KLIKSPAAN
SEPTEMBER 2014
Voorwoord:

Kapoenenkamp

Beste ouders, vrienden en Groep-Xers. Hij is weer (bijna) voorbij die ‘mooie’
zomer… al zal de slechte augustusmaand voor velen een wrang gevoel nalaten op
de zomer die zo mooi begonnen was. Laat ons daarom hopen dat september ons
kan verrassen met nog wat heerlijk nazomerweer –en als het even kan, het liefst
tijdens de weekends- aangezien er deze maand zoals gebruikelijk weer tal van leuke
scoutsactiviteiten op de agenda staan. We nemen dit jaar opnieuw afscheid van
enkele leiders die andere oorden opzoeken, maar we mogen dit jaar ook maar liefst
8 klaargestoomde JINS verwelkomen die staan te trappelen om hun leiderscarrière
te beginnen.

Wouterkamp

Zoals gebruikelijk is het eerste weekend van september voorbehouden om degelijk
afscheid te nemen van de oud-leiding en hun tak. Na het vaak intensieve kamp met
dit jaar helaas niet overal even goed weer, kan tijdens deze activiteit nog eens
‘gewoon’ worden geravot, terugblikkend op het voorbije werkjaar ‘2013-2014’. Een
kamp staat of valt uiteraard niet enkel door de weersomstandigheden, maar
natuurlijk ook door de inzet van de leiding, de fouriers en de leden zelf. We mogen
dan ook als groep trots zijn om opnieuw 5 leuke zomerkampen –zelfs in het
buitenland voor Givers en Jins- te hebben mogen aanbieden aan jullie kroost en dit
zonder (al te) grote incidenten of narigheden. We zijn er ons qua leidingsploeg
uiteraard van bewust dat elk kind andere verlangens of verwachtingen heeft van
zo’n zomerkamp en hebben hierbij onze uiterste best gedaan om deze voor
iedereen zo goed mogelijk in te lossen. Natuurlijk hopen we dat iedereen dit jaar
met volle goesting aan het nieuwe scoutsjaar start!! Deze start is officieel na de
‘overgang’ dewelke in het tweede weekend van september steevast plaatsvindt. Als
uw kind van tak verandert, zorgt u best dat deze is uitgeslapen en niet al te beste
kleding aanheeft.
Terugblikkend op vorig scoutsjaar kunnen we stellen dat dit initieel in het teken
stond van een enorm dieptepunt eind september toen we afscheid moesten nemen
van onze leider en vriend Tom. Via deze weg willen we toch even laten weten dat
we je niet vergeten zijn Tom! Aan de andere kant waren er ook momenten van
euforie toen dat eindelijk, na meer dan 25 jaar met de Kerkfabriek een
overeenkomst kon bereikt worden voor de bouw van een nieuw lokaal, op onze
huidige locatie, en laat ons eerlijk zijn: wat zitten we daar prachtig! De bal ligt nu in
ons kamp om zo snel mogelijk concreet te beginnen bouwen. Alle steun van
buitenaf is uiteraard meer dan welkom: we denken hierbij bijvoorbeeld aan handige
ouders, sponsoring van bouwmaterialen, bevriende architecten en aannemers die
ons voor een prijsje kunnen verder helpen enz.

Giverkamp

KALENDER
-

Zaterdag 06/09: Laatste
vergadering met oud-leiding

-

Zaterdag 13/09: Overgang (slechte
kledij gewenst!) @ Malpertuus

-

Zaterdag 20-09: EXPO MALPERTUSA

Graag maken we jullie warm voor onze jaarlijkse EXPO die zal plaatsvinden op
vanaf 12.00 u
zaterdag 20 september. Vanaf 12 uur bent u welkom aan onze lokalen aan de
Kruisberg (Malpertuus) voor het verorberen van een heerlijke portie frieten met
stoofvlees (+ gratis saladbar), een drankje of nog iets anders. Wij zorgen voor de
kinderen uiteraard voor de nodige randanimatie en ’s avonds kunnen ook de ouders
en oudere sympathisanten uiteraard nog een (dans)stapje in de wereld zetten. Meer info vindt u elders in de klikspaan.
We wensen u en uw kroost een zeer scouteske maand september toe en graag tot op onze EXPO!
Een stevige scoutshand,
Jullie groepsleidingploeg Sam, Dylan, Schaap en Stijn

