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

KLIKSPAAN
JANUARI 2015
Voorwoord:
Beste ouders, vrienden en Groep-Xers.
Mocht de kater al verwerkt zijn, dan zijn
zeker de extra kilo’s van de feestdagen nog
niet terug weggesport. We hopen dat
iedereen in gezellige omstandigheden 2014
heeft kunnen afsluiten en met volle moed,
een goede gezondheid en vele goede
voornemens begonnen is aan het nieuwe
jaar 2015. Laten we dan ook beginnen met
in naam van de leidingsploeg van ReynaertAdinda iedereen een warm en succesvol
jaar toe te wensen!
We kunnen terugblikken op een succesvol
jaar betreffende de vooruitgang in het
kader van de bouw van een nieuw lokaal
voor onze scoutsgroep. We willen bij deze alle personen (o.a. het oudercomité) die hebben meegewerkt aan
dit compromis met de Kerkfabriek nog eens van harte bedanken voor hun bijdrage. Hopelijk kunnen we zo
snel mogelijk beginnen met de eigenlijke werkzaamheden.
Ondertussen zijn de dagen weer aan het lengen en volgens de weerspreuk zou dan ook de winter beginnen te
strengen. Na het winterloze jaar 2014, zou een beetje kou in 2015 zeker geen kwaad kunnen, al was het maar
omdat een echte scout niet bang is van wat sneeuw of ijs. Naar goede gewoonte is het dan ook in januari tijd
voor een schaatsvoormiddag met heel de groep. Deze vindt plaats op zondag 11 januari van 9u45u tot 12u15
aan de het BLOSO sportcentrum te Herentals. Voor verdere informatie verwijzen we graag naar de klikspanen
per tak, maar mogen we hier zeker wijzen op het feit dat we graag gepast geld vragen en oproepen om zeker
geen handschoenen/wanten te vergeten!
Tot slot vragen wij nog aandacht voor de BT van de materiaalmeesters die deze maand georganiseerd wordt.
Deze zal uitzonderlijk doorgaan op de tweede vrijdagavond 09-01 van de maand om iedereen de kans te
geven wat terug op zijn positieve te komen na de eindejaarsfeesten. Wij hopen ook nu op een massale
opkomst aangezien de materiaalmeesters met dit geld extra werkgerief kunnen aanschaffen voor het nieuwe
lokaal. Iedereen is bij deze dus van harte uitgenodigd om gezellig iets te komen drinken! Verder staan er
traditiegetrouw nog enkele niet-opgehaalde flessen wijn en cava van de wijnverkoop te wachten op hun
eigenaar. Gelieve deze zo snel mogelijk te komen oppikken na een vergadering of een seintje te geven aan de
groepsleiding voor een andere regeling. We willen iedereen bedanken voor het massaal steunen van deze
actie alsook voor de massale opkomst aan ons kraampje op de Kerstmarkt. Het was gezellig!!
We wensen u en uw kroost een zeer scouteske maand
januari en een spetterend 2015 toe!
Een stevige scoutshand,
Jullie groepsleidingploeg Sam, Dylan, Schaap en Stijn

KALENDER
-

Vrijdag 09/01: BT Materiaalmeesters
@ lokalen Nieuwland om 20u00

-

Zondag 11/01: Schaatsen @ BLOSO
van 09u45 tot 12u15

-

Zondag 22/02: Spaghettidag in de
Voorzienigheid

Zaterdag 3 januari: 13u 30 – 16u 30 Malpertuus
Driekoningen …. Driekoningen… geef mij een nieuwe hoed…. Vandaag gaan we
driekoningen zingen. We zijn misschien wel een beetje vroeg ( driekoningen is normaal op
6 December) maarja. Scouts valt nu eenmaal niet op een maandag. Kom verkleed als
koning naar malpetuus. Het geld dat we bijeen zingen wordt gebruikt om een leuke
activiteit mee te organiseren.

