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Beste leden, ouders en sympathisanten van den XIIde,
November zit er weer op en we zijn aangekomen aan de laatste maand van het jaar.
Laten we even terug blikken op november.
Buiten de fantastische wekelijkse activiteiten, was er weer de geslaagde editie van onze
mosselavond. De sfeer zat erin en iedereen was vol lof over de lekkere mosselen. We
bedanken hiervoor nogmaals het oudercomité.
Tijdens de mosselavond bestond de mogelijkheid om het boekje “75 jaar scouts SintMartinus”
aan te kopen. We willen jullie er bij deze nogmaals op attent maken dat dit nog steeds te koop
is tegen slechts 10€ per boekje. De opbrengst hiervan gaat naar onze scoutskas, maar het is
eveneens een unieke gelegenheid om een beter beeld te krijgen van de scoutswerking door de
jaren heen.
Onze leiding is deze maand ook reeds actief op zoek gegaan naar een geschikte kampplaats
voor de volgende jaren. Zoals iedereen weet is de locatie van onze kampplaats zeer belangrijk
en slagen we er ook steeds in een sublieme locatie te vinden, in volle rust en te midden van de
natuur.
Tijdens de maand december zullen de winterkampen plaats vinden voor de JVK, VK en JIN.
Voor de JVK zal de locatie Mechelen zijn, de VK zal Keulen onveilig maken en voor de JIN
is dit nog steeds een verrassing.
Aangezien voor het merendeel van de leiding de examenperiode eraan komt, zulle de
activiteiten in december meestal ‘s avonds plaats vinden. Meer info hieromtrent wordt later,
per tak, meegedeeld.
We wensen jullie verder allemaal prettige Eindejaarsfeesten en kijken uit naar het vervolg van
dit geweldige scoutsjaar in 2019!
En nogmaals, ik val in herhaling, voor elke vraag of bekommernis, aarzel niet om me te
contacteren!
Ne stevige linker,
Sam Lambrechts
Standvastige Rob
0486/549.595

Dag kapoentjesss!!!! Dit is het laatste boekje van dit jaar, natuurlijk gaan we er nog een laatste keer
een lap op geven! Scouts en feestdagen, wat moeten we meer hebben? Alvast prettige feestdagen
gewenst!

Zeker
komen!

Tijdens de kerstvakantie zullen er geen activiteiten zijn (21 en 28 december). Op 4 januari is dan de
eerstvolgende activiteit. Bij eventuele vragen kan u ons natuurlijk altijd bereiken. Vriendjes zijn altijd
welkom om eens te proberen.
Ne stevige linker,
Jules
Amicale Herder
0471/53 41 44

Wouter
Zorgeloze Cholo
0471/12 87 27

Leander
Serene Aboe
0475/65 80 46

Dag kapoentjes, het is weer tijd voor de leukste maand van het
jaar. De maan waarin de sint komt, we pakjes krijgen onder de
boom en ook de laatste maand van het jaar. Wij hebben alvast
een sinterklaasbrief gemaakt voor jullie.
Liefste sint en piet,
We zijn dit jaar al heel flink geweest op de scouts

en luisteren elke zaterdag heel goed naar de leiders.
Daarom mogen al de kapoenen op zaterdag 7

december van 14-17u naar de lokalen komen in
Hollandsveld voor onze sinterklaas activiteit en

misschien kunnen we onze kindervriend nog wel echt
ontmoeten.

Ik had in een boekje van de fun gezien dat er

een nieuwe set van playmobil is en deze zou ik
heel graag hebben daarom ga ik op 14 december
naar de holsteenbron in Zonhoven van 14-17u
we spreken af op de parking.
Groetjes je allerliefste kapoentjes
spijtig genoeg was dit weer onze laatste activiteit van het jaar. Onze volgende
activiteit zal plaatsvinden op 11 januari verdere info vinden jullie op de site.
Een stevige linker,
Jarne Bamps
Bezielde Beermarter

Naud Bielen
Hulpvaardige Arend

Robin Vincken
Voorzichtige Vink

Dag Sinterklaas en Piet
Ik ben dit jaar heel braaf geweest, heb maar een paar keer te veel
fortnite gespeeld. Ook heb ik altijd flink naar mama en papa
geluisterd, naar de leiders van de scouts soms een beetje minder.
Ze hebben me een aantal keer laten pompen maar ik ga vanaf nu
wel braver zijn, denk ik.
Omdat ik zo flink ben geweest zou ik een auto op
afstandsbediening willen en op december wil ik naar de
holsteenbron in Zonhoven gaan van 2-5. (Donderslagseweg 32,
3520 Zonhoven)
Ook wil ik graag 10.000 V Bucks, zodat ik veel coole skins kan
kopen op Fortnite. Op zaterdag 7 december wil ik een verrassing
spel spelen aan onze lokalen van 2-5, Wie weet komt er dan
wel iemand op bezoek
Ik had ook graag de monopoly voor valsspelers versie gehad, ik
denk dat ik hier heel goed in ga zijn. Op 14 December wil ik eens
een leuk avond spel spelen aan onze lokalen van 19-21.
Dan als laatste zou ik ook nog een barbiepop willen, stiekem vind ik
dit ook leuk. Maar tegen niemand zeggen hé. Op 21 december wil
ik het grote “oei waar is de kerstman spel” spelen aan onze
lokalen van 2-5. Want ik heb gehoord dat die ontvoerd is…
Dag sinterklaas, tot snel!
Groetjes Stef Vanhamel
---------------------------------------------------------------------------------------We zien jullie terug in januari, verdere info volgt via mail.
Kobe Deckers Daan Buseyne Stef Vanhamel
Onbeschroomde Kaketoe Pientere Paella Spitsvogel
0472490702

