
 

 

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



Klikspaan maart 

Beste leden, ouders, sympathisanten  

Op vrijdag 3 maart zijn jullie allemaal van hart welkom op de BT van de Wouters t.v.v. hun 
kamp. Kom dus zeker langs om de leiding wat beter te leren kennen en zo wat geld in het laatje 
te brengen. Het belooft weer een feestje te worden dat je niet wil missen!  

Op zaterdag 18 maart is het GEEN vergadering. De leiding trekt er samen even tussenuit om 
eens helemaal te ontspannen. Niet getreurd, alle andere weekends staat jullie lievelingsleiding 
helemaal paraat met knotsgekke vergaderingen en uitdagende spelletjes.  

Deze maand is de leiding ook al volop bezig met het plannen van de zomerkampen. Daarom 
hier alle data nog even op een rij:  

• Kapoenen: 3 – 7 juli 	
• Wouters: 3 – 10 juli 	
• Jonggivers: 4 – 14 juli 	
• Givers: 10 – 24 juli (voorlopig, de leiding communiceert verdere details) 	
• Jins: 7 – 24 juli 	

 

Als jullie nog vragen hebben, aarzel dan niet om ze te stellen aan iemand van de leiding of 
groepsleiding! Alle contactgegevens vind je achteraan in de Klikspaan. 	

 

Stevige linker 

De groepsleiding 
Anke, Lore, Winde, Fran en Max  

 
 
 



 



Kapoenen around the world 
 

 

  

Zaterdag 4 maart 13:30 tot 16:30 aan 
malpertuus: Themaspel 

Het themaspel van de maand is 
aangebroken! Zoals jullie kunnen zien is 

het thema Egypte. Kom verkleed als 
mummie of farao, dit kan wel eens een 

voordeel opleveren. 

 

Zaterdag 11 maart 13:30 tot 16:30 aan 
malpertuus: Loodgieterspel 

Wie kan er het beste de toilet ontstoppen? Het is 
vandaag wereld loodgietersdag. Om te zien wie 

de allerbeste loodgieter is gaan we een 
laddercompetitie houden.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zaterdag 18 maart: Geen vergadering 

De leiding is een weekendje weg dus moeten jullie 
ons alweer missen. Maar niet getreurd volgende 

week zijn we er weer met een geweldig spel. 

 

Zaterdag 25 maart 13:30 tot 16:30 aan 
malpertuus: Bosspel 

De winter is gedaan en het wordt terug 
warmer. Daarom spelen we vandaag een 

bosspel. Om te weten welk precies zullen jullie 
moeten komen. 

Wist je dat: 

• de Egyptenaren krokodil eten in plaats van kip? 
• het zo warm is in Egypte dat het er nooit regent? 
• de pyramides gebouwd zijn door aliens? 
• ze daar Nederlands spreken? 
• Het Egyptisch alfabet bestaat uit rare symbolen? 



G uardiansofthegalaxy
Zaterdag 4 maart

13:30-16:30 Malpertuus
Een ladder tot in de ruimte, onmogelijk? 

Zeker niet! Bij onze laddercompetitie is alles
mogelijk. Wees zeker van een plekje 

bovenaan de ladder en betreed als eerste 
het ruimteschip. Zeker komen is de 

boodschap! 

Zaterdag 11 maart
13:30-16:30  Malpertuus

Alien, astronaut of ruimtekoe? 
Kies je personage en strijd 
vandaag mee in de grote 

Meteoriet-ik-weet-het-niet (of 
wel?) –quiz.

The battle is on…

Zaterdag 18 maart
GEEN VERGADERING

De leiding is op ruimtemissie dit weekend. 
Geen vergadering dus, maar als je ons 
mist, mag je altijd eens zwaaien naar 

boven. Misschien zie je ons wel voorbij 
vliegen in onze raket ;)) 

Zaterdag 25 maart:
13:30-16:30 Malpertuus

Ooit al gehoord van de pretplaneet? Deze 
planeet wordt helaas bedreigd door 

protmonsters die er de protplaneet van 
willen maken… Kom ons vandaag helpen 

om dit te verhinderen!



 SURVIVAL OF THE JONG-GIVERS 

Zaterdag 25 maart BUSPALEIS! van 
13:30 – 16:30 
Vandaag gaan we op verplaatsing, naar 
de mooiste stad die er 
bestaat…Herentals! (Als je Nijlen niet 
meerekent 😉) We verwachten jullie 
aan het buspaleis. 
 

Zaterdag 11 maart, Malpertuus van 
13:30 – 16:30 
De olympische spelen zijn een jaar 
vervroegd en ze gaan door op onze 
scouts!! Benieuw welk land gaat winnen? 
Zeker afkomen dan! 
 
 

Zaterdag 18 maart, GEEN VERGADERING 
Hopelijk staan de zakdoekskes in promotie voor alle 
traantjes die gaan vloeien want het is GEEN SCOUTS! 
Niet getreurd volgende week staan we er weer!!! 

Zaterdag 25 maart GIDSENLOKAAL! 
van 10:00 – 16:30 (Malpertuus) 
Omdat jullie ons twee weekjes hebben 
moeten missen doen we EXTRA LANGE 
VERGADERING, joepie! Hopelijk heeft 
de bomma vandaag niets te lekker 
gemaakt want het is woutloperkeuken 
me ne draai aan!  
 
 
 
 
 
 



Givers 
5de & 12de Herentals

Ac viteiten in maart
Zaterdag 4 maart 13u30 tot 16u30

Word je maar steeds naar links geswipet? 
Geen probleem vandaag helpen wij jou een lie e te zoeken

 met het grote nder spel.

Zaterdag 11 maart 12u30 tot 16u30
Vandaag zal de tweede patrouille een spel maken.

Zaterdag 18 maartZaterdag 18 maart
Dit weekend is de leiding even rust aan het pakken

 dus geen vergadering. 

Zaterdag 25 maart februari
Op deze dag zullen wij een geldac viteit doen

 meer info volgt nog via mail.



Megijn Lore-
Hannes

Jarn

Maart
Vrijdag 3 
maart

BT
Een thema 
verzinne, 
reclame 
maken, insta-
post 
maken,…

Let’sss gooo

Zaterdag 11 
maart

De leiding
heeft het grote
krokettenspel 
voorzien! Ik
heb daar al
goesting in!

Zaterdag 18 
maart
De leiding is op 
weekendxxx we 
will miss you <3

Zaterdag 25
maart
Jin in tak! 
Contacteer de 
leiding waar je 
bijstaat en voorzie 
een spel! 

Wist je dat: 
Roemenië 
groter is dan 
Nederland, 
België, 
Zwitserland én 
Oostenrijk 
samen?

Wist je dat: In 
Roemenië ze 
naamdag 
vieren? Zoek 
tegen maart op 
mijnnaamdag.
nl uw 
naamdag op!

Wist je dat je 
in Roemenië 
het zwaarste 
gebouw ter 
wereld vindt?



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 