Beste mogelijke sponsor
Naar jaarlijkse traditie organiseren wij, scoutsgroep Reynaert- Adinda uit
Herentals, 5de en 12de Kempen, ook in 2014 onze Expo Malpertusa.
Expo Malpertusa is een scoutsevenement ten voordele van de groepskas. Het is in
feite een soort van ‘opendeurdag’ waar we aan ouders en sympathisanten laten zien
wat scouting in onze groep juist inhoudt.
Doorheen de dag is er een spel voor de kinderen en frieten met stoofvlees voor te
eten. Tegen de avond zijn er optredens van lokale bands, een groot kampvuur en
een dj in een super ontspannen sfeer, omringd door bos.
Het organiseren van deze festiviteit kost handenvol geld en om er zeker van te zijn
dat we er een spetterende avond van kunnen maken, zijn wij op zoek naar financiële
vennoten. In ruil voor uw financiële steun maken wij voor u graag reclame via
verschillende media (uw logo op onze fotopresentatie, banner op evenement zelf…)
naargelang het gesponsorde bedrag.
Wij hopen van harte dat u ons kan helpen om er ook dit jaar een echt feest van te
maken. Alvast dank bij voorbaat!

Een stevige scoutshand

Organisatie Expo Malpertusa
& de voltallige leidingsploeg

Ons rekeningnummer: BE98 4132 1636 2193

Fiscaal attest
Hierbij verklaar ik, ………………………………………………., lid van Scoutsgroep
Reynaert-Adinda 5de-12de Kempen, €……….,…….te hebben ontvangen van
……………………………………. (Btw nr……………………………………………....) ter
sponsoring van Expo Malpertusa op 21 september 2014.
Handtekening ontvanger

Handtekening sponsor

Zaterdag 6 september 2014
Dag lieve kapoentjes, het is weer tijd voor een nieuw
scoutsjaar.
Spijtig genoeg is dit de laatste vergadering met
jullie oude leiding. Daarom gaan we er een
SUPERMEGABANGELIJKE vergadering van maken!!!
We gaan met zijn allen naar speelstad!
Het is de bedoeling dat jullie ouders jullie afzetten
om 12.00 u aan het aangegeven adres. Ze mogen
jullie omstreeks 16.30 u terug komen halen. Jullie
moeten geen centjes meenemen, want alles wordt
betaald met de kapoenenkas.

Zaterdag 13 september 2014
Vandaag is het de grote overgang. Dit is
voor de laatstejaars leden van elke tak. Zij
gaan over naar een nieuwe tak. Dus de
laatstejaars kapoenen gaan over naar de
wouters. Uiteraard mogen de andere
kapoentjes meedoen!! Vandaag worden
jullie ook voorgesteld aan jullie nieuwe
leiding. Spannend hoor!!
Het zou wel eens kunnen dat je goed vuil
wordt, dus doe niet je beste kleren aan!
Afspraak om 13.30 u aan Malpertuus,
einde om 16.30 u.

We verwachten jullie om 13.30 u aan
Malpertuus. Het is gedaan om 16.30 u.

Zaterdag 20 september 2014
Zoals jullie misschien weten
organiseert de scouts elk jaar een
expo. Je kan frietjes komen eten en er
is van half 2 tot half 5 een spel voor
alle kinderen .
Meer informatie kan je vooraan in de
klikspaan vinden.

Zaterdag 27 september 2014
Joepie het scoutsjaar met jullie nieuwe
leiding begint vandaag officieel!! Wat
de geplande activiteit voor jullie gaan
zijn, is nog een grote verrassing.
We verwachten jullie in ieder geval om
13.30 u aan Malpertuus en om 16.30 u
mogen jullie ouders jullie komen
halen.

Groetjes van jullie oude, toffe leiding en van de nieuwe, mysterieuze,
bangelijke leiding!!!!!!!!!!!!!!!!

Zaterdag 6 September:
Mmm, vandaag is het de laatste vergadering
in jullie oude wouterploeg. Dit zal dus ook de
laatste vergadering zijn met jullie oude
leiding. Probeer je tranen maar op te sparen
voor dan. Het gezamenlijk wenen zal
doorgaan op de afscheidsvergadering van half
2 tot half 5 te malpertuus.

Zaterdag 13 September:
Het is vandaag tijd voor de overgang. Dit wil zeggen dat de oude versleten laatste jaar wouters
vervangen worden door de piepverse laatste jaar kapoenen. Ook zullen jullie te weten komen wie
jullie heel dit jaar op de zenuwen gaan werken. Dit alles gaat door van half 2 tot half 5 te Malpertuus.
Je zou wel eens vuil kunnen worden, dus doe slechte kleren aan!

