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Afzender en V.U. – Jarne Croonen, Rankenstraat 12, 2200 Herentals -- Afgiftekantoor 2200 Herentals

Hopper Antwerpen
Wilrijkstraat 45
2140 Antwerpen
03 297 37 34
winkel.antwerpen@hopper.be

Openingsuren:
gesloten ma, zon + elke dag tussen 12u00 en 12u30
Dinsdag:
10u00 tot 18u00
Woensdag:
10u00 tot 18u00
Donderdag:
10u00 tot 18u00
Vrijdag:
10u00 tot 18u00
Zaterdag:
10u00 tot 17u00

Plaatselijke verdeler:
Trapper
Lierseweg 124, 2200 Herentals
Telefoon: 014/21 17 83

Klikspaan oktober 2019
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Beste leden, ouders, groep x-ers en sympathisanten,
September is weeral voorbij gevlogen en oktober staat voor de deur.
Als we terugkijken op de maand september mogen we van een succes
spreken op verschillende vlakken:
• onze inschrijvingen zijn enorm toegenomen, waar we heel
tevreden met zijn.
• ook onze jaarlijkse ‘Soundclash’ en ‘Expo’ waren weer spetters van
formaat. Heel er bedankt om hier massaal aanwezig te zijn! Ook
bedankt aan alle helpers die dit evenement mede mogelijk hebben
gemaakt!
• we hebben er sinds afgelopen maand ook een nieuwe leider bij,
genaamd Sten. Hij zal de komende maanden afwisselend binnen
iedere tak leiding zijn. Nogmaals heel erg bedankt Sten!
Er zijn nog enkele nieuwe leiders/ leidsters bijgekomen, namelijk onze
jins van afgelopen jaar. We stellen ze graag aan jullie voor en vermelden
er ook ineens hun medeleiding bij:
• Robbe De Bruyne a.k.a. ‘Bobbie’, Pien Malcorps en Ranger
Wouters. Dit dreamteam zal samen met Fran Schellekens
zorgen voor onvergetelijke spelletjes voor onze kleinste leden:
De kapoenen.
• Kobe Serwy: Altijd even enthousiast! Hij is er helemaal klaar
voor om er een grandioos jaar van te maken. Om het helemaal
compleet te maken, kunnen de wouters rekenen op de
welgekende speltalenten Anke Driesen, Loes Heylen, Emma
Meeus en Max Basstanie.
• Yentl Serwy: Het scouteske enthousiasme zit in het bloed bij
de Serwy’s! De jonggivers gaan dan ook een zalig scoutsjaar
tegemoet. Zij zal leiding worden samen met de oude bekenden
Jarne Croonen, Lore Hannes en Winde Serwy.
• De givers krijgen er geen jins bij, maar krijgen in de plaats 2
geweldige toppers: Kaat Malcorps en Megin Anthonis.
• Tenslotte zullen de oudste leiders onder ons, namelijk Glenn
Segers, Jari Loockx a.k.a. ‘Janus’ en Robbe Malcorps a.k.a.
‘Strobbe’ ervoor zorgen dat de jins hun droomkamp kunnen
waarmaken na een laatste jaar te genieten van voorgemaakte
spellekes en volop geld in te zamelen.
Over onze jins gesproken. Zij zoeken nog allerlei activiteiten om te doen
om hun buitenlands kamp mee te financieren. Heb jij een idee waar zij
geld mee kunnen verdienen, dan mag je altijd een mailtje sturen naar
Jari Loockx (jariloockx1@hotmail.com). Ook kunnen we al meedelen dat
hun jaarlijkse jinfuif (Jin To The Beat) zal plaatsvinden op zaterdag 16
november. Allen daar heen!!
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Het weekend van 12 en 13 oktober is het GEEN scouts. Al de leiding is
dan op planningsweekend. Wat is planningsweekend juist? Wel,
planningsweekend is een weekend waar heel het scoutsjaar wordt
gepland met al de leiding samen. We bereiden met zijn alle het nieuwe
scoutsjaar zo goed mogelijk voor en verdelen onder de leiding al de
verschillende comités. Zo heb je kerstmarktcomité,
groepsweekendcomité,…. Dit is een weekend waarin veel wordt
vergaderd, maar waarin natuurlijk ook veel wordt gelachen 😊
We willen er de ouders ook nog eens op wijzen dat als je je kind met de
auto naar de scouts brengt dat je NIET tot aan het lokaal zelf mag rijden.
De eerste twee petanque velden zijn voor jullie vrijgehouden en deze
dienen als parking. Heel erg bedankt voor jullie begrip!
We willen nog graag een oproep plaatsen:
• we zijn op zoek naar geëngageerde en enthousiaste ouders die het
oudercomité willen uitbreiden. De huidige leden van het
oudercomité zijn voornamelijk ouders van leiding of oud-leiding.
We missen de inbreng van de ouders van de huidige leden en deze
inbreng is net zo belangrijk! Wil je hierover wat meer info of ben
je helemaal verkocht en wil je lid worden van het oudercomité,
dan mag je iemand van de groepsleiding hierover contacteren.
Als afsluiter, het jaarthema ‘SCOUTMOEDIG’:
Het nieuwe jaarthema heeft te maken met; op verkenning gaan, durven
en niet durven en tonen wie we zijn.
Op Verkenning!: Scouts gaan graag op verkenning. En onderweg naar
een nieuw avontuur kan je een blauwe plek oplopen. Dat is waar
scouting voor staat: een plek waar je mag vallen en anderen je helpen
opstaan. Waar mislukken niet falen is, maar een nieuwe ervaring
betekent. Een leerkans.
Durven niet durven!: Durf! En durf toegeven dat je niet durft. Ook dat
vraagt moed. En wat voor de één spannend is, is voor de ander een
fluitje van een cent. Samen een uitdaging aangaan met respect voor
iedereen, ook dat is scoutmoedig.
Tonen wie we zijn!: Scoutmoedig zijn, betekent ook tonen wie we zijn:
Scouts en Gidsen, trots op ons uniform en waar we voor staan. We zijn
zichtbaar in onze eigen buurt, durven onze mond opendoen en een
standpunt innemen.

