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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
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Klikspaan februari 2020
Beste leden, ouders, groep X-ers en sympathisanten
Na een (al dan niet geslaagde 😉) examenperiode voor de leiding, zijn we er weer
helemaal klaar voor.
We vliegen er in februari dan ook meteen terug in met onze spaghettidag. Deze gaat dit jaar
door in ons eigen lokaal, op zondag 16 februari. Iedereen is hier welkom om ne goeie
spaghetti te komen eten! Heb je zin in een klassieke spaghetti bolognese, een smeuïge
spaghetti carbonara of zelfs een gezonde vegetarische spaghetti? Alles kan op onze
spaghettidag!! De leiding zal een ganse namiddag tot jullie dienst staan en jullie verwennen
met onze topservice. Wil je na het eten nog even blijven plakken? Dat kan natuurlijk ook in
onze BT (het scoutscafé).
Over BT gesproken: Op 7 februari wordt ook de weer een BT gegeven, dit door niemand
minder dan onze gemotiveerde wouterleiding. Zij zullen zorgen voor een sfeervolle avond,
waarop natuurlijk ook alle ouders zijn uitgenodigd. Hier kan je de leiding eens op een
andere manier leren kennen. Leden meenemen MAG, maar denk er aan dat de leiding ook
een pintje drinkt op BT en dat we niet verantwoordelijk zijn.
Iets redelijk nieuw dan dit jaar: De kapoenen en wouters zullen dit jaar een nachtje
overnachten in het lokaal, om zo een beetje gewend te raken aan het ‘weg zijn van huis’.
Door ze op een bekende locatie een nachtje door te laten brengen zonder mama en papa,
hopen we voor hen de stap naar het kamp wat kleiner te maken. Ze zullen volop spelletjes
spelen, op een veldbedje kunnen slapen, al eens scoutspap kunnen drinken en heel de
nacht stiekem kunnen babbelen met vriendjes en vriendinnetjes... EUHHHMM slapen
bedoelen we natuurlijk!! 😉
Voor de wouters gaat dit door van vrijdag 28 op zaterdag 29 februari. Voor de kapoenen
zaterdag 29 februari op zondag 1 maart. Meer info zal nog te lezen zijn in de klikspaan van
de kapoenen en de wouters zelf, te vinden verder in dit boekje. De leiding kijkt er alvast heel
hard naar uit en hoopt dan ook zo veel mogelijk kapoenen en wouters te kunnen ontvangen!
Voor de rest is februari een stille maand, februari is namelijk de maand van de
sponsortochten: De leiding is volop op zoek naar sponsors voor de evenementen die op
komst zijn. Zo is er in april onze groepsfuif en in september onze Expo en Soundclash die
nu al voorbereiding vragen.
We willen daarmee graag een oproep doen naar alle ouders die zelf een bedrijf hebben en
willen sponsoren, iemand kennen die een bedrijf heeft die wil sponsoren…
Wat krijg je daar dan voor terug? Een sponsoring is fiscaal aftrekbaar EN afhankelijk van
het bedrag dat gesponsord wordt, zal je een bepaalde vorm van reclame kunnen krijgen op
onze evenementen. Ben je dus geïnteresseerd of ken je iemand die geïnteresseerd zou
kunnen zijn? Stuur dan zeker een mailtje naar één van de groepsleiding (Jarne, Emma,
Loes of Sara).
Dat was het weeral voor deze maand, we hopen jullie eerst en vooral allemaal te
verwelkomen op BT en spaghettidag!!
Tot dan
De groepsleiding

Hopper Antwerpen
Openingsuren:10:00 - 18:00
0:00 - 18:00

Het Grote Wist-JeDatjes boek:
-Wist je dat Aline
Gevaerts (“Sjoe”) met
ons meegaat op kamp?
-Wist je dat een varaan
het lievelingsdier is van
Bobbie?
-Wist je dat Pien geen
rode kool lust?

