Beste Scoutsbroeder,
Eerst en vooral een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! Daarnaast wens ik iedereen het
beste toe in 2016, gaande van een goede gezondheid tot plezier en avontuur bij Den Twaalfde.
De oudere takken die op winterkamp vertrekken wens ik een zeer boeiend kamp toe met vele
herinneringen! Bij een nieuw jaar horen natuurlijk ook goede voornemens. Laat ons dit jaar
vooral focussen op activiteiten die kwaliteitsvol en scoutesk zijn. Hierdoor geven we onze
leden vorming en kameraadschap mee waar ze in hun verdere leven de vruchten van zullen
plukken.
Naast goede voornemens voor het nieuwe jaar, wil ik ook graag een pluim op de hoed van
mijn leidersploeg steken voor hun inspanningen het afgelopen jaar. Met het steeds groeiende
ledenaantal is het helemaal niet evident om elke week opnieuw een activiteit in elkaar te
steken en kampen/weekends te organiseren.
Als primeur kan ik u mededelen dat we in de zomer van 2016 op kamp zullen gaan in
Bourseigne-Neuve, een dorpje nabij de Franse grens. We zullen vertoeven op een mooie wei
in het midden van het bos. De data zijn hetzelfde als de voorbije jaren (met uitzondering van
de kapoenen):
 18 juli tot en met 28juli: Welpen, JVK, VK en Jin
 16 juli tot en met 21 juli: Kapoenen Hollandsveld
 21 juli tot en met 26 juli: Kapoenen Kiewit
Gelieve hier zoveel mogelijk rekening mee te houden met het plannen van uw vakantie, de
mooiste momenten beleeft een scout immers op kamp. Aaneensluitend aan dit kamp vindt ook
het 9de oud-leiderskamp plaats. Voor een aantal papa’s, die zelf leider zijn geweest van Den
Twaalfde, is dit ongetwijfeld iets om naar uit te kijken.
Ook in januari zullen er meer avondactiviteiten plaatsvinden dan gewoonlijk. De leiding heeft
jammer genoeg ook examens en hierdoor is het voor ons niet gemakkelijk een namiddag vrij
te maken.
Met het begin van 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. Wanneer de temperaturen wat lager zijn, draagt dit eveneens bij
aan onze gedachtegang om steeds grenzen te verleggen en grotere uitdagingen te overwinnen.
Er wordt van elke scout verwacht dat hij altijd in uniform naar de activiteiten komt, tenzij
door de takleiding anders aangegeven in het kader van de activiteit.
Voor vragen of opmerkingen sta ik steeds paraat dus aarzel niet om mij te contacteren.
Een stevige linker,
Kristof Vandikkelen
Geëngageerde Secretarisvogel

Yooooow kapoenen, na kerstvakantie waar we spijtig genoeg geen
scoutsvergaderingen in hadden    is het nu eindelijk weer zo ver!
Een nieuwe maand boordevol te gekke activiteiten!
9 januari gaan we: a) thuis blijven en op de computer spelen
b) het nieuwe jaar vieren met een vet spel van 18u20u aan onze lokalen
c) naar een basketbalmatch kijken
16 januari gaan we: a) schaatsen van 14u-17u (info volgt per mail)
b) om 12u stipt een kopjerol doen op het
voetbalveld
c) diepzeeknikkeren in de Atlantische oceaan
23 januari gaan we: a) parachutespringen met paintbalgeweren
b) de straat van Gibraltar overzwemmen
c) op verrassingsdagtocht met de trein (info volgt
per mail)
30 januari gaan we: a) touwtjespringen op de rug van een olifant
b) nog eens een knutselactiviteit doen van 18u-20u
aan onze lokalen
c) geitjes vangen in de kinderboerderij om 2u ’s
nachts

