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Beste leden, ouders en sympathisanten van den XIIde,
Januari loopt stilaan op zijn einde. Nog enkele weken en de examens zitten er weer even op
voor een groot deel van ons.
Voor de leiding is het in deze periode niet altijd gemakkelijk om hun schaarse tijd te verdelen
tussen hun studies en hun scoutstaken.
De avondactiviteiten waren vaak een welkome ontspanning, maar vanaf 2 februari hervatten
we onze normale namiddagactiviteiten.
De volgende maanden staan er ook alweer een aantal fantastische evenementen op het
programma.
Zo is er op 27 april onze jaarlijkse Groepsdropping. Voor diegenen die ze nog niet
meegemaakt hebben; wilt u ook wel eens weten hoe een echte dropping er uit ziet? Schrijf
u dan zeker in met vrienden en familie! Meer informatie volgt in maart.
Tijdens de Paasvakantie volgen dan de paaskampen. Onze Welpen vertrekken op
Paaswelpenweekend voor 4 dagen naar Brugge.
De JV en VK gaan op Paasdropping, waarvan de locatie natuurlijk uiterst geheim is.
Ik kan jullie ook al vertellen dat onze kampplaats voor volgende zomer Bastenaken
(Bastogne) wordt. De eerste concrete afspraken met de eigenaars van onze wei worden
momenteel gemaakt. We mogen dit jaar de terreinen gebruiken van de familie d'Udekem,
de familie van onze koningin!
Aansluitend aan het kamp voor onze leden volgt ook het oudleiders-kamp. Een 150-tal exleden zullen aanwezig zijn. Ik vind het geweldig dat de band tussen al deze mannen, jaren na
hun lidmaatschap, nog steeds zo levendig is!
Tenslotte nog even een nuttige tip;
Voor deelname aan weekends en kampen kunnen wij attesten afleveren waardoor jullie
100€/jaar kunnen terug krijgen van de ziekenkas.
Op onze website, onder de rubriek ‘extra, documentatie’, vinden jullie de
ziekenfondsformulieren terug.
Nogmaals, moesten er vragen zijn aarzel dan niet om mij te contacteren!
Ne stevige linker,
Sam Lambrechts
Standvastige Rob
0486/549.595

Dag kapoenen,
Na een maand vol met toetsen en overhoringen voor jullie leiding, maken de
avondactiviteiten eindelijk terug plaats voor activiteiten op zaterdag
namiddag. Kijk maar eens wat jullie medekapoenen te vertellen hebben!
Januari was suuuuuuuuuper
leuk. Wat zouden we toch maar
in februari gaan doen?

Awel Jef,
We beginnen de maand met een geweldig
spel. Zaterdag 2 februari worden we allemaal
soldaat. De kapoenen die verkleed komen
hebben meteen een stapje voor. We spreken
af van 14u – 17u aan ons lokaal. Tot dan!

Hooooow joh,
HOOOOOOOOW JOH,
Het kapoenen weekend was zoooooo
leuk.
Wat zouden we 9 februari gaan doen?

Awel mannen, luister!
Ik heb goed opgelet: De leiding heeft verteld
dat we op 9 februari afspreken van 2 tot 5 voor
een bosspel aan de holsteenbron. Ik hoor jullie
al denken…”de holsteenbron, wat is dat?”
Ik heb het opgezocht op Google Maps, tis in de
buurt van Zonhoven aan de parking bij honden
losloop weide, ge kunt niet missen! Tot
zaterdag!
En oh ja, vergeet jullie uniform en een regenjas
niet. Slecht weer bestaat niet! Enkel slechte
kledij…

En als ge niet kunt komen?
Jaja… Dan moet ge iets aan
de leiding laten weten!

Amai Stef, Wat ziet dat er
lekker uit!
Weet jij wat we 16 februari
gaan doen?

Jaja, de leiding was klaar en duidelijk!
16 februari spreken we aan ons lokaal af van 14u
tot 17u. Veel van onze leiding zijn slimme gasten.
De ene is farmaceut, de andere een bijna dokter,
nog een paar ingenieurs, en nog ne fysicus.
Dit weekend gaan ze ons iets bij leren over de
beginselen van de wetenschap. Ik heb er zin in!

Arthur!
Wa is da joh wetenschap???

