Maart 2020

Jaargang-29-Nr 7

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 maart 2020
Beste leden, ouders, groep X-ers en sympathisanten
De maand februari is weeral voorbij. Dit was een zeer drukke maand. De wouters hadden
afgelopen maand hun BT. Dit was weer een knaller van formaat. Hopelijk hebben ze er wat
centjes bij om leuke activiteiten te plannen voor hun leden. Ook onze jaarlijkse
spaghettidag hebben we achter de rug. We willen iedereen dan ook bedanken die een
lekkere spaghetti is komen eten en zo onze scouts heeft gesteund! Met de opbrengst
hiervan kunnen wij onze werking op peil houden!
Begin deze maand kunnen jullie ook via mail een inschrijvingslink verwachten voor
groepsweekend. Voordat je deze mail krijgt heeft het dus nog geen nut om mails te sturen
om ‘in te schrijven’ 😉 Dit weekend gaat, zoals eerder vermeld, door van vrijdag 17
april tot zondag 19 april.
De maand maart is aangebroken en ook in deze maand staat er weer veel op de planning:
• Vrijdag 6 maart openen de givers het BT café (scouts café). Kom gerust allemaal
eentje drinken terwijl je kan genieten van heel wat muziekplaatjes.
• De wouters gaan zaterdag 7 maart een handje helpen bij een goed doel, namelijk
‘Natuurpunt’. Hier zijn we heel fier op!
• Zaterdag 14 maart is het onze jaarlijkse leidingswissel. Dit betekent dat jullie voor
één keer andere leiding hebben. Wie het wordt is nog een verrassing, maar het
wordt sowieso super leuk. De week nadien hebben jullie jullie lieftallige leiding
weer terug!
• Van vrijdag 27 tot zondag 29 maart zijn wij met heel de leidingsploeg op
ontsnappingsweekend. We ontsnappen even van al de drukte van al de leden en
gaan alleen met de leiding op weekend. Dit weekend wordt door groep-X
georganiseerd (oud-leiding). Wij hebben er alvast zin in! (Dit weekend is het dus
GEEN scouts)
Na een korte mededeling van de planning kan de maand maart weeral beginnen!
Een stevige scoutshand
De groepsleiding: Sara, Loes, Jarne & Emma

Wist je dat ?

- Pien haar favoriete keuren
rood en blauw zijn?!
Dezelfde kleuren als de
scouts!
-Randger niet graag frietjes
eet?!

-Fran bang heeft van vogels?!
Ze heeft het meeste bang van
duiven en kippen!
-Bobbie’s favoriete
animatiefilm ‘Over the hedge’
is?!
-Aline een halve nep tand
heeft?! Je moet maar eens
goed kijken naar haar lach!

Zaterdag 7 maart:
Vandaag spelen we nog
eens een echt bosspel!
Ben je benieuwd hoe het
gaat verlopen kom dan
maar van half 2 tot half 5
naar malpertuus!

Zaterdag 14 maart: Het is
leidingswissel! Ne hoor we willen
nog niet van jullie af maar zo
kunnen jullie andere leiding ook
leren kennen. Wil je weten wie je
nieuwe leiding voor vandaag is kom
dan van half 2 tot half 5 naar
malpertuus.

Zaterdag 21 maart: We spelen
vandaag het VroegeVogelSpel!
Dat betekent dat jullie ietsje
vroeger naar de scouts zullen
moeten komen. We verwachten
jullie aan malpertuus van
half 11 tot 13u!

Zaterdag 28 Maart:
Vandaag is het jammer
genoeg geen
vergadering… De leiding
is op
ontsnappingsweekend om
even uit te rusten. We
zien jullie volgende week!
terug!

Vandaag dragen we een steentje bij bij het goede doel. We
doen namelijk een vergadering bij ‘Natuurpunt’. We spreken
niet af aan Malpertuus, maar aan het einde van de
Lavendelweg (TE HERENTALS) waar de zandweg begint. De
vergadering gaat door van half 2 tot half 5! We kijken er
alvast naar uit! Jullie ook?