Liefste, of toch de meesten, Welpen,
Voor 't nieuwe jaar is nummer 2016 bedacht.
Als jullie nu al eens wisten wat dat jaar bracht...
Stel dat het in de sterren stond geschreven,
dat jullie vooraf wisten wat jullie zouden gaan beleven...
Zoiets zou pas verschrikkelijk akelig zijn!
Hoewel voor de juiste lottonummers best wel fijn ...
Maar verder zou niks een verrassing wezen,
Alsof jullie alles al eens eerder hadden gelezen.
Maar nee hoor, zo'n nieuw jaar ligt niet vooraf vast.
Behalve dan voor jullie leiders, want die weten hoe januari bij de scouts
past.
Wat jullie ervan maken, dat hebben jullie zelf in de hand.
Nou ja, toch voor een heel groot deel, want ...
Natuurlijk hebben wij, de leiders, weer samengezeten, al heeft Cas de helft
van de tijd mijn taart zitten opeten.
Toch was dit allemaal niet voor niets, nog een klein weetje, Bram komt elke
week met de fiets.
Maar goed, genoeg gezever tot hier.
Jullie leiding moet leren, af en toe zelfs met wat minder plezier.
Daarom dat we in januari niet overdag maar ’s avonds samenkomen.
Hopelijk gaat Zeger hierdoor tijdens de activiteit, niet nog meer liggen
dromen.
Na al de feestdagen, spreken we om 9 januari weer af om tezamen de WHV
struik bij te zagen.
Nene dit was een flauwe mop, we gaan een film kijken, misschien wel
kabouter Plop.
Al kijken echte welpen wel wat liever iets met actie, we spreken af van 7
tot 9 aan de lokalen, ikzelf ga met de taxi.
Vergeet ook niet een slaapzak, wat snoep en iets om te drinken.
Alles wordt verdeeld, misschien gaat Zeger zichzelf als een vlinder
schminken.
Hoera de eerste schoolweek is weer verstreken, de juf of meester heeft
waarschijnlijk weer heel wat liggen preken.
Ideaal dus om te ontspannen vanaf 7 uur aan de lokalen, waar jullie ouders
jullie om 9 uur terug mogen komen halen.
16 januari verwachten we dus iedereen.
Ja ook jij Louis, laat die dammen in de rivier maar even alleen.
Het leven is één grote verrassing, maar kom verkleed en draag zeker

genoeg bling bling.
Want wie weet wordt het lokaal wel omgetoverd tot een casino, met
bubbelbad en een ritje in Daan zijn nieuwe Lamborghin(i)ooo.
Als voorlaatste activiteit zoeken we de slimste welpen, we gaan namelijk
quizzen en dan kunnen jullie het best elkaar wat helpen.
Ook nu weer van 7 tot 9 uur aan ons liefkozen lokaal, bereid je zeker goed
voor, de vragen zijn erg speciaal.
De 30ste zijn wij helaas nog volop aan het leren, maar toch is het activiteit,
draag vooral genoeg kleren.
Maar huh leider, hoezo genoeg kleren? Ik wist dat die vraag ging komen,
zelfs tijdens al dat studeren.
We gaan namelijk op
fakkeltocht, doe dus maar beter
wandelschoenen aan, tegen al
dat wintervocht.
Ook moet je zelf een fakkel
maken, zie tekening, de echte
scouten weten deze wel te
kraken.
We spreken van 7 tot 9 uur af
aan de lokalen van Kiewit.
Jullie zullen het wel vinden, de
Hades verlichting ziet spierwit.
(Putvennestraat 3500 Hasselt)
Voor aanmaakmiddel, vuur en
de veiligheid zorgen wij, dat
maakt vooral de verzekering
het meest blij.
Dat was het dan voor onze januari-zit, wij zijn bijna uitgepraat maar nog
even dit.
Een stevige portie geluk, dat helpt voor alle mensen.
En dat is nu precies wat we jullie vandaag willen wensen!
Plus elkaar graag zien, veel lachen en geen gemor.
Jullie zullen het zien, met 2016 komt het dan wel snor!
Gelukkig Nieuwjaar!
Van jullie grote kapoenen,
Cas

Zeger

Daan

OP EEN DAG HAD DE OLIFANT GENOEG VAN HET BOS . Altijd maar lopen, staan en weer lopen, dacht
hij, nee, dat is eigenlijk niets voor mij. Ik ga vliegen. Hij liep nog eenmaal door het hoge gras bij de
rozestruik, botste nog één keer tegen de beuk en riep toen, zwaaiend met zijn slurf: ‘Tot ziens. Maar
ik weet niet waar!’ De eekhoorn en de mier hoorden hem roepen en liepen op hem af. ‘Waar ga je
heen?’ vroegen zij. ‘Zien jullie die wolk?’ vroeg de olifant en wees naar een klein wit wolkje. ‘Daarachter
ga ik verdwijnen. En dan zie ik wel verder.’ ‘Maar waar zijn dan je vleugels?’ ‘Vleugels?’ vroeg de olifant.
‘Denk je dat ík vleugels nodig heb? Heb je wel eens een stofje gezien, of een berkeblad? Hebben die
soms zaterdag 2 januari geen activiteit vleugels?’ De mier en de eekhoorn zwegen. ‘Nou dan,’ zei de
olifant. Er waren langzamerhand veel dieren samengestroomd op de open plek in het bos. Zij keken
allemaal even ongelovig en riepen: ‘nee, toch weer geen activiteit op zaterdag 9 januari? Jawel, de
leiding moet studeren. De olifant wierp zijn slurf omhoog, nam een aanloop en vloog de lucht in, tot
boven de bomen. Het was een schitterend gezicht, een grijze wolk met een slurf, die zich boven het
bos verhief. ‘Zien jullie wel?’ hoorden de dieren nog heel zacht, ver boven zich roepen. En de zwaluw
scheerde rakelings langs hem heen en vloog naar beneden om te vertellen dat hij het echt was, de
olifant, die daar vloog. Het was een prachtige dag. De geur van hars kringelde tussen de bomen door
en alles bloeide wat maar bloeien kon. De dieren die hun hoofd konden schudden schudden hun hoofd.
En 16 en 23 januari avondactiviteit van 20u tot 22u anderen mompelden: ‘Niet te geloven.’ Toen
hoorden zij een reusachtige klap, achter de bomen. Stof warrelde omhoog en even later klonk er een
zwak en klaaglijk getrompetter. Iedereen die kon knikken knikte. De mier riep: ‘Ga mee!’ en holde er
met de eekhoorn op af. Achter de bomen troffen ze de olifant aan, op de bodem van een gat in de
grond. Hij zag er grauw en rimpelig uit, en zijn slurf was gebroken. ‘Ach olifant...’ zei de eekhoorn zacht.
30 januari spreken we terug af aan onze lokalen van 2 tot 5 daar achter die wolk,’ kreunde de olifant,
‘daar kon je niet verder. Maar dat wist ík toch niet?!’ ‘Nee,’ zei de eekhoorn en klopte hem voorzichtig
op een schouder. ‘Dat kon jij niet weten.’ De olifant knikte en zuchtte toen zo diep dat alle bladeren in
zijn buurt aan hun boom begonnen te ritselen.
Zo, bij deze zijn we een levenswijsheid rijker en weten we wat er komende maand op het programma
staat.
Stevige linker,
Arno, Jef, Joost en Tim
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Vlindersstraat 36, 3500 Hasselt

