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Klikspaan Januari 2019
Beste leden, ouders, groep x-ers en sympathisanten,
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Nu de feestdagen weeral gedaan zijn hopen we dat iedereen in gezellige
omstandigheden 2018 heeft kunnen afsluiten en met volle moed, een
goede gezondheid en vele goede voornemens begonnen is aan het
nieuwe jaar 2019. Laten we dan ook beginnen met in naam van de
leidingsploeg van Reynaert-Adinda iedereen een warm en succesvol jaar
toe te wensen!
Naar goede gewoonte is het ook in januari de tijd voor een
schaatsvoormiddag met heel de groep. Deze vindt plaats op zondag 6
januari van 9u30u tot 12u00 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 anders kan je niet mee schaatsen!
Op onze oproep van vorig jaar naar de zoektocht naar nieuwe leiding zijn
enkele reacties gekomen waaronder van Fran en Max. Ze hebben in
2018 bij elke tak een maand doorgebracht en mochten nu een keuze
maken. Fran wordt jong-giverleiding en Max wouterleiding. Wij wensen
hen alvast heel veel succes en heeeel veel plezier!
Een stevige scoutshand
Jullie groepsleiding, Lore, Jari, Beyens en Glenn
Ps: Doordat de bijlage in de mail van de wouterleiding niet is gelukt
staan hun kerstkaartjes hieronder.😉 (Deze wensen tellen natuurlijk ook
voor de rest van onze leden)

Kapoena Matata reist door de tijd
VIKINGEN EN NOORMANNEN
Zondag 6 januari

9:30 – 12:00 aan den Bloso!!

Eindelijk! Vandaag gaan we weer met z’n allen schaatsen! We verwachten
jullie om 9:30 u aan den Bloso in Herentals! Om 12:00 u zijn jullie weer klaar
om naar huis te vertrekken. Vergeet geen GEPASTE €4 mee te nemen als je
eigen schaatsen hebt of €6 als je schaatsen wilt huren. Handschoenen zijn
verplicht, dus vergeet die ook zeker niet mee te nemen. Wij hebben er al
heel veel zin in!

Zaterdag

12 januari

Helaas hebben we vandaag geen vergadering. Jullie leiding is heel hard aan het
blokken. ☹

Vrijdag 18 januari 18:30

– 20:30 aan Malpertuus

We missen jullie zo hard dat we vandaag gezellig samen een film gaan kijken! Neem
allemaal een gezellig dekentje mee. Wij zullen een lekkere verrassing voorzien voor
jullie 😉 We verwachten jullie van 18u30 tot 20u30 aan Malpertuus! Wij hebben er
al veel zin in!

Zaterdag

26 januari 13:30 – 16:30 aan Malpertuus

Het vikingschip is aangemeerd aan Malpertuus. Vandaag moeten jullie jezelf
bewijzen en laten zien dat jij de titel van vikingkoning waard bent. Kom allen naar
het scoutslokaal in je beste vikingkostuum. Degene die vandaag wint, wint 10.000
kusjes van de Megin. Doe dus zeker jullie best!

Groetjes van jullie favoriete leiding!!!

Anke

Loes Megin Lieselotte

6 januari
Vandaag is het weer onze jaarlijkse groepsactiviteit met heel de scouts.
Joepie we gaan schaatsen! We spreken af om 09:30u vanboven bij de inkom
van den Bloso. Om 12u mag je hier weer je zoon/ dochter komen afhalen.
Kleed je warm aan, want waar ijs is, is het koud.
NIET TE VERGETEN!!:
- handschoenen (anders mag je niet mee op de schaatsbaan)
- dikke sokken
- centjes gepast! meenemen
(voor prijstarieven, zie woordje groepsleiding, begin klikspaan)

12 januari
Vandaag organiseren we de enige echte pyjama- PARTY in ons
nieuw lokaal!!! Doe allemaal zeker jullie warme pyjama/ onesie
aan. Jullie mogen een film meenemen, maar vergeet jullie naam er
niet in te zetten. Snackjes en drankjes voorzien wij. De deuren
van het feestje gaan open om 18:30u en sluiten weer om 21u.