Zondag 11 januari: 9u 45 – 12u 15

Schaatsbaan Herentals

Het is weer zover beste wouters. Naar jaarlijkse gewoonte gaan we in Januari
met heel de scouts. Opgelet: dit is niet op zaterdag maar op zondag.
Wat breng je mee? Wel, als je schaatsen hebt breng je je schaatsen mee en 2
euro 70.Heb je geen schaatsen? Dan neem je 4 euro 40 mee.
Neem zeker en vast gepast geld mee.
Zaterdag 17 januari: 18u 30 – 20u 30

Malpertuus

Jongens en meisje, dames en heren, appelen en peren. Gaat u rustig zitten. We gaan de
quiz beginnen. Zorg er maar voor dat jullie algemene, minder algemene en scoutskennis
op scherp staat.

Zaterdag 24 januari: 13u 30 – 16u 30

Malpertuus

Vandaag spelen we het ladderspel. Kom de andere wouters uitdagen en probeer op
de hoogste trede te geraken. Maar opgelet dat je niet naar onder tuimelt.

Zaterdag 31 januari: 18u – 20u 30

Malpertuus

Er is recent een vreemd natuurverschijnsel waargenomen rond Malpertuus. ’s Avonds
wanneer het donker is worden verschillende lichtjes waargenomen die wel een pad lijken te
vormen. De leiding heeft wat opzoekwerk verricht en kwam tot de conclusie dat het
dwaallichtjes zijn. Ze leiden tot een oplossing van een mysterie.
Kom jij het dwaallichtjesmysterie ontrafelen?

Jawel beste wouters. Jullie leiding waren ook ooit jong. Daar zijn natuurlijk
ook foto’s van. Deze zien er vaak best grappig uit. Kan jij de leiding
herkennen?
Zoek De Jokke en den Benny. Hier waren ze
jonggiver

Wist je dat?
-

Het kamp doorgaat van 5 tot en
met 11 Juli?
4 van de 7 leiding pas in Januari
examen heeft, en ze dus in de
kerstvakantie moet leren?
De Jokke en Lore al het langst bij
onze scouts zitten?

Hier zien we 3 wouterleiding

Groetjes van de wouterleiding

Noor

Wesley

Lore

Benny

Inne

Rik

Jokke

zaterdag 3 januari

filmavond
Wil je rustig naar een goeje film kijken? Dan blijf je beter thuis, want rustig zijn
de jonggivers nooit. Kom mee kijken van 19u tot 21u aan Malpertuus!

Zondag 11 januari

Schaatsen
We gaan met de hele groep naar de schaatsbaan! We verzamelen zondag om
9u45 al aan de ingang van den bloso om 12u15 zal het gedaan zijn. Dit kost 4,4
euro, of slechts 2,7 euro als je eigen schaatsen meebrengt.

zaterdag 17 januari

Sluipspel
Wie kan er zich verstoppen als een kameleon, beweegt snachts door het bos als
een panter en heeft het geduld van een luiaard?
We testen je ninja-sniper skills van 19u tot 21u aan Malpertuus.
(Camouflagekleren zij niet verboden)

zaterdag 24 januari

wintervergadering
We gaan vandaag in de sneeuw spelen! Al is het 15 graden, gesleed zal er
worden. Daar kan Frank de boosere een puntje aan zuigen. Van half 2 tot half 5
aan malpertuus.

zaterdag 31 januari

säkert komma, det kommer att bli kul
Dat is zweeds voor: "kom dat zien!". Waarom zweeds? Omdat we vandaag het
Finlandspel spelen natuurlijk! Säkert komma!!
Van half 2 tot half 5 aan Malpertuus.

Zomerkamp 2015
Het jonggiverkamp zal doorgaan van woensdag 1 tot zaterdag 11 Juli. We vertrekken met de trein, aan het eindje
kan je met de auto worden opgehaald. Het kamp gaat door in de buurt van Manhay in hartje ardennen, we geven
al een tipje van het terrein:

D E WIJSHEID VAN DE VOS :
MASTWORP
Een mastworp wordt gebruikt om een touw aan een balk (of mast) vast te maken. Hij wordt ook gebruikt aan het
einde van een sjorring.