-Wist je dat Randger
altijd zijn scoutshoed
opzet als hij naar de
scouts komt?
Wist je dat je Fran dit jaar
maar 2 cijfers nodig heeft
om haar verjaardag te
schrijven?
02/02/2020 en dat ze
bovendien 20(!) jaar
wordt?!

Zaterdag 1 februari:
Omdat Fran morgen jarig is, doen we een
Fata Morgana-vergadering. Slagen jullie er
samen in alle opdrachten te volbrengen en
er zo een groot feest van te maken? Of
moet Fran haar verjaardag helemaal alleen
vieren? Kom dat zien aan Malpi van half 2
tot half 5.

Zaterdag 8 februari:
Vandaag spelen we nog eens
een authentiek scoutsspel!
Benieuwd welk spelletje we
spelen? Kom naar Malpertuus
van half 2 tot half 5.

Zaterdag 15 februari:
De leiding is heel druk bezig met de
voorbereidingen van de lekkerste
spaghetti ter wereld. Daarom is het
geen vergadering. Dan kunnen jullie
vandaag ook even uitrusten om
morgen mega veel spaghetti te eten.
Neem gerust de hele familie mee en
uw grote honger.
Tot morgen op onze spaghettidag!

Zaterdag 22 februari:
Joepie, vakantie! Kom
allemaal verkleed om met
een heus carnavalspel de
vakantie in te zetten met
een knal! Van half 2 tot half
5 aan Malpi.
29 februari- 1 maart:
Nu we halfweg het scoutsjaar
zijn, kunnen we stilaan
beginnen dromen van ons
kamp. Tijd om eens te
oefenen en een nachtje in ons
scoutslokaal te slapen!
Meer info via mail.

BOBBIE

FRAN

PIEN

RANDGER

Joepie joepie joepie! De leiding heeft gedaan met hun examens
en is klaar om er weer helemaal terug in te vliegen. We
starten deze nieuwe maand met een variatie op het
gezelschapsspel: Colonisten van Catan. Wij hebben er alvast
super veel zin in! De vergadering gaat door van half 2 tot
half 5 aan malpertuus!

Deze vrijdag doet de wouterleiding ons maandelijkse scoutscafe
‘BT’ open. Normaal is BT pas open vanaf 20u maar speciaal voor
jullie mama’s en papa’s doen wij een uurtje vroeger open zodat
we rustig een babbeltje kunnen doen! Stuur ze dus maar zeker
richting het scoutslokaal, want de centjes die we verdienen
kunnen we gebruiken voor leuke & lekkere dingen tijdens de
vergaderingen en op kamp. ALLEN WELKOM VANAF 19U aan
malpertuus!

Oeh la la … volgende week is het Valentijn
dus daarom een spel speciaal in thema voor
de verliefde woutertjes onder jullie. En wie
weet, misschien ontmoet je wel iemand
nieuw ;) (Dit is een gemeenschappelijke
vergadering met al de scouts & gidsen van
Herentals) DEZE VERGADERING GAAT DOOR
VAN HALF 2 TOT HAFL 5 AAN MALPERTUUS.

Helaaaas pindakaaaas… vandaag is het geen scoutsvergadering.
Jullie leiding is volop bezig met de nodige voorbereidingen voor
de spaghettidag van morgen. Kom morgen zeker eens langs!

Omdat we jullie toch geen weekje konden missen, nodigen we
jullie, jullie mama’s, papa’s, broers, zussen, vriendjes,
vriendinnetjes, oma’s, opa’s, tantes, nonkels … en iedereen die
je maar kan bedenken, uit om een of meerdere borden
overheerlijke spaghetti te komen eten bij ons in het
scoutslokaal. Voor meer informatie hierover, moet je zeker
eens een kijkje nemen bij het woordje van de groepsleiding
vooraan in de Klikspaan.

