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Beste Leden, ouders en sympathisanten van Scouts Sint-Martinus den XIIde,

Eerst en vooral wil ik iedereen bedanken om te komen eten op onze jaarlijkse mosselavond.
Het was opnieuw een succes. Het was de ideale gelegenheid voor leiders en ouders om elkaar
beter te leren kennen. Ook dit jaar nam het oudercomité een groot deel van de organisatie op
zich en zorgden ze voor heerlijke mosselen. Daarom wil ik mijn dank uiten aan het oudercomité,
dat zich weer belangeloos heeft ingezet voor den twaalfde. Moesten er nog ouders zijn, die zich
graag willen aansluiten bij het oudercomité aarzel dan niet om mij te contacteren.
Bij de meesten onder jullie staat de maand december gekend als de maand van vele feestdagen.
Zo vieren we op 6 december de verjaardag van Sinterklaas, een feestdag die bij onze jongere
takken zeker niet onopgemerkt zal voorbijgaan. Tussen kerst en nieuwjaar vertrekken onze
jongverkenners, verkenners en jin traditiegetrouw op winterkamp. Het winterkamp is hét
cultureel hoogtepunt van ons scoutsjaar. Onze jongverkenners zullen dit jaar trachten de stad
Eindhoven te doorgronden op hun typisch spelende manier. De verkenners bezoeken dit jaar
het noordelijk gelegen Lille of Rijsel in Frankrijk. Eén van de vier grootste agglomeraties van
Frankrijk. Onze 11 jinners brengen dit jaar een bezoek aan Porto. Porto, (ook wel Oporto) is
een Portugese gemeente en havenstad in het noordwesten van Portugal, aan de Costa Verde.
Uitzonderlijk, wegens een zware examenperiode voor de leiding, zal het winterkamp van de Jin
dit jaar doorgaan tijdens de krokusvakantie. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat deze
winterkampen zeker een aanrader zijn. Ik heb nog nooit gehoord van een winterkamp dat niet
geslaagd was. De sfeer, de steden en Sint-Martinus vormen een combinatie die buitengewone
gevolgen heeft. Ik wens iedereen die mee gaat op winterkamp een geweldige en onvergetelijke
ervaring!
December betekent voor vele leden ook met knikkende knieën uitkijken naar het rapport. Ook
de leiding zal deze maand extra uren achter de boeken moeten doorbrengen. Om de hoofden
wat leeg te maken zullen sommige takken een aantal avondactiviteiten inlassen, die de ideale
ontspanning bieden na een dag achter de boeken. Ik wens leiding en leden bij deze ook veel
moed en succes toe met hun overhoringen en examens.
Bij het volgende voorwoord zullen we ons al in het jaar 2018 bevinden. Ik wil u al op voorhand
prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar wensen. Dat al uw goede voornemens mogen
uitkomen!

Voor vragen of opmerkingen ben ik altijd bereikbaar via groepsleider@sint-martinus.be.

Een stevige linker,
Pieterjan Schols
Toegewijde Mier

Dag sinterklaas en licht paarse roet Piet
Ik ben dit jaar super braaf geweest en heb ook al veel vriendjes gemaakt
op de scouts. Omdat ik zo braaf geweest ben, wil ik wel enkele dingen
vragen.
Leider Dries had gezegd dat er op zaterdag 2 december
tussen 14u en 17u speciale gasten gaan langskomen aan
onze lokalen in Kiewit. Weten jullie misschien wie dat dit
zijn? Ik ga alvast zeker komen want ik ben super giga
mega hard benieuwd.
Vorige week had ik een mega grappige droom, ik was
verkleed in een mooi kostuum met zo een rood strikje en
ik had ook een grappig snorretje. Ik heb dat wel al altijd
eens willen doen... Zo gokken in een echt casino.
Daarom gaan we 9 december tussen 18u en 20u een
heuse casino avond organiseren in ons lokaal. Trek
maar allemaal jullie gelukssokken aan want misschien
val je wel flink in de prijzen die avond.
In een speelgoedboekje had ik een legobouwdoos gezien over een oude
stad. In die stad stonden huizen met daken die gemaakt waren van stro
en muren van hout. Het leek een beetje op Bokrijk. Daarom gaan we op
16 december spelen in Bokrijk We spreken om 14 uur af aan het groot
rondpunt aan de ingang waar jullie ouders jullie ook weer kunnen
komen op halen om 17 uur.
Dat was alweer de laatste activiteit van 2017, maar niet
getreurd want 2018 heeft nog veel voor jullie in petto. Zoals
6 januari, want dan spelen we het grote sneeuwmannenspel.
Meer info hierover kan je terugvinden op de website!
veel liefs,
de leiding van kapoenen Kiewit
Gijs, Dries, Daan en Kobe