Vandaag gaan jullie de leiding toch even moeten
missen. Het is namelijk leidingswissel, dit
betekent dat jullie voor EEn vergadering een
andere groep leiding krijgen die met jullie een
super tof spel gaan spelen! Jullie zien jullie netiets-leukere leidingsploeg de week erop terug! De
vergadering gaat door van half 2 tot half 5 aan
Malpertuus.

Na bijna 2 weken jullie supertoffe wouterleiding te
missen, zijn we er weer! Vandaag spelen we een
megaleuk bosspel. Allemaal welkom van half 2 tot
half 5 aan Malpertuus!

Vandaag is het helaas geen vergadering! De leiding
is zelf op ontsnappingsweekend! Een weekend
waar de leiding zelf even onstnapt van het
drukke maar o-zo-leuke scoutsjaar! Tot volgende
week!

Loes

Kobe

Emma

MAX

Anke

INTO THE WILD
Zaterdag 7 maart
Zijn jullie al helemaal klaar voor jullie skillbadge te halen op kamp? Ik denk het niet, jullie
kunnen nog best wat leren! Kom zeker allemaal je
technieken bijschaven. Jullie worden om 13u30
verwacht aan Malpertuus en jullie mogen hier om
16u30 weer vertrekken.

Zaterdag 21 maart

Zaterdag 14 maart
De leidingsploegen zijn voor een
dag eens helemaal omgewisseld
want het is LEIDINGSWISSEL.
Benieuwd wie jullie leiding zal
zijn voor 1 dag? Zouden ze even
coole spellen kunnen maken als
jullie leiding? Kom dit te weten
om 13u30 aan Malpertuus. Om 16u30
is de vergadering gedaan.

We zullen er nog eens invliegen met
een kei cool bosspel, en daarvoor
hebben we duisternis nodig. Jullie
worden om 18u30 verwacht aan het
lokaal met een zaklamp/petzl. Om
21u30 mogen jullie hier weer worden
opgehaald.

Vrijdag 27 maart – zondag 29 maart
Dit weekend is er jammer genoeg geen vergadering voor
jullie voorzien. Alle leiding, oud-leiding,
materiaalmeesters en groepX’ers zijn samen op
ontsnappingsweekend. Dit is een weekend waarbij we even
van jullie ontsnappen en zelf terug even lid zijn.

Jarne
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sten

GIVER EDITION
Vrijdag 6 maart
Het is tijd voor een grote kostwinner: onzen
BT! Nodig allemaal jullie vrienden en familie
uit om eentje (of meerdere) consumpties te

Zaterdag 14 maart

komen nuttigen zodat we veel geld

Vandaag hebben jullie eens een

verdienen voor ons kamp!

dag andere leiding. Want het is

We verwachten dat iedereen hier komt
helpen en de shiften worden nog besproken
in de facebookgroep! De mogelijkheid om te

leidingswissel! De ideale dag om
je leiding eens goed te pesten en
hen eens goed te laten afzien!

blijven slapen in Malpi is er dus als je daar

Wil je weten wat voor spel die

blijft slapen, neem een matje en slaapzak

leiding in elkaar flanst? Kom dan

mee!

zeker kijken aan malpi!

Zaterdag ’s ochtends kuisen we den BT op

13:30 – 16:30 @Malpertuus

en iedereen wordt dan dus ook verwacht om
te helpen!
18:00 @ Malpertuus
Zaterdag 28 maart
Vrijdag 20 maart – zaterdag 21 maart

Vandaag is het geen

Omdat we jullie vorige week met de

vergadering, we gaan even

leidingswissel hebben moeten missen,

uitblazen met de leiding op

is het deze week extra lange

ontsnappingsweekend.

vergadering aan Malpi! We gaan 20 uur

Want zeg nu zelf, zo 20 uur

op mekaars kap zitten, tijdens onze 20-

met mekaar aan een stuk

urenvergadering.

doorbrengen, dat is ook wel

Meenemen: matje, slaapzak, 10 euro
20/03 om 20u tot 21/03 om 16u @Malpi

genoeg voor 2 weken ;p

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

