Afzender en V.U. – Fran Schellekens, Lichtaartseweg 54, 2200 Herentals -- Afgiftekantoor 2200 Herentals

Klikspaan september 2021
Beste ouders, liefste leden
De zomervakantie loopt nu echt op z’n einde. Niet getreurd, want elk einde betekent ook
een nieuw begin! Het is weer tijd voor een nieuw scoutsjaar vol met nieuwe herinneringen,
een nieuw jaarthema, een nieuwe leidingsploeg en zelfs een nieuwe groepsleidingsploeg
voor de volgende 2 jaar!
Maar voor we een blik op het nieuwe jaar werpen, staan we nog even stil bij afgelopen jaar
en maken we van de gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken. Het was wederom een
bewogen jaar met opnieuw heel wat obstakels die we moesten trotseren. Het was niet
gemakkelijk, maar het is toch gelukt! Ondanks deze obstakels konden we het jaar toch
afsluiten met fantastische kampen. De echte kampgeur is inmiddels (hopelijk) al verdwenen,
maar de herinneringen blijven voor altijd!J
We willen alle leiding bedanken voor hun inzet, creativiteit en doorzettingsvermogen. Een
speciale dank u wel ook aan de “ex-groepsleiding” om alles afgelopen 2 jaar in goede banen
te leiden. Het was voor hen niet gemakkelijk, maar ze stonden steeds voor ons klaar. Ook
foeriers en materiaalmeesters willen we graag bedanken. Last but not least willen we ook
zeker alle ouders bedanken voor het vertrouwen dat jullie ons gaven.
Een nieuw jaar betekent jammer genoeg ook dat we afscheid moeten nemen van enkele
leiders. We gaan jullie missen!
Maar nu, tijd om naar de toekomst te kijken!
Wat staat er op de agenda?
§ 27 OF 28 augustus: laatste vergadering
Nog een laatste vergadering met de leiding die je vorig jaar had. Voor sommigen zelfs
de laatste vergadering in deze tak! Hier zullen ook alle verloren verwerpen die op
kampen achterbleven worden opengelegd, zodat alle spullen terug bij de juiste
eigenaar geraken. Lees zeker goed na in de Klikspaan wanneer welke tak vergadering
heeft!
§

28 augustus: Soundclash
Een hele namiddag genieten van bandjes met een drankje in de hand. Sfeer en
gezelligheid verzekerd. Wat moet een mens nog meer hebben?

§

4 september: Overgang
Joepie! Tijd om eens goed vuil te worden, dus doe zeker je allerslechtste kleren aan!
Hier maken we met z’n allen de overstap naar een nieuw jaar. Sommige maken zelfs
de overstap naar een nieuwe tak! Ook komt iedereen hier te weten wie hun leiding zal
zijn voor het komende jaar. Spannend!

§

11 en 12 september: Bar Expo
Net als vorig jaar zal ook dit jaar onze zomerbar weer plaatsvinden. Hier kan iedereen
naar hartenlust frietjes met stoofvlees komen eten in combinatie met een fris drankje!

Nodig gerust al je vrienden en familie uit voor Soundclash en Expo. Deze evenementen
zorgen elk jaar voor een groot deel van onze inkomsten, waar we nog een heel jaar op
kunnen teren om spelmateriaal te kopen, nieuwe tenten te kopen... Dus: Zeker komen en
neem iedereen mee! De inkom is helemaal gratis voor beiden evenementen.
Nieuw dit jaar:
Op Expo zal een kraampje staan waar we tweedehandsscoutskleren verkopen aan
voordelige prijzen. Heeft u thuis nog spullen liggen die te klein zijn? U kan deze nog doneren
tot en met het weekend van 11 en 12 september. Als je nog ergens naar op zoek bent, kom
dan zeker een kijkje nemen!

Zo, dat was ‘ie dan, de eerste Klikspaan van dit jaar. Als er nog vragen zijn, aarzel dan niet
om ons te contacteren!
We kunnen niet wachten om onze leden terug te zien!

Stevige linker
Winde, Max, Lore, Fran en Anke
A.k.a. de nieuwe groepsleiding

§ Anke Driesen: 0471 64 00 59
anke.driesen@live.be
§ Fran Schellekens: 0499 73 90 22
franschellekens@hotmail.com
§ Lore Hannes: 0471 85 67 66
l_orehannes@hotmail.com
§ Max Basstanie: 0474 87 59 57
mbasstanie@gmail.com
§ Winde Serwy: 0495 16 79 31
windeserwy@hotmail.com

Piraten en
Zeemeerkapoenen
september
Dag lieve kapoentjes!!
Deze maand start er voor vele onder jullie (de tweede jaars)
een nieuw hoofdstuk in hun scouts carrière. Jullie worden
wouter. De andere (de eerste jaars) zijn nog 1 jaartje kapoen
en krijgen een hele lieve toffe nieuwe leidingsgroep. Wij
gaan jullie alvast missen maar zien jullie sowieso nog wel
eens terug.
Groetjes, Jari Marie, Amber, Arne, Arnè en Thibo

Zaterdag 28 augustus 10:00-13:00
malpi!
Vandaag is het de allerlaatste
vergadering met je oude leiding. Je
kan je verloren spullen vanop kamp
dan ook zeker terugzoeken. Vanaf
16u is het trouwens soundclash op de
scouts en kan je dus met je mama en
papa naar allerlei muziek komen
luisteren.

