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KLIKSPAAN
JUNI 2013
Voorwoord:
Juni, dat wil zeggen dat alweer de laatste maand van het scoutsjaar is
aangebroken. We sluiten dit jaar af met 168 ingeschreven leden en leiding
waarmee we het aantal van vorig jaar vóórlopig met 10 leden achter ons
laten. Waarom voorlopig? Onze ervaring leert ons namelijk dat er vlak voor
de zomerkampen toch nog enkele zijn die blijkbaar niet zijn ingeschreven en
dat is wel degelijk noodzakelijk wil hij of zij mee op kamp gaan. Al is het
maar om de gegevens van de ouders bij noodgeval op zak te hebben. Aan al
diegene die twijfelen, vraag het gerust even na bij de betreffende takleiding.
Zij zullen u hier graag een antwoord op geven.
Deze editie van het woordje groepsleiding is dit maal voor ons toch wel een
heel speciale versie. Het is namelijk ons laatste woord als groepsleiding naar
jullie leden, ouders, X- ers en scoutssympathisanten toe. Zoals vorige maand
reeds gezegd zit onze ambtstermijn als groepsleidingsploeg er na drie jaar
op en geven wij met trots de fakkel door aan onze opvolgers, die vanaf
september jullie oa. ook via deze weg zullen toespreken. Maar voor het
zover is steken wij natuurlijk nog eens graag de handen uit mouwen om
jullie een boeiend maandprogramma, vol scoutsweetjes en activiteiten,
voor te schotelen. En omdat het onze allerlaatste keer is en wij willen
aantonen dat we het schrijven zeker nog niet verleert zijn, geven we jullie
deze maand twee pagina’s leesplezier!!
Aangezien deze laatste maand van het scoutsjaar voor de meeste
studerende onder ons, zowel leden als leiding, wil zeggen dat de
examenperiode er weer aankomt, kan het al eens gebeuren dat sommige
leden of leiding niet te nodige tijd kunnen vrijmaken om een activiteit bij te
wonen. Om dit te vermijden, en zo situaties als leden- en leidinggebrek te
verhelpen, is het idee van een ‘Groepsspelen-Dag’ uit de bus gekomen. Dit
houdt in dat alle leden en leiding samen een hele namiddag met elkaar
allerhande pleinspelen en groepspellen spelen, die zowel voor leden als
voor leiding zullen zorgen voor de nodige ontspanning tijdens deze barre
tijden. De eerste editie van de Groepsspelen-Dag zal doorgaan op
zaterdagnamiddag 08/06 en starten omstreeks 13u30 aan Malpertuus. Om
16u30 zullen wij allen uitgeput zijn en mogen de ouders hun kroost terug
aan ons lokaal komen ophalen.
de

Vorige maand op 11mei was het weer zover. Voor ondertussen de 4 maal
al op rij vond onze groteske Reynaert Adinda wafelverkoop plaatst en bijna
alle Herentalsenaars zullen hiervan geweten hebben. Van de regio
Krakkelaarsveld (gelegen tussen industrieterrein Wolfstee en het
Albertkanaal) tot aan de Meivuurstraat (laatste zijstraat van de Poederleese
weg) is er geen enkele deur veilig geweest voor onze scouteske verkopers.
Ondanks het regenachtige weer zijn onze leden en medeleiding er toch in
geslaagd om ongeveer 780 van de 800 dozen wafels te verkopen. Waarmee
we het aantal van vorig jaar minstens hebben geëvenaard. De rest van de
dozen waren jammer genoeg te nat geworden of zijn opgesmuld door de
ijverige verkopers. Deze verdienden zeker enkele wafeltjes voor hun inzet
durende de ganse toch. We hopen dat iedereen ondertussen genoten heeft
van onze vanille en/of chocolade wafelsensatie en bieden u er volgend jaar
graag terug aan. Alvast bedankt voor uw sponsoring! Tot slot willen we ook
de kookploeg van Groep X nog bedanken die wederom hebben gezorgd
voor een lekker middagmaal! We hopen dat ook bij onze jonggivers, givers
en jins de chili con carne heeft gesmaakt. Het was weer lekker gedaan!
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Wat hebben wij zoal de afgelopen 3 jaar
gerealiseerd?
In

