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Beste leden, ouders, groep X-ers en sympathisanten

Wat een toffe zomer hebben we achter de rug! De allerkleinsten tot de
allergrootsten hebben volop kunnen genieten van zalige kampen, was het nu in de
Kempen, in de Ardennen of in Griekenland. Nieuwe vriendschappen gesmeed,
oude vriendschappen versterkt, nieuwe zotte avonturen om te vertellen aan het
thuisfront en nieuwe verhalen om nog jaren over te blijven lachen; Bijvoorbeeld voor
de eerste keer op kamp, de eerste keer op trektocht, de eerste totemisatie of voor
de eerste keer gekakt op den hudo ;) Ook de leiding heeft genoten en wil graag nog
eens alle leden bedanken voor de goede sfeer op alle kampen. We geven ook
graag nog een stevige scoutshand aan alle leden die hun totem of voortotem op
kamp hebben mogen halen: Nen dikke proficiat!
Na een maandje uitrusten, is het eindelijk terug tijd voor een nieuw scoutsjaar. En
bij een nieuw scoutsjaar hoort natuurlijk een hele bende jins die dit jaar leiding
worden. We stellen jullie graag onze kersverse aanwinsten voor: Kobe Serwy, Yentl
Serwy, Robbe de Bruyn a.k.a. Bobbie, Randger Wouters en Pien Malcorps.
Allemaal om ter enthousiast en klaar om er een geweldig jaar van te maken!
Benieuwd bij welke tak zij zullen terecht komen? Nog even geduld! 7 september
wordt de leidingsverdeling bekend gemaakt.
Dan willen we graag ook onszelf (de nieuwe groepsleiding) even voorstellen. Na 2
jaar hebben Jari, Lore, Glenn en Beyens genoeg gezwoegd en verdienen ze
vervanging. Wij (Sara, Emma, Loes en Jarne) zullen de taak zo goed mogelijk
proberen over te nemen. Voor alle vragen, opmerkingen en informatie kan je vanaf
nu dus bij ons terecht! De email adressen zijn te vinden op onze site 5de12de.be.
We zijn er helemaal klaar voor en hopen er 2 productieve, plezante jaren van te
maken.
Voila, alle formaliteiten achter de rug, dan vliegen we erin! En hoe... September
staat al volgepland met verschillende activiteiten, die we voor u even op een rijtje
hebben gezet:
•

6 september organiseren we onze eerste BT in ons gloednieuw lokaal.
Iedereen is welkom om ene (of meer) te komen drinken. Denk er wel zeker
aan dat ook de leiding een pintje zal nuttigen en dat het zeker niet de
bedoeling is dat de leiding verantwoordelijk is voor de leden die komen.

•

7 september gaat iedereen over. Wat betekent dit? Vuil worden en de
overstap maken naar een nieuw jaar, of voor sommigen zelfs een nieuwe
tak. Vandaag kom je ook te weten wie je nieuwe leiding wordt…
Spannennnnd!!

•

14 september is het tijd voor onze jaarlijkse Soundclash. Dit houdt in: Een
hele namiddag genieten van onze geselecteerde bandjes en daarna tot in
de vroege uurtjes feesten op de beats van DJ SNI. Meer info op het
evenement op facebook!
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•

15 september kunnen degene die nog energie over hebben stoofvlees met
frietjes en een heerlijk vers slaatje komen eten op onze Expo, in
aanwezigheid van een kleine kinderanimatie. Dit evenement is ook op
facebook te vinden!