19 januari
De leiding is volop aan het studeren voor hun examens.
Deze week jammer genoeg geen vergadering, maar niet getreurd,
volgende week zijn we weer van de partij!
Allemaal duimen voor ons! We gaan het nodig hebben!

26 januari
Allemaal komen, want je kan weer een film- ticket winnen. Jaja, jullie konden
het al raden. Het thema van deze maand is Bumba! HA GRAPJE, degenen
dat dit echt geloofden moet ik teleurstellen. Het is Harry Protter 😉 jullie
worden verwacht van half twee tot half vijf aan het scoutslokaal.

Jong givers
Zondag 6 januari - 9u30 tot 12u00
Zoals elke eerste vergadering gaan we met z’n allen
schaatsen! We verwachten jullie om 9u30 aan de
ingang van sportcentrum BLOSO. Vergeet niet om
gepast geld mee te brengen:
- Ik heb zelf schaatsen: €4
- Ik wil schaatsen huren: €6
Zaterdag 12 januari – 13u30 tot 16u30
Bahh, techniekvergaderingen zijn saai. Zullen we
daarom eens jullie survivalskills bekijken in plaats
van altijd maar te sjorren? Kom je skills maar eens
showen aan malpertuus!

Zaterdag 19 januari – 19u30 tot 21u00
Smokkelspel, blaaspijpen, sluipspel, …. Allemaal
leuk, niet waar? Daarom spelen we vandaag alles
te samen in een groot spel! Iedereen welkom aan
malpertuus. Vergeet je zeker niet warm aan te
kleden.

Zaterdag 26 januari – 13u30 tot 16u30
Na al die feestdagen hebben we nog niet genoeg
gegeten. Daarom doen we een ‘kook’ vergadering.
We verwachten jullie om 13u30 in ons restaurant
malpertuus.

*OPGEPAST! We hebben in een
vorige klikspaan de kampdatum
al eens gezet, maar wegens
omstandigheden kan deze nog
gewijzigd worden.

Lore – Robbe – Wesley - Inne

Contactgegevens 2017-2018
Kapoenen
Megin Anthonis
+32 497 55 35 79
megin.anthonis0303@gmail.com

Lieselotte Jacobs
+32 499 74 32 47
lieselotte96@hotmail.com

Loes Heylen
+32479 12 52 42
loes.heylen1999@hotmail.com

Anke Driesen
+32 471 64 00 59
anke.driesen@live.be
Wouters
Jari Loockx
+32 476 08 78 09
Jariloockx1@hotmail.com
Jarne Croonen
+32 471 43 65 16
jarne.croonen@5de12de.be
Jonggivers
Lore Malcorps
0485/25 34 44
lore.malcorps@hotmail.com
Inne Janssens
+32476036226
Janssensinneke@msn.com

Kaat Malcorps
+32 498 02 80 50
kaat.malcorps@telenet.be

Sara Driesen
0491/37 38 81
sara.driesen@live.be

Emma Meeus
+32 471 85 67 69
meeus.emma@hotmail.com

Max Basstanie
+32474875957
maxbasstanie2000@gmail.com

Robbe Malcorps
+32 492 86 80 36
robbemalcorps@gmail.com

Jordy Jacobs
0476/28 91 56
jorre_jacobs@hotmail.com

Fran Schellekens

Givers
Glenn Segers
+32 471 58 06 27
glennsegers1998@gmail.com

Winde Serwy
+32 479 55 30 11
windeserwy@hotmail.com

Sven Mols
+32 477 99 68 95
sven.mols@hotmail.com

Jins
Eileen Van Gils
+32 486 46 07 23
eileenvangils96@gmail.com

Aline Gevaerts
+32 471 31 10 12
alineherentals@hotmail.com

Jonas Beyens
0493/56 09 35
jonas.beyens@telenet.be

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

Jonas Beyens
0493/56 09 35
jonas.beyens@telenet.be

Glenn Segers
+32 471 58 06 27
glennsegers1998@gmail.com

Jari Loockx
0476/08 78 09
Jariloockx1@hotmail.com

