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Klikspaan december
Beste ouders, leden en sympathisanten
Wat een maand was november! Onze jinfuif was wederom knaleditie. Dit brengt
onze jins weer een stap dichter bij een fantastisch jinkamp. Maar ze hebben
natuurlijk nog steeds heel wat centjes nodig. Hiervoor steken ze graag de handen uit
de mouwen, dus als jullie tappers of obers nodig hebben voor een trouw,
klusjesmannen, entertainment voor de kindjes, … Je kan hiervoor altijd de jinleiding
(Anke, Emma en Max) contacteren.
Onze kapoentjes en wouters konden alvast tegen de Sint vertellen wat hij hen mag
brengen dit jaar. De jong-givers konden zich helemaal uitleven tijdens de
overnachting in het lokaal. De wouters hebben er weer een veelbelovend weekend
opzitten. En de givers hebben er een avontuurlijke wintertrektocht opzitten.
De gezelligste maand van het jaar is alweer aangebroken en dat betekent natuurlijk
ook dat het weer tijd is voor een nieuwe BT en ook onze wijnverkoop en kerstmarkt!
Deze maand zal de kapoenenleiding ons BT-café openhouden op vrijdagavond 3
december, dus kom zeker af om gezellig iets te drinken ‘ten voordele van’ de
kapoenenkas.
Zoals elk jaar zal ook dit jaar het lid dat de meeste wijn verkoopt een prachtige prijs
winnen. Doe dus maar zeker jullie best!
Stad Herentals breidt dit jaar haar kerstmarkt uit! Deze zal nu zowel zaterdag als
zondag doorgaan en er zullen kraampjes staan van aan de Bovenpoort tot aan de
Zandpoort. Wij kunnen hier natuurlijk niet ontbreken, dus kom zeker eens langs aan
ons kraampje en proef van onze lekkere pannenkoeken en jenevertjes!
Kijk de komende twee maanden heel goed de Klikspaan na, want de vergaderingen
zullen niet telkens op zaterdagnamiddag doorgaan door de feestdagen en de
examens van de leiding.
We wensen jullie alvast heel gezellige
feestdagen en een fantastisch nieuw jaar
toe! Hopelijk wordt 2022 een jaar vol
scoutsplezier!

Warme groeten
De groepsleiding
Winde, Fran, Max, Anke en Lore

4 december
Malpi, 13:30– 16:30

Zoals jullie waarschijnlijk
wel weten, komt de Sint
binnenkort pakjes brengen.
Wij gaan vandaag al eens in
de schoenen van Sinterklaas
en zijn pieten staan en spelen
een mega cool
Sinterklaasspel! Komen is de
boodschap!!

Vandaag is het … heldendag!
Ben jij een echte held? Heb jij
misschien zelfs verborgen
superkrachten? We komen er
vandaag achter 😉
LET OP: vandaag is het
vergadering op VRIJDAGAVOND!

Vrijdag 10 december

Malpi, 18:30– 20:30

18 december
Malpi, 13:30-16:30
Binnenkort is het Kerstmis, dus een echt open-top kerstfeestje kan niet ontbreken! Bij
een kerstfeestje horen natuurlijk cadeautjes.
We vragen om een cadeautje
mee te nemen,
2
liefst zelf gemaakt of geknutseld. Ben je niet
zo creatief? Een cadeautje kopen van
maximum €5 kan ook, maar we moedigen het
wel echt aan om zelf je cadeautje te
knutselen.
PS Een gezellige, knusse outfit mag je ook
altijd aandoen ;))

Vandaag is het Kerstmis! De
leiding (en jullie waarschijnlijk
ook) is dit volop aan het vieren
met lekker eten en drinken, dus
helaas is het vandaag geen
vergadering. Fijne Kerst!

25 december
GEEN VERGADERING

BELANGRIJK!
Vrijdag 3 december is het de
kapoenen-BT. Dit is een klein
scoutscafé (met drankjes aan
scouteske prijzen) dat wij
organiseren ten voordele van
ons kapoenenkamp.
Kapoenen, ouders en
sympathisanten zijn zeker
welkom! Save the date!
Verdere info volgt via mail.

