Jullie groepsleidingploeg Cé, Jasper & Krikke

-

Vrijdag 03/05: BT SOUNDCLASH

-

Zaterdag 11/05: WAFELVERKOOP

	
  	
  

Zaterdag	
  4	
  mei	
  
Eindelijk	
  is	
  het	
  zover,	
  na	
  een	
  veel	
  te	
  lange	
  en	
  
verschrikkelijk	
  koude	
  winter	
  is	
  het	
  dan	
  toch	
  
goed	
  weer!	
  Vandaag	
  staat	
  er	
  een	
  stralend	
  
zonnetje	
  op	
  het	
  programma	
  en	
  dit	
  
verwelkomen	
  we	
  graag	
  met	
  open	
  armen.	
  
Daaaaaarom	
  spelen	
  we	
  waterspelletjes!	
  
JIIIIIEEEEHAAAAAA!!!	
  	
  
Aangepaste	
  kledij	
  (zwembroek,	
  badpak,	
  bikini,	
  
zwembandjes,	
  snorkel,	
  …)	
  kunnen	
  altijd	
  van	
  pas	
  
komen	
  
	
  

(moest	
  Frank	
  Deboosere	
  ons	
  goed	
  liggen	
  
gehad	
  hebben,	
  dan	
  verschuiven	
  we	
  deze	
  
vergadering	
  naar	
  25	
  mei)	
  
Malpertuus	
  13:30-‐16:30	
  
	
  

Zaterdag	
  11	
  mei
	
  
Vandaag	
  is	
  het	
  wafelverkoop	
  op	
  onze	
  scouts,	
  alle	
  
helpende	
  handen	
  zijn	
  meer	
  dan	
  welkom.	
  
Zet	
  je	
  schattigste	
  snoetje	
  op	
  en	
  kom	
  onze	
  scouts	
  
mee	
  steunen!	
  We	
  starten	
  op	
  Malpertuus	
  om	
  13:30	
  
en	
  om	
  16:30	
  mogen	
  jullie	
  terug	
  naar	
  huis.	
  
	
  

Zaterdag	
  18	
  mei	
  
	
  
Dit	
  weekend	
  is	
  het	
  spijtig	
  genoeg	
  geen	
  scouts,	
  
alle	
  leiding	
  ligt	
  ziek	
  in	
  bed…	
  
(het	
  zou	
  ook	
  kunnen,	
  dat	
  we	
  gewoon	
  andere	
  
verplichtingen	
  hebben)	
  
Hoest	
  hoest…	
  
	
  
Maar	
  beste	
  kapoenen,	
  wij	
  zullen	
  met	
  pijn	
  in	
  
het	
  hart	
  aan	
  jullie	
  denken	
  

Zaterdag 25 mei
Als het op 4 mei slecht weer was, dan is het
vandaag sowieso geweldig buiten!
(waterspelletjes dus)
In het andere geval spelen we het spel van
onze grootste concurrent. Namelijk het
CHIRO-spel! Als dat maar goed komt…
Malpertuus 13:30-16:30

Vele groetjes van de kapoenenleiding
Dylan, Miguel, Schaap
	
  

Wouters
Het mooie weer staat al voor de deur. Tijd dat de wouters de zonnestralen
begroeten Laten we er samen een pracht van een meimaand van maken!

Zaterdag, 4 mei
Even genoeg groen gezien? We ruilen ons
vertrouwde groene grasplein en het bos in
voor beton, kasseien en lantaarnpalen.
Vandaag kan je de leiding vinden op de
parking van het oude moederhuis op het
vertouwde uur: 13u30. De mama en de papa
kunnen hun kroost hier weer komen halen om
half 5.

Zaterdag, 11 mei
Naar jaarlijkse gewoonte is het weer zover, de
wafelverkoop. De oudere takken zijn al heel de
voormiddag bezig met het verkopen van heerlijke
wafels. Vanaf half 2 zijn ook alle helpende
wouterhanden welkom! Wie kan er de meeste
wafels verkopen?
13u30 aan het lokaal!
Meer info over de wafelverkoop kan je vinden in
het woordje van de groepsleiding.

Zaterdag, 18 mei
Kampen bouwen lukt al aardig, maar een scouts is geen
scouts zonder te kunnen sjorren.
En wie kan dat beter uitleggen dan de oude rotten die jullie
leiding noemen? NIEMAND!!! Daarom vandaag een lesje
sjorren en andere scouteske dingen. Uiteraard komen hier
geen schoolbanken, krijtjes en een bord van te pas, we
beloven dat het een toffe uitdaging wordt met hopelijk een
spectaculair resultaat.
Afspraak van half 2 tot half 5 aan het lokaal.

