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Klikspaan september 
 
Beste leden, ouders en sympathisanten 
 
 
De zomer loop op z’n einde, dat betekent dat er weer een nieuw scoutsjaar is 
aangebroken! De leiding heeft ook deze zomer hard gewerkt, zodat we het jaar 
kunnen beginnen met een knal.  
 
Voordat we aan een nieuw jaar beginnen en nieuwe uitdagingen aangaan, willen we 
eerst nog de tijd nemen om afscheid te nemen van de groepen. Daarom hebben de 
meeste takken nog een laatste vergadering gepland eind augustus. We komen dan 
voor de laatste keer samen in de huidige formatie voor we de nieuwe takleiding te 
weten komen of misschien zelfs overgaan naar de volgende tak.  
 
Op vrijdag 2 september openen we officieel het nieuwe jaar met een eerste BT. 
Allemaal zeer welgekomen in ons pittoresk cafeetje aan het lokaal om een drankje te 
komen nuttigen.  
 
Traditiegewijs beginnen we het jaar met ‘OVERGANG’. Dit jaar op 3 september.  
Volgens sommige de leukste vergadering van het jaar, want hier mag iedereen naar 
hartenlust vuil worden. Denk er dus zeker aan om héél slechte kleren aan te doen. 
Iedereen zal hier ‘overgaan’ naar een volgend jaar of een volgende tak. Bovendien 
kom je ook je nieuwe leiding te weten. Spannend!  
 
Op 10 september organiseren we weer ‘Soundclash’. Kom gezellig iets drinken en 
genieten van live muziek voorzien door verschillende bands. Zondag 11 september 
vindt ook “EXPO MALPERTUSA” weer plaats. Iedereen is uitgenodigd om met de hele 
familie, alle vrienden en vriendinnen, buren,… te komen genieten van heerlijk 
zelfgemaakt stoofvlees en frietjes! Meer informatie over deze evenementen vindt u 
op facebook.  
 
Tot slot willen we nog even tijd nemen om alle leiding van het afgelopen jaar te 
bedanken voor hun inzet en het organiseren van fantastische kampen. In het 
bijzonder willen we de leiding en materiaalmeesters bedanken die ermee zullen 
stoppen. Bedankt voor alle mooie jaren!  
 
 
 
 
 
Stevige linker 
De groepsleiding 
Anke, Lore, Winde, Fran en Max  
  



Vandaag is het overgang! Sommige 
kapoentjes zullen vandaag overgaan 
naar de wouters, spannend seg! Het 
wordt een vettige, maar prettige 
dag, dus vergeet zeker geen slechte 
kleren aan te doen. Vandaag komen 
jullie ook te weten wie jullie nieuwe 
leiding wordt, extra spannend dus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Helaas, helaas, ons knotsgek, zalig 
feestjaar zit erop. De beste manier 
om het jaar af te sluiten is 
natuurlijk: Oudjaar vieren!  Maak 
jullie alvast klaar voor een KNAL van 
een afsluiter! We kijken er al naar 
uit!!! 

   Maandag 29 

     augustus 

    Malpi, 18.30-20.30u 

3 september 

      Malpi, 13.30-16.30u 

Lieve, lieve kapoentjes, wij willen jullie bedanken 
voor het afgelopen scoutsjaar. Wij hebben ons enorm 
hard geamuseerd, zowel door het jaar heen als op 
kamp. Hopelijk vonden jullie het ook zo leuk en zijn 
jullie helemaal klaar voor een volgend scoutsjaar vol 
avonturen! 

Stevige scoutslinker 

Ferre, Gilles, Sips en Marie 

 



 

Lieve groetjes, 

   Jullie kapoenenleiding 

 

 

Het heuse Soundclash- en Expoweekend 
staat weer voor de deur! Zaterdag 10 
september kan je aan het scoutslokaal komen 
genieten  van een drankje in combinatie met  
hippe bands en leuke muziek. Zondag 11 
september zijn jullie allemaal welkom om 
stoofvlees te komen eten en om een drankje 
te komen drinken. Je kan er ook al eens een 
babbeltje doen met je nieuwe leiding.          
        Meer info volgt via mail en op  
              Facebook. 

 

     Zaterdag 10 en 

Zondag 11 september 
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17 september 

Malpi, 13.30-16.30u 

 

 

          

    

 

 

 

 
Nu jullie al kennis hebben gemaakt met de nieuwe leiding, 
is het vandaag tijd voor een echt scoutsspel. We spelen het 
echte knor-knor-varken-in-nood-spel. Benieuwd wat voor 
spel dit gaat zijn? Komen is de boodschap! 

 

Vandaag is het de eerste echte 
vergadering van het nieuwe scoutsjaar . 