011/22.78.50

Maastrichtersteenweg 100, 3500 Hasselt

0477/212.157

Opgetogen Oerang-Oetang

Gebanne Groezenstraat 65, 3500 Hasselt

0484/815.115

Bruno Aumann

Wrevelige Kongoni

Reuvoortweg 24, 3520 Zonhoven

0495/802.091

Jasper Verhoeven

Verantwoordelijke Kemphaan

Hoekvijverslaan 33, 3500 Hasselt

0486/389.891

Senne Mercken

Schalkse Stokstaart

Vijversstraat 41, 3500 Hasselt

0483/584.335

Jef Breemans

Winterkoninkje

Nachtegalenstraat 15, 3520 Zonhoven

0474/243.149

Dries Dewez

Panda

Berkenlaan 57, 3500 Hasselt

0496/922.902

Umar Dzeitov

Theatrale Wolf

Kunstlaan 10 bus 9, 3500 Hasselt

0495/831.559

Wouter Schreurs

Gezapig Stekelvarken

Casterstraat 102, 3500 Hasselt

0496/347.360

Frederik Cressato

Moeriki

Weidestraat 18, 3511 Kuringen

0492/789.704

Thomas Swennen

Mustang

Rapertingenstraat 102, 3500 Hasselt

0499/283.020

Michiel Stinissen

Beweeglijk Smelleken

Eendrachtlaan 12, 3500 Hasselt

0471/622.414

Olivier Breemans

Katoenstaart

De Drij Dreven 235, 3520 Zonhoven

0493/743.919

Jasper Dessers

Hardoen

Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt

0473/487.247

Mathias Vandikkelen

Fervente Kaketoe

Putvennestraat 37, 3500 Hasselt

0472/999.556

Daan Dessers

Onbezweken Phoca

Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt

0477/042.166

Cas Bartholomevis

Spreeuw

Teschlaan 18, 3500 Hasselt

0474/097.707

Zeger Kenis

Luchthartige Wallabie

Paalsteenstraat 165, 3500 Hasselt

0497/539.400

Arne Hermans

Doordrijvende Seriema

Putvennestraat 80, 3500 Hasselt

0495/380.642

Jörne Kippers

Kwieke Streepmuis

Heuveneindeweg 23, 3520 Zonhoven

0498/577.541

Pieterjan Schols

Toegewijde Mier

Zavelvennestraat 182, 3500 Hasselt

0487/454.984

Tom Verbeek

Goedgemutste Cavia

Nobellaan 8, 3500 Hasselt

0473/114.617

Tim Dessers

Rechtschapen Spitssnuitdolfijn

Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt

0472/446.145

Arno Cressato

Verstrooide Vos

Weidestraat 18, 3511 Kuringen

0470/018.328

Jef Lambrechts

Keuvelende Koala

Gebanne Groezenstraat 83 A, 3500 Hasselt

0493/667.447

Joost Van der biesen

Gezellige Coscoroba

Nieuwstraat 103, 3511 Kuringen

0479/095.099

Michiel Philippaerts

Fiere Serval

Eendrachtlaan 44, 3500 Hasselt

0494/542.865

Gert Poludniak

Coulante Klipdas

Oude Heidestraat 49, 3511 Kuringen

0485/611.391

