December 2019

Jaargang-29-Nr 4

Kerstmarkt 2019!!
Zondag 8 december
@Grote Markt Herentals
Vanaf 14uur

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
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Klikspaan december 2019
Beste leden, ouders, groep X-ers en sympathisanten
November is weer een drukke, maar toffe maand geweest.
De jinfuif was, zoals elk jaar, een knaller van formaat! Onze jins zijn weer wat
dichter bij hun doelbudget om op kamp te gaan. Ze zijn er natuurlijk nog altijd niet,
dus als iemand van jullie nog tappers zoekt voor op een trouw, obers voor op een
receptie, entertainers voor op een kinderfeestje... dan kan je de jinleiding (Glenn,
Robbe, Jari) altijd contacteren.
Ook de andere takken hebben niet stilgezeten! De wouters hebben er een gezellig
belofteweekend op zitten en de jong-givers een zware maar plezante
wintertrektocht. De givers zijn volop in beraad over de bestemming van hun 3jaarlijks buitenlands kamp en onze kapoentjes zijn ondertussen rustig ingeburgerd
in het scoutsleven.
De gezelligste maand van het jaar is eindelijk weer aangebroken. Natuurlijk hebben
we ook deze maand weer veel voor jullie in petto.
Zo staan we zoals elk jaar op de kerstmarkt in Herentals met een kraampje waar
we chocomelk, pannenkoeken en jeneverkes verkopen. Hoe meer volk hoe
gezelliger, dus kom allemaal 8 december eens hey zeggen tegen de leiding achter
den toog.
Ook is in december de wijnverkoop al volop bezig. Voor ons een centje extra in de
groepskas en voor jullie een wijntje aan democratische prijzen voor op de
Kerstfeestjes. Er hangt een kleine wedstrijd aan vast, namelijk: Het lid dat het
meeste wijn weet te verkopen aan familie, vrienden, buren,... wint een prijs. Zo
heeft Noor Heylen vorig jaar een kei coole Opinel gewonnen!!
Spelletjes, kerstfeestjes... in december staat er dus zoals jullie zien vanalles op de
planning. Check zeker de klikspaan voor de exacte uren van de vergaderingen,
want deze zijn in december vaak niet op gewone zaterdagen. Aangezien de oudere
takken examens hebben, kan het al eens zijn dat we vergaderingen ‘s avonds
organiseren zodat jullie jullie een hele dag kunnen amuseren met wiskunde of wat
het ook mag zijn ;) Succes in ieder geval allemaal!!
Dan willen we tenslotte nog een keertje meedelen dat we altijd openstaan voor
nieuwe leiding! Ons ledenaantal is fors gegroeid de voorbije jaren, waardoor de
kapoenen, wouters en jong-givers ondertussen met super veel in de groep zitten,
waar we heel blij mee zijn. Naarmate deze leden ouder worden, zal de groei onze
oudere takken wel bereiken, maar dit zal nog een aantal jaar duren. We zullen dus
op termijn te weinig nieuwe leiding hebben om onze grote groep te begeleiden.
Misschien ken je iemand die interesse heeft om bij onze leidingsploeg te komen?
Misschien lees je al een aantal maanden onze klikspaan en denk je ‘amai dat ziet er
een toffe scouts uit’, maar weet je niet of leiding zijn iets voor jou is? Wel, dan kan
je altijd de groepsleiding contacteren om eens een keertje te komen proberen!
(sara.driesen@live.be). Ook voor leden van het 3e-4e-5e leerjaar zijn er nog veel
plekken vrij bij onze toffe Givergroep!
Zo, dat was het voor deze maand. Dan rest er ons alleen nog maar jullie allemaal
super plezante feestdagen te wensen en een spetterend nieuw jaar met veel
scouteske pret :D
De groepsleiding

Wist je dat ?
-Vino de vis weer verstopt is
hier in de klikspaan ?!
-Randger en Pien deze
maand jarig zijn, dat moeten
we zeker vieren ?!

-Fran eigenlijk nog maar 1 jaar
in de scouts zit, toch lijkt het dat
ze al jaren bij ons is?!
-Bobbie de Sint persoonlijk
kent?! Hij gaat er namelijk vaak
naartoe op vakantie in Spanje.

Zaterdag 7 Dec: Vandaag
maken we knutselwerkjes om
te verkopen op de kerstmarkt
zondag 8 dec. Jullie zijn
welkom om hier een drankje te
benuttigen en je werkje te
komen bewonderen.
Van half 2 tot half 5 aan
malpertuus.

Zaterdag 14 Dec: Oh nee! De
cadeautjes van Pien zijn gestolen.
Zo kan haar feestje niet doorgaan.
Wil je erachter komen wie de
cadeautjes heeft gestolen en waar
ze zijn? kom dan maar van
half 2 tot half 5 naar malpertuus.

