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Klikspaan oktober 2021
Beste ouders, leden, groep X-ers en sympathisanten
In september werd het nieuwe scoutsjaar officieel in gang getrapt. Het was een
drukke maand waarin heel wat te beleven was.
• We namen afscheid van onze oude leidingspoeg en maakte kennis met
onze nieuwe. Misschien zelfs in een nieuwe tak.
• We genoten van een drankje en een stevig staaltje muziek op een
geweldige editie van Soundclash
• Samen zorgden we voor een geslaagde editie van Bar Expo, waar we in
goed gezelschap vertoefden en smulden van heerlijke frietjes.
• Ook heetten we onze nieuwe leden en leiding, Gilles en Friedl welkom.
Dank u wel iedereen om wederom massaal aanwezig te zijn op onze
evenementen! Bedankt ook aan iedereen die hun handen uit de mouwen
staken!
Aandachtspunten in oktober:
• Het weekend van 16 oktober is het GEEN scouts! De leiding is op
planningsweekend. Hier steken we al onze koppen bij elkaar om het hele
jaar te plannen. Er wordt verdeeld wie wat zal regelen en we kijken
wanneer onze evenementen zullen plaatsvinden.
• Op 22 oktober is het Dag van de Jeugdbeweging. Naar jaarlijkse traditie
gaat iedereen in zijn scoutsuniform naar school om te laten zien dat ze een
trotse scout zijn. ’s Ochtens wordt er gewoonlijk aan iedereen in uniform
een ontbijtje uitgedeeld aan het jeugdhuis op de Grote Markt in Herentals.
Meer info hierover volgt later nog!
• We willen er ook nog eens op wijzen dat als je uw kind met de auto naar
de scouts brengt, het niet de bedoeling is dat je tot aan het lokaal rijdt! De
eerste 2 petanquevelden dienen als parking. Heel erg bedankt voor jullie
begrip!

Wat is het jaarthema?
DROMENLAND IN ZICHT!
Scouts en gidsen. Speelse durvers en dappere
dromers. Samen brengen we onze fantasie tot leven
en worden grootse dromen onvergetelijke verhalen.
Dit jaar varen we mee op een fantastisch
inlevingsschip, op zoek naar ons eigen dromenland.
Zorgeloos op verkenning naar het magische gouden
randje van scouting.
Onze gloednieuwe leidingsploegen hebben geweldig
veel zin om er in dit jaarthema een onvergetelijk scoutsjaar van te maken.
De contactgegevens van alle leiding vinden jullie zoals altijd helemaal achteraan
in de Klikspaan, maar een overzichtje van de leidingsploegen staat op de
volgende bladzijden!
Als er nog vragen zijn, aarzel zeker niet om ons te contacteren!
Stevige scoutshand
De groepsleiding
Winde, Max, Lore, Fran en Anke

LEIDING 2020 – 2021:
Kapoenenleiding:
Gilles Geukens is terug van weggeweest. Joepie! Hij
zal in zijn eerste jaar leiding bijgestaan worden door
3 toppers:
Ferre Schellekens, vorig jaar de grootste en stoerste
jong-giverleiding, samen met Arne Sips (a.k.a. Sops)
en Marie Haest die beide vorig jaar al menig
kapoentjes wisten te betoveren.

Wouterleiding:
Arne Meeus (a.k.a. Gluutje) en Winde Serwy waren
in het verleden reeds een keertje wouterleiding. Om
het team te versterken vervoegen ook Eline Bierten,
Robbe De Bruyn (a.k.a. Bobbie) en Fran Schellekens
de rangen. Zij nemen onze nieuwste aanwist Friedl
Cabuy onder hun vleugels die met haar
enthousiasme de wouterleiding vervolledigt.

Jong-giverleiding:
Ook bij deze leiding zien we enkele bekende
gezichtjes. Niet 1, niet 2, maar 3 leiders die
vorig jaar ook al jong-giverleiding waren. Lore
Schwanz, Kobe Serwy en Robbe Gevaerts
kennen ondertussen al de kneepjes van het vak.
Ook Yentl Serwy was al eerder jonggiverleiding. Arneè Anseeuw zal deze ploeg
compleet maken met haar hoofd vol nieuwe
ideeën.

Giverleidig:
In deze leidingsploeg is iedereen toch al
minstens van een deel van de leden leiding
geweest. Zij zijn in z’n geheel dan ook de
leidingsploeg
met
de
meeste
scoutservaring. Randger Wouters, Loes
Heylen, Kaat Malcorps, Megin Anthonis en
Jarne Croonen kunnen niet wachten om er
samen met hun leden een fantastisch jaar
van te maken.