Maar allé, weet gij da niet?
Da is met chemie enzo… en fysica en biologie …
Einstein zei ooit E = mc², een atoomkern is opgebouwd uit
protonen en neutronen. Rondom vliegen er nog wat elektronen.
Cool hé. Mendelejev (ne Rus) was de grondlegger van het periodiek
systeem.

Weten jullie wat we 23 februari gaan doen???
Haha ik weet het! Maar ik zeg het lekker toch
niet!

De leiding heeft gezegd dat we de
ZOO van Antwerpen gaan bezoeken.
We spreken af om 9u45 ’s morgens
aan het station. Daar zullen we terug
zijn om 16u44, tenminste als de trein
geen vertraging heeft…

Dat klopt!
Vergeet zeker niet een regenjas, warme kledij, een lunchpakket en
10 euro. Tot zaterdag! Ik heb er alvast enorm veel zin in…

KHV
Leuk naar de paalsteen!

2 februari spreken we van
2-5 af aan de paalsteen in
Kuringen.
9 februari gaan we een verrassingsspel
spelen aan onze vertrouwde lokalen. Dan
reken we op jullie talrijke aanwezigheid
van 2-5.

ZOO 23 februari
Op 23 februari
gaan we samen
Dennis bezoeken
in de zoo.
Verdere info
hierover volgt.

Bosspel aan de lokalen!
Ben jij een echte Kapoen? Kom
dan zeker 16 februari naar de
lokalen van 2-5 voor een super
leuk bosspel. Dan kunnen jullie
laten zien dat jullie echte
mannen zijn!

Bob Lambrechts Jarne Bamps Bert Gommers Wout Lamotte Dennis Hermans Robin Vincken
0486827892
0495740322 0488108227
0476441207
0498462004
0499410014

Eeeyyyyyyy Welpjes van Hollandsveld!!!
’T Is zeer koud de laatste tijd maar natuurlijk houdt
ook dit ons in februari niet tegen om gans veel
plezier te hebben op de scouts! Mijn sneeuwman
vriendjes hebben er alvast zin in. Alleen weet
sneeuwman Stef niet altijd wat te doen.

Hoe zie jij eruit? Ga je zo de supertoffe activiteit op
02/02 aan de lokalen van WHV wel mee kunnen doen
want ik denk niet dat je die welpjes van 2-5 zo gaat
overleven.

Je weet toch waar
we op 16/02 van 2-5
activiteit hebben he?

Jaja, we spreken af aan
het grote rondpunt van
Bokrijk direct als je van
de Genkersteenweg komt.

Je hebt toch het materiaal, dat we
nodig hebben voor de geweldige
activiteit op 09/02 aan de lokalen van
WHV van 2-5, inorde gebracht he?

23/02 aan de lokalen van WHV van 2-5,
zorg dat je erbij bent als je niet zoals
Stef wilt eindigen!

Stevige linker,
De leiding van Welpen Hollandsveld.

Giel

Bram

Nicolas

Achilles

Stef

Yoooow welpen, we hebben eens gekeken op youtube hoe we nu eigenlijk fortnite moesten
spelen en we kwamen op wel op veel interessante filmpjes terecht.

Jules

Dries

Dieter

Naud

Leider we gaan op wereldreis!!

