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Vzw scouts en gidsen Reynaert-Adinda 5e en 12e kempen presenteren:

Op zaterdag 23 april
Van 13.00u tot 18.00u
in zaal st. Antonius.(’t Paterszaaltje, ) Kapucijnenstraat 7 in Herentals

Openbare verkoop per opbod
Van verschillende loten huisraad, brocant, retro, vintage, 2de hands enz…
en aansluitend een verkoop per opbod van een
uitgelezen greep scouts-memorabilia.
Ten voordele van de bouw van onze lokalen
Daarvoor willen we beroep doen op jullie en jullie ouders, grootouders, nonkels en tantes, en iedereen die je kent,
Om allerlei dingen in te zamelen, die we dan per opbod kunnen verkopen.(Keukengerief, boeken, glaswerk, platen,
kleinmeubelen, schilderijtjes, speelgoed, beelden, klokken, munten, postzegels, werkgerief, cd’s, dvd’s, lp’s , servies,
…
Alles, voor zover het niet stuk is en nog bruikbaar, en niet te zwaar zullen we beginnen
te verzamelen vanaf zaterdag 20 februari.

Inzamelmomenten:

Tijdens de spaghettiedag,
Zaterdag 27 feb. Van 13 tot 14 uur aan malpertuus,
Zaterdag 2 april. Van 13 tot 14 uur aan malpertuus,
Bij Lies en Jacki, Lierseweg 79
(graag even bellen voor je iets binnenbrengt. 014/218.213)
Voor al uw vragen , (maar liefst over dit onderwerp):
Skinne: 0471/70.08.71

Campo: 0476/24.14.72

Lies: 0479/65.88.73

Jacki: 014/218.213

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste ouders, beste lid,
Dit jaar krijgt onze scouts de unieke kans om op uitwisseling te gaan bij de scouts van de zusterstad
van Herentals: Ijsselstein. Deze uitwisseling zal doorgaan van vrijdag 6 tot en met zondag 8 mei.
Omdat we zeker van deze gelegenheid gebruik willen maken, vervangen we het tweejaarlijks
groepsweekend (dat dit jaar zou doorgaan) door de uitwisseling. Dat wil zeggen dat elk lid van
Kapoen tot Jin de kans krijgt om mee te gaan.
Om er voor te kunnen zorgen dat het groepsweekend vlot zal verlopen, vragen wij voor 15 maart in
te schrijven als uw zoon of dochter wilt meegaan. Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar
sven.mols@hotmail.com met de naam, en de tak van uw lid.
De correcte prijs van het weekend kan pas meegedeeld worden als het aantal inschrijvingen bepaald
is. We verwachten dat het weekend tussen de €20 en €35 zal kosten. Dit bedrag zal voor vertrek op
het rekeningnummer van de scouts gestort moeten worden. Meer info hierover zal aan de
ingeschreven leden worden meegedeeld na 15 maart.
Omdat we naar Nederland gaan wordt er verwacht dat kinderen onder de 18 jaar een toestemming
krijgen van zijn of haar ouder voor dit buitenlands avontuur. Dit kan u makkelijk (meestal gratis)
aanvragen bij elk administratief centrum. Dit wordt best ten laatste een maand op voorhand gedaan,
omdat dit wel eens wat tijd in beslag kan nemen. Dit document wordt afgegeven voor vertrek!
(zonder voogdijbrief kan je niet mee!). Voor de inwoners van Herentals hebben we deze brief al
bijgevoegd.
Om al het papierwerk compleet te maken, vragen wij u ook de individuele steekaart in te vullen.
Hierop komt al uw informatie te staan en ook alle medische informatie van uw kind. Deze fiches
worden ook gebruikt voor het kamp dus dit is zeker niet verloren. De individuele steekkaart kan via
volgende link gevonden worden: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/publicatie/individuelesteekkaart
Indien gewenst kan u ook aan ons een individuele steekkaart vragen. Dan zorgen wij er voor dat u er
zo snel mogelijk één krijgt.
Eenmaal u uw kind heeft ingeschreven, zal het op 6 mei om 17u30 verwacht worden aan Malpertuus
met: een gepakte rugzak waar uw zoon en/of dochter het weekend mee kan rondkomen, de
reistoelating voor een minderjarig en bij voorkeur ook de individuele steekkaart. Vrijdagavond wordt
er s’ avonds nog pap aangeboden, maar zal er helaas geen eten meer worden voorzien. We
verwachten dat we rond 15u30 - 16u terug aankomen aan Malpertuus.
Wat doen we zoal tijdens het weekend? Wel, we spelen leuke spelletjes met alle takken onder
elkaar. Op zaterdagnamiddag organiseert de Ijsselsteinse scouts een spel voor ons. Dit spel spelen we
samen met de Ijsselsteinse leden. We tonen aan Nederland hoe cool onze scouts wel niet is!
Zaterdagavond spelen we nog een spel voor we pap eten en gaan slapen. Zondagmiddag is het
jammer genoeg alweer voorbij.

