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KLIKSPAAN
DECEMBER 2014
Voorwoord:
Beste leden, ouders, vrienden en Groep-Xers. We zijn intussen weer in
de laatste maand van het recordwarme jaar 2014 verzeild geraakt.
December met zijn donkere dagen kondigt naast de winter (of slaan
we deze dit jaar weer over?) ook heel wat gezellige en leuke periodes
aan zoals Sinterklaas, Kerstmis en de eindejaarsfeesten. Echter, ook
de examen- of toetsenperiode komt met rassenschreden dichterbij.
Om het scouts- en leergebeuren zo goed als mogelijk combineerbaar
te houden, wordt in december vaak gekozen voor een
avondvergadering. Gelieve dan ook de klikspaan aandachtig te lezen
om verrassingen bij het brengen van uw kroost naar de scouts te
vermijden.

Wat gebeurt er zoal op planningsweekend?
Ontspanning…

In de voorbije maand november kunnen we terugblikken op een leuke
geslaagde wintertrektocht bij de Jonggivers en een zeer leuk
belofteweekend bij onze Wouters. Kers op de taart deze maand was
opnieuw een succeseditie van onze JINfuif ‘JIN to the BEAT’! Graag
willen we via deze weg iedereen nog eens bedanken voor zijn komst,
sponsoring en/of hulp! De Jins zullen de opbrengst zeker goed kunnen
gebruiken voor hun ambitieuze buitenlandse kamp in de zomer van
2015. Het was echter niet alleen rozengeur en maneschijn vorige
maand. Ongelukken vallen helaas niet steeds te voorkomen. De hele
leidingsploeg wenst Tijs Van Looke dan ook veel beterschap met zijn
herstel na zijn ongelukkige val.
Tot slot vragen wij nog even aandacht voor volgende activiteiten die
deze maand georganiseerd worden. Naar goede gewoonte gaan we de
eerste vrijdag van de maand 5 december van start met de Mexican BT,
georganiseerd door het Kapoenenteam. Iedereen is bij deze van harte
uitgenodigd om gezellig iets te komen drinken! Verder staan wij
traditiegetrouw ook met een kraampje op de Herentalse kerstmarkt
die gehouden zal worden op zondag 14 december. Wij serveren hier
warme en koude, alcoholische en niet-alcoholische dranken tegen zeer
democratische prijzen. Graag zien wij jullie dan ook terug op dit
gezellige evenement. Om de feestdagen nog beter in te zetten, kan u
uw bestelde wijnen/cava’s oppikken aan Malpertuus op zaterdag 13

…Maar ook vergaderen, vergaderen en vergaderen.

december na de vergadering.

KALENDER
We wensen u en uw kroost een zeer scouteske maand december en
alvast fijne feestdagen toe! Graag tot volgend jaar!

-

Vrijdag 05/12: Mexican BT Kapoenen
@ lokalen Nieuwland om 21u00

Een stevige scoutshand,
Jullie groepsleidingploeg Sam, Dylan, Schaap en Stijn

-

Zaterdag 13/12: afhalen wijn @
Malpertuus om 16u30

-

Zondag 14/12: Kerstmarkt Herentals

Zaterdag 6 december 2014
Vandaag hebben alle flinke kindjes
cadeaus gekregen van de Sint. Daarom
gaan we een supermegatof Sinterklaasspel
spelen!!
We verwachten alle brave kapoentjes om
13.30 uur aan Malpertuus. Om 16.30
uur mogen jullie daar terug opgehaald
worden.

Zaterdag 13 december 2014
Haal vandaag jullie beste verstand
maar boven, want vandaag spelen
we de grote kerstquiz!! Afspraak om
13.30 uur aan Malpertuus, 16.30 uur
mogen jullie terug naar huis gaan.

Zondag 20 december 2014
Omdat het bijna Kerstmis is gaan we
vanavond een heus kerstfeestje
organiseren met veel lekkers!! Het is
de bedoeling dat elk kapoentje een
cadeautje koopt van 5 euro maximum.
We spreken om 18.00 uur af aan
Malpertuus en jullie mogen daar op
20.00 uur opgehaald worden.

