April 2020

Jaargang-29-Nr 8

Kinderfuif
17u30 tot 20u30

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 april 2020
Beste leden, ouders, groep X en sympathisanten
Maart is een toffe maand geweest, vol speciale evenementen. Zo hebben de wouters de eerste
week op een speelse manier 3 uur lang Natuurpunt geholpen, en zo hun steentje bijgedragen aan
het behouden van het milieu. De week erop is alle leiding door elkaar gemixt en heeft elke tak een
andere leidingsploeg gekregen voor 1 vergadering. Ook was er weer een BT, van de givers deze
maand, die wat geld heeft opgeleverd zodat ze hun buitenlands kamp kunnen bekostigen.
Om al deze vermoeiende evenementen van ons af te schudden, is de leiding het laatste weekend
van maart op ontsnappingsweekend geweest. Groep X heeft voor ons een fantastisch weekend in
elkaar gestoken, waarop de leiding weer even lid kon zijn en waarop zij zelf spelletjes konden
spelen.
In april staan er ook weer een paar toffe specialekes op het programma:

1. Jonggiver BT
Vrijdag 3 april openen de jonggiverleiding onze maandelijkse BT. Alle ouders zijn welkom vanaf
19u00! Om 19u30 geeft de leiding de eerste kampboekjes voor de jonggivers weg en volgt een korte
kampvoorstelling. Achteraf kan je altijd nog een tijdje blijven om nog wat na te praten met de
andere ouders en met de leiding. De opbrengst van deze BT wordt gebruikt tijdens de
vergaderingen en het kamp van de jonggivers.

2. De (kinder)fuif
Onze scouts organiseert zaterdag 11 april haar jaarlijkse groepsfuif ‘Vossen op den Dansvloer’.
Hierbij denken we natuurlijk ook aan onze leden en organiseren we ook een kinderfuif. Deze fuif is
speciaal voor onze leden en zal doorgaan van 17:30u tot 20:30u in zaal ’t Hof. Het adres is Grote
Markt 41, 2200 Herentals.
Let wel op! Dit is GEEN vergadering, dus de leiding is niet verantwoordelijk! De mama’s en papa’s
kunnen iets drinken, terwijl de leden alles geven op de dansvloer.
Om 21u begint onze jaarlijkse fuif voor de iets oudere kinderen en voor de mama’s en papa’s die
zich tijdens de kinderfuif nog niet volledig hebben kunnen laten gaan. Dit is steeds een zeer
belangrijke inkomstenbron voor onze scouts, dus hopelijk zien we jullie daar! De inkom voor 23u
bedraagt €5 en na 23u €7. De inkom voor de kinderfuif is gratis, de drankjes niet.
Tot dan!

3. Het groepsweekend
Om de twee jaar gaan we met de hele groep op groepsweekend. Dit jaar zal het groepsweekend
Zoals jullie misschien al wel wisten gaan we om de twee jaar met al onze takken op groepsweekend.
Vorig jaar (2019) zijn we op groepsdag geweest, dus het is dit jaar weer eens tijd voor een weekend.
Het groepsweekend zal doorgaan van vrijdag 17 april tot en met zondag 19 april. We verwachten
vrijdag iedereen om 19u00 op het adres Sint Pauluslaan 14, 2390 Westmalle aan het hoofdgebouw
van de Drieboomkensberg. Zondag mogen de leden hier om 11u00 worden opgehaald. Gelieve
zoveel mogelijk te carpoolen, dat is beter voor het milieu! Het thema is ‘Hardrock en punk’. We
verwachten dat iedereen verkleedkleren meeneemt in dit thema! Haal maar alles uit de kast om je
als echte rockster of punker te verkleden. Verdere info en inschrijvingslink ontvingen jullie begin
maart via mail. Indien je niets ontvangen hebt laat je dit best weten aan Jarne Croonen.
We hopen jullie op beiden evenementen in massale aantallen te ontvangen

Een stevige linker,
De groepsleiding

Het Grote Wist-Je-Datjes
boek:

Wist je dat Bobbie heel
goed Frans kan spreken?

