KLIKSPAAN
APRIL 2014
Groenten snijden in thema voor de
spaghettidag!

Voorwoord:
Beste ouders, vrienden en Groep-Xers. We zijn weer aanbeland in de
vierde maand van het jaar –wat gaat het snel allemaal- , ook wel de
grasmaand genoemd. Maart heeft ons enkele prachtige weekends
gebracht waarvan we als scouts goed hebben kunnen profiteren: tijdens
het groenten snijden op de spaghettidag, tijdens het rommelen en
uitmesten op de materiaaldag (jongens, wat blinkt ons lokaal eindelijk
terug!) en tijdens het ontsnappingsweekend waardoor uw kroost vorige
week geen vergadering had.
Misschien is ook wel het terrasjesweer de boosdoener geweest
waardoor we dit jaar niet echt van een overdonderend succes konden
spreken op onze spaghettidag. Misschien lagen ook de nieuwe locatie
(wegens afkeuring van de keuken in de Burchtstraat sinds dit jaar in het
Scheppersinstituut) en de datum mee aan de basis. Niettegenstaande,
aan allen die ons zijn komen sponsoren, een oprechte dankbetuiging!
Hopelijk hebben jullie lekker gegeten en gedronken.
Tot slot vragen wij nog aandacht voor de BT van de JINS die deze maand
georganiseerd wordt. Deze zal doorgaan op maar liefst twee avonden! de
tweede(!) vrijdagavond en zaterdagavond van de maand, vanaf 20:00 uur
op 11 april en op zaterdag 12 april!. Het wordt een BT met discobar en
een thema dat iedereen van ons zal bekoren! Meer info volgt later via de
bekende sociale media! Wij hopen ook nu op een massale opkomst
aangezien de JINS zeker nog een extra zakcent kunnen gebruiken voor
hun buitenlandse kamp in juli. … We zien jullie uiteraard graag terug in
mei!
Graag maken we ook nog even reclame voor het groepsweekend dat zal
doorgaan van vrijdag 9 mei tot zondag 11 mei. De inschrijvingen hiervoor
zullen spoedig volgen. Gelieve dit dus zeker in jullie agenda te noteren!

Nee hoor, niet het 6de studiejaar in de
Wijngaard,
wel
ons
opgekuiste
Wouterlokaal. Uw kroost hoeft zich geen
zorgen te maken, hier wordt enkel
speluitleg gegeven en geen les!

Onze hobbitdeur, met 1,50m hoogte, de
meest prachtiche deur der deuren. Een
likje verf kan het nog wel gebuiken.

Om nog eens op te frissen zijn hier nog eens alle kampdata!

Kapoenen:
kampuitleg)
Wouters:
Jong-givers:
Givers:

14 t/m 18 Juli

(Za 26 April om 16u30

2 t/m 8 Juli
2 t/m 11 Juli
14 t/m 29 Juli

We wensen u en uw kroost een zeer scouteske maand april toe!
Een stevige scoutshand,
Jullie groepsleidingploeg Sam, Dylan, Schaap en Stijn

KALENDER
-

Vrijdag 11/04: Jin BT @ lokalen Nieuwland
om 20u00

-

Zaterdag 12/04: Jin BT @ lokalen
Nieuwland om 20u00

-

Vrijdag 09-11/05: Groepsweekend, de
locatie is nog topsecret!

5 april 13:30 - 16:30 uur
aan het lokaal
Doe maar al jullie
sportkleren aan want het
wordt vandaag een hele
actieve dag!

12 april 18:00- 20:30 Vrijdag
Vanavond gaan we
zwemmen!!
Iedereen moet een scoutsdas
meenemen zodat we jullie
allemaal goed kunnen zien in het
zwembad. Ook moeten jullie 2,10
euro meebrengen. We spreken af
aan de inkom van het Netepark.

19 april 13:30- 16:30
aan het lokaal
We gaan er weer eens
goed invliegen met de
wafelverkoop! Dit doen
we samen met heel onze
scoutsgroep.

26 april 13:30-16:30
aan het lokaal
Zorg maar dat je goed oplet
vandaag want we spelen het grote
geheugenspel!
Na deze vergadering gaan we met
jullie ouders samenkomen om wat
kamp-info te geven! Spannneend!

Beste ouders, wij nodigen jullie
uit op zaterdag 26 april om
16:30. Tijdens deze samenkomst
geven we info over het kamp van
jullie kinderen.

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

Zaterdag 5 april:
Deze week gaan we eens testen hoe goed jullie kunnen
samenwerken . We spelen Wouters vs. Waes vs. Wham.
Bereid jullie alvast voor op DE strijd van het jaar die zal
doorgaan in Malpertuus van half 2 tot half 5.