Zaterdag 27 december 2014
Omdat jullie leiding in de
blokperiode zit, is er vandaag spijtig
genoeg geen scouts. Maar niet
getreurd! Volgend jaar zien wij
jullie allemaal terug om nog vele
spelletjes te spelen!!

Fijne Feestdagen
&
Een gelukkig Nieuwjaar
Lieselotte, Anneke, Pelle,
Charlotte, Mieke, Vennila

6 DECEMBER 2014 SINTERKLAAS

13.30u-16.30

Hij komt, hij komt die lieve goede sint … Bingo! Vandaag spelen we het grote Sinterklaas spel.
Wil jij weten wat we gaan doen dan moet je zeker komen !

14 DECEMBER 2014: CLUEDO

13.30u-16.30

Wie was het ? Waar is het gebeurt ? Was het met een dolk of de kandelaar …? Dit
zijn allemaal vragen die je je kunt stellen bij cluedo ! Vandaag houden we een
spannende cluedo vergadering . Wil je weten wat er gebeurt is dan moet je zeker
komen.

zaterdag 20 DECEMBER 2014: CENTERPARCS !!!

9.00u-16.30

Eindelijk is het zo ver ! Nee, deze keer is het geen grap! Want wij gaan naar CENTERPARCS . Om er
zeker van te zijn dat iedereen mee kan zouden wij vriendelijk willen vragen of er ouders bereid zijn om
te rijden. Gelieven dit te melden aan iemand van de leiding. Inschrijven voor deze activiteit is
verplicht. Dit kan door een mail te sturen voor 17 december naar: nonootjee@hotmail.be
Vergeet zeker je zwemgerief & 15 € niet mee te brengen.

27 DECEMBER 2014 : KERSTFEESTJE

13.30u-16.30

Het is weer het einde van het jaar en er is niets beter om een fantastisch jaar af te
sluiten met een supertof kerstfeestje ! … Wie weet welk pakje krijg jij voor je kerstmis.
Iedereen mag een pakje van max. 3 euro meenemen.

WESLEY - NOOR - LORE - INNE - BENNY - RIK - JOKKE

zaterdag 6 December

Sinterklaasspel
Zie ginds komt de kanopiet over de nete weer aan. Wie zoet is krijgt lekkers, wie
bitter is krijgt banaan. We hebben het sinterklaasspel op het programma staan.
Van half 2 tot half 5 aan Malpertuus

zaterdag 13 December

Kerstfeestje
We houden een gezellig, maar geen gewoon, kerstfeestje! Je mag allemaal een
pakje meebrengen, dit hoeft niet duur te zijn (max 5euro) en zelfs nog beter als
je het zelf maakt. We spreken af van 18u30 tot 20u30 aan malpertuus.

zaterdag 20 december
Kerstvakantie-inzet-spel
We luiden de kerstvakantie in met een geweldig spel vol spektakel, gekakel en
parabel. Wees welgekomen van half 2 tot half 5 aan Malpertuus

zaterdag 27 december

Geen vergadering
Met al dat gefeest is het vandaag geen vergadering. We wensen iedereen vrolijke
kerstfeesten!
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D E WIJSHEID VAN DE VOS :
P AALSTEEK
De paalsteek is een knoop die gebruikt wordt om een niet schuivende lus in een touw te maken.
Om de knoop te leggen is er een verhaaltje: "De boom (stuk touw waarmee je de knoop niet maakt) staat achter
het konijnenhol van konijn Piet in een donkere bos. Het konijn (het uiteinde van het touw) komt uit zijn hol, loopt
achter de boom en ziet plotseling de jager. Bevend van schrik huppelt hij verder om de boom en duikt terug in zijn
veilig holletje. Nog steeds niet bekomen van de schrik, doet hij zijn behoefte in het hol, waardoor de boom begint
te groeien (en je de paalsteek kan aantrekken).
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Deze maand:
Ruben Gevaerts
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Seks & Body

