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Klikspaan december 2022 

 

Beste leden, ouders en sympathisanten  

 

 

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 voor onze wijnverkoop en kerstmarkt!  

 

Deze maand zal de wouterleiding ons BT-café openhouden op vrijdagavond 2 december.  

Je kan er genieten van een drankje en een klein hapje, terwijl je de kapoenenleiding beter 

leert kennen. Bovendien steun je de kapoenenkas, waardoor de leiding er een nóg leuker 

kamp van kan maken.  

 

December betekent bij vele ook tijd voor cadeautjes. Hier gaat dikwijls heel wat stress mee 

gepaard. Wat moet je dit jaar alweer geven aan die ene tante? O nee, helemaal vergeten 

wat opa dit jaar voor kerst wilde… Geen zorgen, wij hebben de oplossing! Ook dit jaar 

organiseren wij een wijnverkoop. Op voorhand voorzien we wederom een proefmomentje, 

zodat je de wijn of cava kan kiezen die je zelf het lekkerst vindt. Zoals elk jaar zal ook dit jaar 

het lid dat de meeste wijn verkoopt een prachtige prijs winnen. Doe dus zeker jullie best! 

 

Geen kerstperiode zonder kerstmarkt. Deze zal op zaterdag 17 december doorgaan in het 

centrum van Herentals. Stad Herentals belooft het gezellig aan te kleden en voor de sfeer 

zorgen wij natuurlijk! Kom dus zeker eens langs aan ons kraampje en proef van onze lekkere 

pannenkoeken en jenevertjes!  

 

Meer informatie over al deze evenementen mogen jullie verwachten via mail. 

 

Nog even een aandachtspunt: 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  

Anke, Lore, Winde, Fran en Max 

  



 

Kapoenen around the world 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 3 december 13:30 – 16:30    
aan malpertuus: Themaspel 

Kom allemaal verkleed als ijsbeer of 
pinguïn want vandaag spelen we 

weer een themaspel! Het thema van 
deze maand is de Noordpool.  

 

Zaterdag 10 december 13:30 – 16:30    
aan malpertuus: Knutselen 

Wie kan er het mooiste tekenen? Wie 
kan er het beste schilderen? Haal jullie 

beste knutselskills maar boven want 
vandaag is het een knutselspel. 

 

Zaterdag 17 december:                 
geen vergadering 

Spijtig genoeg is het deze week geen 
vergadering. Maar niet getreurd je 

kan met de mama, de papa, de oma 
en heel de familie naar de kerstmarkt 
komen. Wij verwachten jullie hier om 

wat lekkers te drinken of te eten! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 23 december 18:30 – 20:30    
aan malpertuus: Kerstfeetje 

De leukste tijd van het jaar komt 
eraan. KERSTMIS! Natuurlijk vieren wij 
dit ook op de scouts. Breng allemaal 
een cadeautje mee van max. 5 euro. 
Liefst zelfgemaakt dus wees creatief. 

 

Vrijdag 30 december 18:30 – 20:30    
aan malpertuus: Sluipspel 

Jullie gaan moeten bewijzen dat jullie 
ook stil kunnen zijn. We spelen weer 
eens een sluipspel. Mis dit zeker niet. 

 

Wist je dat… 

• er helemaal geen pinguïns leven op de noordpool? 
• de kerstman hier woont en werkt met zijn elfjes? 
• het op de noordpool -50°C kan worden? 

 



G uardiansofthegalaxy

Zaterdag 3 December

13:30 – 16:30
Begin van een nieuw maand. 
Dus ook tijd voor een nieuw 
spel dat we dit jaar nog niet 

gespeeld hebben. 

Al benieuwd?

Zaterdag 10 December: 

13:30 – 16:30
Deze week gaan we op zoek naar 
de tweede planeet. Vraag jij je al 

af welke planeet dat zou zijn? 
Wees er dan maar zeker bij. 

Vrijdag 16 December:
19:00 – 21:00

Laaste vergadering van het jaar, dus tijd 
voor een feestje. Dat ga je zeker niet 

willen missen. Breng allemaal een 

cadeautje mee van maximum €5. Liefst 

iets dat je zelf hebt gemaakt. Hoe 

creatiever, hoe liever.

Zaterdag 24 December

& 31 december zal er 

geen vergadering zijn 

wegens kerstavond en 

oudjaarsavond. 



 SURVIVAL OF THE JONG-GIVERS 

Zaterdag 3 december, Malpertuus van 
13:30 – 16:30 
Een nieuwe maand dus ook nieuwe 
spelletjes. Wat we vandaag gaan doen is 
nog een verrassing, maar het wordt 
alleszins super leuk!!! Komen is de 
boodschap!!! 
 

Zaterdag 10 december, Malpertuus van 
13:30 – 16:30 
De winter begint bijna!! De  koude 
maanden komen eraan dus moeten we 
ons zien warm te houden. Hoe we dit gaan 
doen is nog een mysterie.  
 

Vrijdag  16 december, Malpertuus 
19:00 – 21:30 
OOOooh NEE Gluten is ontvoerd?!!! Kom 
vandaag naar de vergadering om hem te 
zoeken. 

Vrijdag 23 december, Malpertuus 19:00 
– 21:30 
Dit weekend is het Kerstmis!! Wij willen dit 
heel graag met jullie vieren. Neem  
daarom allemaal een cadeautje van max. 5 
euro mee waar iedereen blij mee kan zijn!!  

Zaterdag 31 december , GEEN 
VERGADERING 
Dit is een weekend dat gevierd moet 
worden met vrienden en familie daarom is 
het geen vergadering vandaag. We zien 
jullie graag volgend jaar weer terug!! Veel 
plezier iedereen!!!!! 



Givers 
5de & 12de Herentals

Acviteiten in december
Zaterdag 3 december 19u tot 21u30

Extra! Extra! Read all about it! Vandaag delen we belangrijk 
nieuws mee. Jullie zullen het niet in De Standaard of De Morgen
 kunnen lezen. Om de patrouilles en hun leiders te weten 
te komen, zullen jullie naar Malpi moeten komen. 

Zaterdag 10 december 19u tot 21.30u
Tijd voor het Tijd voor het Grote Loo-spel. 

In de eindejaarsperiode valt er aljd extra veel te winnen.
Benieuwd wie met de prijzenpot gaat lopen. 

Vrijdag 16 december 19u tot 21u
Kerstmis komt steeds dichterbij, daarom doen wij natuurlijk
 ook een kerseestje.Breng allemaaleen cadeautje mee

 van maximum €5. Hoe creaever, hoe liever.

Zaterdag 24 en 31 decemberZaterdag 24 en 31 december
Geen vergadering!

 Spendeer deze periode maar met vrienden en familie! 
We zien jullie graag volgend jaar terug. 

Pre ge feestdagen!



Kroket

Live kroketjes Kroketsterren Kroketzaken

Kaas-, vlees-, garnaal- en aardappelkroketten in het fritvet

Kroketten 
maandplanning

De frituur!

bakken

Alleen als je 
een jin bent!

Zie kroketenclub

Club

PRODUCED BY

Megijn Lore-Hannes Jarn

69:30
3 en 4 december
Soepverkoop aan huizen, na
de scouts en op het marktje.

17 december
We verkopen met de jins ook 
iets in ons kerstkraampje, wat 
verkopen gaan we nog 
afspreken.

4:20

100:00

10 december
100 minutenspel, van half 
tweje tot halve vijf aan Malpi.

00:00
24 december
Geen vergadering, geniet van 
elle feestdagen.

20:23
30 december
Om 20u ist oudejaarsreceptie 
in ons lokaal.



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 


