Beste leden, ouders en sympathisanten van 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
Antwerpen te doorgronden op hun typisch spelende manier. De verkenners bezoeken dit jaar
het noordelijk gelegen Hamburg in Duitsland. Het is de op één na grootste stad van het land en
tevens de belangrijkste havenstad. Onze vier jinners brengen dit jaar een bezoek aan Praag, de
hoofdstad van Tsjechië. Het historisch centrum van Praag staat op de werelderfgoedlijst van
UNESCO, het wordt dus zeker en vast de moeite waard. 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 2017 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 sta ik steeds paraat dus aarzel niet om mij te contacteren.
Stevige linker,
Pieterjan Schols
Toegewijde Mier

LEIDING

WELPEN

JVK

VK

JIN

Lange groene
Korte groene
Korte groene
Lange groene
Lange groene
broek
broek
broek
broek
broek
Beige hemd
Beige hemd
Beige hemd
Beige hemd
JIN-uniform
Trui St.-Martinus Trui St.-Martinus Trui St.-Martinus Trui St.-Martinus Trui St.-Martinus
Das St-Martinus
Das St-Martinus Das St-Martinus
Das St-Martinus
Das St-Martinus
+ Dasknoop
+ Dasknoop
+ Dasknoop
+ Dasknoop
+ Dasknoop
Lederen Riem
Lederen Riem
Lederen Riem
Lederen Riem
Lederen Riem

WELPEN


Groepslintje St-Martinus

Takkenteken

Jaarkenteken

Lintje België/Europa

Int. Kenteken 4cm (Paarse

JVK-VK-JIN-LEIDING

Lelie)


Belofteteken

Limburgse Leeuw

Gidsstrepen – PL-strepen

Nesthoekje – Patrouillelintje

Kenteken 70-jaar

Het uniform kan men kopen in:
Open op: Woensdag tem vrijdag
(14u-18u)
Hopper Winkel Hasselt
Zaterdag
(10u-12u30 en 13u30-18u)
Vredestraat 6
3500 Hasselt

011/22 42 42
Behalve de das, groepslintje en scoutstrui: vraag deze aan uw leiding.

HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEYYYYYYY Kapoenen
Bij een fantastisch leuke maand november hoort een nog leukere maand
december!!!!! Kijk maar eens wat er jullie de komende maand allemaal te
wachten staat!
Jullie leiders
Frederik

Dries

Thomas

Hopelijk zijn alle
kapoentjes

Gijs

10 december gaan
we allemaal samen
van 14u tot 17u
zwemmen in

hééééééél
braaf geweest,

kapermolen. Het

want op 3 december
komt de Sint van 14u
tot 17u op bezoek in
de lokalen!

is heel belangrijk
dat je hiervoor €2
meeneemt!
We spreken voor de
ingang af (Koning
Boudewijnlaan 22)

Na zo een sportieve
activiteit gaan we het
even rustig aan doen.
Op 17 december
kijken we van 19u tot
21u een super leuke,
kei plezante,
ongelofelijk
spannende en
grappige film in onze
lokalen!

??????????????
??????????????

Tot grote spijt van
de leiding is er in de
kerstvakantie geen
scouts  (een
beetje huilen is OK).
Maar op 7 januari
komen we weer
samen van 19u tot
21u aan de lokalen
om met een quiz te
testen wie de
slimste kapoen is!

Welke activiteit is op welke dag?
1. 2. 3. 4. -

- A. 24 december
- B. 17 december
- C. 3 december
- D. 10 december

De activiteiten:
1.

Ten eersten activiteit spelen we het GROTE Sinterklaas spel van 14h tot 17h
aan ons lokaal. De Sint zit met een groot mysterie en het is onze missie om
de Sint te helpen en het hele orakelmirakel op te lossen!

2.

Vandaag doe je beter je warm aan omdat we gaan schaatsen!!! We spreken af
van 14h tot 17h uur aan de Bloso-ijshal "De Schaverdijn".

!!Vergeet dus zeker niet je handschoenen, sjaal, muts en 3 euro mee te nemen! Oefen
maar voor jullie kunstjes te laten zien!!
3.

Nu de sint al terug naar spanje is is de kerstman weer bijna daar, daarom
spelen we het GIGaGroTe welpen op Kerststal-spel deze week
van 14h tot 17h aan ons lokaal om al goed in de kerstsfeer te
geraken! Om je er zeker helemaal in te betrekken kan je je ook verkleden om
de Kerstman te helpen!