Dag Kapoenen, het is weer de maand december! De leukste maand van het jaar omdat jullie super veel snoep en
cadeautjes zullen krijgen. Omdat jullie al dat lekkers moeten vragen aan de Sint hebben wij hier alvast het verlanglijstje
van ons geplaatst.

Kapoenen Hollandsveld

Op 2 December komt de grootste kindervriend langs. We spreken af
van 2 tot 5 aan onze lokalen van Hollandsveld. Jullie mogen
verkleed komen! Dit vindt de Sint zeker leuk.
Zijn jullie klaar voor een heuse casino? Ons KHV Casino(Lokalen
Hollandsveld) is geopend op 9 december! Kom zeker verkleed zodat
jullie er chique uit zien voor het casino. Het Casino is open van 6 tot
8.
Heel veel snoepjes
Op 16 december gaan we schaatsen in de Schaverdijn van 2 tot
5. Neem zeker handschoenen, dikke sokken, een warme jas en
€3 gepast mee.

23 December is het GEEN activiteit.

Voor 30 december is onze schoen jammer genoeg leeg. Het is dan GEEN activiteit.

Maar niet getreurd. We sluiten het jaar af met onze nieuwjaarsbrief.

Liefste meter
December was leuk maar januari wordt beter!
Van jullie kapoenen

Wout

Bert

Thomas

YOOOOOO Welpen!!!!!

Het is weer bijna zover! Het jaar 2017 zit er weer bijna op, MAAR da
betekent niet dat we ons niet gaan amuseren in de laatste maand
van het jaar! December is namelijk de maand van de cadeautjes,
Sinterklaas en de kerstman komen natuurlijk langs deze maand. Dus
zet uw schoen al maar klaar en hang de sok al aan de schouw!
Misschien gaat de Sint op zaterdag 2 december tussen 14u en 17u
wel langskomen aan onze vertrouwde lokalen in Kiewit. In de brief
stond ook dat de welp die het best verkleed was als zwarte piet
misschien wel een beloning kreeg!
We hebben ook opgevangen van de weervrouw dat het
een zeer strenge winter wordt dit jaar. Om ons daarop
voor te bereiden gaan we 9 december onze
schaatstechnieken verbeteren aan de
schaatsbaan van Hasselt van 14u-17u. Neem ook
allemaal €5 mee!
Na het vermoeiende schaatsen van afgelopen week gaan we als
laatste activiteit van 2017 onze wandelschoenen aantrekken voor
een fakkeltocht! deze activiteit gaat door op 16 december van 19u21u aan de lokalen van kiewit. Hieronder de beschrijving van hoe je
de fakkel maakt.
Benodigdheden: een bezemsteel, leeg blik met een diameter van ongeveer 15 cm, drie
plankjes en een ijzeren pin/draad die vuurbestendig is.
Werkwijze: Maak van de drie plankjes een U-vorm door middel van spijkers. Vervolgens
doorboort men het blik met de pin en bevestigt het aan de twee kanten aan de U-vorm,
zodat het blik vrij kan bewegen. Tenslotte bevestigt men de U-vorm op de bezemsteel. Voor
de opvulling van de fakkel zorgt de leiding zelf. (Maak je fakkel, want anders heb je er
geen!)