het

algemeen

bestaat

de

taak

van

een

groepsleidingsploeg uit het zorgen dat de groep goed
functioneert. Dit oa. door te zorgen voor een goede sfeer,
de organisatie op zich te nemen en de leiding te
begeleiden om zo een goede werking te garanderen. Tot
slot zijn zij ook het aanspreekpunt om de nodige public
relations te onderhouden tussen de groep en de ouders,
de jeugdraad, het district en andere naaste buren. Naast
deze taken kunnen zij natuurlijk ook zorgen voor een
eigen inbreng, wat elke groep uniek maakt. Om aan te
tonen dat wij niet hebben stilgezeten de afgelopen drie
jaar geven wij u graag een kort overzicht van realisaties
die wij gedurende onze jaren als groepsleiding hebben
verwezenlijkt en concepten waar we als groep op vooruit
zijn gegaan.
 Goed

en

succesvol

scoutesk

EXPO

concept

uitgewerkt.
 Inbreng Eigen Scouts- en technieken kenteken.
 Onze spaghettidag is populairder dan ooit te voren.
 Schot in de zaak wat betreft een Nieuw lokaal. Stad
Herentals regelt bouwgrond (ten laatste tegen 2018)
 Vernieuwing van den BT en BT SoundClash opgericht.
 Ontstaan van de Leidingswissel vergadering.
 Oprichting Wijnverkoop.
 Ledenbestand: + 7%.
 Kerstmarkt trekt ongeziene aantallen.
 Eigen scoutsjeton maakt zijn intrede op Jinfuif.
 Draaiboek opgesteld van elk comité.
 Groepskas van €29500 naar €59000.
Natuurlijk hadden wij van de afgelopen drie jaar niet zo’n
succes kunnen maken als we niet hadden kunnen
rekenen op de vrijwillige steun, medewerking en
enthousiaste

inzet

van

onze

medeleiding,

materiaalmeesters, Groep X– ers en natuurlijk ook van
het oudercomité. Zonder hen hadden bovenstaande
realisaties verre van uitgebleven. Een DANKJEWEL is hier
dus meer dan terecht op zijn plaats!!

KALENDER JUNI
-

Vrijdag 07/06: BT GROEP X

-

Zaterdag 08/06: GROEPSSPELEN-DAG

-

Vrijdag 21/06: PARCKROCK

Misschien heeft jullie spruit het al eens aan tafel of na een
scoutsvergadering vertelt, maar 1x per maand komt er een JIN (zijnde een lid
van de oudste tak van onze scoutsgroep, een 17 à 18 jarige) in een
werkende leidingsploeg een handje toesteken. A.d.h.v. van zo’n vergadering
hebben zij een eerste kennismaking met het leidinggebeuren en met de
voorbereidingen die hierbij komen kijken. Ook wordt zo een
verantwoordelijkheidsgevoel opgebouwd die bij onze Jins in hun verdere
(leidings)carrière nog zeker van pas zal komen. Het voornaamste doel
hiervan is om deze jonge knapen klaar te stomen op het leidingschap en ze
de verschillende aspecten mee te geven wat het betekent om een goede
leiding te zijn. De bedoeling is ook dat ze zo met hun eigen ogen kunnen zien
hoe tof het wel niet is om leiding te zijn bij Reynaert- Adinda.
Het is sommigen van jullie misschien onbekend maar onze scoutsgroep heeft
ook een zaalvoetbalploeg! ZVC Reynaert is ontstaan in 2006 en was bedoeld
als uitlaatklep voor de leiding. We hebben in de loop der jaren in totaal 3
wedstrijden gespeeld waarvan 2 vriendschappelijk en 1 toernooi. Vandaag
bestaat ZVC Reynaert nog steeds, weliswaar minder fanatiek als vroeger
maar het belangrijkste is dat we samen plezier maken door te sporten. En
welke andere sport zorgt voor een betere team- spirit als voetbal? ZVC
Reynaert is echter wel enkel voor leiding, jins en givers. We proberen toch
om de 2 weken eens te trainen en ons eens goed te laten gaan. Als uw Jin of
Giver zin heeft om eens mee te komen “sjotten” dan mag dit zeker nog
gemeld worden aan iemand van de leiding.
Zoals eerder vermeld komen we aan het einde van het scoutsjaar 20122013. Nog een maand activiteiten, daarna nog de kampen en dan kan de
leiding genieten van een welverdiende vakantie. Sommigen zullen ergens op
een exotische plek genieten van een cocktail terwijl anderen nog eens
de
achter de boeken moeten kruipen voor hun 2 zit. Maar wees niet getreurd.
In september begint het nieuwe werkjaar al terug! Het is dan gebruikelijk
dat de eerste vergadering van het jaar nog eens een reünie gehouden wordt
met de oude tak. Zo worden verhalen van in de vakantie met elkaar gedeeld
en kan je nog eens spelen met je oude kameraadjes. Later volgt dan onze
ieder gekende overgang. Hier gaan de oudste van de tak over naar een
hogere tak door middel van verschillende opdrachten. Het motto op deze
dag is dan, hoe kan het ook anders: “hoe vettiger, hoe prettiger”. Maar meer
info volgt uiteraard in de klikspaan van september die u dan in de bus zal
ontvangen. Op deze dag wordt ook de nieuwe leiding voorgesteld en wordt
er afscheid genomen van leiding die er de brui aan geven. Kortom een dag
vol emotie en blijdschap.

