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



 



Klikspaan januari   

Beste ouders, leden en sympathisanten 
 
 
We hopen dat iedereen fijne feestdagen achter de rug heeft, omringd met vrienden en 
familie en hopelijk met een glaasje van onze heerlijke wijn of cava in de hand. J We wensen 
iedereen een prachtig en gezond 2023 toe vol scoutsplezier!  

  
Om het jaar goed te beginnen gaan we op zondag 8 januari met alle takken tesamen 
schaatsen van 9u30 tot 12u30.  
è BELANGRIJKE INFORMATIE 

▪ Het adres is Vorselaarsebaan 60, 2200 Herentals. We wachten jullie op 
bovenaan de berg aan de inom.  

▪ Iedereen neemt handschoenen mee en dikke sokken.  
▪ Alle leden nemen €6 mee, gepast geld aub.  

 
Verder willen we nog enkele belangrijke data meedelen:  

§ Op 26 februari organiseren wij onze jaarlijkse spaghettidag. Deze zal doorgaan in ons 
lokaal.   

§ Dit jaar gaan we op groepsdag op 1 april. Joepie!  
§ Op 22 april vindt onze jaarlijkse fuif ‘Vossen op den dansvloer’ plaats. Deze gaat 

gepaard met een kinderfuif!   
§ 29 april is het weer zo ver. Tijd om van deur tot deur wafeltjes te gaan verkopen. 

Oefen alvast jullie verkoopspraatjes!   
Meer informatie volgt later via mail.  
 
Op 28 januari organiseren de jins hun Warme Winterwandeling, ten voordele van hun 
buitenlandse jinreis. Tijdens deze uitgestippelde wandelroute zal je meerdere warme 
drankjes en hapjes krijgen om lekker van te smullen. Eens aangekomen bij de eindpost aan 
het knetterende kampvuur, zal er ook een portie frikadellen met krieken voorzien worden. 
In totaal betaal je voor deze gezellige wandeling 15 euro. Verder kan je door middel van extra 
bonnetjes tijdens de wandeling en aan het kampvuur nog jenevertjes, glühwein en andere 
consumpties bestellen. Hopelijk maakt dit je alvast warm voor de Warme Winterwandeling! 
De wandeling kan gestart worden aan het scoutslokaal tussen 13:30 en 19:00. Inschrijvingen 
volgen later via een formulier, dat nog beschikbaar zal worden gesteld. 
 
Omdat de meeste leiding deze maand midden in 
de examens zit, kan het wel eens zijn dat een 
vergadering niet of op een andere moment 
doorgaat. Kijk dus zeker goed de Klikspaan na!  

 
  

Stevige scoutsgroet   
De groepsleiding: 
Anke, Lore, Winde, Fran en Max  



 

 

KAPOENEN AROUND THE WORLD 

  

Zondag 8 januari aan BLOSO: SCHAATSEN 

Liefste kapoentjes en ouders, eerst en vooral 
onze beste wensen voor het nieuwe jaar. We 

gaan er weer een lap op geven en hopen 
daarom ook dat we samen met alle kapoenen 

te gaan schaatsen in de bloso. Uitleg over deze 
dag staat in het begin van de klikspaanl! 

Zaterdag 14 januari – GEEN 
VERGADERING 

 

Vandaag zullen jullie ons moeten missen. 
We moeten allemaal flink studeren voor 

onze examens. Volgende week zal 
daarom extra leuk worden!! 

 

 



 

 

     
Vrijdag 21 januari 18:30 – 20:30   aan 

malpertuus: FILMAVOND 

Vandaag spelen we geen spel maar genieten 
we samen van een super leuke film!! 

Kom allemaal naar malpi in je pyjama en 
neem gerust een dekentje mee want het kan 

koud zijn! Brrrr! 

 

Vrijdag 28 januari 13:30-16:30 aan 
malpertuus: THEMASPEL 

Vandaag spelen we het themaspel van de 
maand, als je goed naar de klikspaan hebt 
gekeken dan weet je al naar welk land we 
vandaag reizen…… 

Wist je dat… 

• Hugo zijn goede voornemen minder scheetjes laten is? 
• Anke ooit drie koningen heeft gezongen voor de kerstman? 
• Mathijs zijn voornemen is om een mening te hebben? 
• Winde geen examens heeft, maar al moet werken   

 



Guardians of the
galaxy

Zondag 8 januari: 
Om het nieuwe jaar goed in 

te zetten gaan we zoals 
altijd schaatsen! Joepie!! 