Wist je dat Pien in haar
vrije tijd graag Disneyfilms kijkt?

Wist je dat Fran haar been
in haar nek kan leggen?

Wist je dat Randger niet
graag frietjes van de
frituur eet?

Wist je dat Aline super
graag
gezelschapsspelletjes
speelt?

Zaterdag 4 april:
Vandaag staat er een extra cool spel op de agenda, namelijk het
GROTE LEGERSPEL! Van half 2 tot half 5 zullen we ontdekken
welke stoere kapoenen slagen in de opdrachten. Wij zijn benieuwd!

Zaterdag 11 april:
Groot feest vandaag! Het is tijd voor onze kinderfuif. Iedereen
is uitgenodigd. Alle informatie staat vooraan in de Klikspaan.
Vergeet zeker je dansbenen niet!

Vrijdag 17 tot zondag 19 april:
Dit weekend gaan we met onze hele scouts op
groepsweekend! Joepieeeee! Meer informatie hierover
staat in het woordje van de groepsleiding vooraan in de
Klikspaan.

Zaterdag 25 april:
Wiehoeee het is weer tijd voor een
themaspel. Benieuwd welk sprookje
het deze keer is? Kom meespelen van
half 2 tot half 5 aan Malpi.

BOBBIE

FRAN

PIEN

RANDGER

Vandaag is het een heel scouteske vergadering waar
iedereen op heeft gewacht. Het is namelijk onze
techniekenvergadering! Vandaag leer je hoe je moet sjorren,
hoe je bepaalde knopen kan leggen, hoe je een vuur kan
aansteken,… Wil je een echte scout worden, kom dan zeker
vandaag van half 2 tot half 5 naar Malpertuus.

GEEN vergadering vandaag!
Onze scouts organiseert vandaag haar jaarlijkse groepsfuif
‘Vossen op den dansvloer’. Hierbij denken we natuurlijk ook aan
onze leden en organiseren we ook een kinderfuif. Deze fuif is
speciaal voor onze leden en zal doorgaan van 17:30u tot 20:30u
in zaal ’t Hof. Het adres is Grote Markt 41, 2200 Herentals.
Let wel op!: Dit is GEEN vergadering, dus de leiding is niet
verantwoordelijk! De mama’s en papa’s kunnen iets drinken,
terwijl jullie alles kunnen geven op de dansvloer.
Om 21u begint onze jaarlijkse fuif voor de iets wat oudere
kinderen en voor de mama’s en papa’s die zich tijdens de
kinderfuif nog niet volledig hebben kunnen laten gaan. Dit is
steeds een zeer belangrijke inkomstenbron voor onze scouts.
Tot dan!

Dit weekend duurt de scouts geen 3u, maar wel een heel
weekend lang. We gaan namelijk op groepsweekend! Iedereen
wordt vrijdag 17 april om 19u verwacht op het adres Sint
Pauluslaan 14, 2390 Westmalle aan het hoofdgebouw van de
Drieboomkensberg. Het is de bedoeling dat je zoon/ dochter dan
al gegeten heeft. Zondag 19 april mogen de leden op dit adres
weer opgehaald worden om 11u. Het thema van het weekend is
‘Hardrock en punk’. Neem dus allemaal verkleedkleren mee in
dit thema. Verdere info zoals inschrijvingslink,… ontvang je
begin maart!

