Beste Scoutsbroeder,
Na november, waarin vooral de mosselavond centraal stond, zijn we weer aangekomen in de
laatste maand van het jaar vol festiviteiten, waar ook de traditionele winterkampen hun
plaats in hebben.
De mosselavond was ook dit jaar een succes. Het oudercomité zorgde ervoor dat iedereen
kon smullen van heerlijke mosselen en ik zou hen dan ook willen bedanken voor hun
geleverde inspanningen. Ook aan de leiding die zorgde voor de bediening en iedereen die
aanwezig was om er een appetijtelijke avond van te maken mijn welgemeende dank.
Op de mosselavond kreeg iedereen de kans om zich het nieuwe jubileumboek van onze
scouts aan te schaffen. Dit boek omvat de rijk gevulde geschiedenis van 1992 tot 2012 en
werd naar aanleiding van ons 70-jarig bestaan samengesteld. Zij die het al gelezen hebben
kunnen ongetwijfeld bevestigen dat fierheid, gedrevenheid en zin voor avontuur na al die
jaren nog steeds kenmerken zijn die onze groep typeert. Deze boekjes zijn op de volgende
groepsactiviteiten nog steeds te koop!
Een kamp dat onze groep ook typeert, is het winterkamp. Dit kamp is het jaarlijkse culturele
hoogtepunt van de oudere takken. Hun leiding is al lang geleden begonnen met het
vastleggen van een slaapplaats, vervoer te regelen en een gevarieerd programma te
voorzien. De jongverkenners trekken naar Maastricht en ook de verkenners brengen dit jaar
een bezoek aan onze Noorderburen, zij gaan naar Amsterdam. De bestemming van de jin is
naar goede gewoonte iets verder van huis, zij trekken dit jaar naar het zuiden van Europa.
December en januari zijn jammer genoeg de maanden die gevuld zijn met overhoringen en
examens bij zowel leden als leiding. Om iedereen zijn hoofd wat leeg te maken zullen we een
aantal avondactiviteiten inlassen die de ideale ontspanning bieden na een dag achter de
boeken.
Om af te ronden wens ik iedereen succes met zijn studies, een prettig eindejaar en
winterkampen om nooit te vergeten.
Ne stevige linker,
Kristof Vandikkelen
Geëngageerde Secretarisvogel

HEY Kapoenen!!!!!!!!!!
Na een geweldige maand November is de laatste maand van het jaar weer daar. Ik ben er zeker van
dat deze maand vol met verrassingen en feesten extra speciaal wordt.

6 december:
Beste kapoentjes vandaag is sinterklaas langs geweest bij jullie maar
sinterklaas heeft een probleem hij is ergens zijn staf vergeten.
Dus wat denken jullie ervan om zijn staf eens te gaan zoeken en misschien
krijgen we dan wel iets van onze sint.
14u-17u Kiewit lokaal.

13 december:
Kom van 2u tot 5u naar Kiewit lokaal,
als je wilt ontdekken hoe belachelijk decadent rijk je jezelf kan lachen.

20 december:
Jawel het eerste casino in Hasselt gaat open. Het Kiewit-casino opent zijn deuren om
19:00, om 21:00 sluiten de deuren wanneer iedereen heeeel rijk is. De genodigden zijn
kapoenen Kiewit. Trek je mooiste pak aan want in een casino is de uitstraling zeer
belangrijk.

27 december:
Vandaag is er helaas geen activiteit want de leiding moet studeren.

3 januari:
Het is weer zo ver het nieuwe jaar is aangebroken. Dit vieren wij met een super-cool-awesome-vetmachinaal-absurd-geflipte-nieuwjaarsfilmavond. Deze zal beginnen om 19u en zal afgelopen zijn om
21u.

