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Klikspaan oktober 2022 
 
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.  Er werd helaas afscheid 
genomen van een aantal van onze leiding en materiaalmeesters. Maar we 
verwelkomden ook een heel deel nieuwe gezichten. Welkom Lien, Pieter-Jan, 
Hugo, Senne, Mathijs en Buys. Dit vierden we ten volle op alweer een 
spetterende editie van soundclash en Expo.  
 
Dank u wel iedereen om massaal aanwezig te zijn op onze evenementen! 
Bedankt ook aan iedereen die hun handen uit de mouwen staken!   
  
 
Dan richten we ons nu op de maand oktober. Enkele aandachtspunten: 

 
• Naar goede gewoonte beginnen we ook deze maand met een BT. Op 7 

oktober zal de groepsleiding ons scoutscafé openen. Wil je graag de 
leiding van uw zoon/ dochter beter leren kennen? Vanavond is het de 
moment. Iedereen is welkom vanaf 19u aan ons scoutslokaal om er eentje 
(of meerdere) te komen drinken in uitstekend gezelschap. Meer info volgt 
nog via mail.  

• Het weekend van 15 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 21 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 Hofkwartier 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?  
Scouts, da’s voor ‘t leven! Of voor sommigen 
maar voor even? Ben jij geboren met de goesting 
voor scouting of is die geleidelijk gegroeid? 
 
Van kapoen tot leiding, iedereen heeft een 
persoonlijke reden om iedere week naar de 
scouts te komen. Waarom is die ene wouter er 
elke week en de andere maar een keer per 
maand? Waarom laten jonggivers hun keuze om 
te komen afhangen van hun vrienden? Waarom 
ga je na de leidingscarrière bij de gouw? 
Die motivatie is voor iedereen anders, maar één 
ding is zeker: scouting, DAS Goesting! 
 
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 laatste nog even een oproep van onze jins:  
Om er ook dit jaar een ongelofelijk kamp van te kunnen maken, moeten ze 
natuurlijk een flink bedrag bij elkaar sprokkelen. Elk centje is natuurlijk meer 
dan welkom. Hiervoor steken deze toppers met plezier hun handen uit de 
mouwen. Dus als u tappers/obers nodig hebt voor uw (trouw-)feest, 
klusjesmannen, entertainers,… dan mag je altijd onze jinleiding (Lore, Megin 
of Jarne) contacteren.  
 
Als er nog vragen zijn, aarzel zeker niet om ons te contacteren! 

 
  
Stevige linker 
Anke, Lore, Winde, Fran en Max  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Leiding 2022 – 2023: 
 

 
Kapoenen 
Joppe Tormans, papa onder de 
kapoenenleiding, zal samen met Winde 
Serwy en Anke Driesen niet één, niet 
twee, maar wel drie nieuwe leiding 
onder zijn vleugels nemen. Welkom 
Lien Gielis, Mathijs Meeus en Hugo 
Dupré!  
 
 

 
 
 
Wouters 
Arne Sips en Marie Haest gaan dit jaar 
samen met hun kapoentjes over naar 
de volgende tak. Ook Arnè Anseeuw en 
Lennert Buys soigneren dit jaar samen 
een nieuwe tak. Eline Bierten, die 
sommige wouters al kennen van vorig 
jaar, zal dit dreamteam compleet 
maken.  
 
 
 
 

Jonggivers 
Bij de jonggivers kennen we Yentl Serwy 
al als vaste waarde. Zij is samen met 
Amber Wouters, Arne Meeus (aka 
Gluten) en Ferre Schellekens leiding. Met 
andere woorden, degene waarmee ze als 
lid zelf samen deugenieterij mee 
uithaalde. Om het helemaal compleet te 
maken zijn ook hun partners in crime 
Friedl Cabuy en Senne Van Bladel 
jonggiverleiding.  

 
  



 
 
 
 

 
 
Givers 
De givers trekken dit jaar naar het buitenland 
en dat doen ze natuurlijk niet alleen. Randger 
Wouters, Kobe Serwy en Robbe De Bruyn (aka 
Bobbie) verwelkomen naast hun leden ook een 
nieuwe leider: Pieter-Jan Loyens. Om deze 
mannen in bedwang te houden hebben we Fran 
Schellekens die deze ploeg volledig maakt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Jins  
Ook de jinleiding heeft er dit jaar super 
veel zin in om een lap op te geven. Dit 
dreamteam bestaat uit Jarne Croonen, 
Megin Anthonis en Lore Hannes. Zij 
gingen eerder ook al samen op jinkamp. 
Ideaal dus om samen met onze jins een 
onvergetelijk kamp in elkaar te steken! 
 



