Scouts Reynaert Adinda - 5de en 12de Kempen
Wijngaard 10, 2200 Herentals

25 mei 2014

Klikspaan5-12@hotmail.com
Infoavond over bouwen van nieuw scoutslokaal

Beste ouder/ sympathisant/ leiding,
Na 25 jaar onderhandelen, komt er misschien EINDELIJK een oplossing voor onze
lokalenproblematiek!
Een team van geëngageerde leiding en ouders heeft nieuwe gesprekken aangeboord met de
Kerkfabriek. Hieruit is nu de eindspurt tot een akkoord ingezet om een nieuw lokaal te
bouwen (naast ons huidige lokaal) aan Malpertuus.
Omdat we het ijzer moeten smeden terwijl het warm is, brengen we alles in een
stroomversnelling om de bouw van het nieuwe lokaal zo snel mogelijk te realiseren.
We kunnen dit niet alleen, en daarom zijn we op zoek naar geëngageerde mensen, die dit
project mee willen ondersteunen.
Ben je bouwkundig aangelegd? Wil je mee helpen zoeken naar subsidies, inkomsten,
reglementering, enz? Ken je mensen die ons kunnen helpen? Of kan je extreem lekkere
broodjes maken voor onze werkmannen en –vrouwen?

Alle hulp is welkom. En om deze hulp in goede banen te leiden, organiseren we een
infoavond om meer informatie omtrent het project mee te delen.
Deze zal doorgaan op zaterdag 21 juni 2014 van 18.00u tot 20.00u aan Malpertuus.
Na een korte presentatie over onze plannen zal u de kans krijgen om uw ideeën, visie en
vaardigheden mee te delen in kleinere werkgroepen.
Uw mening telt. Daarom hopen wij dan ook om u vriendelijk te mogen ontvangen op onze
informatievergadering en uw steentje bij te dragen, letterlijk dan.
Scouteske groeten,
Team communicatie VZW Reynaert Adinda,
Roel Van Gestel, Kristian Vernaeve, Ann Van Gestel

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

KLIKSPAAN
JUNI 2014
Voorwoord:

Enkele foto’s van het groepsweekend:

Beste ouders, vrienden en Groep-Xers. We zijn weer aanbeland in de laatste
maand van het scouts jaar 2013-2014. Wat gaat het toch allemaal snel! In mei
stond het tweejaarlijkse groepsweekend centraal dat dit jaar werd
georganiseerd in het Gentse. We kunnen er niet onderuit: het weekend is
uitgeregend. Desalniettemin hebben we met leuke spelen, lekker eten en een
prachtige locatie veel goed kunnen maken. We onthouden wel dat de datum
voor velen in verband met schoolfeesten en communies in de toekomst beter
kan gekozen worden.
Nu komen de kampen ook snel dichterbij! Mogen we aan u, ouders, vragen om
zo snel mogelijk uw kind in te schrijven voor deelname aan het kamp zodat de
leiding organisatorisch alles in orde kan brengen? We zijn trouwens trots om u
mee te delen dat de districtscommissaris (de leider der groepsleiders van de
gouw Zuiderkempen), onze groep heeft gefeliciteerd voor de reeds ver
gevorderde kampvoorbereidingen, dewelke bij deze dan ook allemaal zijn
goedgekeurd door de gouw.
U heeft het misschien al gelezen in de krant, of ter loops opgevangen: de kogel
is door de kerk of mogen we spreken door de kerkfabriek? EINDELIJK, na meer
dan 30 jaar onderhandelen en pendelen tussen gemeente en kerkfabriek heeft
deze laatste eindelijk voor een doorbraak gezorgd. We zijn ontzettend
dankbaar en verheugd u te kunnen aankondigen dat de kerkfabriek ons de
toestemming gegeven heeft voor de bouw van een nieuw lokaal op de huidige
terreinen aan de Wijngaard! In verband met dit belangrijke project zijn er drie
werkgroepen opgericht: een bouwtechnisch, een financieel/subsidie en een
communicatiecomité. Verder in de klikspaan vindt u een uitnodiging om ons
op 21 juni te vergezellen om de koppen samen te steken i.v.m. de opbouw van
dit nieuw lokaal. Wij hopen alvast op een talrijke opkomst!
Tot slot vragen wij nog aandacht voor de BT van groep X die deze maand
georganiseerd wordt. Deze zal doorgaan op vrijdag 6 juni vanaf 8 uur! Meer
info volgt later verder in de klikspaan en de bekende sociale media!
P.S. De maand juni staat in het teken van toetsen en examens, niet enkel bij de
leden maar ook zeker bij de leiding. Kijk goed na of het daarom wel elke week
vergadering is en of deze wel op de gebruikelijke uren plaatsvindt. Vaak zal
immers gekozen worden voor een avondvergadering!