Zaterdag 4 september: 13:30-16:30:
OVERGANG
Vandaag gaan de 2e jaars kapoenen
over naar de wouters en wordt
iedereen heeeel vuil. Doe dus hele
slechte kleren aan! Ook kom je
vandaag te weten wie je nieuwe
leiding wordt. Spannend!

11 en 12 september: Bar
expo!
Dit weekend is het geen scouts maar
wel onze expo waar je lekkere frietjes
met stoofvlees kan komen eten!!! Ook
staat er een leuk springkasteel om te
komen ravotten!

Zaterdag 18 september:
13:30-16:30 Malpi
Vandaag leer je de nieuwe
leiding kennen en ook de
nieuwe kapoenen!

Zaterdag 25 september 13:3016:30 Malpi
Vandaag spelen jullie het grote
curryworsten speciaal spel! Kom
maar eens zien wat dit is!

Wouters
Zaterdag 4 september:
Vandaag nemen we officieel afscheid van onze
geweldige 3de jaars en verwelkomen we met open
armen onze nieuwe groep 1ste jaars, het is namelijk overgang. Doe dus niet jullie nieuwste kleren
aan, want deze worden erg vuil (zeker de kinderen die overgaan naar een andere groep). Vandaag kom je ook te weten wie jullie nieuwe
leiding wordt voor het komende scoutsjaar. Jullie
worden om 13u30 verwacht aan het scoutslokaal
(Wijngaard 10, Herentals) en jullie hier ook weer
tegen 16u30 opgehaald worden. Het kan zijn dat
het een beetje uitloopt, alvast onze excuses hiervoor!

Zaterdag 18 september:
Vandaag leren jullie jullie nieuwe leiding
kennen. Spannend! Zijn ze even leuk als
ons? Daar moeten ze toch erg hun best voor
doen. Kom dit zeker te weten tijdens de
kennismakingsspelletjes. Het gaat door van
13u30 tot en met 16u30 aan Malpertuus.

Zaterdag 25 september:
Jullie nieuwe leiding heeft vandaag het
grote Fanfrelouche spel voor jullie in
petto. Benieuwd hoe het spel te werk
gaat? Kom dan zeker van 13u30 tot
16u30 naar het scoutslokaal.

Zaterdag 11 en zondag 12 september:
Het is weer zover, onze jaarlijkse Bar Expo
staat voor de deur. Meer info voor dit top
evenement vinden jullie vooraan in de klikspaan of op Facebook. We hopen er dit jaar
ook weer een topeditie van te maken, dus
we verwachten jullie allemaal met al jullie
vrienden en familie! Je kan dat weekend
niet alleen genieten van een frietje met
stoofvlees en een lekker drankje, maar ook
voor de kinderen wordt er vanalles voorzien.
KOMEN is de boodschap!!

We vonden het een super tof jaar met
jullie allemaal! We hebben al veel
traantjes gelaten omdat we jullie super
hard gaan missen. Jullie nieuwe leiding
gaat sowieso kei tof zijn, maar even
leuk als ons gaat natuurlijk nooit
lukken. We verwachten wel telkens als
we jullie tegenkomen op de scouts een
hele dikke knuffel!! Met veel geluk
komen wij fourieren op jullie kamp
volgend jaar en kunnen we jullie daar
dan ambeteren.
Fanfreluche est une poupée!!!
Pien, Anke, Yentl, Jarne, Arne en Emma

Vrijdag 27 augustus/ 19:00- 21:30 Malpertuus
De laatste vergadering met je oude leiding <3 Omdat we ons kamp een
avondje vroeger hebben afgesloten, gaan wij deze avond ons kamp toch
nog een beetje afmaken!
Zaterdag 28 augustus/ 16:30 - .. Malpertuus
Het is Soundclash
Vandaag gaan meerdere bandjes optreden
om de hele avond lang sfeer te geven. Dus kom zeker mee luisteren en
nodig iedereen maar uit!
Zaterdag 4 september/ 13:30- 16:30 Malpertuus
Het is overgang vandaag! Wat houdt dit in: je gaat heel heel vuil
worden om te laten bewijzen dat je een echte scouts bent. Op het
einde ga je te weten komen wie je nieuwe leiding voor het jaar wordt.
Zeker afkomen is de boodschap dus!
Zaterdag en Zondag 11-12 september/ 12:00 - … Malpertuus
Kom dat zien, kom dat zien: Expo-weekend! Frietjes, stoofvlees,
springkasteel en ambiance aanwezig. Kom dus met vriendjes,
vriendinnetjes en familie een hapje of een drankje consumeren! (Geen
vergadering nu dus gepland!)

