Beste Scoutsbroeder,
Daar er eind december niet voor elke tak activiteiten zijn, wordt dit boekje wat vroeger
uitgegeven. Dit geeft mij de mogelijkheid om u naast een gelukkige nieuwjaar en de beste
(scouts-)wensen ook een zalig kerstfeest te wensen en voor de oudere takken zelfs nog een
uitstekend winterkamp.
Vooraleer ik vooruitblik naar 2015, zou ik toch nog even willen stilstaan bij het voorbij
scoutsjaar. We mogen terecht fier zijn op wat we dit jaar weer verwezenlijkt hebben! Voor
mij persoonlijk zijn de uitblinkers een spetterend groot kamp in Lignières en een zeer
geslaagde ledenwerving, getuige hiervan de meer dan 250 leden die we dit jaar in onze
rangen hebben. Naast de scouts zelf, zou ook het oudercomité graag uitbreiden. Indien u
hiervoor interesse hebt, mag u altijd contact opnemen met hen via oc@sint-martinus.be of
met mij.
Ook komend jaar staan er ons weer een heleboel activiteiten te wachten. Als primeur mag ik
u meedelen dat ons groot kamp van 2015 zal doorgaan in Bras, een grote wei met een
prachtig Ardens uitzicht. De data zijn hetzelfde als de voorbije jaren:
• 18 juli tot en met 28juli: Welpen, JVK, VK en Jin
• 16 juli tot en met 21 juli: Kapoenen Kiewit
• 21 juli tot en met 26 juli: Kapoenen Hollandsveld
Gelieve hier zoveel mogelijk rekening mee te houden met het plannen van uw vakantie, de
mooiste momenten beleefd een scout immers op kamp.
Een van de volgende activiteiten ontvangt elk lid onder de 12 jaar dat meeging op kampen
en weekends in 2014 een fiscaal attest. Hiermee kan u een aardige som aftrekken van uw
belastingen. Moest u eind januari echter nog niks ontvangen hebben, aarzel dan niet om de
takleiding van uw zoon of mij te contacteren.
Januari is traditioneel een maand met meer avondactiviteiten dan gewoonlijk, de leiding
moet namelijk voorrang geven aan hun studies. Ik wens hen dan ook allemaal zeer veel
succes.
Met januari zijn ook de koudste maanden van het jaar aangebroken. Voor de welpen en
jongverkenners met korte broek is dit vaak niet zo plezant. Maar ik wil toch benadrukken dat
het dragen van het uniform zeer cruciaal is voor de eendracht en de solidariteit binnen een
groep. Dit draagt eveneens bij aan onze gedachtengang om steeds grenzen te verleggen en
grotere uitdagingen te overwinnen.
Ne stevige linker,
Kristof Vandikkelen
Geëngageerde Secretarisvogel

Yuuuuuuuuuuuw kapoenen!
Na een maand snoepen en spelen met alle kerst- en sinterklaas cadeau’tjes is
het eindelijk weer tijd voor de scouts!

3 januari:

Het is weer zo ver het nieuwe jaar is
aangebroken. Dit vieren wij met een super-coolawesome-vetmachinaal-absurd-gefliptenieuwjaarsfilmavond. Deze zal beginnen om 19u
aan ons lokaal en zal afgelopen zijn om 21u.

10 januari:
Deze week zullen jullie schoenen jammer
genoeg eens proper en droog blijven. Jullie
leiders moeten nu heeeeeeeeel hard studeren
voor hun examens die er aankomen. Er is dus
geen activiteit.

17 januari:
Op deze prachtige zaterdag avond gaan jullie leiders tussen het leren door een
fakkeltocht doen. Alle kapoenen die geen bang hebben van het donker mogen
natuurlijk meekomen met ons! De echte stoere kapoenen moeten om 19uur
aan ons lokaal in kiewit zijn en als we jullie allemaal terug veilig om 21uur aan
het lokaal willen krijgen moeten jullie zeker een zaklamp meepakken!