Yo verkenners, wat doen we deze maand en wie komt er mee?
Op 2 febrauri houden we aan de kanaalkom in Hasselt een klimaatmars. Volgens de verkennerleiding
worden er 30 verkenners verwacht van 14‐17 uur. Het wordt
hoe dan ook de grootste klimaatmars door het Hasseltse.
De deelnemers pleitten voor "meer schone lucht, meer
hernieuwbare energie en meer politieke daadkracht" naar
aanleiding van de klimaattop in Berlin die 1 februari van start
gaat.
Sommige beweren dat Sociaal incapabele Louis hier ook aan
zal deelnemen. De verkennerleiding waarschuwt voor rellen
en vraagt jullie om jullie tandenborstels thuis te laten.
Foto (rechts ziet u deze relschopper, vermijd contact voor de
komende 4 zaterdagen!!!)
9 februari zal niemand minder dan Steven Vandeput ons vervoegen op de daguitstap. De
Burgemeester van het Hasselt staat bekend om zijn steun aan jeugdvereniging. Pak dus jullie helm,
fiets en geel hesje mee en zorg dat ge stipt om 10 uur aan de lokalen staat, we sluiten af om 17 uur
aan de kanaalkom. Onderweg zal niemand minder dan mevrouw Zuhal Demir jullie vervoegen en
gaan picknicken met jullie (lunchpakket vereist)
Ps: pak ook een zwembroek mee
16 februari: ’14 februari: valentijnsdag… Wie verzon het? Waarom? Wat drijft hen? Wat doen we
tegen deze misdaad? Quote schwadrich
Valentijnsdag is een dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven met bijvoorbeeld cadeautjes,
bloemen of kaarten. Valentijnsdag wordt gevierd op 14 of 16 februari. Paus Gelasius I riep in 4961 14
februari uit tot de dag van de Heilige Valentijn. Samenkomst samen met paus Gelasius om 14 uur aan
de kanaalkom te hasselt.
Voor 23 febrauri zoeken we nog een gast die ons wil vervoegen. Waar wanneer en hoe? 14‐17 uur
aan de kanaalkom. Pak een gemotiveerd iemand mee die ons wil vervoegen en trots een lid wil zijn
van Sint‐martinus. Wat is vriendjesdag? Waarom doen we het? En wie verzon dit? Alle antwoorden
op deze vragen, krijgt u dan.
Op vriendjesdag sporen wij al onze leden aan om een vriend – of meerdere vrienden – mee te
brengen naar de Scouts. Op de laatste activiteit hebben alle leden een vriendenbandje meegekregen
om een vriend mee uit te nodigen om mee te komen naar de volgende activiteit. Heb je echter geen
bandjes gehad of wil je meer dan 1 vriend meenemen, geen probleem, want iedereen is welkom.

Ne stevige linker
Jasper

Cas

Cedric

Zeger

Thomas

Groepsleiding
groepsleiding@sint-martinus.be

Sam Lambrechts

Standvastige Rob

0486/549.595

Michiel Stinissen

Beweeglijk Smelleken

0471/622.414

Mathias Vandikkelen

Fervente Kaketoe

0472/999.556

Financiën/Secretaris

Cedric Adler

Flamboyante Baviaan

0484/565.876

Bewaarder

Guido Appeltans

Levendige Das

011/227.850

Voorzitter Oudercomité

Luc Lesire

Materiaalploeg

Michiel Stinissen

Beweeglijk Smelleken

0471/622.414

Daan Dessers

Onbezweken Phoca

0477/042.166

Mathias Vandikkelen

Fervente Kaketoe

0472/999.556

Daan Buseyne

Pientere Apella

0472/089.660

Pieterjan Schols

Toegewijde Mier

0487/454.984

Arne Hermans

Doordrijvende Seriema

0495/380.642

Tom Verbeek

Goedgemutste Cavia

0473/114.617

Leander Lismond

Aboe

0475/658.046

David Claes

Slingeraap

0475/910.379

Bob Lambrechts

Guitige Bergduivel

0486/827.892

Bert Gommers

Olijke Sijs

0488/108.227

Wout Lamotte

Vreedzame Arkal

0476/441.207

Jarne Bamps

Beermarter

0495/740.322

Dennis Hermans

Salangaan

0498/462.004

Robin Vincken

Vink

0499/410.014

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

0477/212.157

Jules Guffens

Amicale Herder

0471/534.144

Dries Dewez

Praatlustige Panda

0496/922.902

Dieter Schreurs

Gemoedelijke Lama

0491/231.850

Naud Bielen

Arend

0497/541.300

Michiel Dehaese

Buffel

0471/410.378

Giel Swennen

Kordate Steenbok

0474/106.058

Bram Vanwijck

Bescheiden Slechtvalk

0478/054.653

Nicolas Lesire

Kauw

0474/582.782

Achilles Bomans

Bizon

0489/188.108

Stef Vanhamel

Spitsvogel

0495/715.606

Thomas Swennen

Trotse Mustang

0499/283.020

Frederik Cressato

Pittige Moeriki

0492/789.704

Kobe Deckers

Onbeschroomde Kaketoe

0472/490.702

Wouter Blockken

Zorgeloze Cholo

0471/128.727

Gijs Claes

Nuchtere Sneeuwstormvogel

0479/171.288

Jasper Dessers

Snaakse Hardoen

0473/487.247

Zeger Kenis

Luchthartige Wallabie

0497/539.400

Cas Bartholomevis

Joviale Spreeuw

0474/097.707

Thomas Schols

Onbezwaard Damhert

0470/509.224

Cedric Adler

Flamboyante Baviaan

0484/565.876