4.

Op een mooie dag als dezehebben we spijtig genoeg geen activiteit omdat de
leiders hard moeten leren voor hun examens als professioneel voetballererers

Fijne feestdagen en tot in 2017!!

….
Dat is vreemd.
Hoe? Weet ik, als bijzonder geïnteresseerde welp nu welke activiteit wanneer
valt?!
Nou… Daarvoor moet je eens op de volgende pagina kijken!!!

C
D

A

B

+**** klein hele kleine tip! Het lettertje dat mijn supermobiel als eerste tegenkomt is de volgorde van de activiteiten!****

Ne Stevige linker,
Umar

Cas

Bob

Bram

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS
DAFALGAN Forte 1g, bruistabletten DAFALGAN Forte 1g, film omhulde tabletten
Paracetamol
Lees goed de hele bijsluiter want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u
zonder recept krijgen. Maar zorg altijd dat je in perfect uniform komt, dan bereik u het beste
resultaat.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de JVK leiding.
. Inhoud van deze bijsluiter:

1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen?
5. Wat gaan we doen in december?
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?





Zonder het advies van uw arts, als medische onderzoeken op een ernstige aandoening
van de lever of van de nieren hebben gewezen.
In geval van intolerantie voor fructose mag u de bruistabletten niet innemen; er is geen
probleem voor de tabletten die moeten worden ingeslikt.
Op 3 december want dan hebben wij het grote boerenspel aan de kinderboerderij van 2
tot 5.
In geval van fenylketonurie mag u de bruistabletten niet innemen; er is geen probleem
voor de tabletten die moeten worden ingeslikt.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?








DAFALGAN FORTE 1 g mag niet worden toegediend aan kinderen jonger dan 15
jaar.
Trollen zijn allergisch aan dit medicijn. Zorg daarom dat iedereen 12 december
aanwezig is aan de kanaalkom van 2 tot 5. Neem dan zeker dit medicijn niet mee.
De voorgeschreven of aanbevolen dosis mag niet worden overschreden en de
behandeling
mag niet worden verlengd zonder medisch advies.
Bij langdurige behandeling of behandeling met hoge doses paracetamol moeten de
nier- en leverfunctie regelmatig gecontroleerd worden.
Als u 4 tabletten DAFALGAN FORTE 1 g per dag inneemt (dit is 4 g paracetamol):
de inname van deze hoeveelheid zou beperkt moeten worden tot 4 weken; voor een
behandeling van langere duur moet de dosis worden beperkt tot 3 tabletten
DAFALGAN FORTE 1 g (dit is 3 g paracetamol) per dag.







Als u lijdt aan een aandoening van de nieren, het hart, de longen of aan bloedarmoede,
moet u vermijden dit geneesmiddel herhaaldelijk in te nemen.
Als de symptomen langer dan 3 dagen aanhouden, dient u uw arts te raadplegen.
Als bepaalde laboratoriumtests worden voorgeschreven, want deze kunnen worden
verstoord.
Bruistabletten: dit geneesmiddel bevat 565 mg natrium per bruistablet. Hiermee dient
rekening te worden gehouden bij patiënten op een natriumarm dieet.
Als u naast dit middel ook andere geneesmiddelen gebruikt, lees dan de rubriek
“Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”
Raadpleeg uw arts als een van de bovengenoemde waarschuwingen op u van
toepassing is, of als deze in het verleden op u van toepassing geweest is.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast DAFALGAN FORTE 1g nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat
kort geleden gedaan? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor
geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Het is namelijk mogelijk
dat uw zoon naar de casinoavond aan de kanaalkom scouts komt op 17 december.
Wanneer het medicijn dan wordt ingenomen tussen 7 en 9 kan de andere medicatie
minder efficiënt werken dan verwacht, of u kunt gevoeliger zijn voor de bijwerkingen.
Verkleed komen kan wel helpen om de bijwerkingen te relativeren.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u te veel DAFALGAN FORTE 1g heeft gebruikt of ingenomen, neem dan
onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
De eerste symptomen bij personen die een veel te hoge dosis paracetamol hebben
ingenomen, zijn misselijkheid, braken, verlies van eetlust, buikpijn en overvloedig
zweten. De tekenen van een aantasting van de lever kunnen soms pas verschillende
uren of dagen na de inname verschijnen. In dat geval is het belangrijk te bepalen
hoeveel doses door de patiënt zijn ingenomen, om de arts te helpen bij het bepalen van
de te volgen behandeling.
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem dan contact op met uw JVK leiding. Ze zullen u verder helpen.

