
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afzender en V.U. – Fran Schellekens, Wijngaard 10, 2200 Herentals -- Afgiftekantoor 2200 Herentals  
 

Jin tot he beat 
19 november 2022 

Zaal ‘t Hof 



Klikspaan november 2022 
 
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. Ook deze maand staat er heel wat op het programma. 
 
Beginnen doen we zoals vanouds met een geweldige BT op vrijdag 4 november! Allemaal 
welkom dus in onze BT om gezellig een drankje te komen nuttigen. Elke maand is het 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!  
 
Het eerste weekend van november gaan de wouters op Belofteweekend! Hier maakt elk 
lid een belofte aan hun 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!  
 
Op zaterdag 12 november komt de enige echte Sinterklaas aan in Herentals! Joepie! Om 
hem een warm welkom te heten, zullen 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.  
 
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! Ookhet buitenlands kamp van de 
Givers kan je hier sponseren. Zij zullen er namelijk overheerlijke hamburgers verkopen. 
 
Ook de givers trekken er deze maand op uit! Zij gaan het laatste weekend van november 
op wintertrektocht, joepie! Ook zij zullen jullie meer informatie geven via mail! Alvast 
veel stapplezier!  
 
De jonggivers trekken er deze maand 
misschien niet letterlijk op uit, maar ook 
voor hen heeft de leiding weer heel wat 
knotsgekke en spannende spelletjes op 
het programma staan.  
 
 
 
Stevige linker  
De groepsleiding,  
Anke, Lore, Winde, Fran en Max 
 
  



 



Kapoentjes around the world 

November 2022 

Een nieuwe maand betekent een nieuwe bestemming!  
Deze maand reizen we naar 1 van onze buurlanden, namelijk Duitsland! 
Hebben jullie al zin in een overvloed aan braadwürst? Wij alvast wel!  

Zaterdag 5 november; 13.30-16.30 aan 

Malpertuus 

Dagen worden opnieuw korter en kouder, maar 
dat houdt ons zeker niet tegen.  
Vandaag spelen we nog eens een old-fasioned 
bosspel.  
Kom van 13.30 tot 16.30 naar Malpertuus! 

Zaterdag 12 november; aankomst van 

de Sint in Herentals 

Hebben jullie jullie verlangslijstje al 
klaargemaakt? En hebben jullie al 
genoeg worteltjes in huis gehaald?  
Vandaag verwelkomen we namelijk de 
Sint in Herentals!  

Vergeet zeker geen hesje aan te 
doen! Zo kunnen we makkelijk 
onze kapoentjes herkennen! 
De uren volgen nog via mail!! 



Zaterdag 26 november; 13.30-16.30 aan Malpertuus 

Nu we elkaar ondertussen al wat beter kennen is het 
tijd voor een kleine battle.  
Zijn de kapoentjes sterker dan de leiding? Of zijn ze 
misschien wel slimmer?  
Dat ze alvast vele schattiger zijn dan de leiding is al lang 
zeker!  
Kom van half 2 tot half 5 naar Malpertuus voor één-
tegen-allen! 

Zaterdag 19 november; 13.30-16.30 aan Malpertuus 

Vandaag zal het grote Deutschland-spel gespeeld 
worden. Komen hierbij pretzels en braadwürsten aan 
te pas? Kom het ontdekken van half 2 tot half 5 aan 
Malpertuus!  

Wist je dat… 

• Oktoberfest 1 van de grootste feesten in Duitsland is?
• de leiding ook allemaal heel graag op reis gaat?
• iemand van de wouterleiding (Friedl) geboren is in Duitsland?

 



Guardians of the galaxy
DIT WEEKEND IS HET 
BELOFTEWEEKEND! 

Datum van 4 – 6 november. 
Meer info volgt nog met een 
mail met info over waar jullie 
wanneer moeten zijn en wat 

mee nemen. 

Zaterdag 12 November: 
De Sint komt aan, jullie willen hem 
toch allemaal ontmoeten? Kom dan 

mee met ons dit weekend! Het is 
de moment om hem te vertellen 

wat je graag wilt dit jaar. Meer info 
volgt nog via een mail. 

Zaterdag 19 November: 
13:30 – 16:30 Malpertuus

Vandaag spelen we het 
grote roze spel. Trek dus 
allemaal iets roos aan!

Zaterdag 26 November
13:30 – 16:30 Malpertuus
Deze week gaan we een 

nieuwe planeet bezoeken. 
Allemaal komen dan 

kunnen jullie voordelen 
winnen voor op kamp!



 SURVIVAL OF THE JONG-GIVERS 

Zaterdag 5 november, Malpertuus van 
13:30 – 16:30 
Wie de klikspaan leest en luistert naar de 
leiding weet wat het thema van dit jaar is. 
Om volledig hierin op te gaan spelen we 
vandaag het thema-spel!!!!! 
 Zaterdag 12 november, Malpertuus van 

13:30 – 16:30 
Gisteren was het stipt 104 jaar sinds de 
eerste wereldoorlog is geëindigd. Om dit 
te herdenken spelen we het grote 
wapenstilstand-spel. 
 

Zaterdag 19 november, Malpertuus 
13:30 - 16:30 
De Sint komt naar Herentals!!!!!! Zijn jullie 
braaf geweest dit jaar? Kom zeker kijken 
wat de Sint voor jullie in petto heeft!!!!  

Zaterdag 26 november, Malpertuus 
13:30 – 16:30 
De maand is alweer voorbij gevlogen en 
om deze in schoonheid af te sluiten doen 
we dit met een klassieker, namelijk een 
bosspel.  



Givers 
5de & 12de Herentals

Ac viteiten in november
Zaterdag 5 november 10.30u tot 16.30u

Tweet, tweet! Vandaag twi eren we erop los 
We maken zelf vogelhuisjes om deze te kunnen verkopen.

Doe je klosbroeken aan en laat die 2 rechterhanden 
vandaag maar thuis.  Een extra lange vergadering. 

Vergeet je lunchpakket niet.

Zaterdag 12 november 13.30u tot 16.30uZaterdag 12 november 13.30u tot 16.30u
Go a catch 'em all! 

Kies je voor Bulbasaur, Charmender of toch 
voor Squirtle als starter.

Zaterdag 19 november ’s avonds
Vanavond verkopen we hambi’s op de jinfuif, maar eerst

eten we nog samen. Meer info hierover krijgen
 jullie en jullie ouders via mail jullie en jullie ouders via mail

Weekend van 25, 26 en 27 november
Hopelijk zijn jullie niet te a ankelijk van apps als 

Waze of Google maps.  Dit weekend trekken we erop uit 
met een echte sta aart en stevige wandelschoenen. 

Meer informa e krijgen jullie natuurlijk via mail.



Zaterdag 5 november
Tijdsmachine, waar gaan we naartoe?

Zaterdag 12 november
Sinterklaas komt aan in Herentals! Wij gaan
samen met de kleine kindjes dolgelukkig de Sint 
zien!

Zaterdag 19 november
JIN TO THE BEAT: Hou heel de zaterdag en zondag 
voormiddag vrij! PS: vraag al of je ouders een shiftje
willen doen!

Zaterdag 26 november
Weeral Jin in tak, joepieeee! Contacteer zeker de 
leidingsploeg om jouw spel aan hen voor te 
stellen!

Kroket van de maand
Kaaskroket! Wikipedia zegt: “Een kaaskroket is 
een kroket met een kaasvulling. In Nederland is ze slechts 
hier en daar verkrijgbaar in automatiek of snackbar. In 
België vind je de kaaskroket, net als de vleeskroket wel 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kroket
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Automatiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Snackbar


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 