Wie gaat wanneer op kamp?
Het is soms onduidelijk voor de ouders om te weten
wanneer wie nu juist op kamp gaat. Dit kan zijn door
roddels tussen de ouders onderling, bijvoorbeeld: Ik heb
horen zeggen dat …, enz. u kent het wel... Het kan ook
zijn dat de schuld ligt bij de takleiding, door bijvoorbeeld
een slechte communicatie of het dit niet goed te hebben
meegedeeld van de kampdata. U kunt er ook simpelweg
over heen hebben gelezen in de vorige Klikspaan. Om al
deze problemen uit de wereld te helpen zetten wij de
juiste kampdata graag nog eens voor u op een rijtje:


Kapoenen: 15/07 t.e.m. 19/07 naar ?.



Wouters: 01/07 t.e.m. 07/07 naar ?.



Jonggivers: 02/07 t.e.m. 12/07 naar ?.



Givers: 11/07 t.e.m. 24/07 naar ?.



Jins: 06/07 t.e.m. 23/07 naar Bulgarije.

Zoals altijd blijven de kamplocaties voor onze leden tot op
de laatste minuut geheim. Enkel de jins weten waar zij
naar toe gaan. Ahja logisch ook, want zij hebben deze zelf
gekozen. Dit jaar trekken zij voor 18 dagen naar en door
het Bulgaarse land. Moesten er nog vragen opkomen met
betrekking tot de zomerkampen, aarzel dan niet om de
takleiding te contacteren of een mail te sturen.

Nieuw Technieken kenteken
Na de introductie van ons Eigen Scoutskenteken, nu een
dik jaar geleden, maakt ook een Eigen Reynaert Adinda
Technieken kenteken zijn intreden. Dit teken is bedoeld

Het is tevens met deze emotie en blijdschap dat we aan het einde zijn
gekomen van deze toespraak. We hopen dat we jullie kinderen en ook jullie
zelf blij hebben kunnen maken, nieuwe vrienden hebben leren kennen en
vooral een echt scoutsgevoel hebben kunnen nalaten. Jullie zullen ons
natuurlijk nog wel kunnen zien op onze jaarlijkse scoutsactiviteiten en in de
maandelijkse BT’s, want een scout zijn, dat zit in onze natuur!

om de technieken van jonggivers en givers bij te schaven
en ze als symbool van kennis dit teken als ‘SkillBadge’
mee te geven. Het kenteken bestaat uit 2 delen (één deel
te verdienen bij jonggivers, één deel te verdienen bij
givers) die als één puzzelstuk in elkaar passen. Vanaf
volgend scoutsjaar, 2013 – 2014, zullen jonggivers, givers
en de huidige jins de kans krijgen om een eerste teken te
verdienen. Succes!

Het gaat jullie goed!!
Een meer dan welgemeende stevige scoutshand,
Jullie groepsleidingploeg anno 2010 – 2013
Cé, Jasper & Krikke
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Zaterdag 1 juni 2013
We gaan onze laatste kapoenenmaand er stevig invliegen! Met onze verf en
jullie mooie witte T-shirts zal deze vergadering eentje om in te kaderen zijn!
Om 13:30 worden jullie verwacht (met witte T-shirt) aan Malpertuus.

Vrijdag 14 juni 2013
19:00u-20:30, Malpertuus
Zaterdag 8 juni 2013

Wie is vanavond de grootste
winnaar? Vrijdag 14 juni is het Casino
avond. Altijd prijs! Altijd prijs!

13.30u – 16:30u, Malpertuus
Vandaag zijn het massaspelen met onze hele
scoutsgroep voor een gezellig spelletje dikke berta of
balleke stamp zou ik zeker van de partij zijn!