Yoooooooo allercoolste kapoenen!
De laatste maand van 2014 is alweer aangebroken, en dat
betekent dat we in december weer vanalle vette dingen
gaan doen!
Maar om te weten wat we gaan doen zullen jullie wel
volgende quiz moeten oplossen:
VRAAG 1: Wat gaan we doen op 6 december?
a) We gaan op vakantie naar Smeermaas.
b) We spleen het grote SinterklaasSpel van 14u
tot 17u aan ons lokaal!
c) Kippers gaat ballet dansen.
VRAAG 2: Wat gebeurt er op 13 december?
a) We kijken een megacoolevette film aan ons lokaal van
19u tot 21u. (Jullie mogen wat om te eten en drinken
meenemen; alles wordt verdeeld!)
b) We gaan allemaal pannekoeken eten bij Bernard.
c) We komen de hele dag ons bed niet uit.

VRAAG 3: Hoe ziet 20 december er uit?
a) We gaan naar de chiro in plaats van de scouts!
b) Toon en Walter moeten naar een verjaardagsfeestje!
c) We doen een giga casinoavond van 19u tot 21u aan
ons lokaal, en jullie komen allemaal verkleed als
gangster!

27 DECEMBER en 3 JANUARI hebben we géén
activiteit om dat de leiding examens heeft! Allemaal
wenen …
Vergeet niet steeds af te bellen of te mailen als je niet
kan komen!
Ne stevige linker,
Toon
Nachtegaal

Jörne
Kwieke Streepmuis

Wouter
Gezapig Stekelvarken

HO HO YO WELPEN
Deze maand heb ik jullie hulp nodig boys,
Zaterdag 6 december gaan de rollen eens
omdraaien, leid uw leiding in het donker met jullie
fakkels van 19h tot 21h!
Er wordt wel van jullie verwacht dat jullie u eigen fakkel
maken. Hieronder een plan hoe een fakkel word gemaakt.
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!)

De 13e december hebben jullie een voorbereiding voor op vakantie te gaan naar de
Noordpool. Je leiding verwacht je aan de schaverdijn van 14h tot 17h, neem ook 4€
mee voor de training. Draag voldoende warme kledij zoals handschoenen en dikke
sokken maar nog altijd in perfect uniform!! Je kan een dikke jas hierover aandoen
zodat het niet al te koud is!
Zaterdag 20 december organiseren we een kerstfilmspecial
van 19h tot 21h op onze eigen basis, Kiewit lokaal. En kan het
aftellen naar kerstmis beginnen!
Zaterdag 27 december en 3 Januari zijn er geen activiteiten
want de leiding is op bezoek bij de pinguins op de zuidpool waar
Michieltje nieuwe vrienden gaat maken.
Stevige linker,
Arne

Arno

Michiel

Doordrijvende Seriema Verstrooide Vos Smelleken

Matthias

Umar

Kaketoe

Wolf

Yooooow welpen! In december gaan we weer vies bomme activiteiten doen.
De examens van de leiding komen er ook weer aan, maar dat houdt ons niet
tegen om er weer een fijne maand van te maken . Verwacht jullie maar aan
fijne activiteiten !

December gaan we goed beginnen met het
grote Sinterklaasspel op 6 december, van 14u
tot 17u aan de lokalen. Om de Sint te helpen
moeten alle welpen verkleed komen als zwarte
piet.

Jammergenoeg moeten wij Suske en Wiske gaan redden en is er dus 20
december geen vergadering. Nu kunnen jullie de hele dag Mega Mindy
kijken en koekjes bakken. En helpen koken aan het kerstdiner

film

Op 10 januari gaan we een echte filmavond houden in onze lokalen. We
spreken af van 19u tot 21u. Julie mogen je eigen eten en drank meenemen
voor bij de film. Dit mag uiteraard met iedereen gedeeld worden
Denk eraan om steeds af te smsen/belen/mailen bij afwezigheid!!
Ne stevige Linker,

Daan

Zeger

Jef

Tom

Yoooo mannen!
Los onderstaande kruiswoordraadsels op om te weten te komen wat we deze maand gaan
doen. Veel succes!