Nodig gerust al je vrienden en familie uit voor Soundclash en Expo. Deze
evenementen zorgen elk jaar voor een groot deel van onze inkomsten, waar we
nog een heel jaar op kunnen teren om spelmateriaal te kopen, eens een prijs te
voorzien voor het winnende team, nieuwe tenten te kopen... Dus: Zeker komen en
neem iedereen mee! De inkom is helemaal gratis voor beiden evenementen.
Voila! Dat was onze eerste klikspaan van dit jaar. We kunnen nu al niet wachten
om al onze leden terug te zien op de laatste vergadering met hun oude leiding.
Een stevige scoutshand
Jullie groepsleiding: Emma, Jarne, Loes en Sara

Mopje van de maand
Wat je allemaal op de scouts niet leert:
Een agent hield me aan in de auto en zei: “Papieren”
Ik zei “Schaar, ik win!” en ik reed weer weg

EMMA

JARNE

LOES

SARA

Kapoena Matata reist door de tijd
HET NIEUWE SCOUTSJAAR
Zaterdag 31 augustus 13:30

- 16:30 aan Malpertuus

Vandaag is het de laatste vergadering met jullie allerliefste
leiding. We vinden het heel jammer dat we al afscheid
moeten nemen van jullie, maar we gaan afsluiten in stijl
vandaag. Het wordt fantastisch! Wij hebben er zin in.

Zaterdag 7 september 13:30

- 16:30 aan Malpertuus

Doe vandaag maar kleren aan die goed vuil mogen worden want
het is OVERGANG! Zijn jullie benieuwd wie jullie nieuwe leiding
gaat worden? Kom dan zeker om 13:30 naar Malpertuus!

Zaterdag 14 september 15:00 aan Malpertuus
Dit weekend is het zoals elk jaar weer Expo Weekend. Er zal jammer genoeg
geen vergadering zijn, want het is Soundclash vandaag. Iedereen is welkom
vanaf 15u en om 16u beginnen er bands te spelen t.e.m. 00u. Voor meer info
kunnen de mama en papa terecht op Facebook.

Zondag 15 november 12:00 – 19:00 aan Malpertuus
Vandaag zal de Expo zelf plaatsvinden, dit is een soort opendeurdag van
onze scouts. Vanaf 12u ’s middags kan je samen met familie en vrienden
lekker stoofvlees met frietjes komen eten. In de loop van de namiddag
kunnen jullie ook verschillende spelletjes spelen die de leiding voorzien
heeft.

Zaterdag 21 september 13:30 – 16:30 aan Malpertuus
De eerste vergadering met jullie nieuwe leiding gaan we elkaar
natuurlijk eerst wat beter leren kennen. Daarom spelen we vandaag
kennismakingsspelletjes!

Zaterdag 28 september 13:30 – 16:30 aan Malpertuus
We spelen vandaag een super leuk spel, we spelen het grote
regenboogonderbroekenspel. Wij hebben er al heel veel zin in,
jullie hopelijk ook? Groetjes jullie nieuwe leiding xxx

Groetjes voor nog één laatste keer van jullie favoriete leiding!!!

Anke

Megin

Loes

Lieselotte

Zaterdag 31 augustus
Joepie! Eindelijk… Na al die dagen aftellen is het eindelijk zover. Het
scoutsjaar begint terug. Om het afgelopen topjaar in schoonheid af te sluiten
houden we vandaag de laatste vergadering in de oude groep. We verwachten
dus een massale opkomst! Wat we gaan spelen blijft nog een verrassing, het
thema van het spel is Jumanji. Jullie worden verwacht van 13:30 tot 16:30
aan Malpertuus. Tot dan!

Zaterdag 7 september:
Vandaag nemen we officieel afscheid van onze geweldige 3de jaars en
verwelkomen we en nieuwe groep 1e jaars want het is overgang. Doe dus best
niet jullie nieuwste kleren aan want je kan heel vuil worden (zeker de kinderen
die overgaan naar een andere groep). Vandaag kom je ook te weten welke
leiding jullie krijgen voor het komende jaar. Jullie worden om 13:30 verwacht
aan Malpertuus en jullie mogen hier rond 16:30. Alvast onze excuses voor
moest het een beetje langer duren.