Een nieuw jaar betekent ook nieuwe 
leiding en nieuwe kapoentjes. We spelen 

daarom vandaag vooral 
kennismakingspelletjes! Welke leiding 

lust geen spruitjes? Welke leiding is bang 
van koeien? Kom het vandaag te weten 

aan Malpi, ons scoutslokaal! 

 

24 september 

Malpi, 13.30-16.30u 

 

 

          



Wouters In The Wild-West 

Zaterdag 3 september, 
Malpertuus van 13.30– 16.30
Overgang! Vandaag zal een deel van jullie jong-
giver worden, spannend! Vergeet niet om slechte
kleren aan te doen, want deze kunnen wel een
keer vuil worden onder het motto ’hoe vettiger, 
hoe prettiger’. Zijn jullie al benieuwd wie jullie
nieuwe leiding wordt? 

Zaterdag 17 september, 
Malpertuus van 13.30- 16.30
Een eerste vergadering met nieuwe leiding en 
nieuwe kindjes, spannend!! 
Willen jullie meteen kennismaken met iedereen? 
Kom dan van 13.30 tot 16.30 naar Malpertuus. 

Zaterdag 24 september, 
Malpertuus van 13.30- 16.30
Nu jullie de nieuwe leiding al leren kennen hebben 
is het tijd voor het grote ‘domme-vragen’ spel. Zijn 
jullie benieuwd wat jullie gaan doen? 

Zaterdag- zondag, 10 en 11 
september
Het is weer tijd om een heus feest te bouwen
op Soundclash en Expo! 

Het weekend wordt in gang gezet met de 
opening van ons zomerterras op zaterdag 10 
september om 12u. Vanaf 16u30 zullen er
optredes zijn zodat er door iedereen gedanst
kan worden. Op deze dag zullen er eveneens
kleine snackjes voorzien worden. 

Aangezien we naar alle waarschijnlijkheid
zaterdag nog niet uitgefeest zijn, kan je ons
terras ook op zondag een bezoek brengen
vanaf 12u. Hier kunnen ook frietjes en
stoofvlees geconsumeerd worden zoals
gewoonlijk. Vergeet zeker niet al jullie familie
uit te nodigen om er samen een onvergetelijk
weekend van te maken! 

WANTED DEAD OR ALIVE 

Vrijdag 26 augustus van 19u tot 
21u
Om ons jaar in schoonheid af te sluiten, spreken
we nog een laatste keer af om er een spetterende
vergadering van te maken. 
Kom massaal van 19u tot 21u naar Malpertuus!



Zaterdag 3 September/Malpertuus/13:30-16:30
Om te vieren dat we naar het volgende jaar gaan, 
is het overgang! Doe je allerallerslechtste kleren 
maar aan want we gaan supervuil worden!

Zaterdag-Zondag 10-11 September/Malpertuus/ 
Expoweekend
Op zaterdag geven wij jullie een zomerterras met 
snackies en drankjes, waarbij de avond wordt 
ingezet met allemaal leuke bandjes! Op zondag 
serveren wij frietjes met stoofvlees, jammieeee…
Tot dan! 

Zaterdag 17 September/ Malpertuus/13:30-16:30
Patattenslag! Breng allemaal een patat mee voor 
het mega coole spel dat de leiding voor jullie heeft 
voorzien!

Zaterdag 24 September/ Malpertuus/13:30-16:30
Magic is in the air….Kom en laat je betoveren! 

Kobe

Yentl

Arnè

Lore 
Hanz

Robbe



   
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
  
 

 

 
 
 
  
 
 
   

Givers 

Het beste magazine voor alle Giverroddels. 

“Rare jongeman met CONDOOM 
gesignaleerd aan de toiletten van de 

Toeristentoren”  

Julie Mols openhartig over haar 
tijd met Sen: een exclusief 

interview 

Katholieke kerk geschoffeerd: 
te weinig naakt in het laatste 

avondmaal! 

The morning after: Eerstejaars 
vertellen over hun eerste wilde 

BT-nacht 

EXCLUSIEF 
Huwelijksaanzoek 
gaat MIS: “Ik wist 
niet dat dat maar op 
1 knie moest…” 
-Merlijn 
 

PRIMEUR 



   

Diese maand in das Dag Givers 
Woensdag 31 augustus: Vandaag is het de laatste vergadering met de 
allerleukste leiding ☹. We spelen vandaag ons eindspel van op 
kamp, dus oefen jouw element sturen alvast goed in! 13u30 @malpi! 

Zaterdag 3 september: Jeej het is OVERGANG!! Doe jullie slechtste 
kleren aan, want vandaag ga je goed smerig worden! Benieuwd wie 
jullie nieuwe leiding is? Kom dan zeker een kijkje nemen aan Malpi 
van 13u30 tot 16u30. De givers die jin worden, worden nog 
gecontacteerd door het overgangscomité over wanneer zij waar 
moeten zijn. 