Kapoena Matata
Zaterdag 5 maart.

Schip Ahoy kapoentjes. Peter Pan hier! Ik heb slecht
nieuws; Kapitein Haak en ik zijn op zoek naar dezelfde schat
op Neverland. Ik heb jullie hulp dus nodig om de schat te
vinden. Komen jullie mij helpen?
Kom me helpen om 13:30 op Malpertuus

Zaterdag 12 maart
Vandaag gaan we een spelletje spelen om te zien wie de
sterkste, slimste of snelste kapoen is. Het wordt een

laddercompetitieee.
Alle kapoentjes zijn welkom om 13:30 op Malpertuus

Op 19 maart is er geen vergadering. Dit komt omdat we met
alle leiding op weekend zijn.

Zaterdag 26 maart
Wat denken jullie ervan om nog eens echte pleinspelletjes te
spelen zoals Dikke Berta, schipper mag ik overvaren? Tik tak
boem! Hoe meer kapoenen hoe meer vreugde, dus kom
allemaal meespelen met ons!
Van 13:30 aan Malpertuus

Extraaaaaaah
Vanaf deze maand gaan we ons elke keer een beetje
voorbereiden op het kamp. Elke maand gaat er een opdracht
te lezen zijn die jullie moeten uitvoeren. Deze maand moeten
jullie allemaal als piraten mee de schat komen zoeken van
Peter Pan. Tot dan!

Kapoena matata! Tot op de scouts!
Groetjes van jullie liefste scoutsleiders!!

Zaterdag 5 maart
13:30 tot 16:30 aan malpertuus
Vandaag spelen we nog eens een van onze favoriete spelletjes.
We spelen namelijk Stratego Extreme! Bereid je goed voor,
bedenk al enkele tacktieken. Alleen zo kan je team winnen.

Zaterdag 12 maart
13:30 tot 16:30 aan malpertuus
Ahoy piraatjes, het is tijd om te bewijzen wie de beste piraat is.
Laat je pirate-skills zien bij een spelletje zeeslag. YARR!

Zaterdag
19 maart
19
december:
17:00 – 18:30 aan malpertuus
Helaas is het vandaag geen vergadering. De leiding gaat zelf
op weekend. Jammer, tot volgende week.

Zaterdag 26 maart
13:30 tot 16:30 aan malpertuus
Joepie morgen is het Pasen! Daarom spelen we vandaag het
grote paasspel. Neem zeker aan mandje mee en doe maar
slechte kledij aan. We kunnen wel eens vuil worden.

Jonggivers
Zaterdag 5 maart:

Vorige week heeft een mol
van anonymous zich
voorgedaan als één van
jullie vriendjes. Hierbij heeft
hij een boodschap
achtergelaten waarin hij
duidelijk maakt dat als jullie
dui
niet snel reageren, jullie
leiding in gevaar komt. Wil jij
je leiding redden? Kom dan
van half 2 tot half 5 naar
Malpertuus voor een
spannende race tegen de
tijd.

Zaterdag 12 maart:

Na de vorige aanval van de
hackers gaan we ons
vandaag eens rustig
amuseren met een
supermegadeluxe
ontspanningsspel.
Benieuwd!? Wij al zeker
wel, van half 2 tot half 5
aan ons relaxatie-oord
Malpertuus.

Zaterdag 19 maart:

ALARM! De leiding is
ontvoerd en meegenomen
naar een voor iedereen
onbekende plek. Ons
komen zoeken heeft geen
zin zeggen de daders.
Daarom,
Da
vandaag dus
GEEN VERGADERING! Tot
volgende week!

Zaterdag 26 maart:

In de grote vakantie trekken
we weer voor enkele dagen
naar de exotische
Ardennen. Hier worden we
telkens op de proef gesteld
door de krachten van
moeder
mo
natuur. Zijn jullie
skills goed genoeg om te
overleven op kamp? Kom
het uittesten in ons
survival-spel van half 2 tot
half 5. Aan het survival
trainings kamp Malpertuus.

Fred Noor Marie Stef Robbe

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

