WIJNVERKOOP
Beste ouders, medeleiding, Groep X-ers en sympathisanten

Dit jaar organiseren we al voor de 5de maal onze wijnverkoop. Met de feestdagen in het vooruitzicht
vonden we het wel geschikt om u als geldinzamelactie een wijntje te verkopen en dit zeker na het
succes van de vorige jaren.
Ook dit jaar bieden we u vier verschillende wijnen aan: Een rode, een witte, een rosé en een
cava. Om u geen kat in een zak te laten kopen, kan u deze komen proeven op onze
degustatieavond die zal plaatsvinden op zaterdag 14 november om 16u30 (na de vergadering).
U kan dan niet alleen uw kleine spruit komen ophalen maar ook een lekker wijntje meepikken aan
ons lokaal Malpertuus.

Wij bieden u deze drie wijnen en cava aan tegen zeer democratische prijzen (€5,00 per wijnfles
en €7,50 per cava-fles).
Wijn bestellen zal u kunnen doen met de bestelbonnen die we met uw kroost meegeven na de eerste
vergadering van november. Het is dan de bedoeling dat onze leden met deze bestelbonnen rondgaan
in hun buurt en/of familiekring. Hier hangt natuurlijk een beloning aan vast: de drie leden die
de meeste flessen verkocht hebben krijgen een prijs voor hun geweldige inspanningen. De deadline
voor de bestellingen ligt op de vergadering van 29 november. Dit om u niet te lang op uw bestelling
te laten wachten zodat u uw wijn zeker tegen de feestdagen in huis heeft. De bestellingen zal u
kunnen komen afhalen, wederom na de vergadering aan Malpertuus, op zaterdag 12 december.
Wij danken jullie alvast voor alle gedane moeite en hopen jullie in grote getalen te mogen
verwelkomen op onze proefavond.

Een stevige scoutshand
Het wijn-comité

Zaterdag 1 November
Zoals jullie allen weten was het gisteren halloween.
Hoewel de meeste monsters en magische wezens
teruggetrokken zijn naar de duisternis, zijn er een aantal
achtergebleven. Daarom is het deze maand spookmaand!
Verkleed als enge, hongerige monstertjes gaan we vanavond van deur tot deur om snoep vragen. Iedereen wordt
dus VERKLEED aan MALPERTUUS verwacht als een eng
MONSTER. We zullen van start gaan om 6 UUR en eindigen om 8UUR.

Zaterdag 8 November
Het is bijna wapenstilstand dus hebben we
nog even de tijd om een beetje oorlog voeren tegen het duisternis. Daarom trekken we
vandaag de bossen in om stratego te spelen. We spreken af van HALF 2 tot HALF 5 te
MALPERTUUS.

Zaterdag 15 November
Deze vergadering gaan we zelf op zoek naar monsters. Trek je stapschoenen maar aan want het zal
een tocht vol spanning en avontuur worden. We
vertrekken om HALF 2 en zijn terug om HALF 5 aan
MALPERTUUS.
Elk jaar organiseren we een WIJNVERKOOP. Om een
beetje kennis te maken met ons assortiment aan wijnen nodigen we alle ouders vandaag uit om eens te
komen proeven op onze proefavond. Meer info hierover is te vinden vooraan in deze klikspaan.

Zaterdag 22 November
Vandaag gaan we monsterlijk lekkere cupcakes maken. Dit zullen we doen door een heus cupcake-spel te
spelen. Jullie worden van HALF 2 tot HALF 5 verwacht aan MALPERTUUS.

Zaterdag 29 November
Vandaag sluiten we de monstermaand af door de
monsters definitief terug te drijven naar het duister. Dit
zal gebeuren met een heus bosspel. En waar kan dit nu
beter dan van HALF 2 tot HALF 5 aan MALPERTUUS?!
Vandaag is het de laatse dag dat je de STROOKJES van
de WIJNVERKOOP kan inleveren!!!

Zaterdag 1 november : AVONDVERGADERING!!!! Van 19u tot
21u aan malpertuus voor een superleuke halloweenfilm! Wie wil
mag altijd iets meenemen om te snoepen, en voor de slimme,
een dekentje kan handig zijn ;)

Zaterdag 8 november : EEN TEGEN ALLEN. 13:30 tot
16:30 aan malpertuus. Om het niet zomaar een saai
spel te maken is het deze keer speciaal. Zorg dat je
kleren hebt die vuil mogen worden, ook de leiding zal er
niet aan ontkomen!
Weekend 14-16 november : BELOFTENWEEKEND…
Voor deze superleuke dagen vind je alle informatie in de brief.
Zorg zeker dat je optijd bent ingeschreven zodat je een plaatsje
hebt in ons kei cool lokaal!

