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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 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 januari 2020
Beste leden, ouders, groep x-ers en sympathisanten
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We hopen dat iedereen heel gezellige feestdagen achter de rug heeft en dat iedereen 2020 goed
heeft kunnen inzetten. De leiding alvast wel!
We willen in naam van de leidingsploeg dan ook iedereen een warm en succesvol jaar toe wensen!
Nog even een terugblik op de maand december:
December was zoals ieder jaar een heel gezellige, maar drukke maand. Wij hebben als leiding dan
ook niet stilgezeten. Zo is onze jaarlijkse wijnverkoop weer helemaal geslaagd. Heel erg bedankt
voor al de ouders die wijn of cava besteld hebben, hopelijk hebben jullie er de afgelopen feestdagen
van kunnen genieten. Proficiat aan het lid dat de meeste wijn verkocht heeft, hopelijk geniet je van
de prijs!! Ook stonden we weer op de kerstmarkt met ons eigen kraampje. Dit was een heel fijne
dag!! Ook heel erg bedankt aan al de ouders en leden die hier zijn langs geweest.
Ieder jaar plannen we in januari een schaatsvoormiddag in met de hele groep. Dit is steeds een zeer
leuke en gezellige voormiddag. Dit jaar zal deze doorgaan op zondag 5 januari van 9:30u tot en met
12:30u aan het BLOSO sportcentrum in Herentals (Vorselaarsebaan 60, 2200 Herentals). Jullie
mogen je zoon/ dochter hier afzetten en ook weer komen ophalen bovenaan de ingang.
→ BELANGRIJKE INFO ivm het schaatsen:

• Vergeet geen handschoenen/ wanten mee te nemen of je mag NIET mee schaatsen
• Vergeet geen dikke sokken aan te doen
• Leden die zelf schaatsen hebben €4 meenemen
• Leden die schaatsen moeten huren €6 meenemen
→ liefst gepast geld meebrengen!!
We willen ook nog even een oproep doen dat we dit jaar gestart zijn met een 2de-handscircuit,
waardoor het aankopen van scoutskleren goedkoper wordt voor jullie. DUS hebben jullie thuis nog
scoutskleren die te klein zijn en waar jullie niets meer met zijn, smijt ze zeker niet weg maar kom ze
zeker eens binnendoen bij ons. Wij zullen deze kleren dan voor een zeer goedkope prijs verkopen
aan mensen die het kunnen gebruiken. De winst gaat integraal naar de groepskas voor de aankoop
van materiaal en het onderhoud van het lokaal. Uiteraard komen de mensen waarvan wij weten dat
ze een minder financieel inkomen hebben op de eerste plaats!
Ook delen we al graag nog enkele data mee:
Spaghettidag: Jaarlijks organiseren wij een spaghettidag, dit jaar gaat deze door op zondag 16
februari. Meer info hierover volgt zeker nog via mail.
Groepsfuif ‘Vossen op den dansvloer’: Deze fuif zal doorgaan op zaterdag 11 april! Iedereen
welkom! Ook dit jaar zal er voor de kinderen weer een kinderfuif worden georganiseerd. Meer info
volgt nog!
Groepsweekend: Dit is een weekend waar IEDEREEN van de scouts zeer welkom is. Dit weekend zal
doorgaan van vrijdag 17 april tot en met zondag 19 april. Meer info volgt nog!
Ps: Doordat januari een heel drukke maand is voor de leiding omwille van hun examens, kan het
eens gebeuren dat er een bepaalde week geen vergadering is of dat de vergadering op een avond
door zal gaan. Vergeet dus zeker niet iedere week de klikspaan goed na te lezen! + deze maand
wordt er geen BT georganiseerd, omdat de maand januari al druk genoeg is 😉
Een stevige linker
De groepsleiding

Het Grote Wist-JeDatjes boek:
Wist je dat we van 6 juli
tot 10 juli op kamp
gaan? Joepie!!!!
Wist je dat de naam van
onze scouts (Reynaert
Adinda) van een verhaal
komt over een vos?

-Wist je dat Fran bij A
Tatin werkt, dat is een
bakker!
-Wist je dat Randger al
van zijn derde kleuterklas
een bril draagt?
-Wist je dat Pien bij de
nonnetjes werkt? Cool
hé!
-Wist je dat Bobbie de
zelfde naam heeft als het
hondje van Kuifje?

Vrijdag 4 Januari:
Vandaag gaan we schaatsen in het
bloso. Heb jij er zin? Kom dan zeker
van 9:30 tot 12:30 mee doen. Als je zelf
schaatsen hebt liggen thuis en je
neemt deze mee moet je nog 4 euro
mee nemen, heb je geen schaatsen
thuis Dan neem je 6 euro mee.
Natuurlijk geef je dit geld voor het
schaatsen aan de leiding. Tot dan!!!!!