Ne stevige linker,
Arne Hermans
Doordrijvende Seriema

Michiel Stinissen
Beweeglijk Smelleken

Zeger Kenis
Luchthartige Wallabie

Wout Lamotte
Arkal

Lieve verkennertjes,
We zijn nu toch al een tijdje bezig met ons scoutsjaar. Wij als leiders weten
ondertussen al veel, echt veel te veel over jullie. We snappen dus heel goed dat
jullie ook eens wat meer over ons te weten willen komen. Daarom dus wat
achtergrond informatie over jullie o zo geweldige leiders:
Jörne Kippers,
Sportief, knap, atletisch, afgetraind, geliefd, vermakelijk, aardelijk, proper en
sierlijk. Neen inderdaad, dat is hij niet. Wat Jörne wel goed kan is schaatsen. Zo
belande hij ooit op de 2de plaats gedurende het jaarlijks evenement
‘schoonschaatsen voor jongens van Zonhoven’.
Waren jullie ook zo overrompeld over deze verwezenlijking van jullie leider?
Zaterdag 3 december zullen we van 19u tot 21 uur samen komen in ons lokaal
om hem uitbundig te feliciteren met zijn triomf.

Mathias vandikkelen,
Ja, zijn hobby is fietsen. Vorig jaar nog overwon Mathias een bouquet bloemen
voor de deelname aan een fietstocht doorheen Bokrijk.

Thuis gekomen van zijn missie begon Mathias, gelukkig als hij toen was,
onmiddelijk aan een gedichtje over zijn bloempjes:
Bloemen

Bloemen maken je blij,
want ze kunnen
zo heerlijk ruiken
maar ze zullen
ook wat
liters water gebruiken.

De kleuren van de bloem
het bij bepaalde mensen
ook om te doen.

De bekendheid die een
bloem heeft
daar ook
zorgvuldig
mee geleefd.

De bloem
is dat ook waard,
zeker een gewis,
want hij blijft
ongeëvenaard

Een voordracht van Mathias zijn werk zal plaats vinden op 10 december aan de
kanaalkom te Hasselt. Tussen 19u en 21u kan u komen genieten, natuurlijk zijn
ook hapjes en een drankjes voorzien.
Dit zal voor een mooie laatste activiteit van het jaar zorgen. Hopelijk zien we
dan iedereen terug op winterkamp!

Fijne feestdagen en tot dan!

Jörne

Mathias

Daan

Senne

Juuuuw jinnertjes!!!
Zoals jullie allemaal weten is de maand december, de
maand van de Sint. Jammer genoeg zijn er 2 Sint‐brieven
blijven liggen in het lokaal zonder naam (ooh nee).
Hopelijk kunnen jullie mij vertellen wie welke brief heeft
geschreven zodat ik ze voor 6 december aan de eigenaar
kan terugbezorgen!!!

Liefste Sint,

Ik hoop dat je even langskomt op 6 december want ik ben super flink geweest
dit jaar.

Niet alleen heb ik elke middag de korstjes van mijn boterhammen flink

opgegeten, ook heb ik mama af en toe geholpen met de afwas. Als cadeautje

denk ik aan een nieuwe GSM, want mijn oude nokia is nogal vies geworden op
het groot scoutskamp. Of de nieuwe handbal waar ik al maanden van droom.

Zodat ik extra kan oefenen op 17 december, want dan is het geen activiteit.

En misschien zou u ook even een bezoekje aan de jinners kunnen brengen op 3

december van 8 tot 10 want dan hebben we een examenbar.
Tot dan!!!

Beste sint,
Na een jaar lang geduldig wachten op jou, kan ik niet geloven dat je er bijna

bent. Ik hoop dat ik flink ben geweest dit jaar, want ik zou graag een nieuw

scherm voor mijn GSM krijgen. Ook een nieuw gezelschapsspel zou welkom zijn
want ik heb gehoord dat we 10 december van 8 tot 10 een gezellige
gezelschapspellenavond houden. Ik kijk er al naar uit.

Ik heb ook een lekker warme kousen nodig, zodat ik helemaal in orde ben voor
het winterkamp van 26 tot 31 december.

Ook heb ik een tekening voor jouw gemaakt.
Hopelijk tot 6 december

Dus jinnertjes, hopelijk kunnen jullie de schrijvers van deze 2 brieven herkennen en deze aan
mij doorgeven zodat ik de brief nog op tijd kan terugbezorgen!!!!

