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JIN TO THE BEAT
Zaterdag
16 november
Zaal ‘t Hof
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 maa en zon en 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 november 2019
Beste leden, ouders, groep x-ers en sympathisanten,
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De derde scoutsmaand staat voor de deur en ook weer in deze maand is er veel
te beleven!
Maar nog even terug naar vorige maand. In de vorige klikspaan kon je lezen dat
we in de maand oktober met heel de leidingsploeg op planningsweekend zijn
geweest. Dit weekend was heel productief en nog meer vriendschapsbanden zijn
gesmeed. We kunnen u alvast meedelen dat het een BANGELIJK scoutsjaar
wordt!
Deze maand zijn er weeral drie activiteiten die voor de deur staan. Ten eerste
een top BT op vrijdag 1 november, ten tweede onze wijnverkoop en ten derde
‘Jin To The Beat’.
Welke groep de BT zal organiseren en wat het thema zal zijn weten jullie zo snel
mogelijk!
Ieder jaar kan je bij ons in de maand november ook wijn bestellen (brief
hierover volgt nog). Verder in deze maand zal er een moment zijn waarop jij al
de verschillende wijnen en cava’s zal kunnen proeven en vervolgens kan je deze
dan ook bestellen. In december zal je je bestelling bij ons dan kunnen komen
afhalen. Een goed wijntje of cava’ke bij de feestdagen is dan ook zeer
belangrijk!
Ook staat de jaarlijkse jinfuif weer voor de deur, genaamd ‘Jin To The Beat’.
Deze zal plaatsvinden op zaterdag 16 november in zaal ’t Hof in Herentals
(Grote Markt 41, 2200 Herentals). Iedereen is meer dan welkom om hier enkele
drankjes te komen nuttigen en zo hun buitenlands kamp mee te financieren.
Als groepsleiding willen we de wouters en de jonggivers nog veel succes
wensen! De wouters gaan deze maand op belofteweekend (23-24 november) en
de jonggivers gaan dat weekend op wintertrektocht. Aan alle wouters; ‘denk
goed na over jullie belofte en dan komt dat helemaal in orde! 😊’ & aan alle
jonggivers ‘veel stapplezier! 😊’
Als afsluiter van het voorwoord willen we nog twee oproepen plaatsen:
• we zijn op zoek naar nieuwe leiding. We hebben heel wat leden, wat heel
fijn is. Maar hierdoor kunnen we zeker en vast ook extra leiding
gebruiken. Ken jij iemand die een nieuwe hobby zoekt en zich helemaal
voor de scouts wil smijten, laat hem/ haar zeker met ons contact
opnemen! Hij/ zij is meer dan welkom. Of denk je bij het lezen van deze
oproep ‘awel, dat is misschien wel iets voor mij!’, kom dan zeker eens
langs of neem dan zeker contact op met één van de groepsleiding
• als tweede zijn we ook opzoek naar extra givers. We hebben heel wat
leden in de jongere groepen/ takken, maar in onze tweede oudste groep
hebben we heel weinig leden. In deze groep zitten jongeren van het
derde, vierde en vijfde middelbaar. Ken je iemand van deze leeftijd die
nog op zoek is naar een hobby of ben je zelf nog aan het twijfelen om
naar de scouts te komen. Neem dan zeker eens contact met ons op!
Een stevige scoutshand
De groepsleiding

Het Grote Wist-JeDatjes boek:
Wist je dat in dit boek
elke maand leuke
weetjes verschijnen
(over de leiding)?
Wist je dat Vino de Vis
zich graag verstopt in
onze Klikspaan? Kan jij
hem vinden?

-Wist je dat Bobbie
(Robbe) in het leger zit?
Stoer hé!
-Wist je dat Fran haar
lievelingseten
FRANgipans zijn?!
-Wist je dat Pien de
jongste is van de
leidingsploeg? 17 is dat
piepkuiken!
-Wist je dat Randger
geboren is in Brazilië?

Zaterdag 2 november:
Vandaag doen we een halloweentocht!
De leiding gaat zich helemaal opmaken
en jullie mogen ook verkleed komen.
Jippie! Komen jullie mee griezelen aan
Malpertuus of eten jullie liever alle
snoepjes op? We verwachten jullie om
17 uur. Om 19 uur kunnen jullie ouders
jullie terug komen ophalen.
Kleed je zeker warm aan, want we
willen jullie niet te hard zien bibberen!

Zaterdag 9 november:
Van half 2 tot half 5 spelen
we een suuuper cool
blaaspijpenspel! Wie kan er
het hardst blazen en het
verst mikken? Wij zijn
benieuwd!

Zaterdag 16 november:
De leiding is in hun nopjes.
Vandaag komt de Sint aan in
Herentals! Hier hebben we het hele
jaar op gewacht. Is de leiding
braaf geweest? Zijn jullie braaf
geweest? Spannend!
PRAKTISCHE INFO VOLGT VIA
MAIL.

Zaterdag 23 november:
Het is weer zover: tijd
voor het tweede
themaspel! Van half 2 tot
half 5 aan Malpertuus.