Zaterdag 22 juni 2013
13.30u – 16:30u, Malpertuus
Vandaag is onze laatste vergadering van de maand! 
We houden dan ook het grote uithuil en afscheidsspel!
Wij vonden het al een tof jaar! Dus geven we er nog een laatste
keer een lap op!

Kapoena Matata !
Groetjes van jullie toffe en coole leiding .
Miguel – Dylan - Schaap
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Zaterdag
8 juni
@77

De meeste leiders zitten vandaag achter hun boeken: ze
moeten hard studeren. Daarom zullen de anderen met alle
takken samen leuke pleinspelen spelen.
13.30u – 16.30u Malpertuus
Zaterdag 15 juni

Als je zin hebt in een (beetje) chipsje of een drankje mag
je dat vandaag meebrengen naar de scouts want we
houden een filmavond ! Heb je thuis een leuke dvd, mag
je hem altijd meebrengen!
19.00u – 21.00u Malpertuus
Zaterdag, 22 juni

Rarara… wat de leiding vandaag in petto heeft, is nog een
grote verrassing. Wil je het mysterie ontdekken? Be there!
13.30u-16.30u Malpertuus

Zaterdag, 29 juni

HELAAS PINDAKAAS ! Vandaag geen vergadering. Jullie hebben vandaag
de tijd om je bagage te pakken. Tot maandag!

Nathalie – Cas – Leo – Verelst - Roel
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Wat valt er te beleven?
Omdat jullie en sommige leiding, in juni nogal wat tijd aan studeren horen te spenderen
ziet het maandprogramma er iets anders uit dan anders.
Zaterdag 1 juni :
Wie verdient het grof geld, of wordt lid van een Chinese maffia?
Haal u gala kledij in ieder geval al boven want met casual kleding kom je er niet in!
Het casino opent zijn deuren om 19.00 uur tot 21 uur te malpertuus
Zaterdag 8 juni:
Groot en klein iedereen zal er zijn, vandaag spelen we met iedereen!
Ideaal om al je spanning van je af te spelen.
Kom om 13.30 uur tot 16.30 uur naar malpertuus!
Zaterdag 15 juni:
Als laatste vergadering voor het kamp kruipen we vandaag onder de wol. En we nemen
dit nogal letterlijk! Niets is zo gezellig om samen naar een film te kijken onder een
lakentje met chips en popcorn . Neem gerust wat lekkers mee. Neem een goede film
mee. Een lekker ontspannende avond start om 19.00 uur tot 21 uur aan malpertuus!
Zaterdag 22 juni en 29 juni:
Geen vergadering
Omdat we jullie volgende week al genoeg moeten zien is het geen vergadering. Wij
hebben onze handen vol met de laatste puntjes van ons ultra extreem cool viking en
indianen kamp. We hopen alvast dat een goed rapport dik in de sjakkos komt.
Zaterdag 29 juni:
Al je spullen voor het kamp moet je al komen inladen in de camion. Omstreeks 19:00 uur
aan malpertuus.
Boekjes met alle kampinfo kan je elke week vragen aan de leiding.
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Ruth’s Studeer tips
-

Eet vis  van vis wordt je slim.
Indien ge da echt niet lust er bestaat
ook visolie in capsules.

-

Leer nooit meer als 50 min achter
elkaar. Je hebt immers maar een
taakinspanning van 50 min.

-

Pauze: ge kunt er niet te veel van nemen. Neem dus regelmatig een
pauze. Maar zorg dat ge nog iets leert.

-

Maak schema’s zoals mindwebs, het visualiseert de leerstof en is een
nuttige kapstok.

-

Markeer het belangrijkste maar zorg er voor dat ge geen kleurboek
krijgt.

-

Sporten is gezond, loop een rondje tijdens je pauze, fysieke activiteiten
zorgen er voor dat alle spanning verdwijnt.

-

Sluit een deal met je ouders, examens zijn stressy genoeg dus lekkere
tussendoortjes en je lievelings eten is een must.

-

Slaap zoveel mogelijk! In je slaap verwerk je je leerstof, ideaal om
hier gebruik van te maken. Hoe meer je slaapt hoe beter je
onthoudt ;-)

Pelle's raadselige raadsel

Wat is zwart als je het voor het eerst in je handen krijgt, rood als je het gebruikt en wit als
het op is?
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Extra dikke
EXCLUSIEF!
editie!
Iedereen wordt
erdoor gesleurd!

Cé opgepakt voor Fraude
Giverpoll
Na Ian
Thomas nóg
WannaB(ieber)!