Zaterdag 12 april:
Vandaag gaan we ons terugtrekken in het bos . Kom
allemaal in camouflage outfit naar Malpertuus want
vandaag gaan we een leger bosspel spelen!!! Zoals altijd
van half 2 tot half 5.

Zaterdag 19 april:
Het is weer tijd voor de jaarlijkse wafelverkoop. Alle
wouters worden verwacht om half 2 aan Malpertuus om
hun verkooptalenten te laten zien . Om half 5 ( en na
vele dozen wafels) zullen we terug aan Malpertuus zijn.

Zaterdag 26 april:
Aangezien de Pelle games vorige keer niet zijn kunnen
doorgaan gaan we daar deze week eens werk van maken. Doe
alvast geen goede kleren aan want het kan wel eens vies en vuil
worden. Jullie worden aan Malpertuus verwacht van half 2 tot
half 5.

Goed nieuws jongens en meisjes!!!! De juiste kampdatum is eindelijk geen onbekende meer.
Het kamp zal doorgaan vanaf 2 tot 8 Juli. Waar dit juist zal doorgaan is nog onbekend maar
het zou wel is in de buurt van een bekend winkelcentrum kunnen zijn. Voor de verdere uitleg
van het kamp zal er binnenkort een kampavond zijn aan malpertuus. Waneer dit zal zijn is nog
niet geweten. Op deze kampavond zal dan ook bekend gemaakt worden wat het kampthema
is. Voor wie na deze infoavond nog steeds meer info wilt over het kamp kunnen er nog kamp
gespreken gehouden worden.

JONGGIVERS

DATE

April 2014

05/04

13:30-16:30

4500XP

DESCRIPTION
Wauters vs. Waes vs. JongGivers! De ultieme wedstrijd
tussen vtm, één en 5de12de
JG’s!

VIP

LOCATION

treatment

OBJECTS

Courage!

REWARD

1700 XP

for a day

DATE

12/04

13:30-16:30

DESCRIPTION
Ze is er! De enige echte
Reynaert-Adinda skillbadge!
Wil je shinen met zo’n badge
op je hemd? Vandaag kan je
de eerste stap richting succes
zetten!
LOCATION
OBJECTS

Malpertuus
2 rechterhanden

1500 XP

REWARD

DATE

26/04

13:30- 16:30

DESCRIPTION
De straten van Nederland
kleuren weer fel oranje
vandaag. Wij doen gewoon
mee met oze eigen
koningsdag! Lang leve Filip!!!
LOCATION

Malpertuus

OBJECTS

zwart geel rood

REWARD

1250XP

DATE

Malpertuus

19/04

10:00-16:30

DESCRIPTION
De jaarlijkse wafelverkoop is
er weer. Jong-Givers worden
verwacht in uniform! Haal je
beste verkoopstrucjes maar
boven!
LOCATION

Malpertuus!

OBJECTS

Uniform!

REWARD

1000XP

April

(ook wel: grasmaand, paasmaand, eiermaand) is de vierde maand van het
jaar in de gregoriaanse kalender, en
heeft 30 dagen. In de oud-Romeinse
kalender was het de tweede maand.
De naam komt van het Latijnse
woord aperire hetgeen openen betekent. Waarschijnlijk refereert het
aan de groei van de planten en bloemen in de lente. Een andere theorie
stelt dat de naam is afgeleid van een
woord dat ‘tweede’ betekent, of van
Aperta, een bijnaam van Apollon.
bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/April

LEARN SCOTTISH
WITH BRETT!
Scottish		

Nederlands

Aye			Ja
Bampot		 Idioot
Coo			Harige Koe
Druth		 Dorst
Fusty		Beschimmeld
Keech		 Vogelstront
Shunky 		
Toilet
Haud yer wheesht!
Hou je mond!
A feel no weel.
Ik voel me ziek

ZALIG PASEN!

Mijn gat
doet zeer
wablief?

SKIVAKANTIE
Noor en de Verelst zijn
de eerste twee weken op
skivakantie. Hier enkele foto’s
van hun sneeuwtalenten!
Noor:

Verelst:

JAARCONCEPT
Doorheen het jaar kan je elke
maand beloningen verdienen
voor op kamp door bijvoorbeeld
aanwezig te zijn, te winnen met
een spel of je goed te gedragen.
Je kan elke vergadering XP
verdienen. De reward die in de
klikspaan bij elke vergadering
staat is het maximum dat die
vergadering te verdienen valt.
Bovenaan de klikspaan staat ook
welk object je die maand kan
verdienen. Hoe meer XP je dit jaar
verdiend, hoe hoger je level zal
zijn en hoe meer voordelen je zal
hebben op kamp.
Brett, Verelst, Noor, Jan & Sameys