Zaterdag 21 Dec: Vandaag
doen we een kerstfeestje en
vieren we de verjaardag van
Randger! Neem een cadeautje
mee om te geven aan een
ander, we moedigen aan om
iets te knutselen anders mag je
iets kopen van Max. 5 euro. We
verwachten jullie om 18u30 tot
20u 30 aan Malpertuus.

Zaterdag 28 Dec: Vandaag
is het jammer genoeg geen
vergadering… We vinden
dat je de feestdagen met
familie moet doorbrengen in
plaats van met je leiding.
Maar geen nood, volgende
week zijn we er weer!

Ja, ja, ja! De Sint is bij de brave wouters langsgeweest, maar hij
is nu terug naar Spanje. De kerstman heeft dit jaar alles goed
geregeld, en is ook helemaal klaar voor Kerstmis. Maar, de
Paashaas heeft onze hulp nog nodig! Daarom spelen we vandaag
het PAASSPEL! Jullie worden verwacht van half 2 tot half 5 aan
Malpertuus!

OP ZONDAG 8 December staan wij met onze scouts met een
standje op de Kerstmarkt van Herentals. Kom ‘s namiddags
zeker eens piepen! Tot dan!

Vandaag spelen we een mega-superfantastisch-geweldig-leuk spel! Welk
spel we spelen kom je te weten aan
ons scoutslokaal Malpertuus tussen
half 2 en half 5.

Oeeeh, het is zover! Vanavond komen we er
achter welke wouter het beste kan SLUIPEN! We
spelen namelijk een MEGALEUK sluipspel! Jullie
worden dus verwacht van 19:00 tot 21:00 aan
MALPERTUUS!

Jingle bells, jingle bells… Jingle all the
way,… Hopelijk hebben jullie nog niet genoeg
gehad van alle kerstfeestjes, want het beste
kerstfeestje dit jaar moet nog komen. Namelijk
van 19:00 Tot 21:00 aan MalpertuuS!

Loes

Kobe

Emma

MAX

Anke

INTO THE WILD
Zaterdag 7 December:
Heeft de Sint ook in het lokaal iets in jullie
schoentje gelegd? Of zijn jullie allemaal
veel te stout geweest? Kom het ontdekken
van 13.30 tot 16.30 aan ons geliefde
malpertuus!

Zaterdag 14 december:
Haal jullie beste pokerface al
maar boven, want vandaag is het
tijd voor een casino-avond!
De kaarten zullen gedeeld worden
vanaf half 8 aan malpertuus.

Zaterdag 21 December:
Een mooie zaterdag om weer eens
helemaal into the wild te gaan.
Kom van half 2 tot half 5 aan
malpertuus ontdekken welk
geweldig themaspel de leiding
weer bedacht heeft.

Zaterdag 28 december
All i want for christmas is youuuuuuu!!!
Het is eindelijk weer zover! Kerstmis is
al enkele dagen geleden, maar het is
nooit te laat om een groot
kerst/nieuwjaarsfeestje te bouwen.

Trouwens veel succes van de
leiding aan alle jonggivers met
examens, wij duimen mee! ☺

Wie bij dit geweldig feestje wil
zijn, is welkom van 19.30 tot 21.30
welkom aan Malpertuus. Ook
vragen we alle jonggivers om een
cadeautje van maximum 5€ mee te
nemen. Liefst geen snoep, probeer
creatief uit te hoek te komen!

JARNE – LORE – WINDE - YENTL

GIVER EDITION

Zaterdag 7 december
Hopelijk zijn jullie allemaal
braaf geweest, want
gisteren verjaarde de Sint!
Breng allemaal je schoentje
mee en oefen die
sinterklaasliedjes van
vroeger nog maar eens voor
ons Grote Sinterklaasspel!
13:30 – 16:30 @ Malpertuus

Vrijdag 13 december
Vandaag spelen we een
spel met andere retards
van Herentals. We slaan de
handen in elkaar met de
Buecken en de Gidsen.
Kom tonen wie de beste
scouts van Herentals is!
19:30 – 22.00 @Malpertuus

Vrijdag 20 december
Vandaag spelen we een
snapchatzoektocht met alle tokkies
van District Zuiderkempen!

Zaterdag 28 december
Nu al die familiefeestjes grotendeels
achter de rug zijn, wordt het tijd om
de feestdagen te vieren met jullie

De uren en plaats worden nog

giverfamilie, mama Megina en papa

gecommuniceerd op Facebook!

Kaat kijken al uit naar de pakjesruil!
Van 20u – 22u @ Malpertuus met
cadeau van MAX 7 euro

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