“Ik wou
gewoon
IETS
winnen!”

Daan Meus
Sven nog
steeds
verdwaald sinds
Wintertrek!

“Ik dacht echt
dat het naar
links was!”

Opvolging Pretman
Verzekerd!
Stijn Anthonis!
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Emotionele	
  
Getuigenis	
  

	
  

	
  

Emotioneel	
  Gesprek	
  

Cas	
  in	
  geldnood	
  

	
  

Leo	
  en	
  Miguel	
  

“We	
  vinden	
  echt	
  dat	
  we	
  er	
  BIJ	
  horen.”	
  

	
  

“Telkens	
  ze	
  zeiden:	
  
‘tis	
  van	
  de	
  Cas’	
  
pinkte	
  ik	
  een	
  traan	
  
weg”	
  
	
  
	
  

	
  

Robbe	
  in	
  zak	
  en	
  as!	
  
	
  

Het	
  raadsel	
  van	
  de	
  
wintertrektocht	
  heeft	
  me	
  
eindeloze	
  nachten	
  wakker	
  
gehouden	
  

Exclusief!	
  

Dries	
  Verelst	
  
Let’s	
  get	
  fit	
  heeft	
  
mijn	
  leven	
  
veranderd	
  

Nieuwe	
  Diersoort	
  ontdekt!	
  

	
  
	
  
	
  

Verontrustend!	
  

Brett	
  

Pelle	
  	
  	
  	
  	
   	
   	
  
“I	
  was	
  like:	
   	
  
Whoah”	
   	
   	
  

	
  
	
  

Geamputeerde	
  borsten	
  van	
  Angelina	
  jolie	
  
hergebruikt!	
  

Gilles	
  Meir	
  
	
  

“Wegens	
  tijdgebrek	
  
moet	
  ik	
  mijn	
  hobby’s	
  
combineren”	
  
	
  

“Dieter	
  kan	
  niet	
  meer	
  
stoppen	
  met	
  mijn	
  auto	
  	
  
	
   te	
  kuisen”	
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Dylan Canters
heeft groot
nieuws
“Ik heb een date!”

Schokkende
onthulling
“Boer Dieter uit
boer zkt vrouw
mishandelt paarden”

Emotionele
getuigenis
Nathalie bekend

Vriendje van Ruth
trauma opgelopen
nadat ze hem
opsloot in kamer

“Ik was vroeger de
gele teletubbie”

“Ik dacht dat die deur nooit meer zou
opengaan.”

NMBS-hater
veroorzaakt
treinramp
Wetteren
Kristian boos op
Dag Allemaal

“Ik voelde me als een
tikkende tijdbom.”

“Die roddels kunnen
niet meer door de
beugel.”

Roel Van Gestel
probeert af te
kicken van koffie
“Elke dag is een
gevecht”
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Extreme Tuning

Dries Haeseldonckx slachtoffer

Michiel getuigt:
“Hij is nooit
klaar…”

Iedereen verkiest hem
tot groepsleiding

van samenzwering:

“Ik voel me echt het
zwarte schaap.”

Concerten Beyoncé afgelast
Wij weten de echte reden!
Jari klopt Chuck
Norris!

Krikke gaat voor een
‘Potatoplasty’

Een kijk achter de
schermen van Bolle op
zee!

“Ik vond het die ene keer wel
iets hebben…”

De finalistes van K2 zoekt K3 !
Inne, Lieselotte en Jip!
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Deze Maand in Dag Allemaal
Zaterdag 1 juni: Vandaag is het de beurt aan de groene
patrouille om te laten zien hoe goed ze spelletjes in elkaar
kunnen steken. In de groene patrouille zitten Lieselotte, Rik,
Dries, Stijn, Stan, Jari, Jules en Fabian. Het spel zal
doorgaan van half 2 tot half 5 aan het giverlokaal.
Alle ouders worden vlak na de vergadering (om half 5
aan het giverlokaal) verwacht voor een woordje uitleg
over het kamp.
Zaterdag 8 juni: Omdat het toch weeral een hele tijd
geleden is, gaan we vandaag nog eens een spel spelen met
de volledige groep (kapoenen, wouters, jonggivers, givers
en jins). Deze massaspelen zullen doorgaan van half 2 tot
half 5 aan malpertuus.
Zaterdag 15 juni: Tijdens jullie zware examenperiode is
ontspanning zeer belangrijk. Daarom organiseren we voor
jullie een spectaculaire filmavond. We verwachten jullie van
19u tot 21u aan het giverlokaal.
Zaterdag 22 juni: Doe die blinddoek al maar op, want deze
avond is het droping. Kom om 20u naar het giverlokaal en
breng je oriëntatieskills mee. Zorg ook zeker dat je je
scoutssjaaltje aan hebt en natuurlijk ook derest van je
uniform. Om 22u zal de dropping gedaan zijn.