Alvast prettige feestdagen en een fijn nieuw
jaar gewenst!! Tot in 2022!

Feestelijke groetjes,
Arne (Sops) , Ferre, Gilles en Marie

Wouters In The Wild-West
Zaterdag 4 december, Malpertuus
om 13:30– 16:30
Binnen 2 dagen komt Sinterklaas en deze is
normaal gezien zeer druk bezig met al zijn pakjes
klaar te maken, maar een paar jaloerse pieten
hebben hier een stokje voor gestoken en hebben
alle pakjes gestolen! Komen jullie de sint helpen
tussen 13:30 en 16:30?

vrijdag 10 december,
Malpertuus om 19:00– 21:00
In het Wilde Westen gaat het er vaak vurig
aan toe tussen de indianen en de cowboys.
Welk team kom jij vandaag versterken?
De scouts gaat vandaag door op vrijdagavond
van 19:00 tot 21:00 omdat het dit weekend
kerstmarkt is!

Zaterdag 18 december,
Malpertuus om 13:30 – 16:30
Nog 7 nachtjes slapen en het is kerstmis!!! En aan
wat denken we bij kerstmis? Pakjes natuurlijk!!
Om dit te vieren geven we een klein kerstfeestje op
de scouts waarbij iedereen een pakje meeneemt dat
maximum 5 euro waard is, tot dan!

Zaterdag 25 december, geen
scouts
Vandaag is het kerstmis! Geniet maar goed
van de feestdagen zodat we jullie snel weer
kunnen zien!

WANTED DEAD OR ALIVE

December
Zaterdag 4 december 13:30-16:30
Hij komt, hij komt de goede lieve sint of jingle
bells, jingle bells, jingle all the way. Vandaag
gaan we zien wie de strijd wint tussen sinterklaas
en de kerstman
Vrijdag 11 december 19:00-21:30

Zaterdag 18 december 19:00-21:30

Vandaag gaan we zien wie de beste sluiper in de
nacht is. Vergeet niet om je warm en zwart aan te
kleden.

Maak jullie klaar voor een legendarisch
avondspel. Vandaag gaan we zien wie van jullie
het beste mysterieuze monsters kan temmen.
Zaterdag 25 december
All I want for Christmas is you !!!! Waarschijnlijk
zijn jullie samen met jullie vrienden en familie aan
het feesten net als de leiding daarom is het
vandaag GEEN vergadering.
Prettige feestdagen van de leiding

Groetjes Yentl, Kobe, Robbe, Arnè, Lore, Sara en Thibo

Groen

Geel

Rood

Toots Kenis

Janne De Wit

Margo Peeters

Olivia Smolders

Karsten Van Hoof

Klaartje Ertsveldt

Noor Heylen

Lieselotte Buysse

Lukas Van Sande

Marijn Potters

Oskar Verreyt

Max Mason

Emiel Van Genechten

Kaat Vanhove

Arthur Martens

Olivia Evers

Thibo Goosens

Nicholas Van Genechten

Cisse Vervecken

Flor Nijs

Wout Aerts

Bas De Wit

Helena van der Kerken

Kor Van Orshaegen

Ferre Wagemans

Cis Leysen

Ella Laterre

Juuls Boeckmans

Fie Smets

Ferre Maas

Katrijn Potters

Laurane Mannaert

Jasper Verhaegen

Senne De Keyser

Merlijn Van Leeuwen

Luka Moons

Thomas Larurens

Victor Ennekens

Matthieu Maeremans

Wout Deferme

Jules De Pooter

Ruune Fransen

Ann Ceulaers

Oona Claes

Vince Leysen

Louis Goetschalckx

Elien Bellens

Marieke Bryndonckx

Lars Van Hoof

Kamiel Peeters

Elisabeth Janssens

Lowie Vanhove

Lucas Luyten

Emiel Van Donicnk

Bilie Huybrechts

Marcel Baeten

Lowic Janssens

Matteo Campo

Bent Vanderveken

Cisse Van Hove

Oliver Van Geel

Robbe Moons

Sebas Goossens

Saron Provoost

Bes Kenis

Maxim Smolders

Nanou Sprengers

Cas Goossens

Sem Haemhouts
Simon Dejonghe

Het beste magazine voor alle Giverroddels.

