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Voorwoord
Woordje groepsleiding oktober

JUNI 2013

Beste leden, ouders, groep-xers en sympathisanten,

Voorwoord:
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zaterdagnamiddag 08/06 en starten omstreeks 13u30 aan Malpertuus. Om
Kerstmarkt trekt ongeziene aantallen.
jaar talloze activiteiten waar u in latere klikspanen nog meer over zult kunnen
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 Groepskas van €29500 naar €59000.
Vorige maand op 11mei was het weer zover. Voor ondertussen de 4 maal
al op rij vond onze groteske Reynaert Adinda wafelverkoop plaatst en bijna
Zo, nu u weer op de hoogte bent van onze plannen deze maand, wensen wij u en uw kroost een
alle Herentalsenaars zullen hiervan geweten hebben. Van de regio
Natuurlijk hadden wij van de afgelopen drie jaar niet zo’n
geweldige maand oktober toe, en tot snel op één van onze activiteiten!
Krakkelaarsveld (gelegen tussen industrieterrein Wolfstee en het
succes kunnen maken als we niet hadden kunnen
Albertkanaal) tot aan de Meivuurstraat (laatste zijstraat van de Poederleese
rekenen op de vrijwillige steun, medewerking en
Een isstevige
weg)
er geenscoutshand,
enkele deur veilig geweest voor onze scouteske verkopers.
enthousiaste
inzet
van
onze
medeleiding,
Ondanks
het regenachtige weer
zijn onze
leden
enen
medeleiding
Jullie groepsleidingsploeg
Sven,
Jordy,
Pelle
Marie er toch in
materiaalmeesters, Groep X– ers en natuurlijk ook van
geslaagd om ongeveer 780 van de 800 dozen wafels te verkopen. Waarmee
het oudercomité. Zonder hen hadden bovenstaande
we het aantal van vorig jaar minstens hebben geëvenaard. De rest van de
realisaties verre van uitgebleven. Een DANKJEWEL is hier
dozen waren jammer genoeg te nat geworden of zijn opgesmuld door de
dus meer dan terecht op zijn plaats!!
ijverige verkopers. Deze verdienden zeker enkele wafeltjes voor hun inzet
durende de ganse toch. We hopen dat iedereen ondertussen genoten heeft
van onze vanille en/of chocolade wafelsensatie en bieden u er volgend jaar
graag terug aan. Alvast bedankt voor uw sponsoring! Tot slot willen we ook
KALENDER JUNI
de kookploeg van Groep X nog bedanken die wederom hebben gezorgd
voor een lekker middagmaal! We hopen dat ook bij onze jonggivers, givers
Vrijdag 07/06: BT GROEP X
en jins de chili con carne heeft gesmaakt. Het was weer lekker gedaan!
Zaterdag 08/06: GROEPSSPELEN-DAG
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Vrijdag 21/06: PARCKROCK

Kapoenen
klikspaan oktober
Zaterdag 3 oktober (13:30) Geen vergadering
Hallooooo kapoentjes! Vandaag is er geen
vergadering. Dit komt omdat we met alle leiding op
planningsweekend zijn.
.

Zaterdag 10 oktober (13:30)
Dag dag dag dag! Vandaag gaan we geheime
daden verrichten. Zorg ervoor dat je goede
schoenen aan hebt want dit kan nogal
spannend worden!

Zaterdag 17 oktober (13:30)
heyhoy matroosjes! Vandaag gaan we een groot spel
spelen dat te maken heeft met bo . . . en bo . . . . !
rararaa wat voor spel zou het kunnen zijn!?

Zaterdag 24 oktober (13:30)
Bonjour mes belles amies! Vandaag gaan we knikkerbanen maken! Je mag hiervoor je
eigen knikkers meenemen. Voor je dit meeneemt moet je goed weten dat je deze altijd
kan kwijtspelen in het zand.

Zaterdag 31 oktober (13:30)
Beste kapoenen vandaag is er een moord gebeurt.
De politie is volop bezig met de moordenaar en het
moordwapen te zoeken. Ook weten we niet waar de
moord juist plaats vond. Laten we vandaag deze
mensen helpen om de waarheid te weten te komen!

Groetjes van jullie
liefste leiding!

Beyens, Lieselotte, Zwein en Charlotte

Zaterdag 3 oktober 2015
Ai ai ai, spijtig genoeg begint de maand
oktober al heel somber. Het is vandaag
namelijk geen vergadering omdat jullie
topleiding op planningsweekend vertrekken.
Maar droog de tranen, volgende week staan
we weer paraat!!

Zaterdag 10 oktober 2015
Hebben jullie allemaal zin om nog eens
goed te ravotten in het bos? Sta dan
klaar om met megazalige wouters het
woudspel te spelen!!
Afspraak van 13 u 30 tot 16 u 30 aan
Malpertuus

Zaterdag 17 oktober 2015
Beste wouters, vandaag gaan we jullie
hersencapaciteiten testen via een freitquiz!!
Afspraak van 13 u 30 tot 16 u 30 aan
Malpertuus

Zaterdag 24 oktober 2015
Vandaag spelen we het grote herfstspel!
Maak jullie klaar voor dit bangelijke
spel dat menig zal verbazen!!
Afspraak van 13 u 30 tot 16 u 30 aan
Malpertuus
Tip: De wouter die het best verkleed is
als een herfstblad krijgt extra punten!
Zaterdag 31 oktober 2015
Beste wouters, trek jullie griezeligste
kleren en maskers aan voor een
angstaanjagende halloweentocht!!!
Afspraak van 18 u tot 20 u aan
Malpertuus

WIST JE DAT…….
-

Een kakkerlak dagen kan overleven zonder hoofd?