Pieterjan

Senne

Maarten

24 januari:
Mehh Niks johh, de leiding moet weer
studeren dus we kunnen heel de dag
in deze boom blijven chillen!
Yoww maat homie G was te doen
op de scouts?

31 januari:
YEEEEEEAAAH! De leiders hun examens zijn
eindelijk gedaan! Nu kunnen we van 2 tot 5 het
wij-zijn-zo-blij-dat-de-examens-gedaan-zijnspel spelen aan ons lokaal.

Pieterjan

Senne

Maarten

HEEEEEEEEEEEEEEEEEEY kapoenen!!!
Allereerst wensen we jullie een geweldig nieuwjaar toe en hopen we dat de
kerstfeesten goed zijn verlopen. Jullie zullen je in de vakantie waarschijnlijk
goed hebben kunnen amuseren (uiteraard niet zo goed als op de scouts ). Jullie
leiders hebben tijdens de vakantie alvast goed nagedacht over hoe we het
nieuwe geweldige scoutsjaar weer gaan vullen met spetterende activiteiten. Zo
zullen we van 2015 een net zo leuk scoutsjaar maken als we in 2014 hebben
gedaan…
Spijtig genoeg zal januari enkel gevuld zijn met avondactiviteiten in ons lokaal
van 19u-21u aangezien wij, de leiders, moeten studeren voor onze examens.

De 3e januari hebben we helaas geen activiteit omdat de leiders dan nog volop
bezig zijn voor hun examens. Spijtig!!! 

De 10e houden we in ons lokaal een geweldige
gezelschapsspelletjes-avond van 19uur tot 21
uur. Neem allemaal je favoriete gezelschapsspel
mee zodat we het samen kunnen spelen.

De 17e hebben we in ons lokaal een
verrassingsactiviteit gepland. Deze zal weer
doorgaan van 19u tot 21u. Allemaal zeker
komen om de verassing niet te missen!!

De 24e bouwen we ons lokaal weer om tot een heuse
filmzaal van 19u tot 21u. Jullie mogen allemaal wat
eten en drinken meenemen om tijdens de film op te
eten/drinken. (alles wordt eerlijk verdeeld!!!)

De 31e gaan we nog eens lekker
knutselen in ons lokaal van 19u tot
21u. Tekenen, verven, met de klei
spelen en nog veel meer leuke
dingen zullen jullie te wachten
staan!

We hopen dat jullie weer talrijk aanwezig zullen zijn op de activiteiten!
Een stevige linker,
Jörne

Wouter

Toon

Yoooooowww beste welpen!!!!
Eerst en vooral wilt de welpenleiding jullie NE GELUKKIGE nieuwjaar wensen. Wij hopen dat
jullie lekker gegeten en gefeest hebben, veel cadeaus gekregen hebben MAAR vooral veel
zin hebben om er in 2015 weer een fantastisch scoutsjaar van te maken.
Na een avontuurlijke fakkeltocht, een namiddag “on ice” en een leuke kerstfilmspecial gaan
we in de winter maand januari veel gezellige avondactiviteiten organiseren.
YEEEEEEYYYYY!!!!

3 januari: helaas, we kunnen geen activiteit doen. Jullie leiding moet leren om een 10/10
te halen (Arne en Arno zullen die waarschijnlijk niet halen, zij gaan voor een 5/10)

Op 10 januari gaan wij jullie kennis eens testen.
WAT?
QUIZ uiteraard!!!
WAAR?
KIEWIT lokaal
HOELAAT?
19:00 – 21:00
BELANGRIJK: GOED HUMEUR EN VEEL GOEDE
ANTWOORDEN
Het winnende team mag zich uiteraard
verwachten aan een prijs. WHOOOEEEEHOOOOEEEE!!!!

