
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 



Klikspaan april 
Beste leden, ouders, sympathisanten  

 

Om maart goed te eindigen en april spetterend te beginnen, organiseren de Jins 31 
maart BT. Dit doen ze om hun buitenlandse reis te financieren. Kom dus zeker langs 
om gezellig een drankje of twee, drie te nuttigen. Een fantastische avond gegarandeerd.  

Zaterdag 1 april is het niet zomaar vergadering, maar trekken alle takken samen op 
uitstap. Na jaren kunnen we nog eens met z’n allen op groepsdag. Het belooft een dag 
te worden om nooit te vergeten. Alle informatie hiervoor krijgen jullie via mail. Vergeet 
jullie zeker niet in te schrijven, want het wordt een dag om nooit te vergeten. 

Op zaterdag 22 april is het niet zomaar vergadering, maar organiseren we onze 
kinderfuif. Kom samen met de leiding een danske placeren. Allemaal welkom van 
17u30 tot 20u30. Hier kunnen de kapoenen, wouters en jong-givers een danske 
placeren met de leiding. Ook ouders zijn welkom om mee te komen dansen of iets te 
komen drinken. Waar vindt dit festijn plaats? Gewoon in Zaal ’t Hof in het centrum van 
Herentals. Dit is dus GEEN echte vergadering, dus de leiding is hier niet 
verantwoordelijk voor haar leden. Op de kinderfuif is inkom voor alle leden en ouders 
gratis, de drankjes en versnaperingen zijn dat natuurlijk niet. Onze oudere leden zijn 
natuurlijk allemaal welkom op onze fuif zelf Vossen op den dansvloer wordt ook dit 
jaar een topfeestje. We zien jullie daar!  

Om af te sluiten is het 29 april weer tijd voor onze wafelverkoop. Oefen alvast jullie 
beste verkooppraatjes en probeer in de spiegel al eens je mooiste glimlach op je gezicht 
te toveren. Givers en Jins worden verwacht om 10u aan het lokaal. Voor hen wordt 
middageten voorzien. Kapoenen, Wouters en Jonggivers zijn welkom om 13u30. 
Iedereen mag terug naar huis om 16u30.  

 

Wij kijken alvast hard uit naar alle leuke activiteiten die deze maand op de agenda staan. 

 

Stevige linker 

De groepsleiding 
Anke, Lore, Winde, Fran en Max  

 
  



 

 

Kapoenen around the world: Schotland editie 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 april: Joepie het is weer tijd voor onze jaarlijkse 
groepsuitstap! Meer info volgt nog via mail! 

8 april: 13u30-16u30 aan 
Malpertuus: Vandaag reizen we 
naar Schotland! Trek jullie 
Schotse kilten maar aan ( jullie 
onderbroeken aanhouden aub 
     ) en oefen nog eens op deze 
doedelzak. We spelen vandaag 
Highlandgames, tot dan! 

VRIJDAG 14 apriL: 18:30-
20:30 aan Malpertuus: Kom 
vanavond meezoeken naar 
het monster van Loch ness!  



 

 

 

 

Wist-je-datjes over Schotland: 

-dat Mathijs ooit al het monster van Loch 
ness gezien heeft 

-dat het nationale dier een eenhoorn is 

-dat het meer dan 790 eilanden heeft 

29 april: wafelverkoop: 13u30-16u30 aan 
Malpertuus: Bereid jullie beste 
verkooppraatje maar voor en oefen jullie 
puppyoogjes want vandaag verkopen we 
wafels! Allen paraat! 

22 april: het is deze week jammer 
genoeg geen scouts, MAAR wel 
feest! Jullie leiding organiseert 
de beste fuif in omstreken! Smeer 
jullie dansbenen maar in om alles 
van jezelf te geven op de kids-
fuif! (17:30-20:30 in zaal ’t 
Hofke, Herentals) 

PS: voor de ouders staat er ook 
een drankje klaar dus allemaal 
komen! 



Guardiansofthegalaxy
Zaterdag 1 april

Het is GROEPSDAG 
vandaag! Allemaal komen 
want, het gaat geweldig 
worden! Verdere info 

volgt

Zaterdag 8 april
Malpertus: 13:30 – 16:30

WAT PASEN STAAT VOOR DE 
DEUR!! Daarom moeten we 

wel het Paasspel spelen. Krijgen 
jullie chocolade eitjes ? 