Een stevige scoutshand, de groepsleiding

Openingsuren:10:00 - 18:00

Er was eens een meisje,
ze at graag een ijsje. Dat
heb je goed gezien, het is
Pien. Ze is goed bevriend
met Fran, de vrouw die
alles kan!
In de jungle heb je een
panter, maar in ons
sprookjesbos zit er een
‘Randger’.

De laatste die het bos
bewoont is Bobbie. Zijn
lievelingssnoep is een lolly,
daardoor wordt hij een
beetje bollie en laat hij
vaak stinkdrollie…s.
Misschien had je het al
geraden, het thema dit jaar
is niet zonnestralen, maar
SPROOKJESVERHALEN!

Zaterdag 5 oktober: Vandaag
organiseren we een wedstrijd
voor wie het mooiste
sprookjeskasteel kan maken.
Neem je creatieve geest dus
zeker mee! We zien jullie
graag aan Malpertuus van half
2 tot half 5.

Zaterdag 12 oktober:
Vandaag is het jammer genoeg
geen vergadering, want de
leiding is op planningsweekend.
Volgende week wordt daarom
extra leuk!

Zaterdag 19 oktober:
Joepie! Vandaag spelen
we stratego! Welk team is
het sterkst? Kom het
uitzoeken aan Malpertuus
van half 2 tot half 5.

Zaterdag 26 oktober:
Olé, olé, olé, vandaag speelt
er extra leiding mee! De jins
komen een handje helpen bij
ons eerste themaspel. ;)
Van half 2 tot half vijf
bewonder je Pien haar
kabouterlijf (aan
Malpertuus).

Dit jaar werken we bij de wouters met een jaarthema. Wij hebben
gekozen voor het thema ‘reis rond de wereld’. Iedere maand spelen
we EEn spel gelinkt aan het land van die maand. Kan je al raden
welk land deze maand het thema is? Kijk maar eens goed!