April 2014

za. 5/04/2014: Paaseieren verkoop
Om ons superduper awesome kamp
betaalbaar te houden, zamelen we af en toe
geld in. Dit zal onder andere vandaag
gebeuren via een paaseieren verkoop.
Het zal doorgaan van 10 tot 17u startend
aan Malpertuus. Kom met zen allen en zet
je schattigste glimlach al maar op!

za. 12/04/2014: Spel bruine patrouille
Jajaja, de bruine patrouille kan zich in de strijd
gooien om het beste spel te maken. Er wordt
ongetwijfeld iets bangelijks van gemaakt om
zo de paarse patrouille af te troeven (over het
spel van oranje zal ik maar zwijgen zeker…)
We spreken af aan het lokaal van half 2 tot
half 5

Za. 19/02/2014: Wafelverkoop
Wafels verkopeeeen! De hele dag zullen we
van deur tot deur gaan met dozen heerlijke
wafels. Wij beginnen om 10 uur aan
Malpertuus en vanaf half 2 zullen we door
de kapoenen en wouters vergezeld worden.
Heerlijk eten wordt voorzien door groep X,
dus neem uw gamel en bestek mee. Om
16:30 mogen jullie terug naar mammie en
pappie.

Vr. - Zo. 26-28/02/2014: Hertals on the road
Hoezee, hoera, joepiejee! We gaan op
weekend!
Dit is een weekend met alle givers van
Herentals. Kijk snel op de
nevenstaande pagina voor meer info!
Kom om 19:30 uur naar het lokaal
met fiets!

April 2014

HERTALS ON THE ROAD:
HOTR is een weekend met alle givers van Herentals,
zowel de gidsen als de gasten van eerste en achtste
kempen. Dit gaat door op een top-secret locatie waar
jullie met de fiets naartoe zullen rijden.
Wat mee te brengen?
 Slaapzak
 Matteke
 Eetgerief
 Kledij
 Fiets voorzien van licht (wit van voor en rood
van achter)
 Alles wa ge op een normaal weekend meepakt

Spel van de maand:
Schrap met een stylo wat je niet moet meenemen op weekend:

(de redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele stylostrepen op je computerscherm)

April

Maandprogramma	
  
Zaterdag	
  5	
  April:	
  Vandaag	
  maken	
  alle	
  meisjes	
  een	
  spel.	
  Zoals	
  het	
  in	
  de	
  
etiquette	
   beaamt,	
   zal	
   een	
   dame	
   steeds	
   één	
   keer	
   op	
   het	
   jaar	
   een	
  
activiteit	
  plannen	
  voor	
  een	
  Heer.	
  Let	
  wel	
  dat	
  de	
  activiteit	
  van	
  half	
  2	
  tot	
  
half	
   5	
   is!	
   Verder	
   overwegend	
   zonnig	
   met	
   een	
   lichte	
   kans	
   op	
   regen	
  
doorheen	
  de	
  ganse	
  dag.	
  
Vrijdag	
   11	
   en	
   Zaterdag	
   12	
   April:	
   	
   Alle	
   Janette	
   kunne	
   nij	
   vertrekke	
   want	
  
snelle	
   eddy	
   is	
   strek	
   in	
   den	
   BT	
   ter	
   plekke!	
   Vandaag	
   is	
   het	
   aan	
   ons	
   om	
   het	
  
vertrouwde	
   BT	
   open	
   te	
   doe	
   om	
   onze	
   kas	
   te	
   spijzen.	
   Beginnen	
   doen	
   we	
  
vrijdag	
   direct	
   na	
   het	
   school	
   om	
   alles	
  al	
   wa	
   klaar	
   te	
   zette.	
   De	
   deuren	
   voor	
  
het	
   publiek	
   (en	
   ook	
   jullie	
   ouders	
   ;-‐))	
   gaan	
   open	
   om	
   21.00u	
   en	
   sluiten	
  
wanneer	
   de	
   laatste	
   klant	
   is	
   vertrokken.	
   Zaterdagochtend	
   gaan	
   we,	
   na	
   een	
  
luxe-‐	
  ontbijt	
  uiteraard,	
  het	
  BT	
  opkuisen	
  en	
  terug	
  klaarmaken	
   voor	
  ronde	
  2	
  
die	
   van	
  18.00u	
  tot	
   weer	
  de	
  laatste	
  klant	
   is	
  vertrokken.	
  Je	
   kan	
  blijven	
   slapen	
  
maar	
  dit	
   is	
  niet	
   verplicht.	
  Natuurlijk	
   verwachten	
  we	
  dat	
   het	
  voor	
  jullie	
  geen	
  
braspartij	
  wordt	
  want	
  er	
  moet	
  gewerkt	
  worden	
  voor	
  het	
  kamp!	
  