Sla het touw eenmaal om de paal heen en kruis over het staande deel van het touw. Sla het touw nog eens, in
dezelfde richting, om de sjorpaal heen en zorg er voor dat je langs de andere zijde van het staande deel achter de
paal uit komt. Het staande deel zit nu ‘ingesloten,’ tussen twee touwen. Steek het touweinde onder het enkele
touw door en trek de mastworp aan.

Hot or not

Deze maand:
Winde Serwy

Wesley scheert zich een
jaar niet.
De verwachtingen liggen
hoog!

Stijn vertelt over de beginjaren
als model:

“Zo begon mijn carrière...”

“Ik wou meedoen aan
‘The Block’ maar kreeg
een rol in ‘de schonen
hoek’, de reclame van
Dash.”
- Elia Hermans

Seks & Body

Liefste Joepie,
Ik ben een jongen van 16 jaar en heb met mijn lief afgesproken dat we binnenkort onze eerste keer seks zullen
hebben. Het enige probleem is dat ze het veilig wil doen
en ik durf geen condooms kopen. Hoe pak ik dit het best
aan?
-Condoompje

Hoi Condoompje,
Een condoom is lang niet de enige oplossing om veilig
te vrijen. Zo kan je ook een schapendarm of vissenhuid
gebruiken zoals ze in de middeleeuwen deden.
Ook voor vrouwen zijn er alternatieven die goedkoop zijn
en waarvoor je je niet hoeft te schamen. Zo gebruikten
de oude egyptenaren gemalen granaatappelzaden die ze
dan in hun va-jay-jay inbrachten. Deze zaden bevatten het
plantaardig hormoon oestrogeen, dat de eisprong inderdaad voorkwam.
Veel liefs, Joepie
Hebben jullie zelf nog vragen, gênante foto’s of roddels?
Stuur het dan zeker door naar joepiegivereditie@gmail.com!!

*Zucht* H
et gaat we
er
over scha
pen hierb
oven
ze.
De maand van de leiding

De Joepie-kalender
Zaterdag 3 januari:
Wordt het Bambi, Team America of de laatste van
Harry Potter? De overstijgende trap
van vlot blijft nog steeds ‘vlotter’.
We zien jullie om 20 uur aan het lokaal!
Zondag 11 januari :
Koude tenen, een serieuze kap vlak boven
iemand zijn oog en constant op uw gat gaan…
Schaatsen, jawel! Breng alsjeblieft gepast geld mee. De
prijzen zijn €4,40 en €2,70 als je
eigen schaatsen hebt. We zien jullie allemaal om 9u45
aan den Bloso. Om 12u15 mag je
naar huis gaan om je blauwe plekken te
verzorgen.
Zaterdag 17 januari:
Plons, plons, plons. Neen we gaan geen hele vergadering met z’n allen op het wc zitten.
We gaan zwemmen!! Om 17 uur worden jullie verwacht aan het lokaal. Stuur voor 12 januari een mailtje naar dries.haeseldonckx93@gmail.com indien je
mee wil gaan. De prijs is 12,50 euro per persoon.
Zaterdag 24 januari:
Wat is het verschil tussen een drol en diarree?
Diarree kan je gorgelen! Vond je deze mop maar
niets? Dan moet je zeker naar de vergadering komen
tussen half 2 en half 5, we gaan namelijk iets totaal
anders doen!
Zaterdag 31 januari:
We beginnen met een patat en komen hopelijk terug
met een cruiseschip, een villa of depruik van Mega
Mindy. Het wordt ruilen geblazen! Om half 2 is
iedereen welkom aan het lokaal.
KAMP - KAMP -KAMP -KAMP -KAMP-KAMP
Dit jaar gaan we op kamp van11 tot 23 juli. Waar we
heen gaan blijft voorlopig nog een verrassing

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