Zaterdag 14 september en zondag 15 september:
Het is weer zover, onze jaarlijkse Soundclash (zaterdag) en Expo (zondag).
Meer info over deze top evenementen vinden jullie vooraan in de klikspaan. We
hopen er dit jaar weer topedities van te maken dus nodig maar iedereen uit die
je kent. Mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, tantes, nonkels, neven, nichten,
vrienden, verre kennissen…. Kom zaterdag dus zeker massaal luisteren naar de
geweldige bands die we weer hebben voorzien. (kinderen zeker ook welkom!)
Zondag kan je dan weer met de hele familie komen genieten van ons geweldig
aaaaaaaa stoofvlees en frietjes. Er is zeker ook van alles te doen voor de
aaaaaaaa kinderen. KOMEN is dus de boodschap.

Zaterdag 21 september:
Vandaag leren jullie je nieuwe leiding kennen. Spannend! Zijn ze even leuk als
ons? Kunnen ze even hard snurken als de Janus? Kunnen ze even veel frietjes met
koude bouletten en stoofvleessaus en mayonaise eten als Sara? Kunnen ze even
stinkende protjes laten als Emma? Kunnen ze even snel een banaan opeten als
Jarne? Kunnen ze even mooi zwemmen als Kaat? Kunnen ze evengoed de
macarena dansen als Max? Kom dit allemaal te weten tijdens de
kennismakingspelletjes. Het gaat door van 13:30 tot 16:30 aan Malpertuus.

Zaterdag 28 september:
Jullie nieuwe leiding heeft vandaag het grote zeemeerminnen en walrussen spel
voorzien. Benieuwd hoe dat spel te werk gaat gaan? Kom dan zeker van 13:30
tot 16:30 naar Malpertuus.

Jong givers
Zaterdag 31 augustus 
13u30 tot 16u30

Jammer maar helaas is het vandaag de
laatste vergadering die we doen met de
huidige leiding.
Kom dus zeker eens kijken naar wat we
gaan doen.

Zaterdag 7 september 
13u30 tot 16u30
Vandaag is het overgang, trek dus zeker je slechtste
kleren al maar aan .

Zaterdag 14 september
Dit weekend is het expo weekend. Je kan zaterdag naar
live optredens komen luisteren.
Zondag 15 September
Op zondag is het de jaarlijkse expo malpertusa, kom
dus zeker frietjes met stoofvlees eten.

Zaterdag 21 September 
13u30 tot 16u30
Vandaag gaan we elkaar wat beter leren kennen, dit zal
door het jaar nog van pas kunnen komen.

Zaterdag 28 september 
13u30 tot 16u30
Het eerste echte GROTE bosspel komt eraan, kom zeker
kijken wat voor grootse spellen wij kunnen maken voor
jullie dit jaar.

Lore – Robbe – Wesley – Inne - Fran

31/08: Laatste keer dat jullie je oude
leiding zullen hebben uren worden nog
gecommuniceerd.
14/09 Het expo weekend is
aangebroken kom allemaal de scouts
steunen gedurende twee dagen.
21/09 & 28/09 maak kennis met je
nieuwe leiding om 13.30 aan Malpi.

Jinspaan
31 aug: Onze laatse vergadering als jins L
( Twas een tof jaar eh makkers )

6-7 sept: Overgang! Jippie hier kijk ik zeker
al naar uit !!! *
( *hier kijk ik dus niet naar uit )

14-15 sept: Soundclash en expo!
Nodig al jullie vrienden en familie uit en
kom er ene drinke! Of meer? En kom ook
een bordje stoofvlees halen natuurlijk!
(heel de week mee komen opbouwen is
toegestaan!)

21 sept: 1e vergadering met de nieuwe jins
en hun nieuwe leiding!
(meer info volgt op FB)

28 sept: 2e vergadering, nu jullie weten
wie jullie nieuwe leiding is en we elkaar
vorige week hebben leren kennen is het
tijd voor een BBQ! De leiding trakteert en
nodigt de jins en jinleiding van vorig jaar
uit!! Merci manne, da hadde ni moete
doen :D
(In het onwaarschijnlijke geval dat deze
vergadering nog verandert, horen jullie
het nog wel via fb)

X-jes van jullie voorgangers en de
oude jinleiding en jullie vrijgevige
nieuwe jinleiding
XXX

Contactgegevens 2018-2019
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

