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Beste leden, ouders en sympathisanten van den XIIde,
Namens het voltallige leidersteam willen we jullie allereerst een GELUKKIG 2019 wensen!
Hopelijk heeft iedereen fijn kunnen genieten van de feesten en van elkaar.
Langs onze kant hopen wij alvast op een zoveelste fantastisch scoutsjaar, met veel geweldige
activiteiten, veel plezier en kameraadschap en vooral een periode waarin iedereen zich goed
voelt, zowel in de groep als individueel.
2018 is alweer voorbij gevlogen! We hebben het jaar tijdens de maand december alleszins
schitterend afgesloten. De winterkampen in Gent en Berlijn waren een groot succes. Er
hebben zich ook geen incidenten voorgedaan.
Een nieuw jaar betekent voor de meeste mensen ook een nieuwe agenda. Hier alvast een
paar data om zeker te noteren:
‐ Paasdropping: 06/04/2018 ‐ 09/04/2018
‐ Paaswelpenweekend: 06/04/2018 ‐ 09/04/2018
‐ Groepsdropping: 27/04/2018
‐ Groot kamp:
17/07/2018 ‐ 27/07/2018: Welpen, JVK en VK
15/07/2018 ‐ 20/07/2018: Kapoenen Kiewit
20/07/2018 ‐ 25/07/2018: Kapoenen Hollandsveld
We starten het nieuwe jaar vrij rustig. Omwille van de examenperiode voor de meesten van
ons, zullen de activiteiten veelal ’s avonds plaatsvinden. Maar wat is er mis met een
gezellige quiz, een avondje casino of een film kijken tijdens de koude winteravonden? Zeker
als we af en toe ook de nodige ambiance en versnaperingen voorzien.
Normaal gezien worden er in de maand januari acties georganiseerd ten voordele van één of
ander goed doel. Aangezien dat de taak van de Jinners is en we dit jaar geen Jinnersploeg
hebben, kan dit jammer genoeg niet doorgaan.
Zo, ik ga het hierbij houden. Aan al de studenten: nog veel succes ! Aan iedereen: tot snel op
onze vergaderingen.
Ne stevige linker,
Sam Lambrechts
Standvastige Rob
0486/549.595

Maand van de frituristen.
Goeiemorgen lieve kapoenen!!!
Hebben jullie het ook gehoord , het is deze maand de maand van de frituristen
dus Jarne voelt zich in zijn nopjes.
Hij is natuurlijk wel moe van al die frietjes te bakken dus stelt hij voor om
samen aftespreken de 5de januari aan de lokalen van 18-20uur.
Zo kan hij toch nog komen ondanks de zware werkdag.
PS: Het kan zijn dat hij naar frietjes riekt ,maar je mag er niks van zeggen.

Elke beste frituur uitbater heeft ook concurrentie.
Jarne voert al jaren een strijd met zijn grootste concurrent genaamd Bob.
Bob was ooit een stagiair van Jarne maar toen besloot hij om zelf een
zaak te starten genaamd Bob’s Eethut.
Gelukkig houden ze niet van ruzie maar in plaats van ruzie doen ze samen
casino games met als inzet een emmer vers gesneden frietjes.
Ze willen jullie dus uitnodigen om samen wat casino games te spelen aan
de lokalen van 18-20uur de 12de Januari ze vragen wel of jullie je zo
stijlvol mogelijk kunnen kleden.(Vb: hemdje, gel in de haren ,das , enzo…)

Gelukkig kan Jarne altijd rekenen op zijn vaste klanten: Wout
,Bert en Robin.
Ze komen al heel hun leven frietjes eten bij Jarne en hebben zo
ook de strijd meegemaakt tussen Bob en Jarne.
Ze vinden dat dit moet stoppen dus eten ze nooit meer een
cervela of een potje mossels in het zuur tot het is opgelost.
Omdat de winst van Jarne en Bob naar beneden gaat omdat de
cervela’s en mosseltjes in het zuur niet meer veel gekocht wordt.
Zij zijn de enigste die dit daar bestellen dus willen Jarne en Bob
dat jullie met hun afspreken de 19de aan de lokalen van 2-5uur.
Ze kijken er al naar uit.

De 26ste komt de hoofdleverancier Dennis.
Hij levert de dingen die Jarne en Bob nodig hebben in de frituur.
Jarne had wel op een bepaald moment door dat er iets mis was met
de mosseltjes in het zuur want in plaats van 500 potjes zaten en maar
499 potjes in de doos.
Blijkbaar is dat al heel lang dat er 1 te weinig is ,dus Jarne en Dennis
schakelen iedereen in zoals Bob, Wout, Robin en Bert zodat ze de boef
kunnen vangen die de potjes mossels opeet .
Dus wees erbij als de leverancier Dennis de 26ste januari komt leveren
van 2-5uur hij hoopt dat jullie ons kunnen komen helpen want we
kunnen al jullie hulp gebruiken.