Nu het nieuwe scoutsjaar goed is
ingezet en jullie elkaar wat beter
kennen, is het tijd om jullie leiding
wat beter te leren kennen! Daarom
spelen we vandaag het MEGA leuke
ken-je-leiding-spel! Jullie worden
verwacht van half 2 tot half 5 aan
Malpertuus! (Malpertuus is gewoon
het scoutslokaal J) Tot dan!

Spijtig genoeg is het deze week geen
vergadering. De leiding is zelf op
weekend met de rest van de leiding
om dit superleuke scoutsjaar zo
goed mogelijk te organiseren/ voor
te bereiden.
Geen getreur volgende week zijn we
er weer!

Vandaag is het niet zo maar een
vergadering! We gaan niet EEn van
jullie favoriete spellen spelen,
maar wel twee! Welke twee spellen
dit zijn is nog een verassing, maar
bereid je al maar voor op een
supertoffe vergadering! Jullie zijn
welkom aan Malpertuus van half 2
tot half 5!

Zoals jullie misschien al doorhadden is ons
thema deze maand: Hawaii! Deze vergadering
mogen jullie allemaal verkleed komen als
een echte Hawaiiaan en gaan we met zen
allen de stranderige sfeer opsnuiven. Even
terug naar het vakantiegevoel! Jullie zijn
allen welkom aan Malpertuus vanaf 13:30u
tot 16:30u.

Loes

Kobe

Emma

MAX

Anke

HET KAMP IS VAN WOENSDAG 8 JULI TOT WOENSDAG 15 JULI. (EXTRA INFO
VOLGT NOG)
ZOALS ELK JAAR GAAN WE MET DE WOUTERS OP BELOFTEWEEKEND! DIT JAAR
DOEN WE DIT HET WEEKEND VAN 22 -24 NOVEMBER! (BRIEF VOLGT NOG). VOOR
DE NIEUWE WOUTERS ONDER ONS: EEN BELOFTE IS EEN SCOUTESKE TRADITIE
WAARBIJ JE IETS BELOOFT AAN DE LEIDING WAAR JE EXTRA OP GAAT LETTEN
DOORHEEN HET JAAR (BV. IK GA STIL ZIJN IN FORMATIE), OP KAMP KRIJG JE DAN
EEN BELOFTETEKEN ALS JE JE BELOFTE GOED HEBT VOLBRACHT!
OOK NOG VOOR DE NIEUWE WOUTERS ONDER ONS: DE WOUTERKREET.
ALS DE LEIDING ‘HALLO INIMINI KAKA OEMTJATJA EWAWA’ ROEPT , DAN MOETEN
JULLIE ZO SNEL MOGELIJK IN FORMATIE GAAN STAAN EN ‘EXKAMINI ALEKAZAM
DIBOEM DIJARI HOEHOE’ TERUGROEPEN! LEER DEZE KREET DUS MAAR SNEL VAN
BUITEN! J
OMDAT WE NOG GEEN ZICHT HEBBEN OP HET AANTAL LEDEN DAT EFFECTIEF DE
VERGADERINGEN ZAL BIJWONEN EN MEE OP KAMP ZAL GAAN, SCHRIJVEN WE DIT
JAAR ELKE VERGADERING OP WIE ER AANWEZIG IS. WE HOPEN HIER GEEN
REKENING MEE TE MOETEN HOUDEN, MAAR MOCHT HET OP HET EINDE VAN HET
JAAR BLIJKEN DAT ER TE VEEL WOUTERS MEE OP KAMP WILLEN, HOUDEN WE
REKENING MET DE AANWEZIGHEDEN OP DE VERGADERINGEN ONDER HET JAAR.
(PS: WE NEMEN 60-65 WOUTERS MEE OP KAMP, DUS HET KAN NATUURLIJK OOK
DAT DIT NIET NODIG IS. DIT HOREN JULLIE LATER OP HET JAAR WEL)
(MOETEN WE HIERBIJ MET IETS BEPAALD REKENING HOUDEN, ZOALS
BIJVOORBEELD GESCHEIDEN OUDERS. LAAT ONS DIT DAN ZEKER WETEN J)

INTO THE WILD
ZATERDAG 5 OKTOBER

13:30-16:30 Malpertuus

Laddercompetitie met een draai eraan, kan jij de
strijd af? Het jaarthema wordt misschien op het
einde van de vergadering aan jullie verklapt, dus be
there or be square!