Zaterdag 11 Januari:
Vanavond gaan we een film
zien. De leiding verwacht
jullie Van half 7 tot kwart
na 8. Zie dat je zeker op
tijd bent want anders mis
je de film.

Zaterdag 18 januari:
Jammer genoeg is het vandaag
geen scouts omdat de leiding
examens heeft, maar volgende
week zien we elkaar weer terug en
wordt het super leuk!!!

Zaterdag 25 Januari:
Jeej ons 4de thema spel
kan vandaag beginnen.
We verwachten jullie van
Half 2 tot half 5 aan het
lokaal!!!!

BOBBIE

FRAN

PIEN

RANDGER

Het is weer zover!! We gaan vandaag weer met z’n
allen schaatsen. Wij hebben er allemaal al veel zin
in. Voor alle specifieke informatie moet je ZEKER het
voorwoord van deze klikspaan lezen. VAN 9:30-12:30
aan BLOSO HERENTALS!

Vandaag hebben we extra verrassingsleiding die voor jullie
een verrassingsspel gemaakt hebben. Ben je benieuwd wat we
gaan spelen? Kom dan zeker eens piepen aan Malpertuus! Kleed
je zeker warm genoeg aan. VAN 19:00-21:00 aan malpertuus!

x
Omdat het buiten te koud is, willen we binnen gezellig wat
opwarmen. Trek allemaal jullie warmste pyjama aan en neem een
fleecedekentje mee. We gaan vandaag gezellig een film kijken. Je
mag allemaal je lievelingsfilm op DVD meenemen, dan kiezen we
samen een film. VAN 18:30-21:00 aan MALPERTUUS!

De leiding is eindelijk klaar met examens. We hebben dus een super
leuk spel voor jullie voorbereid: STRATEGO!! Niet de stratego die
jullie al kennen, maar een heel nieuwe versie. Welk team kan de
vlag het eerst veroveren? Spannend! Allen welkom van half 2 tot
HALF 5 aan MALPERTUUS!

Loes

Kobe

Emma

MAX

Anke

INTO THE WILD
Zondag 5 januari
Het einde van de vakantie is nabij. Om het
laatste dagje vakantie nog super leuk te
maken gaan we met alle groepen schaatsen.
Wees op tijd en neem gepast geld mee! Meer
info over uren en prijzen kan je vooraan in
het woordje van de groepsleiding vinden.

Zaterdag 18 januari

Zaterdag 11 januari
Jullie worden deze avond om 19u30 aan
Malpertuus verwacht. Om 21u30 mogen
jullie hier weer worden opgehaald.
Wat we gaan doen in nog een
verrassing! Maar doe zeker warme
kleren aan en een Petzl komt
misschien wel van pas.

Het is jammer genoeg geen vergadering dit
weekend. De leiding moeten nog een paar
examens afleggen dus focussen zich hier
liever even op. Brand dus allemaal maar veel
kaarsjes voor ons zodat we zeker slagen
voor alle vakken.

Zaterdag 25 januari
Het is weer eens tijd om onze skills bij te schaven. Vandaag
oefenen we op het maken van een vuur! Kom dus zeker allemaal
zodat we allemaal echte vuurmeesters worden. We zullen om
onze buikjes te vullen ook iets klaarmaken op ons zelf
gemaakte kampvuur. De vergadering gaat door van 10u30 tot
13u30.

GIVER EDITION
Zondag 5 januari
Schaatsen!
Het is weer tijd voor onze jaarlijkse

Vrijdag 10 januari of zaterdag 11

schaatsbeurt met de scouts! Breng je eigen

januari

schaatsen mee of huur schaatsen. Breng ook

Patrouillespel!

gepast geld mee! Meer info in het woordje van
de GRL (=groepsleiding)!

Nu jullie eindelijk in de patrouilles zijn

(4 euro met eigen schaatsen, 6 euro zonder)

patrouillespel! Vandaag is de

Van 9:30 – 12:30 @Bloso

ingedeeld, is het tijd voor het eerste
patrouille van Mathijs aan de beurt.
Omdat de leiding in de examens zit
liefst een avondspel. Houdt facebook

Zaterdag 18 januari

goed in de gaten voor meer info!

Het is hoog tijd om eens
gezellig met zen allen naar een
film te kijken.
Stuur je favoriete film door
naar Megin op facebook en wie
weet kiezen we die er wel uit!
Zakjes chips en frisdrank zijn
welkom!
19:00 – 21:30 @malpi

Vrijdag 24 januari
Vandaag is het ons themaspel van
de maand! Kleed je helemaal op en
oefen je pokerface al maar, want we
gaan vandaag naar het malpertusa
casino!
Black tie optional.
Van 19:30 – 21:30 @malpi

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