-

-

Eileen een pruik draagt?

Sommige sterren die wij zien allang niet meer

-

Lore op Zweinstein heeft gestudeerd?

bestaan?
-

Vennila niet kan lezen?

De oudste boom ter wereld meer dan 4500 jaar oud
is?
-

-

Aline geen tenen heeft?

Heet water sneller bevriest dan koud water?

De redactie:

Jong-givers
3 oktober:
Dit weekend is er geen
vergadering. :’( Je gaat de
leiding
een
weekend
moeten missen want die
zijn op planningsweekend.
We houden jullie natuurlijk
niet
tegen
om
met
iedereen een spel te gaan
ie
spelen aan het lokaal.

17 oktober 13:30-16:30
10 oktober 13:30-16:30
We gaan deze week het
mega
grote
bosspel
spelen. Wil je weten wat
dit inhoud kom dan zeker
naar het lokaal en zorg
dat
je
goed
bent
uitgeslapen
zodat
je
zeker
ze
kunt winnen.

De bouw van ons nieuw
lokaal word aangevallen
door piraten. Kunnen jullie
als
een
echt
team
samenwerken en ervoor
zorgen dat de piraten
schepen gaan zinken. Of
gaan de piraten jullie
ga
schepen laten zinken.
Kom dit vandaag te weten
aan het lokaal.

24 oktober 13:30-16:30
Vandaag gaan we het
stad in. Kom dus niet naar
het lokaal maar naar de
LAKENHAL. We spelen
dus een stadspel. Maar
niet
zomaar
een
stadsspel. Ken jij onze
stad goed genoeg om dit
te kunnen winnen. Kom
het vandaag te weten.

31 oktober 19:00-21:00
BOE BOE BOE. Het is
Halloween
en
geen
beterspel te spelen dan
het halloweenspel zorg
dat al je angsten thuis
blijven want dit is het
engste spel van het jaar.

De Leiding:

Rik Fredje Stef Robbe Marie Noor

3 oktober 2015
“De leiding is op weekend om het jaar te plannen. Daarom TOURNEE GENERAL! ahja, da’s goeiekoop nu eh! Seg
Pascalleke, waar is mijne dagschotel?”
10 oktober 2015
“Ze hebben weer geld nodig, maar van de PDG van Boma
Vleesindustrie zal’t ni komen, mijn gedacht! Ga maar op
een ander schooien en vergeet die sponsorbrief ni!
En hopelijk is de Affiche ook al af...”
17 oktober 2015
“Seg, ik wil me daar nu ni me moeien eh, maar hebde
gelle al genoeg geld? Ik denk dat ge best noggis rond ga
horen in Hertals! Ik zal me ons neroke afkomen rond
half 2!”
24 oktober 2015
“Pascale, GENOEG! Ik zeg altijd dat ge ni te veel moogt
werken. Vandaar da ge vandaag nog eens ne keer moogt
ontspannen. Spreken we af om half 2?”

31 oktober 2015
“Ja dan moet ik hier weeral de seut gaan uithangen.
Er moet dringend affiches opgeplakt worden.
Misschien kunnen we daar een spelleke van maken?”

Contactgegevens 2015-2016

Kapoenen

Stijn Anthonis			Jonas Beyens			Lieselotte Jacobs
0478/33 96 63			
0493/56 09 35			
0499/74 32 47
/					jonas.beyens@telenet.be		lieselotte96@hotmail.com
Charlotte Rahier
0471 39 11 10
charlotte@rahier.be

Wouters

Eileen Van Gils			
0486/46 07 23 			
Eileenvangils96@gmail.com

Lore Malcorps			
0485/25 34 44 			
lore.malcorps@hotmail.com

Vennila Lathouwers
0470/80 63 24

Noor Witvrouwen			
0498/70 62 25			
nonootjee@hotmail.be		

Rik Moons
0471/31 33 94
Rikmoons1@hotmail.com

vennila_lathouwers@hotmail.com

Aline Gevaerts
0475/63 37 81
alineherentals@hotmail.com

Jonggivers

Marie Van Ackerbroeck		
0476/27 08 05			
Marievanackerbroeck@hotmail.com

Seppe Raeymaekers		
Stef Van Leemput			
Robbe Malcorps
0474/81 78 47			
0484/94 44 56			
0492/86 80 36			
seppenorton@hotmail.com		vanleemputs@gmail.com		/

Givers														
Dylan Canters			
Mieke Van Gorp			
Sven Mols
0494/81 28 65			0475/619533				0477/99 68 95
dylancanters@hotmail.com
mieke.vangorp@hotmail.com
Sven.mols@hotmail.com

Jins

Dries Verelst				Jordy Jacobs				Sam Meulemans
0477/44 35 92			
0476/28 91 56			
0479/78 67 18
Dries.Verelst93@gmail.com
jorre_jacobs@hotmail.com		
sam.meulemans@hotmail.com

Groepsleiding

Sven Mols				Marie Van Ackerbroeck		Jordy Jacobs
0477/99 68 95			
0476/27 08 05			
0476/28 91 56
Sven.mols@hotmail.com		
Marievanackerbroeck@hotmail.com
jorre_jacobs@hotmail.com
Pelle Verhestraeten
0472/ 08 40 22

pelle_verhestraeten@hotmail.com

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