Zaterdag 30 november:
Oh là là! Vandaag spelen
we de GROTE
SPROOKJESQUIZ. Tussen
half 2 en half 5 zoeken we
uit wie een echte kenner
is!

BOBBIE

FRAN

PIEN

RANDGER

RA RA RA… WAT ZOU HET THEMA DEZE MAAND ZIJN? ZOALS ELKE MAAND ZULLEN WE
DEZE MAAND OOK EEN SPEL IN DIT THEMA SPELEN! J

Vandaag spelen we een smokkelspel!! Wie van jullie
is de beste smokkelaar? Dat komen we vandaag te
weten. De vergadering gaat door van 13:30u tot en
met 16:30u aan Malpertuus. Tot dan!

Vandaag doen we wout(ers)loperkeuken. Haal jullie kookskills boven en ontdek de chef kok in jezelf. Wij zijn
alvast benieuwd wie de beste koks zijn onder jullie. Voor
de verandering is het eens een vergadering van 10:30u tot
13:30u. We maken dus ons eigen middageten.

Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint….. Jaja, vandaag gaan we de
Sint verwelkomen in Herentals. We spreken af op de parking van de
bank ‘ING’ om 13:00u . Dit is naast de McDonalds. Iedereen is verplicht
een sjaaltje en een hesje te dragen. Je mag ook steeds een rugzakje
meenemen (om er eventueel tijdens de stoet wat snoepjes in te
doen) en een flesje water kan ook handig zijn. Om 16:30u mogen jullie
jullie zoon/dochter aan de Vossenberg weer ophalen
(Margravenstraat 93, 2200 Herentals). Wij hebben er al zin in!

We gaan op belofteweekend!! Denk al meer eens goed na over
een belofte die je heel het jaar gaat onthouden. We
verwachten jullie allemaal gepakt en gezakt om 18u. Meer
info over waar en wanneer kan je vinden op de brief die we
aan je zoon/dochter hebben meegegeven en in de mail die je
van ons ontvangen hebt. Zijn er nog vragen, dan mag je ons
gerust contacteren.

Vandaag spelen we een spel op verplaatsing. We spelen namelijk
een stadsspel. We spreken NIET af aan het scoutslokaal, maar
WEL aan het buspaleis in het centrum van Herentals om 13:30u.
Dit is de grote glazen bushalte op de Grote Markt in Herentals.
Ken je Herentals op je duimpje, dan heb je misschien al wel een
kleine voorsprong op de andere wouters. Wij kijken er al naar
uit !. Jullie mogen je zoon/ dochter hier weer komen ophalen om
16:30u.

Loes

Kobe

Emma

MAX

Anke

INTO THE WILD
Zaterdag 2 november

13:30-16:30

Malpertuus

Vandaag leren we jullie weer van alles bij.
Hoe we hier een spel aanknopen kom je vandaag
te weten. Zeker komen dus!

Zaterdag 16 november 13:30-16:30 Malpertuus:
Zie ik daar een weerspiegeling van het
scoutslokaal in de lucht? Deze week
proberen jullie de 5 jong-giver
sterren te behalen bij het Fata
Morgana spel! Onhaalbaar of een succes:
slaag erin om met teamspirit de uitdagingen
te voltooien.

Zaterdag 9 november

19:30-

22:00 Proosthoevebaan 16 2290
Vorselaar:
Volledige duisternis hebben we nodig
voor ons griezeltocht! Pas op: deze
vergadering bevat enge stukken, dus
weet op voorhand waar je je aan waagt.
Wanneer u de straat inrijdt vanuit
Herentals, blijft u rechtdoor
doorrijden. U moet geen afslag
nemen. De leiding zal u opwachten op het
einde van deze straat waar de harde
weg overgaat naar een zandpad.

Deze vergadering mag je je
volgeladen trekrugzak meenemen zodat
de leiding is kan nachecken of je zeker
alles of zeker niet te veel meepakt! Dit
is niet verplicht maar wel aangeraden
voor degene die voor de eerste keer
meegaan op trektocht. Zo staat deze dan
ook al ineens kant & klaar voor de
trektocht volgende week!

Jarne – lore – windne - yentl

Zaterdag 23 november ’s morgens heel vroeg
aan het station in Herentals
Met een beetje vervroeging op het seizoen,
vertrekken wij toch al op
wintertrektocht! Trek je beste
wandelschoenen aan en check of je zeker
alles bij hebt. Daar gaan we!
Er wordt nog een mail verstuurd met meer info
over de inschrijvingen en het weekend
zelf, hou deze dus zeker goed in de gaten!