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

KALENDER
-

Vrijdag 06/06: Groep X BT @ lokalen
Nieuwland om 20u00

-

Zaterdag 21/06: open vergadering
over een nieuw lokaal @ Malpertuus
van 18u tot 20u
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JONGGIVERS

DATE

Juni 2014

7/06, 19:00u - 21:00u

DESCRIPTION
Wie van jullie kan het best
bowlen? Dat zullen we
vandaag zien op
de bowlingbaan van ‘t Ven.

5000XP
Voordeel
tijdens een spel

LOCATION

Bowling ‘t Ven

op kamp (wordt

OBJECTS

€10

uitgelegd op

REWARD

1500 XP

kamp)
DATE

14/06, 19:00u - 21:00u

DESCRIPTION
Over het spel van deze avond
kan ik enkel al verklappen dat
het iets zal zijn met eten en
met vuur. Komen dus!
LOCATION

Malpertuus

OBJECTS

Kleine snack voor
op kampvuur

REWARD

2000XP

DATE

26/06, 20u

DESCRIPTION
CAMION INLADEN KAMP!!
Iedereen die meegaat op
kamp kan vandaag hun fiets
en bagage binnenbrengen aan
ons lokaal. Probeer zoveel
mogelijk mee te geven met de
camion want bij vertrek mag
je enkel een trekkersrugzak
meenemen met gerief voor op
tweedaagse. Meer niet!
LOCATION
OBJECTS
REWARD

Malpertuus
Bagage en fiets

100XP

DATE

21/06, 19:00u - 21:00u

DESCRIPTION
TIK TAK TIK TAK BOOOEEEM...
Uit bronnen hebben we
vernomen dat er vandaag om
20:50u een bom zal
ontploffen in Herentals.
Daarom gaan we er alles aan
doen om dit te voorkomen.
LOCATION
OBJECTS
REWARD
DATE

‘t Hof Herentals
Scoutsuniform

2000XP
28/06

DESCRIPTION
HELAAS PINDAKAAS!! De
leiding heeft het veel te druk
met het plannen van jullie
kamp. Dus vandaag geen
vergadering.
LOCATION

Je eigen huis

OBJECTS

Helemaal niets

REWARD

0XP

KAMPINFORMATIE
Ondertussen zijn de
kampboekjes uitgedeeld en is
de informatie over het kamp
verspreid. Indien je deze nog
niet ontvangen hebt, gelieve
dan een mail te sturen naar
b.r.e.t.t@hotmail.com voor al de
informatie.
Vergeet je zeker niet zo snel
mogelijk in te schrijven voor
het kamp. Dit kan je doen
door €125 te storten op het
rekeningnummer
BE87 7310 3609 5994 met
vermelding van je naam.
Voor iedereen die zijn
individuele steekkaart nog
niet heeft ingediend bij de
leiding, gelieve dit ook zo snel
mogelijk in orde te maken.
De steekkaart kan je vinden
op de website: https://www.
scoutsengidsenvlaanderen.
be/publicatie/individuelesteekkaart of vragen aan de
leiding. Je mag ze inscannen en
doorsturen naar ons of geprint
afgeven tijdens de vergadering.
Op donderdag 26/06 om 20u
kan je je bagage en je fiets
binnenbrengen aan Malpertuus.
We gaan dan de camion
inladen dus probeer al zoveel
mogelijk gerief mee te geven.
Bij vertrek mag je enkel een
trekkersrugzak meenemen met
gerief in voor op tweedaagse.
PS. Iedereen je zin en tijd hebt
mag je de leiding altijd komen
helpen met balken in de camion
te laden. :)

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

Juni 2014

za. 7/06/2014: Sauna welness
Iedereen verdient wel eens een
verwenweekendje. We maken onze eigen
kleine zweethut en verwennen onszelf.
Vergeet daarom geen zwem/badkledij!
Van 19u tot 22u aan Malpertuus.