Givers

PRIMEUR

“Slechtste beslissing van mijn
leven”
- Quinten over zijn hudoavontuur

Wilde “bosjesman”
gespot
EXCLUSIEF

Geil Sletje is gegijzeld door
3 eerstejaars.

“Ik wilde gewoon gaan vogels
spotten, maar zag daar deze
gestoorde jongeren” - Randger
“Started from the
bottom now we’re
here”
Een getuigenis van
3de-jaars over hun
eerste giverjaar.

Diese maand in das Dag Givers
Zaterdag 4 december: schuren mit ein schuurpapier.

Wir haben ein süpergross Problëem. Das Megeïn sit mit Excëem auf
zeinen Dëem. Mach das Loësche und dieser Järneu hadde einer Idëe.
Schüren mit ein Schürpapier. Schüren mit ein Schürpapier ist fein.
Die Rändgër ist dus samen mitt der Käte 20 Kilö Schürpapier gehen
köpen in der Hübo. Nu mussen Wir das Megeïn nu Helpen mit
Schüren. Helpen zie mee? Zu bist Welgekömen um 13u30 an Das
Mälpertuza tött 16u30!

Verkozen tot schijf van
de maand:

https://www.youtube.com/watch
?v=P5WWn_PBwC8

Zaterdag 11 december: techniekenvergadering en kerstmarkt. Het is
eens tijd voor een techniekenvergadering. We spreken hiervoor af
van 13u30 tot 16u30 aan malpi en daarna kan je nog komen genieten
van ons standje op de kerstmarkt!
Zaterdag 18 december: Joepiedepoepie. Het is het jaarlijkse
kerstfeest. Kleed u warm genoeg aan want het zal buiten te doen
zijn. We verwachten jullie van 19u30 tot 21u30 aan Malpi! Ps er is een
van max. 3 euro cadeautje nodig!

Een emotionele getuigenis van
Loes:
“Ik stop met de scouts en doe
mijn eigen groentekraam open.”

Raadsel van de maand:
Waarom is alle honing uit
de supermarkten
gehaald? *
Groetjes van jullie
favoriete leiding!!

* Er zat een bijsmaak aan.

Zaterdag 25 december: Hoe stom is het dat dit jaar Kerstmis en
Nieuwjaar allebei op een zaterdag valt? Omdat wij jullie niet zo lang
kunnen missen doen de 25ste in de voormiddag toch nog een kleine
vergadering. Jullie zijn welkom van 9 uur tot 11 uur zodat jullie
daarna nog naar jullie familiefeestjes kunnen.

DECEMBER
Roll the dice !!

Het is weer bijna sinterklaas dus alvast vandaag
nog de centjes opdoen van vorig jaar in ons
geweldige casino. Kom allemaal deftig gekleed
naar het lokaal. PS neem ook een spelletje mee
zodat we bezig kunnen blijven.

Hak Hak Hak vandaag voor den derde keer Jin in
tak. Vandaag mogen we nog eens allemaal een
andere tak gaan helpen. Spreek af met je
medeleiding van deze maand waar en wanneer.

Over 7 dagen is jeZUS geboren wa denkte van nei
al dieje zijne verjaardag te vieren? 18 December
Kerstfeestje aan het lokaal. Pak allemaal een
cadeautje mee.

Vandaag ist even ne rust dag fijne kerst en geniet
van jullie laatste of voor sommige voorlaatste
kerstvakantie.

SENNE
JEF

Contactgegevens 2021-2022
Groepsleiding:

Anke Driesen
04 71 64 00 59
anke.driesen@live.be

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 94 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.heylen1999@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