0472089660

0495715606

Beste Welpen,
De maand december staat voor de deur en dit betekent dat Sinterklaas terug naar ons
land komt.
De leiding van Welpen Hollandsveld hebben samen een brief geschreven naar de Sint en
hebben hun verlanglijstje gemaakt van cadeautjes die zij willen.
Kijken jullie even mee?

De leiders van WHV

Wij zijn dit jaar super braaf geweest en luistern altijd naar mama en papa.
Wij hebben dit jaar ook groentjes leren eten en geleerd dat wij niet zo boos
moeten worden als wij niet op de tablet of op de Playstation mogen spelen.
Soms maken we wel ruzie met onze zussen maar dat is altijd hun schuld.

ONS VERLANGLIJSTJE:

7 december van 14u tot 17u
afspreken met al de welpen voor

aan onze lokalen voor een de max Sintklaas-spel!!!! (Verkleden als piet mag)
Onze laatste activiteit van het jaar. We spreken 14 december
van 14u tot 17u af aan onze lokalen!!

Stevige linker,
De leiding van Welpen Hollandsveld.

Nicolas Lesire

Giel Swennen

Cas Bartholomevis

Beste jongverkenner
Zoals we allemaal weten is het binnenkort BLACK FRIDAY! Dan krijgt ge gekke kortingen
in de winkels wajow! Hier zijn een paar kortingsbonnen voor jullie. Lees zeker de
voorwaarden!

Stevige linker ,

Groepsleiding

Sam Lambrechts

Standvastige Rob

0486/549.595

Daan Buseyne

Pientere Apella

0472/089.660

Thomas Schols

Onbezwaard Damhert

0470/509.224

Financiën/Secretaris

Cedric Adler

Flamboyante Baviaan

0484/565.876

Bewaarder

Guido Appeltans

Levendige Das

011/227.850

Voorzitter VZW

Frederic Pexters

Eloquente Zwarte Wouw

0477/774.429

Voorzitter Oudercomité

Luc Lesire

Materiaalploeg

Michiel Stinissen

Beweeglijk Smelleken

0471/622.414

Pieterjan Schols

Toegewijde Mier

0487/454.984

Thomas Swennen

Trotse Mustang

0499/283.020

Mathias Vandikkelen

Fervente Kaketoe

0472/999.556

Wouter Blockken

Zorgeloze Cholo

0471/128.727

Jules Guffens

Amicale Herder

0471/534.144

Leander Lismond

Serene Aboe

0475/658.046

Jarne Bamps

Bezielde Beermarter

0495/740.322

Naud Bielen

Hulpvaardige Arend

0497/541.300

Robin Vincken

Voorzichtige Vink

0499/410.014

Kobe Deckers

Onbeschroomde Kaketoe

0472/490.702

Daan Buseyne

Pientere Apella

0472/089.660

Stef Vanhamel

Spitsvogel

0495/715.606

Nicolas Lesire

Bestendige Kauw

0474/582.782

Giel Swennen

Kordate Steenbok

0474/106.058

Cas Bartholomevis

Joviale Spreeuw

0474/097.707

Bram Vanwijck

Bescheiden Slechtvalk

0478/054.653

Dennis Hermans

Dartele Salangaan

0498/462.004

Dieter Schreurs

Gemoedelijke Lama

0491/231.850

Gijs Claes

Nuchtere Sneeuwstormvogel

0479/171.288

Thomas Schols

Onbezwaard Damhert

0470/509.224

Dries Dewez

Praatlustige Panda

0496/922.902

Frederik Cressato

Pittige Moeriki

0492/789.704

Cedric Adler

Flamboyante Baviaan

0484/565.876

Bob Lambrechts

Guitige Bergduivel

0486/827.892

Jasper Dessers

Snaakse Hardoen

0473/487.247

Zeger Kenis

Luchthartige Wallabie

0497/539.400

groepsleiding@sint-martinus.be

mp@sint-martinus.be

Kapoenen Kiewit
kk@sint-martinus.be
Kapoenen Hollandsveld
khv@sint-martinus.be
Welpen Kiewit
wk@sint-martinus.be
Welpen Hollandsveld
whv@sint-martinus.be
Jongverkenners
jvk@sint-martinus.be

Verkenners
vk@sint-martinus.be

JIN
jin@sint-martinus.be

0477/212.157