Groepsleiding

groepsleiding@sint-martinus.be
Financiën/Secretaris
Bewaarder
Voorzitter Oudercomité
Materiaalploeg

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

Pieterjan Schols
Daan Dessers
Tom Verbeek
Arne Hermans
Guido Appeltans
Luc Lesire
Kristof Vandikkelen
Gert Poludniak
Joost Van der biesen
Tom Verbeek
Frederik Cressato
Gijs Claes
Dries Dewez
Thomas Schols
Thomas Swennen
Cedric Adler
Wouter Blockken
Bert Gommers
Jef Breemans
Jasper Dessers
Sam Lambrechts
Dieter Schreurs
Umar Dzeitov
Cas Bartholomevis
Bob Lambrechts
Bram Vanwijck
Arne Hermans
Zeger Kenis
Wout Lamotte
Michiel Stinissen
Jörne Kippers
Daan Dessers
Senne Mercken
Mathias Vandikkelen
Tim Dessers
Arno Cressato
Jef Lambrechts

Toegewijde Mier
Onbezweken Phoca
Goedgemutste Cavia
Doordrijvende Seriema
Levendige Das
Geëngageerde Secretarisvogel
Coulante Klipdas
Gezellige Coscoroba
Goedgemutste Cavia
Pittige Moeriki
Sneeuwstormvogel
Praatlustige Panda
Damhert
Trotse Mustang
Baviaan
Cholo
Sijs
Vermakelijk Winterkoninkje
Snaakse Hardoen
Rob
Lama
Theatrale Wolf
Joviale Spreeuw
Bergduivel
Slechtvalk
Doordrijvende Seriema
Luchthartige Wallabie
Arkal
Beweeglijk Smelleken
Kwieke Streepmuis
Onbezweken Phoca
Schalkse Stokstaart
Fervente Kaketoe
Rechtschapen Spitssnuitdolfijn
Verstrooide Vos
Keuvelende Koala

Zavelvennestraat 182, 3500 Hasselt
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Nobellaan 8, 3500 Hasselt
Putvennestraat 80, 3500 Hasselt
Vlindersstraat 36, 3500 Hasselt
Maastrichtersteenweg 100, 3500 Hasselt
Putvennestraat 37, 3500 Hasselt
Oude Heidestraat 49, 3511 Kuringen
Nieuwstraat 103, 3511 Kuringen
Nobellaan 8, 3500 Hasselt
Weidestraat 18, 3511 Kuringen

0487/454.984
0477/042.166
0473/114.617
0495/380.642
011/227.850
0477/212.157
0473/424.224
0485/611.391
0479/095.099
0473/114.617
0492/789.704

Lisbloemstraat 7, 3500 Hasselt
Berkenlaan 57, 3500 Hasselt
Zavelvennestraat 182, 3500 Hasselt
Rapertingenstraat 102, 3500 Hasselt
Schrijnbroekstraat 36, 3500 Hasselt
Albertkanaalstraat 62A, 3511 Kuringen
Zwartvennestraat 8,3500 Hasselt

0479/171.288
0496/922.902
0470/509.224
0499/283.020
0484/565.876
0471/128.727
0488/108.227
0474/243.149

Nachtegalenstraat 15, 3520 Zonhoven
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Gebanne-Groezenstraat 83A, 3500 Hasselt
Casterstraat 102, 3500 Hasselt
Kunstlaan 10 bus 9, 3500 Hasselt
Teschlaan 18, 3500 Hasselt
Gebanne-Groezenstraat 83A, 3500 Hasselt
Beukenstraat 20, 3500 Hasselt
Putvennestraat 80, 3500 Hasselt
Paalsteenstraat 165, 3500 Hasselt
Hommelheide 40, 3511 Kuringen
Eendrachtlaan 12, 3500 Hasselt
Heuveneindeweg 23, 3520 Zonhoven
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Vijversstraat 41, 3500 Hasselt
Putvennestraat 37, 3500 Hasselt
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Weidestraat 18, 3511 Kuringen
Gebanne-Groezenstraat 83A, 3500 Hasselt

0473/487.247
0486/549.595
0491/231.850
0495/831.559
0474/097.707
0486/827.892
0478/054.653
0495/380.642
0497/539.400
0476/441.207
0471/622.414
0498/577.541
0477/042.166
0483/584.335
0472/999.556
0472/446.145
0470/018.328
0493/667.447