Zaterdag	
   19	
   April:	
   Fuckerdefuckerde	
   fuck,	
   tis	
   weer	
   zover,	
   ik	
   zit	
   hier	
   in	
  
mijn	
   eigen	
  miserie	
   en	
   trek	
   nog	
   eens	
   van	
   mijn	
   sigaret.	
  De	
   smaak	
   van	
   teer	
  
tintelt	
   op	
   mijn	
   tong	
   en	
   kuch	
   kuch	
   kuch	
   kuch	
   kuch	
   kuch	
   …	
   Hmm	
  
misschien	
   toch	
   maar	
   eens	
   stoppen	
   met	
   roken…	
   De	
   jins	
   namen	
   zwoel	
  
hun	
   gsm	
   en	
   neemden	
   contact	
   op	
   met	
   de	
   leiding	
   waar	
   ze	
   vandaag	
  
bijstaan.	
  Jin	
  in	
  tak	
  dus…	
  
Zaterdag	
   26	
   April:	
   Hee	
   hello	
   de	
   boys,	
   kmoet	
   vandaag	
   mijn	
   haar	
   nog	
  
doen,	
   nog	
   na	
   de	
   zonnebank	
   en	
   kmoet	
   menijge	
   nog	
   shminken.	
   Dus	
  
vandaag	
   gaan	
   we	
   de	
   Super	
   Chille	
   Zaterdag	
   Vergadering	
   houden.	
   Ge	
  
meugt	
  zelfs	
   uwe	
   jogging	
   	
   aandoen,	
   want	
   da	
   zit	
  kei	
   gemakkelijk!	
  Van	
  half	
  
2	
  tot	
  half	
  5	
  mannekes!	
  
Om	
  enige	
  verwarring	
  te	
  vermijden:	
  we	
  gaan	
  op	
  Jin-‐	
  weekend	
  van	
  vrijdag	
  
16	
  tot	
  Zondag	
  18	
  Mei	
  op	
  Jinweekend,	
  meer	
  info	
  volgt	
  nog!	
  

Groete	
  van	
  elle	
  leiding:	
  Ronny	
  Coon,	
  Stinus	
  Be	
  en	
  Cé	
  Maillot	
  

Contactgegevens 2013-2014
Kapoenen _____________________________________________________
Dylan Canters
(Groepsleiding)
0494/81 28 65
dylancanters@hotmail.com
Vennila Lathouwers
0470/ 80 63 24
Vennila_lathouwers@hotmail.com

Mieke Van Gorp
0475/ 61 95 33
mieke.vangorp@hotmail.com

Charlotte Rahier
0471/ 39 11 10
Charlotte@rahier.be

Pelle Verhestraeten
0472/ 08 40 22
pelle_verhestraeten@hotmail.com

Laura Hendrickx
0477/ 27 32 41
Laura.Hendrickx95@hotmail.be

Lore Malcorps
0485/ 25 34 44
Lore.malcorps@hotmail.com

Anne Nijs
0474/ 23 18 01
Anne.Nijs@gmail.com

Bram Verhoeven
0487/ 32 09 97
Abram1995@hotmail.com

Jordy Jacobs
jorre_jacobs@hotmail.com

Wouters

Jong-Givers ____________________________________________________
Brett Verhestraeten
0474/79 13 68
b.r.e.t.t@hotmail.com

Dries Verelst
0477/44 35 92
Dries.verelst93@gmail.com

Jan Brants
0494/ 78 67 18
jan-brants@hotmail.com

Noor Witvrouwen
0478/ 70 62 25
Nonootjee@hotmail.be

Glenn Sameys
0472/ 08 50 32
gsameys@gmail.com

Givers _________________________________________________________
Sam Meulemans
(Groepsleiding)
0479/ 78 67 18
sam.meulemans@hotmail.com
Dries ‘Schaap’ Haeseldonckx
(Groepsleiding)
0495/ 85 50 83
dries.haeseldonckx93@gmail.com

Roel Van Gestel
0476/ 21 20 48
vangestelroel@hotmail.com

Fréderick Van Orshaegen
0498/ 10 16 00
Runfun@skynet.be

Jins___________________________________________________________
Cedric Vernaeve
0476/48 09 05
cedricvernaeve@gmail.com

Koen Van Peer
0499/ 36 50 02
Koen_v_p@hotmail.com

Stijn Olyslaegers
(Groepsleiding)
0494/ 33 25 74
Stijn.olyslaegers@gmail.com

Materiaalmeesters_______________________________________________
Jasper Meulemans
0494/32.52.45
jaspermeulemans@hotmail.com

Michiel Baeten
0476/22.65.23
beatenmichiel@hotmail.com

Kristian Vernaeve
0476/48.09.06
kristian_vernaeve@hotmail.com

Gezamenlijk e-mailadres: klikspaan5-12@hotmail.com