Zaterdag, 25 mei
Omdat het ondertussen eind mei is, verwachten we weinig wolken en veel zonlicht. Bij warm weer
heeft elke normale mens wel eens verfrissing nodig. Vandaag spelen we dan ook met het coolste
element der aarde: water! Misschien kan een handdoek wel eens van pas komen.
We spreken af op het vertrouwde uur aan het lokaal!
13:30 – 16:30

Groetjes van de
wouterleiding!!!
Cas, Leo, Roel, Nathalie en Verelst!

Het wouterkamp zal dit jaar doorgaan van 1 juli tot 7 juli. Meer informatie volgt nog.

	
  
Wat	
  
valt	
  er	
  te	
  beleven?	
  
	
  
Zaterdag	
  
4	
  mei	
  :	
  
	
  
Vandaag
zal het een super veilige
	
  
vergadering
worden want de leiding heeft een
	
  
EHBO
cursus
gevolgd. We kunnen jullie
	
  
vanaf nu dus zonder problemen met
	
  
radioactieve geoxsideerde spijkers laten
	
  
spelen want de leiding kan al jullie wonden
toch	
   zonder problemen helen. Van half 2 tot
half	
   5 aan het lokaal te malpertuus.	
  	
  
	
  
Zaterdag	
  
11	
  mei:	
  
De 	
  leeuwerikken en de zwaluwen zullen hoog
vliegen, ook de katten zullen hun poten
likken. Vandaag wordt het mooi weer
(hopelijk toch) dus we maken er een extra
lange vergadering van! Het is de jaarlijkse
wafelverkoop, we verwachten jullie om 9:30u
aan malpertuus, ’s middags is er een
heerlijke maaltijd voor jullie voorzien. Verder
info vind u bij het woordje van de
groepsleiding.	
  	
  
	
  

	
  
Zaterdag	
  
	
  18	
  mei:	
  

Maandprogramma	
  
Mei	
  2013	
  
	
  

	
  

Pelle’s	
  wondervolle	
  raadsel	
  
	
   	
  
Een man heeft zich verhangen in een kamer.
Onder hem ligt een plas water. We vinden niets
waarop hij is kunnen gaan staan. Hoe heeft hij
zelfmoord gepleegd?	
  

De Tekening van de maand
We danken alle jong-givers die vorige maand een mooie
tekening hebben opgestuurt. Helaas kon er maar 1 tekening de
beste zijn.

	
  

Deze week zullen de Pelle Games van start
gaan. Vandaag zullen we te weten komen
wie de vuilste en dapperste jong-giver van
het jaar 2013 word. Alles kan niets moet. Wat
misschien toch wel moet is kleren aandoen
die vuil mogen worden want het zal nodig
zijn. Om Half 2 aan malpertuus. THINK
EXTREEM.	
  

Zaterdag	
  25	
  mei:	
  
Naast ons mooie lokaal staat een bos, en dat
zullen we gebruiken ook. Voor de genen die
nog niet mee zijn, we spelen vandaag een
bosspel. Vergeet natuurlijk geen peperclip en
een zakje gevuld met wit zand mee te
brengen. om half 2 aan het lokaal te
malpertuus. Wie vandaag niet aanwezig is
maakt minder kans op een dag gevuld met
plezier.	
  

	
  

	
  

De jurry heeft deze maand gekoze voor de tekening van de 10
jarige Marcel Verbeek. De prijs van deze maand is een tak uit
Frankrijk. Deze zal met de post aan huis afgeleverd worden.
PROFICIAT.

	
  

Ruth’s kook tips
Een duo van chocolade Mouse
Ingrediënten - voor 4 personen
·
·
·
·
·
·
·
·

125 g pure chocolade (geraspt)
80 g chocolade, witte (geraspt)
60 g suiker, fijne (voor de bruine mousse + 1 el voor de witte)
1 ei
3 eiwitten
2 eidooiers
1¼ dl room
1 snuifje zout

Bereidingswijze
1 Laat de witte chocolade smelten in de room, op een zacht vuur. Laat 5 minuten afkoelen.
2 Splits het ei. Klop het eiwit stijf met de fijne suiker, tot het in pieken rechtop blijft staan.
Doe de test en hou het boven je hoofd ;-) er mag niets uitvallen !
3 Doe de eidooier bij de gesmolten chocolade en roer goed glad. Spatel de eiwitsneeuw luchtig onder de mousse.
Verdeel over hoge glaasjes en zet in de koelkast.
4 Laat de pure chocolade smelten met de room. Klop de dooiers wit schuimig met de suiker. Schenk er de gesmolten
chocolade bij en roer goed glad.
5 Klop de eiwitten stijf met een snuifje zout. Spatel de eiwitsneeuw luchtig onder de mousse.
6 Schep de bruine chocolademousse op de witte. Dek af en zet minstens 1 uur in de koelkast om op te stijven. Serveer met
een chocoladestengel of een toefje slagroom.
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  Kampbezoeken	
  
