ZAAL ’T HOF HERENTALS

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

Klikspaan november
Beste ouders, leden, sympathisanten
We zijn alweer beland in de derde scoutsmaand. Ook deze maand staat er heel wat op het
programma, dus lees zeker goed de Klikspaan na! In onze vorige Klikspaan konden jullie lezen
dat de leiding op ‘planningsweekend’ ging. Daar werden de agenda’s naast elkaar gelegd en
volgepland.
Wat we jullie nu al kunnen meedelen zijn de kampdata:
- Kapoenen: 11 t.e.m. 15 juli
- Wouters: 5 t.e.m. 12 juli
- Jong-givers: 16 t.e.m. 26 juli
- Givers: 5 t.e.m. 19 juli
- Jins: wordt later afgesproken en gecommuniceerd
Beginnen doen we deze maand zoals vanouds met een geweldige BT op vrijdag 5 november!
Omdat het intussen al even geleden is dat we een BT organiseerden, leggen we het graag nog
eens aan jullie uit wat dit juist is. BT is ons scoutscafé dat elke eerste vrijdag van de maand
geopend is. Iedereen is hier welkom om gezellig een drankje te komen nuttigen. Elke maand
is het dan ook een andere tak die het cafeetje opent. De takken kiezen zelf in welk thema dat
zal zijn. De opbrengst van deze vrijdagavond wordt gebruikt om er een onvergetelijk kamp van
te maken. Kom dus zeker eens langs!
Op zaterdag 13 november komt de enige echte Sinterklaas aan in Herentals! Joepie! Om hem
een warm welkom te heten gaan de kapoentjes en de wouters hem opwachten in de
jachthaven. Ze zullen de hele stoet meewandelen die zal eindigen in de Vossenberg met een
feestje. Meer informatie volgt hier later over via mail.
De jong-givers slapen dit weekend een nachtje in ons lokaal! Zij gaan van zaterdag op zondag
gezellig griezelen. Meer info hiervoor krijgen jullie via mail.
Op zaterdag 20 november organiseren onze jins een fuif in Zaal ’t Hof (Grote Markt 41, 2200
Herentals). ‘Jin to the beat’ belooft ook dit jaar een knaller van formaat te worden. Kom zeker
af en sponsor zo hun buitenlands kamp!
Het laatste weekend van november gaan de wouters op Belofteweekend! Hier maakt elk lid
een belofte aan zijn leiding. Wanneer ze deze het hele jaar kunnen nakomen, krijgen ze op
kamp hun belofteteken! Denk dus al maar eens goed na welke belofte je gaat maken! Succes!
Ook de givers trekken er dit weekend op uit! Zij gaan namelijk op Wintertrektocht, joepie!
Ook zij zullen jullie meer informatie geven via mail! Alvast veel stapplezier!

Stevige linker
De groepsleiding
Lore, Winde, Max, Anke en Fran

6 november
Malpi, 13:30– 16:30

Vandaag is het wereld
nachodag! Maar wat zijn
nacho’s nu juist? Kom het
vandaag samen met ons
ontdekken!

Vandaag komt de Sint aan in
Herentals! Wij gaan hier
samen met de kapoenen
naartoe. Meer info volgt
hierover via mail.
13 november
Malpi, 13:30– 16:30

20 november

Jaja, zelfs toiletten hebben hun eigen
feestdag. Vandaag vieren we dus
wereldtoilet dag! Benieuwd hoe we
dit gaan vieren? Kom dan zeker naar
de scouts vandaag.

Vandaag is het Black
Friday, en dan kan je
goedkoop producten
kopen! Shoppen
shoppen shoppen dus.
Shoppen jullie met ons
mee?

27 november
Malpi, 13:30– 16:30

Wist je dat…
… Gilles een extra teen heeft?
… Marie bevriend is met de Sint?

Groetjes van:
Sops, Ferre, Gilles, Marie

Wouters In The Wild West
Zaterdag 6 november,
Malpertuus om 13:30– 16:30
Binnenkort herdenken we Wapenstilstand, maar
vandaag nog niet! Tijd voor een knettergekke
strijd!

Zaterdag 13 november
Sinterklaas komt aan in de jachthaven van
Herentals! Joepie! Wij wachten op de eerste
rij wanneer hij aankomt! Meer informatie
komt via mail.