 

 

 KAPOENEN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 1 oktober 13:30 – 16:30 
Malpertuus: verrassing! 

Het eerste spel van de maand is nog 
een echte verrassing. We kunnen enkel 
al zeggen dat het mega leuk gaat 
worden. We geven jullie één tip: Joppe 
gaat iets supercool doen. 

 

Zaterdag 8 oktober 13:30 – 16:30 Malpertuus: battle of the sexes  

Wie is het sterkst? Wie is het slimst? Wie wint deze battle? Vandaag bepalen we 
door allerlei uitdagende proeven wie het sterktste en misschien ook wel het 
slimste is! De boodschap is dus, allemaal om 13:30 naar Malpertuus komen om 
jezelf helemaal uit te leven. 

 

Algemeen 

Dag liefste kapoentjes. Jullie hebben dit jaar geluk, want jullie hebben 
de leukste leidingsploeg OOIT! We gaan dit jaar super veel toffe 
spelletjes samen spelen. Ons jaarthema is: REISJE ROND DE 
WERELD. Elke maand reizen we naar een ander land. Deze maand 
vliegen we naar Mexico, laat je snor al maar groeien en zet je sombrero 
al maar op! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                      

  

15 oktober: geen vergadering 

Helaas pindakaas, geen vergadering dit 
weekend! Probeer niet te hard te 
wenen, jullie moeten ons eventjes 
missen. Wij gaan heel druk vergaderen 
over het nieuwe jaar op 
planningsweekend. Tot volgende week! 

 
Zaterdag 22 oktober 13:30 – 16:30 
Malpertuus: themaspel Mexico  

Vandaag spelen we het themaspel van 
de maand. Het thema is Mexico! Kom 
verkleed als echte Mexicaan, dan kan je 
een voordeel winnen voor het spel. En 
wie weet zijn er wel nacho’s voorzien!!! 

 
Vrijdag 29 oktober 18:30 – 20:30 Malpertuus : Halloween 

Brrrr… De leiding is een beetje bang vandaag. Kom zo eng mogelijk 
verkleed en jaag ons de stuipen op het lijf. Kom goed vermomd zodat 
we jullie niet herkennen. Niet té eng, want dan doen wij misschien pipi 
in onze broek… 

 
Wisten jullie dat… 

• echte Mexicanen nacho’s eten uit hun sombrero? 
• Lien tot in januari gaat studeren in het buitenland? 
• ze geen Mexicaans spreken in Mexico, maar gewoon Spaans? 

 

Kan jij deze Mexicaanse 
woordzoeker oplossen? 

Winde – Hugo – Anke – Mathijs – Joppe - Lien 



Guardians of the
galaxy

Zaterdag 1 Oktober: 
13:30 – 16:30 Malpertuus

Vandaag doen we het 
geweldige UFO spel zijn 

jullie er klaar voor?

Zaterdag 8 oktober: 
13:30 – 16:30 Malpertuus

Deze week spelen we jullie 
meest geliefde spel, 

stratego!  We zien jullie 
snel. 

Zaterdag 15 oktober: 
13:30 – 16:30 

DEZE WEEK IS HET GEEN 
VERGADERING. DE 

LEIDING IS OP 
PLANNINGSWEEKEND. 

Zaterdag 22 oktober 
13:30 – 16:30 Malpertuus

Vandaag gaan een 
verassingspel spelen dus 

zeker komen als je 
benieuwd bent 

Zaterdag 29 oktober 
13:30 – 16:30 Malpertuus

We gaan onze eerste planeet 
bezoeken. Hier kunnen jullie 

voordelen halen voor het 
eindspel op kamp dus 

allemaal komen!



 SURVIVAL OF THE JONG-GIVERS 

Zaterdag 1 oktober, Malpertuus van 
13:30 – 16:30 
Nu dat we elkaar al een beetje beter hebben 
leren kennen, gaan we zien wie het sterkste is. 
Uiteraard is het de leiding, maar misschien 
kunnen jullie ons nog verassen.  