17 januari: deze avond gaan we
doorbrengen aan de roulette in
ons lokaal. Het casino in KIEWIT
lokaal is eenmalig geopend van
19:00 – 21:00 en er mogen enkel
gangsters en maffiosi binnen. Dus
dresscode: Kostuums! Tot dan en
laat het geluk aan jullie kant zijn.
Laat de echte gokkers maar
komen…

24 januari: wie is het? Wie is de schaakkoning van welpen Kiewit? Wie heeft de meeste
straten bij Monopoly? Wie lacht zicht het snelst rijk? Dit komen jullie allemaal te weten als
jullie van 19:00 – 21:00 aanwezig zijn in ons lokaaltje in Kiewit.

Hooooowww jong,
verrassingsactiviteit!!!

31 januari: wat staat er op het programma? BIG
SURPRISE hahaha. Meer kunnen we nog niet zeggen
want anders zou het geen verrassing meer zijn he
dombo’s hihihihihiiiii! Dus kom het zelf maar uitzoeken
van 14:00 – 17:00 aan ons lokaal in KIEWIT.

Zo de maand zit er al weer op, maar troost jullie er is een nieuwe in aantocht!! En onthoud
goed, EEN ECHTE WELP KOMT ALTIJD IN PERFECT UNIFORM (tenzij anders vermeld).
Ne stevige linker,
Arne
Doordrijvende Seriema

Arno
Verstrooide vos

Mathias

Michiel

Umar

Kaketoe

Smelleken

Wolf

Deze maand hebben we jullie een sprookje te vertellen. Het gaat over
Carlo’tje, een welpje van 8jaar:
Er was eens een jongetje dat Carlo
heette, en hij was acht jaar. Het was
begin januari en Carlo had al een heel
lange tijd thuis zitten spelen met zijn
cadeautjes van de Sint, Kerstmis en
Nieuwjaar. Hij amuseerde zich heel goed
en dacht niets te missen in zijn leven. Hij
voelde zich perfect gelukkig. Maar hoe
langer het duurde, hoe meer hij het
gevoel had dat hij iets miste. Misschien
was het wel de schuld van die cadeautjes, want alle spelletjes waren al
uitgespeeld, alle Ipads waren al stukgegaan. Misschien was het dan wel dat
hij vreselijk dik was geworden? Want na al die feestmaaltijden waren de
kilootjes er niet meer afgegaan. Maar diep in zich voelde Carlo dat het dat
niet was. Dat er iets meer was dan steeds weer nieuwe cadeautjes krijgen
en hele dagen in de zetel te kunnen zitten. Maar wat dan?
Dagenlang piekerde Carlo en zocht hij naar een antwoord, maar vond het
niet. Tot hij een boekje tegenkwam van de scouts en dacht: “hé, dat is al
een tijdje geleden, met die vakantie enzo… Ik zal eens kijken wat er deze
zaterdag te doen is.” Toen las hij dat er op zaterdag 10 januari een film
avond van 19-21h was aan de lokalen in het Hollandsveld en dat hij
een
lunchpakket
moest
meenemen, dat vooral bestond uit
chips, snoep, popcorn en cola. Dit
deelde hij met al zijn vriendjes.
Misschien was dit wel dé manier om
van zijn extra kilo’s af te geraken. En
ondertussen speelde Carlo al zo lang
binnen, dat hij vergeten was hoe
mooi die lokalen wel niet kunnen
zijn, daarom is een filmavond ideaal
om uit zijn winterslaap te komen.
De filmavond vond hij ongelooflijk tof en hij had dan ook ineens zijn
eetcapaciteiten wat kunnen verbeteren. Ook had hij daar na een paar weken
eenzaamheid alle vriendjes van de welpen terug gezien. Samen hadden ze
uren gepraat over hun speelgoed en hun feestdagen, maar merkten dat dit
gewoon al vertellen en luisteren véél toffer was dan die weken alleen zitten
met hun nieuwste speeltjes. Wat hebben ze toch eigenlijk hun tijd verdaan
in die weken zonder scouts? Carlo twijfelde dan ook geen moment of hij de
week erna terug zou gaan.

Het was de tweede activiteit van januari,
die van 17 januari dus. Carlo speelde op
deze dag maffia. Hij deed dit aan de
lokalen van hollandsveld van 19-21h en
verkleedde
zich
als
een
echte
maffiosi.