Zaterdag 20 november, Malpi
13u30 – 16u30
Deze namiddag testen we uit welke wouter het
meest behendig is. Of is het toch de leiding die
wint? Wij zijn benieuwd.

Vrijdag 26 tot zondag 28 november,
BELOFTEWEEKEND
Joepie! Wij gaan op weekend! Niet zomaar een
weekend, maar hier maakt elke wouter een plechtige
belofte aan hun leiding. Meer informatie over de
inschrijvingen krijgen jullie via mail.

WANTED DEAD OR ALIVE

Zaterdag 6 November/ Malpertuus/ 13:30-16:30
Dit weekend maken we van jullie Griekse goden. Jullie gaan
skills aanleren die nodig zijn om te heersen over het machtige
Griekenland.

Kobe
Vrijdag 12 - Zaterdag 13 November/Malpertuus.
We doen overnachting in het lokaal en het belangrijkste is:
kom verkleed in je favo Halloween karakter! Er wordt nog een
mailtje rondgestuurd voor meer info.

Robbe

Zaterdag 20 November/ idem tijd en plaats
als hierboven:
Er is een klein beetje ruzie op de Olympus berg. Los jij
het op?

Yentl

Arnè

Zaterdag 27 November/Malpertuus/ 13:30-16:30
Er zijn weerwolven ontsnapt en die lopen toch wel nie los op
de scouts zeker! Trek je burger outfitje al maar aan.

Lore
Hanz

Weetje van de dag: De eerste Olympische Spelen vonden plaats in
de achtste eeuw voor Christus in het Griekse Olympia

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.

PRIMEUR

Givers

“Wij hebben sindsdien onze
handen nog niet gewassen”

Julie getuigt: “Ik had liever nog een jaartje jonggiver
Megin Anthonis veroordeeld
wegens poging tot moord in
Disneyland, arme Loes!

Eindelijk!

Na 5 jaar: boom is door twee!

gebleven maar dit mocht niet…” “Maar al een geluk krijg ik wel
elke vergadering nen ajuin en knuffels van mijn vrienden om mij
wat te kunnen troosten”
LEES MEER OP P69

Arthur merkt op dat
de wintertrektocht
niet in de winter valt
“Moet ik nu nog mijne gele
klapstoel menemen in mijn
trekzak of niet?”

Verkozen tot schijf van
de maand:

Diese maand in das Dag Givers
Zaterdag 6 november: Doe zeker nen witte tshirt en niet uw beste

broek aan want het is PAINTBALL EXTREME! Ben je benieuwd wat dit
inhoud? Kom dan zeker van half 2 tot half 5 na Malpertuus.
Zaterdag 13 november: LOL, LOL, LOL. Kachelwinkel Peeters. LOL,
LOL, LOL. Stinke deine Kachel auch na Kack? Ist deine Kachel auch
kapütt? Kome dan zeiker naar das Malpertuus um halbe zwei tött
halbe fünf. Wir gehen schaffen aller kapütte Kachels.

https://www.youtube.com/watch?v=G14715RAASo

Zaterdag 20 november: Vanavond is het de jaarlijkse jinfuif ‘Jin To
The Beat’. Naar jaarlijkse gewoonte gaan we hier hamburgers
bakken. Dit geld gaat dan ook naar onze giverkas om nog coolere
activiteiten mee te doen doorheen het jaar. De givers worden, indien
ze mogen van de ouders, verwacht om 1 shift te doen tussen 21u00
en 1u00. Natuurlijk mag niet iedereen al naar een fuif. Daarom
organiseren we voordien een stadsspel, snijden we dan samen
ajuinen, en eten we samen iets lekker. We spreken af om 17u00 aan ’t
Hof en dit zal duren tot 20u30. We sturen nog een mail met meer info
en nadien volgt de shiftenlijst.
26 – 28 november: Joepie! Wintertrektocht! Meer info over
inschrijven en uren volgt via mail, maar hou zeker maar vrij van
vrijdagavond tot zondag in de latere namiddag.

INBRAAK IN LOKAAL:
Zwerver betrapt tijdens dutje.

Raadsel van de maand:
Hoe laat je een dom blondje
op zondag lachen? *
Groetjes van jullie favoriete
leiding!!
mop.
* Vertel haar maandag een goede

Randger – Loes – Kaat – Megin - Jarne

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