Zaterdag 22 november : KNIKKERBANEN BOUWEN. Van
13:30 tot 16:30 aan malpertuus. Deze knikkerbanen
moeten extreem zijn! Neem je schop, knikkers en loopings
maar mee. Wij gaan de grootste baan ooit maken! Allemaal
komen helpen!

Zaterdag 29 november : WOUTER ERGER JE NIET. Van 13:30 tot
16:30 aan malpertuus. Vandaag heb je weer vanalles nodig. Je
hebt verstand en conditie nodig. Kunnen jullie de stress aan?
Bewijs het met deze vergadering en zorg dat de leiding zich niet
té veel ergert aan jullie.

Pik, jokke, wesley, benny, Inne, Noor en Lore

Beste ouders, wouters,
Naar jaarlijkse gewoonte gaan we met de wouters op belofteweekend. Dit jaar gaat dit weekend
door van 14 tot 16 november. Als je van plan bent om mee te gaan op dit mega tof weekend schrijf
je dan in door een mail te sturen naar Noor (nonootjee@hotmail.be) en 25 euro over te schrijven
naar rekeningnummer BE23 7310 3609 5691. Dit liefst voor maandag 10 november.
De wouterleiding staat klaar om jullie te ontvangen aan het coolste aankomstpunt dat je kan
bedenken. Het aankomstpunt is adres Kerkepad 35, 2275 Lille. Om 19 uur worden jullie daar
verwacht. Als het weekend tot onze grote spijt ten einde komt moge jullie ouders jullie om 14 uur
komen halen.
Wat brengt een echte awesome wouter mee op weekend? Ik zal het jullie vertellen
 Matje of veldbed
 Slaapzak
 Eventueel kussen
 Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, zeep, ….)
 Gamel, bestek, beker
 Gepast kledij
 Reserve kledij
 De zon en een goed humeur
Messen en snoep en dergelijke zijn niet gewenst op ons weekend. Het verwengehalte zal al hoog
genoeg zijn.
Met vriendelijke groeten,
Wouterleiding van 5de & 12de Reynaert-Adinda
Ps: We kunnen jullie al meedelen dat het kamp door gaat van 5 tot 11 juli.

zaterdag 1 november

Laddercompetitie
Wie niet sterk is moet slim zijn, of omgekeerd. Wie kan er zijn tegenspelers
verslaan en doorstoten tot de bovenste trede van de ladder? Kom mee strijden
van 13u30 tot 16u30 aan Malpertuus!

vrijdag 7 – zondag 9
november

Wintertrektocht
Een weekend vol zin voor scouting met toffe spelletjes gecombineerd met een
prachtige tocht door de natuur ofwel: wintertrektocht! Meer info vinden jullie
op de volgende bladzijde.

zaterdag 15 november

1-tegen-allen
Vandaag hebben jullie slechts 1 doel: alle opdrachten vervullen die de leiding
jullie voorschotelt. Zijn de jong-givers hiertoe in staat? Kunnen zij winnen van hun
leiding? Enkel zij die van 13u30 tot 16u30 aan Malpertuus staan zullen het
antwoord kennen!

zaterdag 22 november

Stadsspel
Hoog tijd dat ze in Herentals weten wie de jong-givers zijn, daarom gaan we
Herentals onveilig maken tijdens een bangelijk stadsspel! Van 13u30 tot 16u30
aan de Lakenhal.

zaterdag 29 november

Woudloperskeuken
Een kampvuur is niet alleen gezellig en warm, je kan er ook lekker eten op maken!
Benieuwd naar wat voor lekkers we gaan maken? Kom dan van 13u30 tot 16u30 naar
Malpertuus!