Zaterdag 10 – zondag 11 september: Expo weekend: Zaterdag is het 
naar jaarlijkse gewoonte Soundclash en zondag overheerlijke 
frietjes met stoofvlees. Kom jij ook eens kijken? Ideaal om al eens 
een babbel te slaan met jouw nieuwe leiding! 

Zaterdag 17 september: De eerste officiële vergadering met jullie 
nieuwe leiding, spannend! Vandaag leren jullie elkaar beter kennen, 
want spelen jullie het grote ‘ken-je-leiding-pis-kak-en-seks-spel’. 
Jullie worden hiervoor aan Malpi verwacht om 13u30. 

Zaterdag 24 september: Nu jullie je nieuwe leiding al wat beter 
kennen, spelen we vandaag het grote rotte groenselsspel. Verkleed 
je in thema voor extra voordelen in het spel, jullie leiding doet dit 
ook! Kom hiervoor om 13u30 naar malpi. 

Verkozen tot schijf van 
de maand:  

 
 
 
    

https://www.youtube.com/watch
?v=0Bu1khFrvlM   

  
 
 
 
 
 
 

Nog een kleine preview naar het 
laatste spel met jullie 

allerleukste leidingsploeg: RISK 
IT ALL! 

Raadsel van de maand: 
 
Wie was de beste 
giverleidingsploeg ooit?* 
 
Groetjes van jullie 
favoriete leiding!! 

* Randje, Loes, Kaat, Jarne en Megin  



 
 
ZATERDAG 3 SEPTEMBER! 
WOEHOEEE! HET IS WEERAL EEN NIEUW 
SCOUTSJAAR EN DAAR HOORT OVERGANG 
BIJ! VOOR DE OVERGANG VAN GIVER NAAR 
JIN, WORD JE NOG BENADERD DOOR HET 
OVERGANGSCOMITE! 
 
 

WEEKEND 10-11 SEPTEMBER 
DIT WEEKEND IS HET EXPO! BE THERE OR BE NE 

SUKKELEIR! CONCRETE AFSPRAKEN WORDEN NOG 
GEMAAKT MET JE JINLEIDING. 

 
ZATERDAG 17 SEPTEMBER 
VANDAAG LEER JE JE NIEUWE LEIDING KENNEN! VAN 
HALF 2-HALF 5 AAN MALPERTUUS. 
 

ZATERDAG 24: JIN IN TAK 

 

JINS 



Contactgegevens 2021-2022 
 
Groepsleiding:  
Anke Driesen    Fran Schellekens   Max Basstanie    Lore Hannes  
04 71 64 00 59    04 99 73 90 22    04 74 87 59 57    04 71 85 67 66 
anke.driesen@live.be  franschellekens@hotmail.com mbasstanie@gmail.com  l_orehannes@hotmail.com 
 
Winde Serwy  
04 79 55 30 11 
windeserwy@hotmail.com  
 
 
Kapoenenleiding:  
Marie Haest    Ferre Schellekens  Arne Sips   Gilles Geukens 
04 70 09 94 99    04 68 20 52 99   04 68 26 00 77   04 92 40 77 67  
haestmarie@gmail.com  schellekensferre@gmail.com sipsarne@gmail.com   
 
 
Wouterleiding:  
Fran Schellekens   Eline Bierten    Friedl Cabuy    Arne Meeus (a.k.a Gluten)  
04 99 73 90 22       04 71 03 35 44    04 68 28 59 07    04 92 76 78 36  
franschellekens@hotmail.com  eline.bierten@outlook.com   friedlcabuy@hotmail.com meeusarne@gmail.com  
 
Winde Serwy    Robbe De Bruyn (a.k.a.Bobbie)  
04 79 55 30 11    04 93 72 62 75 
windeserwy@hotmail.com  robbedebruyn01@gmail.com

 
Jong-givers: 
Lore Hannes   Kobe Serwy    Robbe Gevaerts   Yentl Serwy 
04 71 85 67 66    04 99 74 98 57   04 72 43 47 34   04 99 74 98 38 
l_orehannes@hotmail.com kobeserwy@hotmail.com gevaertsrobbe@gmail.com yentlserwy@hotmail.com 
 
Arnè Anseeuw  
04 79 95 27 24 
Arne02@live.be  
 
Givers:  
Jarne Croonen    Loes Heylen    Kaat Malcorps    Megin Anthonis 
04 71 43 65 16   04 79 12 52 42   04 98 02 80 50   04 97 55 35 79 
Jarne.croonen@hotmail.com       loes.heylen1999@hotmail.com kaat.malcorps@telenet.be  anthonismegin@gmail.com 
 
Randger Wouters  
04 68 18 49 45 
randger@telenet.be  
 
Jins:  
Emma Meeus    Anke Driesen   Max Basstanie 
04 71 85 67 69   04 71 64 59   04 74 87 59 57 
meeus.emma@hotmail.com anke.driesen@live.com  mbasstanie@gmail.com  