Zijn jullie klaar om je beste beentje voor te
zetten tijdens de laddercompetitie? Oefen thuis
als maar op verschillende opdrachten zoals
hanengevecht, schoenwerpen, … zodat je zeker
bovenaan terecht komt!

Omdat SUPER VEEL WOUTERS ER ACHTER HEBBEN
GEVRAAGD, GAAN WE allemaal samen een nacht in
ons lokaal slapen. Meer info over deze
supertoffe vergadering volgt snel! We kunnen
jullie al wel het volgende meedelen: We
spreken vrijdagavond af aan malpertuus en
zaterdag mogen jullie terug naar huis! DE
leiding kijkt er alvast naar uit, jullie toch ook?
J

Loes

Kobe

Emma

MAX

Anke

INTO THE WILD

Zaterdag 1 februari

Oh Romeo oh Romeo... vandaag spelen we een
beetje te vroeg het grote valentijnsspel!
Kom van half 2 tot half 5 naar Malpertuus
voor dit liefdevolle schouwspel!

Zaterdag 8 februari
Vandaag zullen we het centrum nog
eens onveilig gaan maken, en dit
keer in den donkere. Jullie worden
verwacht om 19u30 aan het
buspaleis en om 21u30 mogen jullie
terug beschikken.

Zaterdag 15 februari

De dag na Valentijn zal het jammer
genoeg geen vergadering zijn, de leiding
is dan te druk in de weer met de groentjes
voor spaghettidag! Kom morgen zeker
allemaal jullie buikje rond eten!

Zondag 16 februari
Joepie! Vandaag is het spaghettidag. Kom zeker met al
je vrienden, je hele familie, je valentijnsdate…
smikkelen van onze overheerlijke pasta’s. Meer info
hierover kan je vinden in het woordje van de
groepsleiding dat je vooraan in klikspaan kan
terugvinden.

Yentl

Lore

Winde

Jarne

sten

Zaterdag 22 februari

Het spel van vandaag blijft nog een
beetje geheim! Zijn jullie benieuwd wat
de leiding in petto heeft? Allemaal
welkom van half 2 tot half 5 aan ons
geliefde lokaal!

Patrouilles:

Yentl

Lore

Winde

Zaterdag 29 februari

And last but not least! Vandaag zal
onze vergadering weer helemaal in
teken van het thema zijn! Zijn
jullie klaar om jullie skills weer
wat bij te schaven? Kom dan van
half 2 tot half 5 naar Malpertuus!

Jarne

sten

GIVER EDITION
Zondag 16 februari

Zaterdag 1 februari

Zin in ne goeie spaghetti?

Vandaag zal patrouille grijs

Vandaag reizen we met de

voor ons een spel voorzien.

EOTB crew af naar Italiaans

Benieuwd wat dat gaat

Malpi voor onze

zijn? Kom dan zeker van

spaghettidag ! Tussen 12uur

half 2 tot half 5 naar
Malpertuus

Zaterdag 8 februari

13:30 – 16:30 @ Malpertuus

Vandaag maken we
snoepzakjes om te
verkopen voor geld in de

en 19uur @Malpertuus
Nodig ook zeker al je
vrienden en familie uit, tot
dan!

zamelen voor kamp. Kom
zeker meehelpen zodat we
genoeg moneys hebben om
een litte fissa te hebben op
kamp!
13:30 – 16:30 @Malpertuus
Zaterdag 29 februari
Vrijdag 21 februari – zondag 23 februari

Wauw vergadering op 29 februari, dat
gebeurt ook niet vaak! We spelen op

EINDELIJK! Hou deze data alvast vrij,

deze unieke schrikkeldag een keishow

want wij gaan op Giverweekend!

themaspel! Er valt dus ook weer wat te

Uren en plaats worden nog meegedeeld.

winnen voor op kamp.

Be there, or be saai!
P.s. rugzak met tent, matje en slaapzak

Kom zeker meedoen!

zul je zeker nodig hebben.

13:30 – 16:30 @Malpertuus