Zaterdag 8 oktober, Malpertuus van 
13:30 – 16:30 
Hip hip hoera gluutje is jarig!! Hij geeft een 
verjaardagfeestje en  jullie zijn allemaal 
uitgenodigd. Kom zeker mee feesten!!!!!  

Zaterdag 15 oktober, GEEN 
VERGADERING 
De leiding gaat samen op weekend om de rest 
van het jaar te plannen. We zien jullie 
volgende week!  Zaterdag 22 oktober, Buspaleis 13:30 – 

16:30 
Vandaag strijden we om de macht van 
Herentals. Wie van jullie is het machtigste en 
wie is het uitschot van de stad. Haal die 
spieren maar boven want het gaat er heftig 
aan toe gaan!!! 

Zaterdag 29 oktober, Malpertuus 19:00 
– 21:30 
Van al dat schrikken hebben wij wel wat bang 
gekregen. Wie komt ons handje vasthouden 
zodat we toch samen Halloween kunnen 
vieren?  



Ac viteiten in oktober
Zaterdag 1 oktober 13.30u tot 16.30u

Vandaag welkom aan Malpi voor het grote AirBNB-spel!
 Slaap je in het luchtkasteel of in een doos onder de brug. 

Zaterdag 8 oktober 13.30u tot 16.30u
We toveren Malpi om tot een echte Minecra -wereld.

Hoor jij bij de miners, farmers of ga je liever de pvp aan.

Zaterdag 15 oktoberZaterdag 15 oktober
Helaas geen vergadering.

De leiding is op planningsweekend.

Zaterdag 22 oktober 13.30u tot 16.30u
Laat van uw schoonste kant zien want

we spelen het Snapchat-spel.

Zaterdag 29 oktober 19u tot 21u
BOEEEE. Kom deze avond mee griezelen op onzeBOEEEE. Kom deze avond mee griezelen op onze

 SUPER ENGE Halloween vergadering! 
We verwachten jullie met je engste ou it aan!



Kobe

Zaterdag 1 oktober
Vandaag gaan we proberen onze eerst jinactie te
organiseren! Welke actie? Dat gaan we samen 
overleggen natuurlijk.

Zaterdag 8 oktober
Be ready for a dropping! Uren volgen in onze 
Jingroep

Zaterdag 15 oktober
Vergadering zal geskipt worden, want de leiding is 
op planningsweekend, doemmeee

Zaterdag 21 oktober
Bij Jin in tak zullen jullie onderverdeeld worden 
over de takken heen om kennis te maken met hun 
werking!

Zaterdag 29 oktober
Deze vergadering staat in thema van Halloween! 
Wie het beste verkleed is, krijgt een verrassing….



Contactgegevens 2022-2023 
 
Groepsleiding: 

Anke Driesen 
04 71 64 00 59  
ankedriesen@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  
 

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

   

 
Kapoenenleiding:  

Joppe Tormans  
04 71 72 50 04 
joppetormans@icloud.com 
 

Hugo Dupré 
04 70 34 59 01 
duprehugo@gmail.com 

Mathijs Meeus  
04 68 29 54 77 
meeus.mathijs@gmail.com 

Lien Gielis 
04 70 82 48 91 
Lien.gielis@hotmail.be 

Anke Driesen 
04 71 64 00 59  
ankedriesen@live.be 

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

 
 
 
 

 

 
 
Wouterleiding:  

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

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

Marie Haest 
04 70 09 94 99 
haestmarie@gmail.com 

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

 
Lennert Buys 
04 96 76 34 12  
lennertbv@gmail.com 
 

   

 
Jonggiverleiding:  

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

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

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

Friedl Cabuy 
04 68 28 59 07  
friedlcabuy@hotmailcom 

 
Senne Van Bladel 
04 94 64 07 76 
Senne.van.bladel@telenet.be 

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

  

 
Giverleiding:  

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

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

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

Robbe De Bruyn (aka Bobbie) 
04 93 72 62 75  
Robberdebruyn01@gmailcom 

Pieter-Jan Loyens 
04 71 73 03 59  
pieter-
jan.loyens@hotmail.com 

 
 
 
 
 

  

 
Jinleiding 

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

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

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


