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Klikspaan februari 2019
Beste leden, ouders, groep x-ers en sympathisanten,
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De 2de maand van 2019 is weeral begonnen en beginnen de dagen terug
wat langer te worden. Ook heeft de leiding nu gedaan met hun examens
en kunnen we weer verder gaan met de vele activiteiten die gepland
staan.
Deze maand hebben we onze jaarlijkse spagettidag op 24 februari. Je
kan er onze overheerlijke spaghetti bolognaise, spaghetti carbonara of
onze vegetarische spaghetti komen eten aan zeer democratische prijzen
van 12-19 uur. Wel hebben we een nieuwe locatie moeten zoeken door
verbouwingen aan campus de vesten. Dit jaar zal het dus doorgaan in
zaal 'Komie Geire' in Olen. Bij onze overheerlijke verse spaghetti
kunnen jullie natuurlijk ook genieten van lekkere wijnen uitgekozen door
onze kenners.
Aangezien de onze leiding zelf de drie verschillende sauzen bereiden
met allemaal verse groenten en producten, en we toch maar 2 handen
per persoon hebben, is het hierdoor helaas op zaterdag 23 februari voor
geen enkele tak vergadering, want dan is de leiding druk in de weer met
mes en snijplank
Een stevige scoutshand
Jullie groepsleiding, Lore, Jari, Beyens en Glenn

Kapoena Matata reist door de tijd
Prinsen en Prinsessen
Zaterdag 2 Februari 13:

30 – 16:30 aan Malpertuus

Vandaag zijn jullie rovers die buit hebben gemaakt in de schatkamer van het kasteel.
Maar kunnen jullie de gestolen schatten ook voorbij de wachters smokkelen om zo veel
goudstukken te verdienen? We dagen jullie uit, kom allen van half 2 tot half 5.

Zaterdag 9 Februari

13:30 - 16:30

HELP!!! De prinses is ontvoerd en we hebben jullie hulp nodig om haar te bevrijden.
Kom om half 2 naar het lokaal, dan beginnen we samen aan onze zoektocht naar de
prinses.

Zaterdag 16 Februari 13:30 – 16:30 aan Malpertuus
Vandaag is het vergadering van half 2 tot half 5. We gaan om ter mooiste
knikkerbanen maken. Je mag zelf knikkers meebrengen maar hou er rekening mee je
deze kan kwijtraken. De leiding voorziet zelf ook genoeg knikkers, dus maak je geen
zorgen! 😉 dat

Zaterdag 23 Februari geen vergadering
Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering, want de leiding moet groentjes
kuisen en snijden voor in de spaghettisaus. Als je ons toch niet kan missen dit
weekend, kan je ons morgen vinden op de spaghettidag!

Zondag 24 Februari in Komie Geire, Olen
We hopen jullie allemaal te zien op de spaghettidag vandaag! Van 12 u tot 19
u in dienstencentrum Komie Geire in Olen. Wil je je leiding is goed komen
ambeteren terwijl ze moeten opdienen? Dan is dit nu je kans!

Groetjes van jullie favoriete leiding!!!

Anke

Megin

Loes Lieselotte

2 Februari
verrassingsspel!!! Wil je weten wat we gaan doen, dan
moet je komen 😉
Jullie zijn welkom van half twee aan het scoutslokaal
en mogen weer om half vijf naar huis.

9 Februari
Vandaag doen we wout(ers)loperkeuken. Haal jullie
kook- skills boven en ontdek de chef kok in jezelf.
Vandaag vallen er weer cinematickets te winnen! Komen
is dus de boodschap
Voor de verandering is het eens vergadering van 10:30u
tot 13:30u. We maken dus ons eigen middageten.

16 Februari
zodat jullie weten is het net Valentijn geweest.
Vandaag spreken we daarom met de jongens en de
meisjes van de Buecken en de gidsen af om de ware te
vinden 😉 kom allemaal van half 2 tot half 5 naar de
scouts.

24 Febrauri
Vandaag is het onze jaarlijkse spaghetti dag.
Het is vandaag dus GEEN vergadering aan de
scoutslokalen. Meer info vind je aan de voorkant van onze
klikspaan. Neem al je vriendjes, vriendinnetjes, mama’s,
papa’s, oma’s, opa’s,… mee en laat ze van onze heerlijke
spaghetti en carbonara proeven. Voor de vegetariërs onder
ons wordt er ook iets voorzien.
Van 12u tot 19u in zaal ‘Komie Geire’, Herentalseweg
1, 2250 Olen
Vergeet niet dat we van 8 tot 14 juli op kamp gaan. Meer info volgt nog.

Jong givers
Zaterdag 2 februari  13u30 tot 16u30
Er is er een jarig, hoera hoera! En we gaan
nog niet vertellen wie. Vandaag spelen we
hét grote verjaardagsspel. Allemaal
welkom aan malpertuus.

Zaterdag 9 februari  19u00 tot 20u30

Vandaag houden we het simpel:
LICHTJES, BALONNEN, KWARTET!

Zaterdag 16 februari  13u30 tot 16u30
Het is net Valentijn geweest. Cupido is nog
eventjes hier gebleven (we hebben hem gevangen)
Dus gaan we een valentijnspel spelen.
Iedereen is welkom aan malpertuus.

Zaterdag 23 februari  GEEN vergadering

De leiding moet groenten kuisen, spaghetti
koken en tafels klaarzetten voor de
spaghettidag. Kom morgen maar lekker
eten, we zien jullie daar!

Extra info
Dag ouders, vriendjes, kindjes en andere leiding die stiekem onze klikspaan lezen,
Wij willen alvast laten weten dat wij van 2/03 tot 3/03 op wintertrektocht gaan. Wat
houd dit in? Een dag en nacht in de Ardennen! Joepie, wij kijken er alvast naar uit.
Later deze maand krijgen jullie hier meer uitleg over.
Verder willen we toch even zeggen dat we onze kampdatum een dagje hebben
moeten verschuiven. Dit zal nu 15/07 tot 25/07 zijn. Deze zal niet meer veranderen.
Onze excuses voor de verwarring.
Nu we toch bezig zijn, Kunnen we ook nog snel even reclame maken voor onze
spaghettidag! Op zondag 24 februari kan je bij ons spaghetti komen eten. Dit zal
doorgaan in het dienstencentrum komiegeire in olen. (Herentalseweg 1, Olen)
Vriendelijke groetjes
De Leiding

Lore – Robbe – Wesley –
Inne - Fran

februari

2 Februari
12.30 tot 16.30
Malpertuus
We maken een
natuuroven en
gaan er lekker
eten in bakken.
Neem wat geld
mee om mee te
eten dat bedrag
zetten we nog
in de FB groep.
Geen vergadering op 9 februari, de leiding ligt in de zon te bakken tijdens het blokverlof!
16 Februari – 13.30
to 16.30
VALENTIJNVERGADE
RING aan
malpertuus. Neem
jullie romantische
avances al maar
mee want jullie gaan
op de versiertoer!
Woehoe!

22februari
Februari19
– 19
22
uurtot
tot2021 uur malpi –
All the sudden a wild benny appears, catch
him!eje tot 20

Klikspaan Februari
Zaterdag 2 februari van 13:30 tot 16:30

Freitquiz

Zaterdag 9 februari van 13:30 tot 16:30

Pien en Marie
maken spel xoxo

Zaterdag 16 februari van … tot …

Joepie
Centerparcs !

Zaterdag 23 februari van 13:30 tot 16:30

JIN IN TAK

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
0499/739022
franschellekens@hotmail.com

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