Zaterdag 18 september / 13:30-16:30 Malptertuus
We zitten met een hele gloednieuwe bende bij elkaar voor de rest van
het jaar. Nieuwe gezichten betekent nieuwe namen of misschien dat je
de leiding nog niet helemaal kent! Vandaag ga je ons en elkaar op een
originele manier leren kennen om zo het jaar goed te starten.

Zaterdag 25 september / 13:30-16:30 Malptertuus
Wat neem ik mee? Een (of twee) ei(tjes).
Waarom? Omdat het kan.

Vrijdag 27 augustus:
Vandaag is het de allerlaatste vergadering
met deze leiding. Om het jaar goed af te
sluiten, doen we BBQ-night! Iedereen
neemt hun eigen vleesje mee.
See you @Malpi van 18u30 tot 21u.

11 & 12 september:
Traditie gewijs zal ook dit jaar onze
ZOMERBAR plaatsvinden. Dit weekend
is er dus geen vergadering, maar kom
zeker langs en neem al je vrienden en
familie mee. Kom gezellig iets drinken en
iets eten @Malpertuus.
(Meer info is te vinden op het Facebookevenement.)

Zaterdag 4 september:
OVERGANG! Doe allemaal jullie slechtste
kleren aan, want zoals gewoonlijk zullen
jullie er na afloop weer lief uit zien! Hier
komen jullie ook te weten wie het komende
jaar jullie leiding zal worden. Spannend!
13u30 tot 16u30 @Malpertuus.
PS: @3de-jaars, meer info over jullie
overgang zullen jullie nog via FB krijgen.

Zaterdag 18 september:
De eerste vergadering met jullie nieuwe
leiding! Tijd voor een kennismaking!

Zaterdag 25 september:
Vandaag spelen we het Roze Olifanten
Safari-spel. Benieuwd wat dit is? Wij
ook!
13:30 – 16:30 @malpertuus

13:30 – 16:30 @malpertuus

Contactgegevens 2020-2021
Groepsleiding
Sara Driesen
04 91 37 38 81
sara.driesen@5de12de.be

Emma Meeus
04 71 85 67 69
meeus.emma@hotmail.com

Loes Heylen
04 79 12 52 42
loes.heylen1999@hotmail.com

Jarne Croonen
04 71 43 65 16
jarne.croonen@hotmail.com

Arnè Anseeuw
04 79 95 27 24
arne02@live.be
Jari Loockx
04 76 08 78 09
jariloockx1@hotmail.com

Thibo Berghmans
04 96 39 26 89
thibolt36@hotmail.com

Amber Wouters
04 68 14 58 81
amberwouters@icloud.com

Emma Meeus
04 71 85 67 69
meeus.emma@hotmail.com
Anke Driesen
04 71 64 00 59
anke.driesen@live.be

Pien Malcorps
04 92 79 79 19
pien.malcorps@gmail.com

Jarne Croonen
04 71 43 65 16
jarne.croonen@hotmail.com

Kobe Serwy
04 99 74 98 57
kobeserwy@hotmail.be
Lore Hannes
04 71 85 67 66
l_orehannes@hotmail.com

Robbe De Bruyn aka Bobbie
04 93 72 62 75
robbedebruyn01@gmail.com
Eline Bierten
04 75 66 29 43
eline.bierten@ugent.be

Ferre Schellekens
04 68 20 52 99
schellekensferre@gmail.com

Randger Wouters
04 68 18 49 45
randger@telenet.be

Megin Anthonis
04 97 55 35 79
r0705093@student.thomasmore.be

Sten Loyens
04 85 78 32 79
sten.loyens@hotmail.com

Sven Mols aka Benny
04 77 99 68 95
sven.mols@hotmail.com
Robbe Malcorps
04 92 86 80 36
robbemalcorps@gmail.com

Glenn Segers
04 71 58 06 27
glennsegers1998@gmail.com
Jordy Jacobs aka Wesley
04 76 28 91 56
jorre_jacobs@hotmail.com

Thibo De Backer
04 75 32 36 76
thibo.de.backer@hotmail.com

Kapoenen
Marie Haest
04 70 09 94 99
haestmarie@gmail.com
Arne Sips
04 68 26 00 77
sipsarne@gmail.com

Wouters
Yentl Serwy
04 99 74 98 38
yentlserwy@hotmail.com
Arne Meeus aka Gluten
04 92 76 78 36
meeus.arne@gmail.com

Jonggivers
Winde Serwy
04 79 55 30 11
windeserwy@hotmail.com
Robbe Geevaerts
04 72 43 47 34
gevaertsrobbe@gmail.com

Givers
Fran Schellekens
04 99 73 90 22
franschellekens@hotmail.com
Max Basstanie
04 74 87 59 57
mbasstanie@gmail.com

Materiaalmeesters
Stijn Selis
04 79 77 23 49
stijn.selis@hotmail.com
Lore Malcorps