Stilaan merkte Carlo dat hij zich al een stuk gelukkiger voelde dan op het
begin van jaar, toen hij zich nog zo hard verveelde. Scouts gaf hem wat om
te doen de zaterdagen, en hij vond het nog fijn ook. Maar was er niets dat
hij voor de scouts kon terugdoen? Afbellen/smsen/mailen als hij niet
kon komen en altijd in perfect uniform komen deed hij altijd al, zoals
dat moet. Maar toch wou hij meer doen. Zelfs meer dan kerstkaartjes naar
zijn leiders sturen, wat hij ook al gedaan had. Maar goed dat de leiding er
dan een oplossing voor gevonden heeft:
De derde activiteit van januari,
de 24ste, had de leiding een zin
om
eens
een
avondje
gezelschapspelletjes van 1921h
aan
de
lokalen
in
Hollandsveld te spelen.
Carlo nam zijn eigen spelletjes mee waar hij samen met de andere
welpen mee speelde.

Na al die avondactiviteiten vond Carlo, die welp
van 8 jaar, het eens tijd om terug iets overdag
te doen. Hij wilde iets sportief doen. Samen met
de andere welpen ging hij op 31 januari van
14-17h schaatsen op de schaatsbaan van
Hasselt (Schaverdijn). Hij nam hiervoor zijn
mooi, zelfgemaakte, handschoenen mee
naartoe omdat hij daar toch wel eens koud kan
zijn. Ook had hij 4 euro en een pasje met zijn
naam op om van die schoenen met ijzers onder
te kunnen huren. Carlo vertrok hierna moe maar
voldaan terug naar huis en dommelde zachtjes
in slaap terwijl hij zijn grootse verhalen van die dag voor de zoveelste keer
opnieuw vertelde…

De eerste zaterdag van februari, 7
februari, maakte Carlo, samen met de
andere Welpen, de bossen aan het
lokaal van Hollandsveld weer onveilig.
Dit deed hij van 14-17h. De week erna
vond Carlo het geweldig om terug te
kunnen kijken op die afgelopen maand;
hij had de scouts terug kunnen
ontdekken en zien hoe mooi de natuur
was, hij had leren samenwerken met
zijn vriendjes zodat ze samen een spel
hadden kunnen winnen én hij had nog
de meeste keren mens erger je niet
kunnen winnen van zijn vriendjes.

Carlo had nooit durven hopen dat hij op een maand tijd zoveel geweldige
dingen had kunnen meemaken. Maar de toffe en altijd geweldige leiders van
WHV hadden er weer voor gezorgd dat Carlo zich kostelijk amuseerde op de
scouts, net als alle andere welpjes. Hij was blij dat hij elke week kwam, zo
miste hij geen enkel moment.
Voila, dit was het sprookje van Carlo , de welp van WHV. Als je mee komt
doen deze maand, dan kun je misschien net hetzelfde meemaken als Carlo.
Of misschien zelfs meer en betere en grotere dingen. We zullen het op het
einde van de maand wel zien, wie er de ‘Carlo’ van de maand was.
Ne stevige linker,
Daan

Zeger

Jef

Tom

“Eeeeeeeeeeey manne, gaste” welkom in de maand van januari!
Kleine weetje: januari en februari zijn de laatste twee maanden die aan de kalender werden
toegevoegd, aangezien de Romeinen de winter als een maandloze periode zagen.

Tim: Wow Joost, ben jij ook zo
moe van het winterkamp!
Joost: ja, maar het was wel
vetlachenawesomesuperspeciaal!!
Jarne: dat zijn kei veel woorden
joh! Dat doet me denken aan een
verhaal over eend en een kat die
verliefd worden op elkaar en dan
uiteindelijk…
Tim: ja, dat vertel je later maar
Jarne want de 3de januari is er
geen activiteit omdat wij allemaal
een beetje gaan uitrusten van ons
winterkamp !