Zaterdag 30 november
Tis crisis! De winkels gaan failliet en iedereen wilt
overeind blijven. Deze vergadering start de Grote
Winkelstrijd: zal de Wibra winnen of toch de Colly?
13:30-16:30 Malpertuus

Jarne – lore – winde - yentl

Eerste hulp bij het in laden van een trekrugzak:
Het kopen van een rugzak:
Een rugzak koop je niet elke dag. Gezond verstand en goed geïnformeerd naar de winkel stappen, kan een
miskoop voorkomen.
Waar moet ik op letten?
•
•

•

•
•

De rugzak moet een stevig inwendig frame hebben. Meestal bestaat dit uit aluminium latjes of buizen.
Ook een brede, goed steunende heupgordel is essentieel. Draag die heupgordel niet te laag, twee
derde bovenop het heupbot, een derde erover (aan de zijkanten ervan). Anders loop je het risico dat
hij niet genoeg draagsteun geeft (en zelfs wat naar beneden glijdt) en daardoor al het gewicht op je
schouders en zo op je ruggenwervels terechtkomt.
De stabilisatiebandjes bovenop de schouderbanden (ook wel loadfilters genoemd) moeten vertrekken
midden op je schouder of een beetje meer naar de borst. Op de rugzak moeten ze zo’n 5 à 10 cm
boven de schouder vastzitten. Is dit niet het geval, dan is de framelengte niet geschikt voor jouw
ruglengte en zoek je beter naar een kleiner of groter model.
Handig is een drinkwaterzak, een uitsparing in de rugzak om waterreservoirs in te steken. Zo kan je
onderweg heel gemakkelijk drinken, zonder een zak te openen of de rugzak neer te zetten.
Een waterdichte hoes kan handig zijn. Zelfs de beste rugzakken kunnen na een dag in constante, harde
regen water doorlaten langs de naden.

Het inladen van een rugzak:

•

•
•

•

•

•
•
•

Leg alles wat je wil meenemen open en weeg het. Samen met de rugzak
mag het totale gewicht niet hoger zijn dan een vierde van je eigen
lichaamsgewicht.
De slaapzak gaat onderaan in het daarvoor voorziene compartiment.
Steek zware stukken (water, gasvuurtje, tentstokken…) liefst op schouderhoogte en zo dicht mogelijk
tegen je lichaam, zo komt het zwaartepunt van je rugzak zoveel mogelijk overeen met je eigen
zwaartepunt (dat bevindt zich ter hoogte van de navel). Als je zware stukken hoger steekt, verlies je je
evenwicht. Als je ze lager steekt, belast je je heupen teveel en hindert de rugzak je bij het stappen.
Steek alles wat bereikbaar moet zijn tijdens de tocht (regenkledij, trui, kaart, kompas, wc-papier,
zakmes, lunchpakket, petzl …) op gemakkelijk bereikbare plaatsen zoals de zijzakjes of het bovenste
deel van je rugzak.
Alle kleren die je kan oprollen, rol je op. Steek ze soort bij soort in verschillende
zakjes/tasjes/compressiezakjes/waszakjes/netjes/foedralen... Dat bespaart plaats, kleren kreuken
minder door ze strak op te rollen en je vindt sneller wat je zoekt.
Hang zo weinig mogelijk aan de buitenkant van de rugzak. Dat verstoort de stabiliteit.
Laat de verschillende zaken in je rugzak nauw aansluiten zodat er geen holtes ontstaan. Elke holte is
namelijk verloren plaats.
Je slaapmatje en de tentstokken kan je eventueel met de daarvoor voorziene riempjes aan de
buitenkant van de rugzak vastmaken. Maar opbergen in de rugzak blijft het beste.

Het correct aandoen van een rugzak:
•

Zet alle riemen in een ruime stand.

•
•
•
•
•

Til de rugzak op, balanceer hem op je dij, en steek eerst je ene arm en dan de andere door de
schouderband.
Buig voorover en breng de heupgordel op de juiste hoogte (een derde langs en tweederde bovenop
het heupbot). Span de heupgordel aan om de rugzak stevig tegen de onderzijde van de rug te trekken.
Trek vervolgens de schouderbanden en het borstbandje aan.
Als laatste span je de stabilisatiebandjes (of loadfilters) boven op de schouderbanden aan.
Tijdens de tochtjes kan je deze wat lossen of meer aanspannen naargelang het terrein waarop je
loopt.

GIVER EDITION
Vrijdag 1 november

Vrijdag 8 november

Halloween!

Avondvergadering.

De engste tijd van het jaar! Kom verkleed naar de

Als je wil winnen, kan je

scouts en dan griezelen we met z'n allen door de
straten. We spreken af op de @parking aan school

best niet te hard opvallen!

de Wijngaard van 19u00 tot 21u30

van 19u00 tot 21u30
@malpertuus

16 november
Een feestje kan er altijd
wel af hé! Daarom gaan wij
helpen op de fuif van onze
jins. We spreken af om
20u00 aan @t'Hofke om
heerlijke hamburgers te

23 november
Wie is de grootste kleuter
van alle givers? Kom het
vandaag te weten om 13u30
@malpertuus!

bakken.
Jullie laatste shift stop al
om 24u00. Daarna dus nog
tijd genoeg om te feesten,
of om toch op tijd u bed in
de kruipen.

30 november
Vandaag spelen we een supershow
stadsspel in thema! Er valt zeker
ook wat te winnen dus zeker komen!
13u00 tot 18u00 @buspaleis
Tip: kom met de fiets!

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