!AANDACHT AANDACHT!
Je kan al een voordeel winnen voor de laddercompetitie als je volgende dingen herkent:

D E WIJSHEID VAN DE VOS :
P LATTE KNOOP
Een van de bekendste knopen is de platte knoop. Het is een knoop die erg geschikt is om twee touwen van gelijke
dikte aan elkaar vast te maken, bijvoorbeeld bij een vlag in de vlaggenmast. Gebruik de platte knoop niet om
zware ladingen aan te houden, want onder hoge druk is hij niet betrouwbaar genoeg. Voor kleine klusjes is de
knoop erg geschikt en snel gelegd. De tekeningen spreken voor zich. Let wel op dat de twee uiteinden aan
dezelfde kant van de knoop uitsteken. Als dat niet zo is dan spreken we van een 'oude wijven knoop', een knoop
die niet veel kan hebben.

Beste ouders en jonggivers,
Zoals elk jaar gaan we ook dit jaar weer op wintertrektocht, deze zal doorgaan van vrijdag 7 november tot en
met zondag 9 november.
De exacte uren van vertrek en aankomst zullen we jullie zo spoedig mogelijk meedelen, maar het staat al wel
vast dat we zullen vrijdagavond vertrekken aan het station van Herentals en daar terug aankomen zondag in de
late namiddag
Voor sommigen onder jullie is het de eerste wintertrektocht, daarom toch nog efkes wat je best wel en niet
meeneemt:









Een trekkersrugzak
Degelijke waterdichte stapschoenen die reeds goed zijn ingestapt! (reserveschoenen zijn niet nodig)
Een warme slaapzak en een deftig slaapmatje (hoe meer afstand tussen bodem en persoon, hoe
warmer).
Gamel, en een drinkbus of plastiek fles (gevuld met water bij vertrek)
Regenjas, en thermisch ondergoed (Let hiervoor op het weerbericht wat nodig is)
Zaklampje of petzel
Gasvuurtje (als je dat hebt.)
Tent (eventueel, spreek onderling af of laat weten aan de leiding dat je nog geen plaats hebt.)

Je rugzak zou in het totaal zeker niet meer mogen wegen dan 8 of 9 kg. Let op dat er aan het station nog een
deel van een tent bij komt en nog eten (aangekocht door de leiding) voor onderweg.
Neem niets mee dat je niet nodig hebt. Bespaar op persoonlijke hygiëne, één dag niet wassen zal zeker niet
kwaad kunnen. Een trui in het zakje van je slaapzak is snel een kopkussen bijvoorbeeld. Niemand kan koken op 2
gamellen tegelijk, 1 is zeker voldoende. Je kunt beter onderweg iets lenen van iemand dan vanalles teveel
meenemen.
De wintertrektocht kost €20,00 voor vervoer en eten, dit kan je betalen de dag van vertrek aan de leiding bij het
station. Gelieve voor vrijdag 31 oktober te laten weten aan Eileen of je mee gaat of niet (denk ook aan de tent)
via SMS of e-mail. Moest je nog vragen hebben kan dit altijd door contact op te nemen met één van ons.

Sam Meulemans: 0479/78 67 18

sam.meulemans@hotmail.com

Jan Brants: 0494/78 67 18

jan-brants@hotmail.com

Eileen Van Gils: 0486/46 07 23

eileenvangils96@gmail.com

Seppe Raeymaekers: 0474/81 78 47

seppenorton@hotmail.com

Marie Van Ackerbroeck: 0476/27 08 05

marievanackerbroeck@hotmail.com

Met vriendelijke groeten van de jong-giverleiding

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

Shine like a Queen
with Olivia
stil
e
D

ter
e
i
en
g
e
l

Hot or not

Deze maand: Sara Driesen

Maxime haalt zijn jeugd op:

		

“Vroeger was ik
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Donke ers gelekt.
Giv

Seks & Body

De Joepie-kalender
Zaterdag 1 november:
Pak je popcorn al maar boven, we trekken
naar het witte scherm om een echte scoutsfilm te zien! Waar en hoe wordt zeker nog
meegedeeld, hou alvast de faceboekgroep in de
gaten!

Ik ben een jongen van 14 en heb een vraagje dat ik jullie
zou willen stellen.
Enkele nachten geleden had ik een droom over Miley
Cyrus in haar ondergoed op haar ‘wrecking ball’.
Die ochtend werd ik wakker met een nat pyjamabroekje.
“Thank god” dat niemand me gezien heeft op de weg naar
de badkamer!
Nu is mijn vraag hoe ik deze gênante momenten zou kunnen voorkomen…		
Groetjes - natzak

Zaterdag 8 november:
Wat is er cooler als Jackass? Antwoord je nu
met ‘niets’ dan ben je ook fout. Zelf stunts
uithalen is minstens zo vet! “I’m Joepie and this
is GIVERS EXTREME!!!” Half 2 nieuwland.