Meer info staat in het 
voorwoord van deze 

klikspaan!

Zaterdag 14 januari: 
Helaas! Het is vandaag 

geen vergadering want de 
leiding is hard aan het 
studeren. Een kaarsje 

branden is toegestaan! ☺

Zaterdag 21 januari:
19-21u Malpertuus

Kleed je maar goed warm 
aan want vandaag gaan 

we een superleuk 
sluipspel spelen!

Zaterdag 28 januari:
19-21.30u Malpertuus

Neem je gezelligste 
dekentje mee want 

Cinema Malpi is weer 
open! Benieuwd wat we 

gaan kijken?

Mopje van de maand: 
Waar koopt een koe haar 

kleren? 

Moetjes en lekjes van 
jullie leiding xxx

Tot snel!

In de boe-tiek! 



 SURVIVAL OF THE JONG-GIVERS 

Zondag 8 januari 
Vandaag gaan we nog eens schaatsen 
met heel de scouts!!! Wrijf die benen al 
maar in en dan zien wij jullie graag 
boven aan de ingang van de bloso. Voor 
meer info zie voorwoord. 
 
 

Zaterdag 14 januari, Malpertuus van  
19:00 – 21:00  
Wat is er nu leuker dan samen met zijn 
alle onder een dekentje te zitten met 
een lekker snackje en een goede film?? 
Kom daarom vanavond samen met ons 
film kijken.  
 
 

Zaterdag 21 januari 
De leiding zit volop in de examens 
daarom is het vandaag geen 
vergadering. Maar geen getreur 
volgende week zijn we er weer. 

Zaterdag 28 januari, Malperuus van 
19:00 – 21:00 
De winter is al meer als een maand 
bezig. Zou er sneeuw liggen?? kom dat 
te weten vandaag tijdens de 
vergadering!!! 



Givers 
5de & 12de Herentals

Ac viteiten in januari
Zaterdag 7 januari 13.30u tot 16u30

We begeven ons op glad ijs vandaag! 
Doe je handschoenen aan en wacht op verdere instruc es.

Zaterdag 14 januari 19u tot 21.30u
Vanavond gaan we lekker gezellig een filmpje zien! 

Neem allemaal een snackje en drankje mee! 
Laat de chill thuis. ;)) Laat de chill thuis. ;)) 

Gelieve een deken mee te nemen

Zaterdag 21 januari 19u tot 21.30u
Vanavond is het surprise vergadering! 

Jullie worden verwacht van 19:00 tot 21:30

Zaterdag 28 januari 10.30u tot 16.30u
Vandaag haal je best al je verkoopskills naar boven.

Fran Schellekens

Fran Schellekens
Zondag  8 januari  

Fran Schellekens
Zie voorwoord Klikspaan. 

Fran Schellekens
Vrijdag 13 



4 personen

60 minuten (excl. tussendoor afkoelen)

Benodigdheden
een krokettenpers (bv. ‘millecroquettes’) of een
(plastic) spuitzak, 
een passe-vite of pureestamper, 
een friteuse met (schone) arachideolie

Ingrediënten

Aardappelkroketten

De aardappelpuree

TIP Laat de puree een nachtje rusten op
een koele plek, maar liefst niet in de
koelkast.

TIP Geen krokettenpers? Vul dan een
spuitzak met puree en snij de tip van de
zak weg. Zorg ervoor dat je een opening
van 3 centimeter diameter hebt. Spuit in
een vlotte beweging cilinders van de puree
op een bebloemd werkblad of snijbord.

Paneren

1 kg aardappel (goed voor 25-30 kroketten)

1 eierdooier

geraspte nootmuskaat

zout

enkele eetlepels bloem

200 g paneermeel

3 eiwitten

peper

1 1 kg aardappel (goed voor 25-30 kroketten)

2 1 eierdooier, geraspte nootmuskaat, zout



3 enkele eetlepels bloem



4

5 enkele eetlepels bloem

6

KLIKSPAAN JANUARI
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6 Januari: 3 koningen 19u aan lokaal

8 januari: schaatsen aan Bloso

14 januari: Jin in tak



Bakken

7 200 g paneermeel, 3 eiwitten, peper, zout

8

9

10
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12

le 21e janvier: une joue Francaise!
Nous spreken af chez Malpertuus a une demi deux hoeur et ca zal duren ju'sqa' 16utrente

28 januari: winterwandeling me hapkes en dorstlesserkes

Groetekes en smakelijk van de liefste krokettenleiding
Jeroen Meus, Lore-Hannes, Megijn en Jarn
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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 