Jinleiding:
Last but not least, onze jinleiding. Emma Meeus,
Anke Driesen en Max Basstanie zetten ook dit jaar
opnieuw hun beste beentje voor. Deze keer als
leiding van onze oudste tak. Zij vliegen er samen
met hun leden in om er een leuk jaar en een
onvergetelijk jinkamp van te maken.

2 oktober
Malpi, 13:30– 16:30

Vandaag is het muziekdag!
We testen jullie
muziekkennis en dansmoves
tijdens een MEGA COOLE
muziekquiz. Begin al maar
volop liedjes te beluisteren en
dansjes te oefenen, zo word
je misschien wel DE
muziekquiz kampioen.

De diertjes worden vandaag
in de bloemetjes gezet, we
vieren dus… dierendag!!
Iedereen mag vandaag
verkleed komen in een dier
naar keuze. Komen jullie als
een hondje? Een kameel? Of
misschien wel als een ezel?
Wij zijn alvast heel
benieuwd!

9 oktober

Malpi, 13:30– 16:30

16 oktober
Vandaag is het GEEN vergadering. De
leiding is op weekend om het hele
scoutsjaar te regelen. Het is dus ikmis-de-leidingdag vandaag. Maar
niet getreurd, volgende week zien we
jullie al terug!

Gisteren was het dag van de
jeugdbeweging, dus vandaag
vieren we dit nog eens extra!!
Benieuwd welk scouts spel
we gaan spelen? Komen is de
boodschap!

23 oktober
Malpi, 13:30– 16:30

Morgen is het… Halloween!
Daarom gaan we vandaag al
lekker griezelen. Kom
allemaal verkleed in
halloweenthema en vergeet
zeker je zaklamp niet! LET
OP: vandaag spreken we af
om 18:30 uur!

30 oktober
Malpi, 18:30– 20:30

Wist je dat…
…ons lokaal Malpertuus heet, afgekort Malpi?
…ons thema van dit jaar feestdagen is?

Groetjes van:
Sops, Ferre, Gilles, Marie

Wouters In The Wild-West
Zaterdag 2 oktober, Malpertuus
om 13:30– 16:30
Indianen of cowboys wie zal vandaag de
bovenhand nemen en het sterkste team zijn?!
Kom dit ontdekken aan Malpertuus van 13.30 tot
16.30.

Zaterdag 9 oktober,
Malpertuus om 13:30– 16:30
Ook vandaag heeft de leiding weer een super
leuk bosspel voorzien. Breng allemaal jullie
beste humeur en mooiste lach mee want zo
zien we jullie het liefst ;)
Afspraak: van 13.30- 16.30 aan malpertuus.

Zaterdag 16 oktober, GEEN
vergadering
De leiding is de rest van het jaar aan het plannen
op verplaatsing. Dit wil zeggen dat er dit weekend
geen vergadering is. We zien jullie volgende week!

Zaterdag 23 oktober, Malpertuus
om 13:30 – 16:30

BELAGNGRIJK: 22 oktober is het dag van de
jeugdbeweging!! Vergeet dus zeker je uniform niet
aan te trekken naar school. Meestal wordt er nog
iets voorzien aan het stadhuis voor de echte
scouten (informatie volgt op instagram/ facebook).
Om deze nationale feestdag te vieren komen we
zaterdag van 13.30 tot 16.30 samen aan het lokaal.

Zaterdag 30 oktober,
Malpertuus om 18.30-20.30

Vandaag is het tijd om samen met de leiding
te griezelen! Kom om ter engst verkleed
naar het lokaal van 18.30 tot 20.30

WANTED DEAD OR ALIVE

Zaterdag 2 oktober/ Malpertuus/ 13:30-16:30

Kent gij de legende van de minotaurus? Ooit lang
geleden was er een doolhof waarin een half mens, half
stier de muren bewaakte….

Kobe
Zaterdag 9 oktober/Malpertuus/ 13:30-16:30
Ik zien daar in de verte .. Een vogel, een vliegtuig ..? Nee dat
is het niet, het is nen zoektocht, die je aan de hemel ziet

Robbe

Zaterdag 16 oktober/ Vandaag is er geen
vergadering want de leiding gaat druk bezig zijn op
planningsweekend om jullie jaar voor te bereiden!

Yentl

Arnè

Zaterdag 23 oktober/Malpertuus/ 13:30-16:30
Vandaag gaan we testen wie de sterkste jonggiver is, op vlak
van kracht maar ook op andere eigenschappen!

Lore
Hanz

Zaterdag 30 oktober/Malpertuus/ 13:30-16:30
Onthouden, lopen, verstoppen, rollen, sluipen: Vandaag kan
alles gebeuren! Ik hoor uw brein kraken tot hier.

Sara
Yentl zit nog een half jaar in het buitenland. In de tussentijd komen
Sara en Thibo ons een handje toesteken!