Treur niet, de activiteiten van 2017 zijn misschien gedaan maar we
starten al direct met een super deluxe casinoavond. Hiervoor hebben
we de slimste en best geklede mannen nodig om geld te
verdienen op onze casino avond op 6 januari van 19u tot 21u aan
ons vertrouwde lokaal in Kiewit dat helemaal
wordt omgebouwd tot een casino.

Zo beste welpjes, dat was het dan alweer
voor deze maand, jullie leiding wenst jullie
allemaal een leuke sinterklaas, Fijne
kerstdagen en een héél gelukkig nieuwjaar,
en dan hopen wij jullie volgend jaar terug te
zien. Tot volgend jaar!!!!!
Een stevige linker,

Sam
Standvastige Rob

Wouter
Zorgeloze Cholo

Jules

Dieter

Herder

Gemoedelijke Lama

YOOOOOOOW WELPJESSSSS!!!!! Het is weer zover: december. De maand van de
feestdagen. En wat hoort er bij feestdagen? Lekker eten natuurlijk! Daarom vertel ik
jullie met veel trots dat WHV deze maand een pizzeria heeft geopend met super
lekkere pizza’s! Kijk maar eens op ons menu wat er allemaal te verkrijgen is bij
Pizzeria WHV.

Nog enkele belangrijke puntjes:
• Een welp komt altijd in perfect uniform naar de activiteit
• Een welp laat altijd weten aan zijn leiding wanneer hij niet kan komen. Dit kan
via mail of telefonisch
Zo, dat was het dan voor december. Fijne feestdagen!

Ne stevige linker
Bob
Cedric

Bram

Giel

Heeeeylllaaaa

jongverkenners,

Na drie geweldige maanden al achter de rug te hebben, is het jammerlijk alweer
tijd voor de laatste maand van dit reeds geweldige jaar 2017. Ook deze maand
verwachten wij jullie in perfect uniform op de activiteiten.
Wij, de leiding, hadden deze voor jullie mooi neergeschreven op volgende
pagina. Maar Stoute Piet van Sinterklaas heeft dit helemaal door elkaar gegooid.
Ooooh neeeee!!! Het is dus aan jullie om de woordpuzzel op te lossen en op tijd
op de activiteiten te geraken. Denk eraan dat in de maand september er maar 3
activiteiten zullen plaatsvinden.
( PS: iedere A van “activiteit” staat al in het vet aangegeven, jullie moeten
hierrond de passende datum en locatie zien terug te vinden)
Ook doen wij via hier nog eens een oproep aan iedereen om zeker u niet te
vergeten in te schrijven voor ons winterkamp!!! Meer uitleg hierover is terug
te vinden in het winterkampboekje dat is uitgedeeld of door een kijkje te nemen
op de pagina van de JVK. Jullie kunnen ook altijd contact met ons opnemen bij
enige twijfel, onduidelijkheden of vragen!! Wij, de leidersploeg, helpen jullie
graag met het beantwoorden van al jullie vragen of het geven van extra uitleg
zodat jullie zeker de stap durven te zetten en een geweldig winterkamp kunnen
ervaren! Jullie kunnen ons altijd contacteren via onze jvk mail (jvk@sintmartinus.be) of via een telefoontje naar één van de leiders. Onze nummers zijn
achteraan in het boekje terug te vinden of onderaan op de pagina van de JVK.
Om af te sluiten wensen wij jullie alvast allemaal een zalig kerstfeest en een
gelukkig nieuwjaar toe en hopelijk zien we jullie met grote aantallen terug op
ons winterkamp!!!
Ne stevige linker,
De JVK- leiding.
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Pak die markeerstiften er al maar bij mannen!! En puzzelen maar!!
Ne stevige linker,
Cas Bartholomevis
joviale spreeuw