Liefste Joepie,
Ik ben een meisje van 15 jaar en heb sinds vorig jaar een
lief van bij ons op ’t school. Wij twee zijn echt zo fo evah!
Nu zit ik toch met een probleempje: vorige week, toen ik
naar het toilet ging, kwam Sjenaaja van bij ons in de klas
samen met Tobias uit hetzelfde wc hokje. Hun haar allebei
helemaal in de war en Tobias had lippenstift over heel zijn
gezicht. Ik ben toen wenend buiten gelopen. Wat kan ik
doen? Joepie, help mij alsjeblieft! -monogaampjeHoi monogaampje!
Allereerst vinden we het zeer jammer dat je dit hebt moeten doorstaan. We zijn er hier bij Joepie zeker van dat
Tobias diep van binnen een goede jongen is. Op jullie
leeftijd is het zeer moeilijk om onmiddelijk de juiste te
vinden. Dit lukt ook niemand van de eerste keer. Het is
sterk aan te raden om met verschillende soorten te
experimenteren en vooral veel te oefenen. Binnen enkele
jaren zal Tobias ongetwijfeld de ideale kleur voor zijn
lippen gevonden hebben en zal hij ook niet meer te ver
rond zijn lippen of tanden kleuren. Als die moment
eindelijk aangebroken is, zal je je dus niet meer moeten
schamen om met hem over het straat te lopen.
Hebben jullie zelf nog vragen, gênante foto’s of roddels?
Stuur het dan zeker door naar joepiegivereditie@gmail.com!!

Op familie-weekend
met de scouts

De Joepie-kalender
Zaterdag 6 december:
Jullie staan allemaal in zijn grote boek, maar
braaf zijn, da’s andere koek. Dus zet alvast flink
jullie schoen en wees zo braaf als een kapoen!
Want we beginnen terug aan de onderkant, om
half 2 aan nieuwland!
Zaterdag 13 december :
Wegens examens een beetjes stress? Wees
gerust, hier ben je aan het juiste adres.
Inderdaad, je hoeft hier niet te blokken. Want
wij gaan een potje gokken. Van rijke stinkerd
tot straathond, het kan zaterdagavond om 19u
terstond en we hebben om 22u afgerond!
Zaterdag 20 december:
Nee geen vergissing, maar een radicale
beslissing. Een spel zonder leiding, ook voor
ons een heuse bevrijding. Wij zijn er niet,
hopelijk jullie wel! Salu met de kost en tot snel!
Da’s zeker intressant om half 2 aan nieuwland!
Zaterdag 27 december:
Een boompje, een pakje en een stal, Wij eindigen het jaar met een knal. Neem een pakje mee
voor jongen of meisje. Zoek het niet te duur,
hou het op een prijsje! We verwachten jullie
allemaal, om 20 uur stipt in ons lokaal en om
23 uur is het einde verhaal.

Vorige maand was het het jaarlijkse Familieweekend
waarvan onze scouts steeds weer opnieuw de dupe van
is. 10-tallen leden en leiding laten van zich
afweten. We verzamelden enkele reacties.

Emma Meeus: “Ja da was echt kei mega vet cool we hebben

Schaap: “Da’s elk jaar hetzelfde, ene pot nat hier op de scouts.

Verelst: “ Ik wou da’k ook familie was, dan moest ik al 1 week

En dan alsof ze ni genoeg familie hier hebben zitten, gaan ze
ok nog de vriendinnekes meepakke! (Lees: Mieke)”

Pelle: “Ja seg manne sorry eh...”

echt kei leuke dingen gedaan en en over kei interessante dingen
gepraat en heel mijn familie is zo lief en leuk en Loes was er bij
waarvoor ik kei blij was want da’s echt mijn beste vriendin en
alleen jammer da den Dylan er bij was. En ik heb blokskes”
minder met Givers spelen.”

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