Za 14/06/2014: 3u spel
We spelen deze week het wereldberoemde
3uur spel! WHAAAAOOOW!!
Ken je het nog niet en hoe lang zou dat exact
duren? Kom dan zeker van 19u tot ??? naar
het giverlokaal.

do. 19/06/2014: parckrock opbouw
Vrijdag 20 Juni organiseert jeugdraad Herentals
een evenement om het begin van de
zomervakantie in te luiden. Wij zullen de
namiddag voordien helpen met klaarzetten en
zo onze kas spijzen om tijdens het kamp nog
iets extra te kunnen doen.
Iedereen die vrijdag geen examen meer heeft
word verwacht. Het juiste uur wordt nog
meegedeeld. Joepie!

Za. 21/06/2014: Laatste spel
Het is alweer het laatste spel van het
scoutsjaar. (op het kamp na dan dhhuu)
Da wilt niet zeggen da het niet spetterend
wordt! Nog spetterender dan diaree! Holé!
Van half 2 toto half 5 aan’t Giverlokaal

za. 28/06/2014: Geen laatste spel meer
Het is dit weekend geen scoutsactiviteit
meer. :’(
We zien jullie allemaal op het kamp!
(alleé de dag ervoor al om je spullen af te
zetten)

Den groote oorlog
Den groote oorlog is aangebroken! Alle jonge bekwame, alsook onbekwame, kompanen worden opgeroepen het
vaderland te dienen. Vecht mee en men spreeke over 100 jaren nog over deze der heldendaden. De loopgraven
worden in gereedheid gebracht, de obussen getransporteerd en de staalen paarden gezadeld voor de ultieme
patstelling. Wie zal de wereld voor altijd veranderen den duitschen of den geallieerden? Ten oorlog!

Den vertreke

Pracktischen informatie

We verzamelen op het appèl op maandag 14 Juli
om 9:15 uren aan de statie van Herenthals. Men
neme één pakket der boterhamen en één lepel
mee voor den middagmaalen.
Men dienen mee te nemen bij het vertrek: enkel
het onontbeerlijke voor één dag en één nacht ten
velde en regenkledij. Reserve kledij verboden.

Het gerief en u fiets voor tijdens de dienst moet
geleverd worden op zondagavond 13 Juli om
19u30 aan den kazerne Malpertuus.
Uw gerief moet bestaanden zijn uit:
Een gamel, eetgerij, beeker
Zwemgerief
Middelen om in de rijne te blijven

Den wederkeeren

Draagbare lamp

Den overlevenden soldaten zullen wederkeren op
dinsdag 29 Juli normaliter omstreeks 18:37 uren
aan de statie van Herenthals.

Kledij der reserve
Het slaapgerief dat ontbeerlijk is
Een dagstapper tas
…

Den stalen ros
U dient zich van een degelijken stalen ros te
voorzien. Hieronder worde verstaan:
Werkende voor- en achterlichten
2 wielen
pedalen

Den financieelen kant
Indien u wenst deel te nemen aan dit festein dient
u 7750 belgische francken (192,12 euro) te
tranfereren naar BE02 7310 2701 1340 met
vermelding van uwen naam (TAV Dries
Haeseldonckx).

Den Duitse ende den geallieerden landen zijn beiden volop bezich met het rekruteren van alder hunnen
soldaten. Komt allegaar naar die grootten bijeenkomst om den grote strijd aan ten binden. Kost noch
moeite zulden gespaard worden umdat elken dag uwen laatsten kunden zijn. Den vernietiging van den
vrede ist gebeurt… Aadel enden boeren, TEN OORLOG. Ondertussen ist elken land bezig met den
identiteit van den spionnen aant ontraaffelen maar dit gaat niet zonder hulp van eeniedersch.
Bij vragen of opmerkingen is de redactie te bereiken:
Tel

Sam: 0479/ 78 67 18

Sam.meulemans@hotmail.com

Schaap: 0495/ 85 50 83

Dries.haeseldonckx93@gmail.com

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

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