Vrijdag 14 april 
Malpertus: 19:00 – 21:00 
We zullen nog maar eens 

één van jullie favoriete 
spelletjes spelen. Welke? 

Ik zou zeker komen … 

Zaterdag 22 april
Malpertus: 13:30 – 16:;30 

WAFELVERKOOP 

Zaterdag 29 april 
Het is dit weekend 

groepsfuif! Wij kunnen jullie 
toch verwachten op de 

kinderfuif eh?  
Kinderfuif: 17:30 – 20:30



 

Zaterdag 1 april, GROEPSDAG 
Vandaag gaan we met heel de groep op 
uitstap. Meer informatie hierover zal je 
krijgen via mail, hou deze dus goed in de 
gaten  
 
 

Zaterdag 8 april, Malpertuus van 13:30 
– 16:30 
De paasklokken vliegen door de lucht en 
hebben iets achtergelaten voor jullie. Kom 
naar de vergadering om te weten wat 
precies.  

SURVIVAL OF THE JONG-GIVERS 

Vrijdag 14 april, Malpertuus van 19:00 – 
21:00 
Wisten jullie dat Senne stiekem heel bang 
is in het donker. Kom hem vandaag helpen 
zijn angsten te overwinnen.  

Zaterdag 22 april, GEEN VERGADERING 
Vandaag is het onze jaarlijkse groepsfuif, 
maar jullie zijn meer dan welkom op onze 
kinderfuif. Meer informatie hierover vind 
je terug in het voorwoord.  
 
 

Zaterdag 29 april, Malpertuus van 
10:00 – 16:30 
Vandaag is het wafelverkoop. Haal die 
mooiste glimlach en beste verkoopskills 
maar boven want die gaan we zeker 
kunnen gebruiken!!!! 
 



Givers 
5de & 12de Herentals

Acviteiten in april
Zaterdag 1 april

Joepieeee, vandaag is het groepsdag! We trekken er met heel
 de scouts op uit. Naar waar en hoe kan je je inschrijven? 

Alle informae krijgen jullie via mail.

Zaterdag 8 april 13u30 tot 16u30
Wat we vandaag doen, is nog even een verrassing. 

Kom dat zien aan Malpertuus. Kom dat zien aan Malpertuus. 

Zaterdag 14 april 19u tot 21u
Vanavond spelen we het grote dobbelstenenspel. Wat we spelen,
 waar en waarmee wordt allemaal bepaald dooreen worp met 
de dobbelsteen. Benieuwd wat het lot voor ons in peo hee? 

Afspraak aan Malpi.

Zaterdag 22 april
Vandaag staat er helaas geen vergadering op het programma, Vandaag staat er helaas geen vergadering op het programma, 
maar wel een knalfuif. Kom allemaal naar Vossen op den

 Dansvloer en neem al je vrienden, kennissen,
 crushes zeker mee.

Zaterdag 29 april 10u tot 16u30
Train zeker je lachspieren en verkooppraatjes, want het

 is weer jdvoor onze wafelverkoop. 
Middageten wordt voorzien. Middageten wordt voorzien. 



Lore-
Hannes

Jarn

April

Vrijdag 31 maart: 
BT van maart is verzet 
naar nu! Kunnen we weer 
centjes verdienen <3 
Zaterdag 1 April:
Groepsdag, jippieee
Met heel de scouts op 
stap. Zaterdag 8 april: Jin in 

tak! 
14-16 april: Welle gaan 
op jinweekend!
Zaterdag 22 april: Op de 
groepsfuif gaan wij 
hamburgers bakken!

Vrijdag 31 maart: 
BT van maart is verzet 
naar nu! Kunnen we weer 
centjes verdienen <3 
Zaterdag 1 April:
Groepsdag, jippieee
Met heel de scouts op 
stap de hele dag.

Zaterdag 29 april:
Wafelverkoop: jullie 
worden om 10:00 aan het 
lokaal verwacht! Om 
16:30 is wafelverkoop 
gedaan.



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 