Een stevige linker,

Bob Lambrechts

Bert Gommers

Robin Vincken

Dennis Hermans

Wout Lamotte

Jarne Bamps

JJJOOOOOWWW KAPOENEN

Met de start van het nieuwe
jaar hebben jullie
waarschijnlijk een mooi
gedichtje voor de mama,
papa, oma, opa, ..
voorgelezen. Jullie leiders
hebben dat natuurlijk ook
gedaan en we vonden ze zo
mooi dat we hebben besloten
ze aan jullie te tonen.
(uitknippen en in de
kerstboom hangen mag)

Daan (0472/08.96.60)
Pieterjan (0487/45.49.84)
Arne (0495/38.06.42)
Leander (0475/65.80.46)
Tom (0473/11.46.17)
David (0475/91.03.79)

Dag beste welpen van Hollandsveld!
Welkom in 2019! Ook dit jaar heb ik
goede voornemens voor het komende
jaar. Ik weet niet hoe het met jullie
goede voornemens lijst zit maar de
mijne voor de maand januari ziet er zo
uit 

-5 januari van
14:30-17:30u
schaatsen.
-Goede punten op
school halen.
-12 januari:
techniekvergadering
van 14-17u aan de
lokalen.
-Groenten leren eten.
-19 januari: 18-20u
aan de lokalen.
-Vriendelijk zijn
tegen mijn mama.
-26 januari: 14-17u
aan de lokalen.

Stevige linker,
De leiding van Welpen Hollandsveld.

Giel

Bram

Nicolas

Achilles

Stef

.
Op 19 januari gaan we een groot
sluipspel spelen. Doe dus allemaal
zeker kleren aan die vuil mogen
worden en dan zien wij jullie van
19u-21u aan kiewit lokaal.
Op 26 januari is de gevreesde
dag aangebroken. De leiding
moet dan studeren en er zal
dus geen activiteit zijn dan

Jules

dieter

dries

naud

-05/01/2019 is het geen activiteit.
-12/01/2019 gaan we schaatsen van 14u tot 17u in de schaatsblaan van Hasselt. Meer info
volgt via mail.

-19/01/2019 houden we een casinoavond aan de lokalen van 19u tot 21u. Er is een prijs voor
de best verklede jongverkenner!!
-26/01/2019 spelen we nog eens een super bosspel! We spreken af van 14u tot 17u aan de
glasbakken bij het heksenbos (kruising Borggravevijversstraat en Nieuweheidestraat).
Een stevige linker,
de JVK leiding

Yow verkenners, deze maand is het de maand van de weetjes. Hieronder vind je tal van interssante
en spannende weetjes van bepaalde dagen van de maand januari.
12 januari
1528 - Gustaaf I van Zweden wordt tot koning
gekroond.
1997 - De poging van Bertrand Piccard en Wim
Verstraeten om als eersten per ballon om de wereld te
vliegen mislukt. De ballon, de Orbiter, maakt een
noodlanding in de Middellandse Zee, dertig kilometer
ten zuiden van de Franse badplaats Montpellier.
2010 - Haïti wordt getroffen door een aardbeving met
een kracht van 7,0 op de schaal van Richter. Veel
gebouwen worden verwoest en minstens 230.000
mensen komen om.
2019 – Filmavond van 7 tot 9 aan de kanaalkom,
waar ge iets meeneemt om te snoepen
19 januari
1997 - De poging van de Amerikaanse miljonair Steve Fossett als eerste een ballonvaart rond de wereld te
voltooien mislukt.
2013 - In Genève komen 140 landen tot een akkoord over een internationale conventie die het industriële gebruik
en de uitstoot van kwik moet verminderen.
2019- Een samenkomst in het verkennerlokaal om 19u, loopt ten einde om 21u
26 januari
1531 - Lissabon wordt getroffen door een zware aardbeving.
1778 - Sydney wordt gesticht.
1808 - In Nieuw-Zuid-Wales breekt de Rum Rebellion uit.
1905 - Een werknemer van de Premiermijn in Zuid-Afrika vindt
de Cullinan, de grootste diamant uit de geschiedenis.
2001 - Aardbeving in de Indiase deelstaat Gujarat, waarbij
ongeveer 20.000 doden vallen en 167.000 mensen gewond raken.
2019 - Een 20-tal jongeren komt samen van 19u tot 21u aan de
kanaalkom te Hasselt

Ne Stevige Linker,
Jasper

Cas

Thomas

Cedric

Zeger

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