Zaterdag 20 September:
Vandaag is het weer onze jaarlijkse expo!!! Voor de genen die dit niet kennen dit is een evenement
waar je met je familie en vrienden kan komen eten. Ook zal er van half 2 tot half 5 een spel
georganiseerd worden voor de leden zodat je familie eens kan zien hoe goed jullie kunnen spelen.
Kom dus zeker eens een kijkje nemen en neem iedereen die je kent mee. Voor meer info kan je
kijken vooraan dit boekje.

Zaterdag 27
September:
Vandaag gaan jullie
eindelijk zien of de nieuwe
leiding evengoed
spelletjes kan maken als
die van vorig jaar. Hoewel
de kans klein is dat ze dat
kunnen kan je ze toch
maar eens een kans geven
en komen kijken. Dit kan
van half 2 tot half 5 te
malpertuus. We sluiten de
klikspaan af met een foto
van jullie nieuwe leiding.

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

JONGGIVERS

DATE

September 2014
Joepie, het is september!
Niet omdat het school
terug begint :’(

13/09, 13:30u - 16:30u

DESCRIPTION
We beginnen met vies en vuil
te zien. dit gebeurd elk jaar op
de overgang. Je kan ook ineens
zien wie je nieuwe leiding is en
welk leuk jaarthema ze dit jaar
voor ons in petto hebben.
LOCATION

Malpertuus

OBJECTS

Maan/Roos/Vis

REWARD

Mooi afscheid

We raden ouders die hun
kinderen met de auto komen
halen om na de overgang een
handoek of dergelijke over hun
achterbank te gooien zodat je
auto proper blijft.

Malpertuus

OBJECTS

slechte kleren

REWARD

Nieuwe leiding

DATE

DESCRIPTION
We kunnen het nieuwe jaar
niet starten zonder het vorige
af te onden met nog een leuke
laatste vergadering. We gaan
terug naar onze grootste
angsten van het 1ste leerjaar.
LOCATION

Maar wel omdat het
weer elke zaterdag
scouts is!!!

DATE

6/09, 13:30u - 16:30u

20/09

DESCRIPTION
Expo Malpertusa! Iedereen
kan bij friet met stoofvlees
komen vieren dat het nieuwe
scoutsjaar begonnen is! Er is
van half 2 tot half 5 ook een
spel. Meer info vooraan in de
klikspaan!
Malpertuus
LOCATION
OBJECTS

Honger!

REWARD

Food!

DATE

27/09, 13:30u - 16:30u

DESCRIPTION
We kunnen deze maand toch
niet afsluiten zonder een leuke
vergadering met de nieuwe
leiding. Wil je zien wat ze van
plan zijn? Dan moet je vandaag
zeker komen!
LOCATION

Malpertuus

Bye Bye - Auf Wiedersehen - Adiós - Au Revoir - Arrivederci - Tot Ziens

We vinden het natuurlijk
zo spijtig dat we onze
superleuke leden nu aan
een nieuwe leidingsploeg
moeten overlaten.
Daarom nog een laatste
DANK U van de oud-leiding
die zonder jullie er niet zo’n
geweldig jaar van konden
maken.
Dan kuisen we nu op voor
een nieuwe start, met
nieuwe leiding en een
nieuw thema.
We sluiten dit jong-giverjaar af met een
stevige scoutshand van
jullie oude leiding.
Sameys, Noor, Jan, Brett &
Verelst.

September 2014

za. 6/09/2014: laatste vergadering
Spijtig genoeg nemen we hier afscheid van
onze groep, we sluiten nog wel af met een
spetterend afschijt. Holéé diarree!
Van half 2 tot half 5 aan het giverlokaal.

Za 13/09/2014: Overgang
OVERGANG! De officiële start van het jaar.
Je wordt verwacht van 13u30 tot 16u30 aan
Malpertuus. Het zou wel eens kunnen dat je
een beetje veel vuil wordt.
De laatstejaars worden vroeger verwacht.

Za. 20/09/2014: Expo malpertusa!
Expo Malpertusa is ons jaarlijks feestelijk feest
ste
festijn, dit jaar al voor de 21 maal! Breng al je
vrienden en familie mee! Meer info vind je
vooraan in de klikspaan.
Tijdens de week ervoor word er weer een
fantastische constructie neergepoot. Ook jullie
kunnen hier je stempel op drukken. Woensdag
(17/9) ben je al zeker welkom!