Bert: Jaaa stokken, spiesen, dit dat alles!
Michiel: ja maar deze avond
(10 januari) hebben wij ze niet nodig,
want wij gaan gezelschapspelletjes spelen
in het lokaal van 19 uur tot 21uur.
We moesten van de leiders zeker onze
leukste gezelschapsspelen meenemen,
toch?
Luca: Jup, dat klopt Michiel. Ik hou
trouwens ook van stokken, check men
punt maar eens die ik heb gefabriceerd
met een bot patattenmeske en veel
doorzettingsvermogen!
Michiel: Ja, dies wel mooi ja, toch wel,
ja...

Yoow mannen, Leider Toon hier.
Ook wel gekend als Roppy Te
Clown!
Ik ben veranderd in een plant van zo
veel te moeten studeren, hai toch.
Daarom zal er op 17 januari geen
activiteit zijn wegens de hoogweek
van de examens.
Vriendelijke groetjes,
Meneer struik

Thomas: wow deze foto gaat vies goed
zijn, super veel likes! Misschien liket
leider murat die nog wel!
Jarne: maar nee! Murat voegt geen leden
toe op facebook dus dat gaat niet (nee
stop ermee) maar hij heeft wel gezegd dat
wij de 24ste januari een schat gaan zoeken
van 18u tot 21u aan het lokaal. Kom daar
ook een foto van trekken!

Senne: jeeeej! Nu is het aan mij! Wij
gaan de laatste dag van januari afsluiten
met een super spel van 2 tot 5 aan het
lokaal. De leiding heeft namelijk
eindelijk gedaan met studeren. (het zijn
toch wel een beetje nerds, niet?)
Maar bon, ik hoop dat iedereen
aanwezig zal zijn want ik ga iets doen
waar ik al een maand op aan ’t oefenen
ben. Tot de 31ste !

Yuuuw verkenners
Jullie hebben een weg gebaand door de kerstexamens, goede punten halen koste bloed
zweet en tranen. Toen kwam een mooie vakantie met vele feestdagen waaronder ons
prachtig winterkamp om nooit meer te vergeten. Nu is er weer een nieuw jaar
aangebroken vol activiteiten!
Er is helaas ook minder goed nieuws, jullie leiding zit deze maand achter hun boeken te
blokken voor onze examens, maar dat houd ons niet tegen!Maar niet te vergeten, een
jaar begint niet zonder een nieuwjaarsbrief!

Lieve verkenners

Hasselt, 1 Januari 2015

Ik had heel veel wensen opgeschreven.
Zoveel dingen die ik jullie wilde geven
Zoals drie januari, aan het lokaal een vette quiz van acht tot tien uur.
Maar wat is het dat mensen zo gelukkig maakt?
Wat is het dat mensen diep van binnen raakt?
Het zijn geen dure dingen.
Geld of gouden ringen.
Het is misschien iets aan ons lokaal,
een verassing, zoals tien januari van acht tot tien
Het zijn mensen dicht bij elkaar.
Zoals wij, op de eerste dag van het nieuwe jaar.
Het is ook vallen en opstaan, zoals een dropping,
De vierentwintigste januari van vijf tot tien aan het lokaal.
Het is geduld, begrip, een lief woord voor een ander
Het is niet zeventien januari, want dan is het geen vergadering
Het zijn mensen die voor elkaar zorgen, zomaar
Zoals jullie dat doen voor mij, elke dag van ieder jaar.
Ook de éénendertigste januari tijdens ons stadspel van twee tot vijf,
uiteraard weer aan ons trouwe lokaal.
Ik heb niet veel meer dan mooie woorden en deze kleine brief.
Om jullie te zeggen: ik heb jullie lief.
En gaat het eens wat minder, zo'n dagje hoort er bij.
Dan geef ik je een knuffel, kom dan maar dicht bij mij!
Ik wens jullie een jaar vol mooie dagen en vele lieve wensen.
Maar vooral veel licht, het licht uit het hart van mensen.
Jullie leiding
Gert

Jan

Olivier
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