Tip van Showbizz
Bart:
“Kom op zaterdag 1 juni
om half 5 naar het
giverlokaal voor onze
spectaculaire info-avond
waarbij jullie
meer te weten
zullen komen
over het kamp.”

Tweet van de Week:
“Twas BieberKamp zeker? Of
Smurfen?”
Kristian Vernaeve

Celeb Look-ALikes

Zaterdag 29 juni: Vandaag spelen we het allerlaatste spel
van dit jaar (buiten de spelletjes van het kamp natuurlijk).
Dit willen jullie natuurlijk niet missen, dus kom allemaal van
half 2 tot half 5 naar het giverlokaal.
Op zaterdag 29 juni om 19u aan Malpertuus zal de
camion ingeladen worden voor het kamp.

Kristian V.

Cé V.

Astrid Bryan’s Stijladvies
DO’s

DONT’s

Zorg voor een ULTIEME versiering
van je rugzak voor op de camion

HOT!

Pimp je rugzak met een bloemenkrans,
vlaggetjes, poster, … of op een andere originele
manier. Zo vind je hem sneller terug op de camion.
*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!
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Ideaal dus om even de
examenstress van je af
te schudden, komaan
Bram:D

Zaterdagavond 1 juni, bowlingavond vandaag!! We spreken af om
19u aan den BT of om 19u30 aan bowling ’t Ven in Herentals.
Gelieve ongeveer €10 mee te brengen en misschien nog iets extra om
daar nog iets te drinken. We zullen een spelleke of 2 spelen dus heel
laat gaat het vandaag niet worden. Zo kunnen jullie morgen terug fris
achter de boeken kruipen.

Zaterdag 8 juni, massa-plein-spelen!! Afspraak half
2 aan Malpertuus om daar t.e.m. half 5 pleinspelen te
spelen met heel onze scoutsgroep. (PS: Wisten jullie
dat dit jullie allerlaatste Jin In Tak is :-O)

Zaterdagavond 15 juni, toelichting van
ons kampboekje!! Vandaag zijn wij met
onze ouders vanaf 19u welkom aan
Malpertuus waar ons kampboekje wordt
uitgedeeld en overlopen. Dit alles aan een
gezellig kampvuur. Ook kunnen onze
ouders hier nog enkele vragen stellen
moesten zij nog met iets zitten. De jins die
in de namiddag niet weten wat doen
mogen altijd met de leiding mee hout
komen sprokkelen (vanaf 13u30).

=

Vrijdag 21 juni, laatste kans to make some
money mede jins!! Vandaag mogen we
gaan tappen op Parckrock in Hértals, daar
int stadspark. Tijdstip en plaatst worden nog
meegedeeld want dat weet het stad zelf nog
niet blijkbaar. Wel konden ze al zeggen dat
het ongeveer vanaf de middag ging
beginnen. Zeker komen dus want alle hulp
zal nodig zijn.

Zaterdag 29 juni, oej spijtig genoeg geen vergadering lees
ik hier. Tja volgende week vertrekken we toch al op kamp
dus dan kan ik vandaag nog eens goe weggaan en stillekes
al afscheid beginne neme van iedereen die niet meegaat.
‘T kamp ga goe worde XD!!
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Contactgegevens 2012-2013
Kapoenen
Dylan Canters
Punt 46, 2270 Herenthout
0494/81.28.65
dylancanters@hotmail.com

Wouters

_
Dries Haeseldonckx
Anemoonstraat 14, 2250 Olen
0495/85.50.83
dries.haeseldonckx93@gmail.com

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

Jonggivers

Gilles Meir
Schoutenlaan 18, 2200 Herentals
0472/36.65.60
Gilles.meir@gmail.com

Miguel Hoeylaerts
Olensteenweg 21, 2460 Lichtaart
0484/41.61.55
miguelhoeylaerts@yahoo.com

_

Leonard Groenen
Waterstraat 63, 2250 Olen
0498/81.84.06
leonardgroenen@hotmail.com

vangestelroel@hotmail.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
Ekekstraat 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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