6 december:

1

2

(1)
3

4

(3)

5

(4)

6

7

8

(6)

(2)

(5)

Horizontaal

Verticaal

2. Totem leider Joost
4. Plaats van winterkamp
7. Niet kapoenen Kiewit maar kapoenen...

1. Voortotem leider Tim
3. Bijnaam van leider Tim
5. Jaarlijks houdt Sint-Martinus in november zijn
...-avond
6. Kleur van het lelie-kenteken op ons hemd
8. Belangrijkste knoop om 2 balken aan elkaar te
maken met sjortouw

Schrijf de letters uit de gekleurde vakjes hier onder op.

_ _ _ _ _ _- avond: jullie worden verwacht om 20u aan de kanaalkom. We
eindigen om 22u. Verkleed u!

13 december
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4. Het baasje van Samson
5. De naam van een JVK-patrouille
6. Het beroep van leider Robby
8. De totem van leider Toon

1. De hoofdstad van Limburg
2. De voornaam van de groepsleider
3. 4-daagse stappen met de scouts in de
Paasvakantie
7. De naam van de vierde leider naast Tim, Toon
en Joost

Schrijf de letters uit de gekleurde vakjes hier onder op.
Op 13 december houden we _ _ _ _ _ _ _ _ _ in het lokaal. We starten om 20u en eindigen
om 22u. Tip: snoep, chips, cola toostjes met kaviaar zijn toegelaten.

20 december: Geen activiteit! Geniet van de kerstvakantie en rust goed uit voor ons
winterkamp!

26 december - 30 december: Winterkamp! Alle informatie staat in het

winterkampboekje dat jullie gekregen hebben. Zie site >> Jongverkenners >> onder agenda.

Stevige linker
Tim

Toon

Murat

Joost

Antwoord 2 is de activteit van 6 december. Dat zal de laatste activiteit zijn in december buiten
het winterkamp omdat de leiding zelf ook examens heeft. Voor zij die meegaan op
winterkamp: lees het winterkampboekje goed door en geef alle informatie aan uw ouders!
De deadline voor betaling van het winterkamp is 15 december. Meer dan tijd genoeg om dit in
orde te brengen! Dan nog een oproep aan zij die hun medische fiche nog niet hebben
binnengebracht: geen medische fiche = geen winterkamp.
Alvast succes met de examens, leer goed en zorg dat ge meekomt!

Ne stevige linker,

Jan

Gert

Olivier

Yowww,Jinners
Ik stel jullie het programma
van december voor. Op 6
december gaan we het Grote
sinterklaasspel spelen van 12
tot 17 . Hopelijk ben ik braaf
geweest en krijg ik mijn
droom brommer.

Ik sta echt helemaal stijf van
de stress van die vieze rot
examens. Latijn-hout is echt
ziek moeilijk.
Blij dat ik op 13december
naar de scouts kan gaan .
Ik mag zelfs mijn lievelings
spel meenemen voor het
examengezelschapspelspel.Dit gaat door van 20u
tot 22u aan de Kanaalkom

YESS! Eindelijk genieten van
vakantie, Ik wil dit samen vieren met
al mijn mede jinners. En daarom
organiseer ik op 20 december een
kei toffe Après-examen Bar van 20u
tot 22u
All

lk

!!

Ik ben al helemaal klaar om op 26
december op winterkamp te
vertrekken naar Lissabon.
verdere info volgt nog ….