Zaterdag 19 oktober

Zaterdag 12 oktober
Jammer, maar waar: dit weekend is alle leiding
op vakantie naar de Bahamas om jullie
jaar te plannen. We zullen een paar
schoon foto’s meenemen volgende week om
jullie jaloers te maken.

13:30-16:30

Malpertuus

I’m a barbie girl in a Barbie world, life in plastic,
it’s fantastic! Vandaag gaan we het Barbie & Ken Leven
spelen. Ik hoor elle al denken : “ das toch enkel
voor de meisjes zeker,” waarop wij zeggen: “belange na
nie.” Haal uw inner Barbie al maar boven.

Zaterdag 26 oktober

13:30-16:30

malpertuus
Wie kan er het beste mikken of het verste
blazen? Deze vergadering kan je ook iets
belangrijk te weten komen dus ben zeker
aanwezig!

Jarne – Lore – winde - yentl

GIVER EDITION
5 Oktober
Vandaag spreken we af aan
intratuin (oh green) om een
super tof spel te spelen!.
We verwachten jullie daar
van 13u30 tot 16u30
Adres: Doffen 75, 2250 Olen

12 Oktober
De leiding is op
planningsweekend, dus
jullie zullen ons spijtig
genoeg even moeten
missen. Volgende

19 Oktober

week zijn we er weer!

Joepie, Vriendjesdag! Neem allemaal 1
of meerdere vriendjes mee naar de
scouts. Met een grotere groep kunnen
we nog eens een kei zot spel spelen!
13u30 tot 16u30 @malpertuus

26 Oktober
Vandaag spelen we een thema
spel. Kom zeker eens kijken,
want misschien kan je al iets
winnen voor op kamp.
Half 2 tot half 5 @malpertuus

Contactgegevens 2019-2020
Kapoenen
Fran Schellekens
04 99 73 90 22
franschellekens@hotmail.com

Pien Malcorps
04 92 79 79 19
pien.malcorps@gmail.com

Randger Wouters

04 68 18 49 45
randger@telenet.be

Robbe De Bruyn (Bobbie)
04 93 72 62 75

Wouters
Anke Driesen
04 71 64 00 59
anke.driesen@live.be
Max Basstanie
04 74 87 59 57
maxbasstanie2000@gmail.com
Jonggivers
Winde Serwy
04 79 55 30 11
windeserwy@hotmail.com

Kobe Serwy
04 99 74 98 57
kobeserwy@hotmail.be

Loes Heylen
04 79 12 52 42
loes.heylen1999@hotmail.com

Emma Meeus
04 71 85 67 69
meeus.emma@hotmail.com

Jarne Croonen
04 71 43 65 16
Jarne.croonen@hotmail.com

Yentl Serwy
04 99 74 98 38
yentlserwy@hotmail.com

Lore Hannes
04 71 85 67 66
l_orehannes@hotmail.com
Givers
Megin Anthonis
04 97 55 35 79
megin.anthonis0303@gmail.com

Kaat Malcorps
04 98 02 80 50
kaat.malcorps@telenet.be

Jins
Glenn Segers
04 71 58 06 27
glennsegers1998@gmail.com

Robbe Malcorps
04 92 86 80 36
robbemalcorps@gmail.com

Groepsleiding
Sara Driesen
04 91 37 38 81
sara.driesen@5de12de.be

Loes Heylen
04 79 12 52 42
loes.heylen1999@hotmail.com

Emma Meeus
04 71 85 67 69
meeus.emma@hotmail.com

Jari Loockx
04 76 08 78 09
Jariloockx1@hotmail.com

Jarne Croonen
04 71 43 65 16
jarne.croonen@hotmail.com