Hallo natzak,
Geen paniek, we hebben deze vraag al meerdere keren
gekregen. Veel jongens van jouw leeftijd hebben dit al
eens meegemaakt. Het beste dat je kan doen is voor je
gaat slapen ervoor zorgen dat je je zolderraam sluit als het
gaat regenen ’s nachts. Moest het gesloten raam toch nog
lekken, neem dan zeker en vast eens een kijkje op
www.velux.be.
Blij dat we je hebben kunnen helpen!
		Het Joepieteam

Zaterdag 15 november:
We laten de grasweide voor wat ze is en verdiepen ons in de kasseien van de grote markt!
Afspraak half 2 aan ‘t Hof!
Na de vergadering kunnen de mams en paps
wijn proeven aan malpertuus!
Meer info hierover elders in de klikspaan.

Hebben jullie zelf nog vragen, gênante foto’s of roddels?
Stuur het dan zeker door naar joepiegivereditie@gmail.com!!

Boysb
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Zaterdag 22 november:
Vanavond een vette party in het hof! Helaas
moeten de givers werken om de kas te spijzen. Hamburgers mee ‘juin’ en mayonaise
gaan we verpatsen op de Jinfuif! Hoe meer
volk hoe korter de shiften! Uren worden nog
meegedeeld!

”

Zaterdag 29 november:
Tijdens examens val je best niet op, tenzij je
betrapt wil worden op spieken. Daarom spelen
we een sluipspel, zodat je al eens kan oefenen!
Ten laatste vandaag kan je de aankoopstrookjes
voor wijn binnen brengen bij de leiding!
19u30 aan malpertuus!

De maand van de leiding

Contactgegevens 2014-2015
Kapoenen _____________________________________________________
Mieke Van Gorp
0475/ 61 95 33
mieke.vangorp@hotmail.com
Pelle Verhestraeten
0472/ 08 40 22
pelle_verhestraeten@hotmail.com

Vennila Lathouwers
0470/ 80 63 24
Vennila_lathouwers@hotmail.com
Anne Nijs
0474/ 23 18 01
Anne.Nijs@gmail.com

Charlotte Rahier
0471/ 39 11 10
Charlotte@rahier.be
Lieselotte Jacobs
0499/ 74 32 47

Noor Witvrouwen
0478/ 70 62 25
Nonootjee@hotmail.be
Inne Janssens
0476/ 03 62 26
Janssensinneke@msn.com

Lore Malcorps
0485/ 25 34 44
Lore.malcorps@hotmail.com
Rik Moons
0471/ 31 33 94

Wouters
Jordy Jacobs
0476/ 28 91 56
jorre_jacobs@hotmail.com
Sven Mols
0477/ 99 68 95
Sven.mols@hotmail.com
Jonas Van Camp
0496/ 84 80 58

Jong-Givers ____________________________________________________
Sam Meulemans
0479/ 78 67 18
sam.meulemans@hotmail.com

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

Seppe Reymaekers
0474/ 81 78 47
seppenorton@hotmail.com

Marie Van Ackerbroeck
0476/ 27 08 05

Eileen Van Gils
0486/ 48 07 23
Eileenvangils96@gmail.com

Marievanackerbroeck@hotmail.com

Givers _________________________________________________________
Dries ‘Schaap’ Haeseldonckx
0495/ 85 50 83
dries.haeseldonckx93@gmail.com

Dylan Canters
0494/81 28 65
dylancanters@hotmail.com

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

Jins___________________________________________________________
Brett Verhestraeten
0474/79 13 68
b.r.e.t.t@hotmail.com

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

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

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

Groepsleiding_______________________________________________
Stijn Olyslaegers
0494/ 33 25 74
Stijn.olyslaegers@gmail.com
Sam Meulemans
0479/ 78 67 18
sam.meulemans@hotmail.com

Dries ‘Schaap’ Haeseldonckx
0495/ 85 50 83
dries.haeseldonckx93@gmail.com

Dylan Canters
0494/81 28 65
dylancanters@hotmail.com

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