Za. 27/09/2014: eerste spel
Het is tijd om fatsoenlijk kennis te
maken met de nieuwe givertak. De
leiding kan zien welke peren ze in huis
heeft en van welk hout ze zijn gekneed.
Van half 2 tot half 5 aan’t Giverlokaal

Dit jaar geen 4-daagse met 2 voeten maar met 2
wielen onder ons gat. We zien het al eens wat
groter. We zijn al 4 dagen onderweg en men gat doe
zeer van die wielen, en naar waar reden we nu
eigenlijk feitelijk? We waren op 5 kilometer van de
Eiffeltoren toen iedereen nog overtuigd was dat we
naar de zee gingen.
Een pijntje hier, een platte band daar maar we
geraakten er uiteindelijk. Over elke berg en door elk
dal, zowel letterlijk als figuurlijk. Meer dan 350km
hebben we gefietst, van België tot in Parijs. En dit
terwijl we ons eigen gerief ook nog eens
meezeulden. Iets waar we terecht trots op kunnen
zijn!
Daarna door de gietende regen naar ons
kampterrein. Nog meer fietsen. “Eindelijk, we zen
er.”
Is dit het kampterrein?! Mijn zakdoek is groter dan
dit veld! Maar er was meer, een bos vol
geschiedenis, met bomen van honderden jaren oud
en Romeinse muren van 1000 jaar oud. Slapen in
een boomhut, boomtent eigenlijk. 16 dagen echt
scouting.
Merci voor dit jaar en dit onvergetelijke kamp!
Sam, Fre, Roel, Schaap

SEPTEMBER
Maandprogramma
Vrijdag-Zaterdag 5-6 September: Eeeejkes! Tis hier mee Kelly van den Eddy.
Ik vind da echt wel megacool dak ik iets mag komen zeggen in de laatste
Klikspaan van jullie oud-leiding hoor. Aangezien da gelle de buskes goe gaaie
geslagen hebt -een beteke zoals mijne Eddy mij zou slaan- hebben jullie nog
wel wa centen over voor een leuke activiteit. Meer info volgt nog op FB, maar
houd mss die twee daagskes al maar vrij é. Ik ga voort schappen vullen,
baaaibaaaai! Xxxx OOh zegde gelle nog eens tegen elle mammie en pappie da
ze zaterdagavond foto’s mogen komen zien, bij een borreltje –hips-?
Vrijdag-Zaterdag 12-13 December: “Filip zedde bijna gerejed?” –
“Ja mama!” – “Ge moet ni zeggen dat waar is, kzallekik u zeggen dat
niet waar is! Ga naar uw kamer, pakt uw gerief en uw uitnodiging
en doe zalf aan uw handen! Pakt nen handdoek en vergeet dieje ni
voor uw voeten é!” – “Ja, mama!” – “Filip, hebde uw pillen? En ga
nog eens naar’t toilet en vergeet ni door te trekken é!”, “En spoedt
u, da ge fatsoenlijk kunt overgaan en wa fatsoenlijke leiding kunt
worden.”

Zaterdag 20 September: Ist ete nog nie gheriejet?? Jhamho Godverdikke,
woar zit ons Bernadette? Bernadette? Bernadeeeet! Waarom betaal kik
die eigelijk, khebbe kik wel honger eeeh. Amai, chance dat vandoag EXPO is.
Mannekes, doe maar goe wa saaas op die frittekes é, seg en euh da stoofvlees is
da bijna gheriejet? En waarom hebde gelle eigelijk nieuw leiding? Want vandaag
ist al geen vergoadering, de smiejerlappen. Ist eete nog nie gheriejet, is den
oven nog nhie hiejet. Aah min knieje… Meer info elders in de klikspaan!
Zaterdag 27 September: Eeeeeeeeeeeej, joe de boys! ’t Is hier met de
Kevin van stay steady. Ik hoop da gelle allemaal terug bij elder positieve
bent na den EXPO want vandaag gaan we werken aan de release van
mijne nieuwe CD. Ik betwijfel dat dieje ooit zo goe zal kunnen worden als
dieje van vorig jaar, maar we gaan ons best doen. Alleszins, kopen é boys,
en dan kommekik wel een optredeke doen in jullie living. Komen jullie ook
mee mijne videoclip opnemen van half 2 tot half 5 aan den BT??!!!

Groeten van jullie 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

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