Dit jaar zal je als ouder ingelicht worden voor het kamp door middel van een kampbezoek. Normaal heeft
u	
   als ouder ook een mail ontvangen over de kamp bezoeken, als dit niet het geval is contacteer de
leiding dan voor meer info.	
  

	
  
	
  

Hét Gala van het
jaar!
Giverpoll 2013
Blue Waffle
gevonden in
Lotus
verpakking!

Scouts garanderen
kwaliteitslabel en
Quality control voor
hun wafelverkoop
Dries
Haeseldonckx
ontmoet voor het
eerst halfbroer!

Deze genomineerden hebben hun outfit al gekozen!
“Wij hebben
dezelfde MààhMààh!”

“Helemaal klaar voor een
spetterende nacht vol
Glamour en Glitter!”

Tip van
Showbizz Bart:

Deze Maand in Dag Allemaal
Zaterdag 4 mei: Helaas pindakaas!! Omdat de leiding vandaag
lessen moet volgen om hun EHBO-skills te verbeteren voor als
er gewonden zouden vallen bij één van de givers en omdat we
nog veel werk hebben met de opkuis van BT Soundclash, gaan
we vandaag helaas geen vergadering doen.

“De BG’s gaan dit jaar
op kamp van 11 tot 24
juli naar een voor hen
nog onbekende locatie.
Verdere info volgt op
een spectaculaire infoavond!
Meer info
volgt nog!”

Zaterdag 11 mei: Ook dit jaar gaan we nog eens met onze
volledige groep wafels verkopen. We spreken met al de givers
af om half 10 aan Malpertuus, om half 5 mag je terug naar
huis. Je moet enkel je verkoopskills meebrengen!!
Zaterdag 18 mei: We gaan vandaag met jullie het LeidingErger-Je-Niet spel spelen. Het spel zal starten om half 2 aan
het giverlokaal en is gedaan om half 5.
Vrijdag 24 mei: Vandaag zal onze giverpoll doorgaan. Dit is
een soort Award-uitreiking voor de leiding. Een beetje zoals de
Oscars maar dan met iets minder media-aandacht. We hebben
een tijdje terug met onze giverploeg verschillende categorieën
opgesteld en hebben een mail gestuurd naar al de leden van de
scouts om hierop te stemmen.
Stemmen kan trouwens nog steeds op volgende link:
https://kdg.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_7NEmSAGPBNwE8Dz
We verwachten jullie allemaal om half 7 aan het giverlokaal.
De award-uitreiking zal uiteraard eindigen wanneer al de awards
uitgereikt zijn. We weten natuurlijk niet om hoe laat dit zal zijn,
maar schatten rond 11 uur.

Tweet van de Week:
“Fiestaaaa”
Rik Moons

Celeb Look-ALikes

Grote smurf

Coffee Mate

Astrid Bryan’s Stijladvies
Justin Bieber en smurven zijn totally
awesome

DO’s

DONT’s

HOT!

De geruchten gaan al een hele tijd de ronde.
Justin Bieber en smurven zouden zo IN zijn dat
ze wel eens een rol kunnen spelen in het
kampthema van dit jaar. We wachten met
spanning af.
*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
pintje drinken.

JINS!!
Dag mense! zaterdag (4 mei 13u30 ) is het een
bosspel! Jullie moeten allemaal naar de BT kome!
Maar seg jullie moeten wel afkomen he! Anders zijn
we met te weinig en het is wel geen An maar eh! Het
is Anne!

Dag manne !!! We gaan er nog is goe tege aan eh!!
De Zaterdag 11 mei ist weer Wafelverkoop me
heel de scouts. We worden verwacht op 9u30 aan
Malpertuus. Ik hem ook gehoord da we een gamel
en bestek moesten meebrengen want ’s middags
krijge we free ete!!

-

Hey KUTTEEH! Tis de Vrijdag 17 mei weer een show spel!
Allemaal naar Malpertuus om 19u kome!
(spel

van 12 april, toen vervange door affiche plekken voor onze EPIC Foaf)

En ooja! de Vrijdag 24 mei zijnt
Pleinspelen om 19u aan Malpy! Zie
ma da ge der zij eh ;)

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

_