Thibo

Het beste magazine voor alle Giverroddels.

Givers

PRIMEUR

STALKER die foto’s
neemt gespot:
OPGEPAST!!!

Emile getuigt: ‘Ik heb eventjes een traantje
De WEUSJES lust
weusjes.
EXCLUSIEF

THIJS is WEDEROM
gesignaleerd van de PAD

gelaten van geluk toen ik de nieuwe leidingsploeg
zag…’

HIJ WAS EEN
WOMANIZER!
Getuigenis van
enkele Herentalse
jongedames

Diese maand in das Dag Givers
Zaterdag 2 oktober: We spelen vandaag het zeszijdige spel.
Hiervoor spreken we van 13:30 tot 16u30 af aan malpi. Breng
zeker uwe fiets mee!

Verkozen tot schijf van
de maand:

Zaterdag 9 oktober: Wie is er gekwalificeerd om patrouilleleider
te zijn? En in welke patrouille pas je het beste? Kom het
vandaag te weten aan malpi van 13u30 – 16u30.
15 – 17 oktober: Deze week is er GEEN uitgave. De redactie zit dit
weekend met z’n concurrerende roddelbladen samen om het
hele jaar voor te bereiden.

https://www.youtube.com/watch
?v=DOkd530O2BQ

Vrijdag 22 oktober: Vandaag is het Dag van de Jeugdbeweging!
Ga dus zeker en vast in je scoutsuniform naar school en kom
een lekker ontbijt halen op het ontbijt van de jeugdbeweging.
Uren en plaats worden nog op facebook meegedeeld.
Zaterdag 23 oktober: Vandaag spelen jullie het SuperAwesome RandgerSpel! Ook benieuwd wat dat inhoudt? Komt dan eens
aan malpi kijken van 13:30 – 16:30!
Zaterdag 30 oktober: Vandag ist er ein gross fest, Sabinneke zall
da zein. Frank kummt auch, er hat viel steil. Vantag ist das
Grosse Halloween Sabin und Frank Spiel! Komt allen sehen aan
Malpi von 19:00 – 21:00!

‘Ik heb nood aan een weekendje
weg van de scouts’
Een VERMOEIDE Kaat getuigt

Raadsel van de maand:
Hoe noem je een hond
zonder poten? *
Groetjes van jullie
favoriete leiding!!
je erop roept kan hij toch niet komen.
* Maakt niet uit hoe je hem noemt, als
Heb je zelf nog grappige/leuke foto’s van of roddels over leiding of medegivers die in de Dag Givers kunnen
verschijnen? Stuur deze dan zeker door naar iemand van de redactie. Zij gaan er dan verder mee aan de slag!

Contactgegevens 2021-2022
Groepsleiding:

Anke Driesen
04 71 64 59
anke.driesen@live.com

Fran Schellekens
04 99 73 90 22
franschellekens@hotmail.com

Max Basstanie
04 74 87 59 57
mbasstanie@gmail.com

Lore Hannes
04 71 85 67 66
l_orehannes@hotmail.com

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

Arne Sips
04 68 26 00 77
sipsarne@gmail.com

Gilles Geukens
04 92 40 77 67

Fran Schellekens
04 99 73 90 22
franschellekens@hotmail.com

Eline Bierten
04 71 03 35 44
eline.bierten@outlook.com

Friedl Cabuy
04 68 28 59 07
friedlcabuy@hotmail.com

Arne Meeus (a.k.a Gluten)
04 92 76 78 36
meeusarne@gmail.com

Winde Serwy
04 79 55 30 11
windeserwy@hotmail.com

Robbe De Bruyn (a.k.a.Bobbie)
04 93 72 62 75
robbedebruyn01@gmail.com

Robbe Gevaerts
04 72 43 47 34
gevaertsrobbe@gmail.com

Yentl Serwy
04 99 74 98 38
yentlserwy@hotmail.com

Winde Serwy
04 79 55 30 11
windeserwy@hotmail.com

Kapoenenleiding:

Marie Haest
04 70 09 99
haestmarie@gmail.com

Wouterleiding:

Jong-givers:

Lore Hannes
04 71 85 67 66
l_orehannes@hotmail.com

Kobe Serwy
04 99 74 98 57
kobeserwy@hotmail.com

Arnè Anseeuw
04 79 95 27 24
Arne02@live.be

Givers:

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

Loes Heylen
Kaat Malcorps
04 79 12 52 42
04 98 02 80 50
loes.heyelen1999@hotmail.com kaat.malcorps@telenet.be

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

Jins:

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

Anke Driesen
04 71 64 59
anke.driesen@live.com

Max Basstanie
04 74 87 59 57
mbasstanie@gmail.com

Megin Anthonis
04 97 55 35 79
anthonismegin@gmail.com