Frederik Cressato
pittige moeriki

Zeger Kenis
luchthartige wallabie

Thomas Swennen
trotse mustang

Jasper Dessers
snaakse hardoen

Stevige linker,

Michiel Stinissen

Daan Dessers

Umar Dzeitov

Mathias Vandikkelen

Beweeglijk Smelleken

Onbezweken Phoca

Theatrale Wolf

Fervente Kaketoe

Beste kerstman,
Ik ben dit jaar heel braaf geweest en ik heb heel veel plezier gehad,
ik vond het wel niet zo fijn toen ik die vieze vijver in moest en toen
de jinners zelf de activiteit hadden gemaakt op 25/11 aan de
kanaalkom dat was nog eens afzien.
De eerste week van december vlogen we er direct in op zondag
03/12 van 8u45 tot 13u het was vroeg opstaan voor een zondag maar
het was het zeker waard. We spreken af aan Eddy’s broodjesbar het
zwembad.
Alhoewel december zo’n fijn maand is omdat we veel cadautjes
krijgen van de sint en u is het wel spijtig dat we dan altijd examens
gelukkig was er op 09/12 een examenbar van 20u tot 22u voorzien
waar terug oprust konden komen. Op 16/12 ging er ook eentje door
van 19u tot 21u.
Op 23/12 was het geen activiteit daarom had ik tijd om mij
voortebereden op kerst.
Ik hoop dat u genoten hebt van mijn brief en dat u daarom een extra
cadautje onder de boom zult steken.
Alvast bedankt voor de Iphone X,
Stef
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Groepsleiding

groepsleiding@sint-martinus.be
Financiën/Secretaris
Bewaarder
Voorzitter Oudercomité
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Kapoenen Kiewit
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Kapoenen Hollandsveld

khv@sint-martinus.be
Welpen Kiewit
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Welpen Hollandsveld

whv@sint-martinus.be

Jongverkenners

jvk@sint-martinus.be

Verkenners

vk@sint-martinus.be

Jin

jin@sint-martinus.be

Pieterjan Schols
Arne Hermans
Sam Lambrechts
Thomas Swennen
Guido Appeltans
Luc Lesire
Tim Dessers
Jef Breemans
Gert Poludniak
Gijs Claes
Daan Buseyne
Kobe Deckers
Dries Dewez
Wout Lamotte
Bert Gommers
Thomas Schols
Sam Lambrechts
Wouter Blockken
Jules Guffens
Dieter Schreurs
Bob Lambrechts
Cedric Adler
Giel Swennen
Bram Vanwijck
Cas Bartholomevis
Frederik Cressato
Jasper Dessers
Zeger Kenis
Thomas Swennen
Mathias Vandikkelen
Daan Dessers
Umar Dzeitov
Michiel Stinissen
Arne Hermans
Pieterjan Schols
Tom Verbeek

Toegewijde Mier
Doordrijvende Seriema
Standvastige Rob
Trotse Mustang
Levendige Das
Rechtschapen Spitssnuitdolfijn
Vermakelijk Winterkoninkje
Coulante Klipdas
Sneeuwstormvogel
Apella
Kaketoe
Praatlustige Panda
Vreedzame Arkal
Olijke Sijs
Onbezwaard Damhert
Standvastige Rob
Zorgeloze Cholo
Herder
Lama
Guitige Bergduivel
Flamboyante Baviaan
Steenbok
Bescheiden Slechtvalk
Joviale Spreeuw
Pittige Moeriki
Snaakse Hardoen
Luchthartige Wallabie
Trotse Mustang
Fervente Kaketoe
Onbezweken Phoca
Theatrale Wolf
Beweeglijk Smelleken
Doordrijvende Seriema
Toegewijde Mier
Goedgemutste Cavia

0487/454.984
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0499/283.020
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0477/212.157
0472/446.145
0474/243.149
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0472/089.660
0472/490.702
0496/922.902
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0470/509.224
0486/549.595
0471/128.727
0471/534.144
0491/231.850
0486/827.892
0484/565.876
0474/106.058
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0474/097.707
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0473/487.247
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0495/380.642
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0473/114.617

