
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 



 



Klikspaan februari 
 
Beste leden, ouders, sympathisanten  
 
 
Nu de examens achter de rug zijn, heeft de leiding weer tijd om heel wat te organiseren. 
Neem jullie agenda er dus maar bij om al deze data erin te zetten!  
 
Beginnen doen we natuurlijk met een BT op vrijdag 3 februari. Deze keer 
georganiseerd door de kapoenenleiding. Kom dus zeker langs om de leiding van onze 
jongste leden te leren kennen. Zij hebben er alvasr veel zin in om ook de ouders van hun 
leden wat beter te leren kennen.  
 
In het weekend van 10 tot 12 februari gaan zowel de Jonggivers als de Givers op 
wintertrektocht. Zij trotseren de koude met hun warme persoonlijkheden waardoor de 
koude wegsmelt als sneeuw voor de zon en zullen terugkomen met veel spannende 
verhalen. We kunnen niet wachten om deze te horen!  
 
Op zaterdag 18 februari is het leidingswissel. Voor één vergadering wordt alle leiding 
eens door elkaar gegooid en krijgt elke tak een volledig nieuwe leidingsploeg. Benieuwd 
of die net zo leuk zijn als hun eigen leiding!  
 
Last but not least, organiseren we op de laatste zondag van februari onze jaarlijkse 
spaghettidag. Kom zeker allemaal smullen van die overheerlijke spaghetti’s en neem 
al je vrienden, familie, buren,.. mee. Zo maken we er samen ook dit jaar een gezellige 
editie van. Neem zeker ook een extra centje mee om een lotje te kunnen kopen voor 
onze tombola die ook dit jaar vol staat met prachtige prijzen! Afspraak 26 februari 
tussen 12u en 19u in Malpertuus. Let op: zaterdag 25 februari is het hierdoor voor geen 
enkele tak vergadering! 
 
Verder is de leiding vollop bezig met het organiseren van al onze evenementen. Ons 
groepsfuifcomité is al druk in de weer. Achter de schermen wordt er zelfs al hard 
gewerkt om wederom een knaleditie te maken van Expoweekend. Volgend scoutsjaar 
vieren we onze 50ste verjaardag en de festiviteiten zullen in dit weekend in gang getrapt 
worden. Natuurlijk zoeken we voor deze evenementen ook sponsors. Bent u 
geïnteresseerd? Stuur dan zeker een mailtje naar l_orehannes@hotmail.com.  
 
 
 
 
Stevige linker 
De groepsleiding  
Anke, Lore, Winde, Fran en Max  
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Zaterdag 4 februari 13:30 – 16:30 
Malpertuus: Chinees nieuwjaar 

Het eerste spel van de maand is 
meteen ons themaspel. Deze maand 
vieren we Chinees nieuwjaar! Draag of 
maak een Chinese hoed en win 
voordelen in het spel! 

 

Zaterdag 11 februari 13:30 – 16:30 Malpertuus:  Valentijnspel 

Wie heeft er allemaal een liefje? Vandaag wordt het grote valentijnspel gespeeld! 
Misschien ga je wel met een (nieuw) liefje naar huis! Wisten jullie trouwens dat 
twee van jullie leiding elkaars liefje zijn? Kom vandaag naar Malpertuus om het 
allemaal te ontdekken! 

 

Februari 

Dag liefste kapoentjes. Zoals jullie weten is ons jaarthema: REISJE 
ROND DE WERELD. Deze maand reizen we naar China! We zijn 
benieuwd wie van jullie het beste Chinees kan spreken. Het is juist 
Chinees nieuwjaar geweest en het jaar van het Konijn is aangebroken! 
Wij zijn benieuwd wie van de kapoentjes ook graag worteltjes eet    . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       閹雞 

18 februari 13:30 – 16:30 
Malpertuus: Leidingswissel 

Na zo lang dezelfde kapoentjes te zien 
zijn we ze even beu    . Jullie krijgen dus 
nieuwe leiding voor vandaag! Hopelijk zijn ze 
even leuk als ons, hoewel dat natuurlijk niet 
kan. 

Zaterdag 25 februari 13:30 – 16:30 
Malpertuus: Geen vergadering 

Deze zondag is het Spaghettidag! 
Iedereen wordt natuurlijk verwacht om 
onze lekkere pasta te komen eten     . Wij 
gaan vandaag de groentjes al kuisen voor 
morgen dus er is geen vergadering… 

Wisten jullie dat… 

• Joppe Chinese studies studeert? 
• Het volgende Chinese jaar, het jaar van het konijn is? 
• Mathijs graag balletjes van de chinees eet? 
• Ze in China Japans spreken en in Japan Chinees? 
• De tekens hieronder ‘kapoenen’ betekenen? 

 

Winde – Hugo – Anke – Mathijs – Lien - Joppe 



G uardiansof thegalaxy
Zaterdag 4 februari:
13:30-16:30 Malpertuus

Marie heeft dagenlang door 
haar telescoop gekeken en 

uiteindelijk een nieuwe 
planeet ontdekt! Benieuwd 

welke dit is? 

Zaterdag 11 februari: 
18:30-21:30 Malpertuus

Vandaag gaan we nog eens 
beloftes doen! Dus als je je belofte 

nog niet hebt gedaan, kom dan 
zeker naar de scouts! Als je je 
belofte al gedaan hebt, geen 

paniek, er is een spel voorzien!

Zaterdag 18 februari:
13:30 – 16:30 Malpertuus

Oh nee! De leiding is 
ontvoerd door aliens… 
Vertrouwen jullie de 

leiding die vandaag komt?
Leidingswissel!

Zaterdag 25 februari:
Geen vergadering!

De leiding moet weer hun 
jaarlijkse, hemelse spaghetti 
klaarmaken die wel over het 
hele melkwegstelsel bekend 

is!



 SURVIVAL OF THE JONG-GIVERS 

Zaterdag 4 februari, Malpertuus van 
13:30 – 16:30 
Het is nog eens tijd voor een nieuwe skill 
te leren!! Tip je zult je gedachten erbij 
moeten houden!! Kom zeker langs 
vandaag!!  
 

Weekend van 10-11-12 februari  
Dit weekend gaan we nog eens op 
wintertrektocht!!! Meer informatie volgt 
nog, dus hou jullie mail in de gaten.  
 
 
 

Zaterdag 18 februari, Malpertuus van 
13:30 -  16:30 
Vandaag krijgen jullie voor een keer 
andere leiding!! We weten dat jullie ons 
zeer hard gaan missen, MAAR zij zullen er 
alles aan doen om er ook een leuke 
vergadering van te maken. Tot volgende 
week!! 

Zaterdag 25 februari, GEEN 
VERGADERING 
Vandaag gaat de leiding groenten snijden, 
saus maken, tafels klaarzetten,… voor 
morgen. Het is morgen namelijk 
spaghettidag!! Kom met al jullie vrienden 
en familie langs om te genieten van een 
heerlijke spaghetti en knappe bediening!! 
 





 



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 