…..Wel spijtig da ik nie kan gaan
volleyballen….
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Groepsleiding
groepsleider@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

Kristof Vandikkelen
Arthur Claes
Tim Dessers
Jasper Verhoeven
Guido Appeltans
Luc Lesire
Stijn Poludniak
Jeffrey Peeters
Philippe Ruland
Brecht Schreurs
Pieterjan Schols
Maarten Luyts
Senne Mercken
Jörne Kippers
Wouter Schreurs
Toon Timmerman
Arne Hermans
Arno Cressato
Umar Dzeitov
Michiel Stinissen
Mathias Vandikkelen
Tom Verbeek
Daan Dessers
Zeger Kenis
Jef Lambrechts
Tim Dessers
Murat Dzeitov
Toon Jans
Michiel Philippaerts
Joost Van der biesen
Jan Ghysen
Gert Poludniak
Olivier Vandervoort
Arthur Claes
Jasper Verhoeven

Geëngageerde Secretarisvogel
Opgetogen Oerang-Oetang
Rechtschapen Spitssnuitdolfijn
Verantwoordelijke Kemphaan
Levendige Das
Slome Schildpad
Jolige Jariboe
Stugge Zwaan
Enthousiaste Anoa
Toegewijde Mier
Onbaatzuchtige Marmot
Stokstaart
Kwieke Streepmuis
Gezapig Stekelvarken
Nachtegaal
Doordrijvende Seriema
Verstrooide Vos
Wolf
Smelleken
Kaketoe
Goedgemutste Cavia
Phoca
Wallabie
Keuvelende Koala
Rechtschapen Spitssnuitdolfijn
Parmantige Pica
Opzichtige Salangaan
Fiere Serval
Gezellige Coscoroba
Betrouwbare Steppelemming
Coulante Klipdas
Baldadige Caracara
Opgetogen Oerang-Oetang
Verantwoordelijke Kemphaan

Putvennestraat 37, 3500 Hasselt
Gebanne Groezenstraat 65, 3500 Hasselt
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Hoekvijverslaan 33, 3500 Hasselt
Vlindersstraat 36, 3500 Hasselt
Maastrichtersteenweg 100, 3500 Hasselt
Oude Heidestraat 35, 3511 Kuringen
Heksenheide 14, 3500 Hasselt
Bosstraat 63, 3560 Lummen
Casterstraat 102, 3500 Hasselt
Zavelvennestraat 182, 3500 Hasselt
Vilstraat 2, 3511 Kuringen
Vijversstraat 41, 3500 Hasselt
Heuveneindeweg 23, 3520 Zonhoven
Casterstraat 102, 3500 Hasselt
Vijversstraat 211, 3500 Hasselt
Putvennestraat 80, 3500 Hasselt
Weidestraat 18, 3511 Kuringen
Kunstlaan 10 bus 9, 3500 Hasselt
Eendrachtlaan 12, 3500 Hasselt
Putvennestraat 37, 3500 Hasselt
Nobellaan 8, 3500 Hasselt
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Paalsteenstraat 165, 3500 Hasselt
Gebanne Groezenstraat 83 A, 3500 Hasselt
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Kunstlaan 10 bus 9, 3500 Hasselt
Padenstraat 15, 3500 Hasselt
Eendrachtlaan 44, 3500 Hasselt
Nieuwstraat 103, 3511 Kuringen
Visserijstraat 59, 3590 Diepenbeek
Oude Heidestraat 49, 3511 Kuringen
Wellekensveldweg 10B, 3520 Zonhoven
Gebanne Groezenstraat 65, 3500 Hasselt
Hoekvijverslaan 33, 3500 Hasselt

0473/424.224
0484/815.115
0472/446.145
0486/389.891
011/22.78.50
0477/212.157
0488/981.876
0496/602.259
0486/024.653
0494/71.21.39
0487/454.984
0495/34.73.43
0495/101186
0498/577.541
0496/347.360
0471/469,465
0495/380.642
0470/018.328
0495/831.559
0471/622.414
0472/999.556
0473/114.617
0477/042.166
0497/539.400
0493/667.447
0472/446.145
0484/023.195
0472/729.063
0494/542.865
0479/095.099
0486/462.315
0485/611.391
0476/457.862
0484/815.115
0486/389.891