Vandaag spelen we het één tegen allen spel. Het is de bedoeling dat je
in groep samenwerkt om al de verschillende opdrachten goed en binnen
de tijd te vervullen. Slagen jullie hierin hangt er misschien wel een
verrassing boven jullie hoofd 😉, maar dan moet er wel als groep
samengewerkt worden.
Jullie worden verwacht om 13:30u en jullie mogen terug opgepikt worden
om 16:30u aan Malpertuus.
Loes

Kobe

Emma

MAX

Anke

INTO THE WILD
Vrijdag 3 april:
Deze vrijdag doet de jonggiverleiding ons
maandelijkse scoutscafe ‘BT’ open. De
centjes die we hiermee verdienen
gebruiken we voor leuke & lekkere dingen
tijdens de vergaderingen en op kamp. ALLEN
WELKOM VANAF 19U! Leden zijn ook welkom,
maar let op de leiding is niet
verantwoordelijk voor hen. Om 19u30 doen
we een kleine kampvoorstelling en delen
we de eerste kampboekjes uit. Zeker komen
(en zo lang mogelijk blijven plakken
natuurlijk) is dus de boodschap.

Zaterdag 4 april:
Na een pittig nachtje werken voor de
leiding op de BT en om de paasvakantie
goed in te zetten gaan we naar Center
Parcs! We spreken af om 18u30 aan de
inkom van het park (niet van het
zwembad zelf). Om 21u30 mogen jullie
hier weer worden opgehaald. De
kostprijs bedraagt 10 euro en dient
VOOR 1 april over geschreven te
worden op jonggiverrekening,
namelijk BE12 7360 1921 8592. Als je
graag een locker wil, dien je een
muntstuk van 1 of 2 euro mee te
nemen.
Adres: Elzen 145, 3920 Lommel. Probeer
zo veel mogelijk te carpoolen.

Zaterdag 11 april:
Vandaag is het onze jaarlijkse groepsfuif ‘Vossen Op Den Dansvloer’. Er is geen
vergadering ingepland dit weekend. Wel voorzien we de 2de editie van onze kinderfuif.
Kom zeker feesten met al jullie vrienden (ook van buiten de scouts) op de beste hits
van het moment en op de oude klassiekers. De leiding is niet verantwoordelijk voor de
leden en drankjes zijn op eigen kosten. Meer info hierover kan je terugvinden in het
woordje van de groepsleiding.

Vrijdag 17 april t.e.m. zondag 19
april
Joepie! Het is weer eens tijd voor ons
tweejaarlijks groepsweekend. Meer info
over inschrijvingen en dergelijke kan je
vinden in het woordje van de groepsleiding
en in de mail verstuurd door het
groepsweekendcomité.

Zaterdag 25 april:
Nu dat (bijna) iedereen kampboekjes ontvangen
heeft begint de stress omtrent de skill badge
volop te komen. Daarom voorzien enkele jins een
super leuk spel voor jullie waar jullie weer
heel wat gaan bijleren. Jullie zijn welkom van
13u30 tot 16u30 aan Malpertuus.

GIVER EDITION
Vrijdag 3 april of zaterdag 4 april
Themaspel van patrouille donkerblauw!
Eindelijk is het zover, de laatste

Zaterdag 11 april

patrouille mag zijn patrouillespel

Het is weer zover, onze

maken!

jaarlijkse groepsfuif met

Ook benieuwd welk zot spel zij maken?
Kom zeker een kijkje nemen!

bijhorende kinderfuif is weer
daar!
Kom allemaal jullie dansbenen

(uren en plaats worden door de

losgooien en ne cola drinken op

patrouille meegedeeld op facebook!)

de fuif en nodig al jullie
vriendjes uit!
Kinderfuif: 17:30 – 20:30 in ’t Hof
Vossen op den dansvloer: v.a.

Vrijdag 17 april tot zondag 19 april

21u in ‘t Hof

Het is weer groepsweekend. Voor
zie die dit al kennen: proficiat!
Voor zij die dit nog niet kennen:
ook proficiat.
Kom zeker mee want het wordt
keitof!

Zaterdag 25 april
Vandaag spelen we het
megacoolegrotekaatishieniadverjaardagsspel. Het is weer
een themaspel dus er valt

Meer info: zie tekstje van de GRL

weer wat te verdienen voor op

(= groepsleiding) vooraan in de

kamp!

klikspaan

Komen is de boodschap!
Van 13:30 – 16:30 @malpi
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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

