Beste leden, ouders en sympathisanten van den XIIde
Het voorwoord van januari zou geen voorwoord zijn moesten er geen beste wensen in staan.
Bij deze wens ik jullie dus allemaal een zeer gelukkig nieuwjaar! Dat al jullie goede
voornemens mogen uitkomen. In 2013 gaan we er weer stevig tegenaan met onze
paaskampen, groepsdropping en groot kamp. Laten we er samen nog een schitterend jaar
van maken!
Ook ben ik er van overtuigd dat de winterkampen tussen kerst en nieuw weer een groot
succes waren. De jongverkenners leerden Antwerpen kennen, de verkenners gingen naar de
Duitse hoofdstad Berlijn en de jin ging zoals gewoonlijk een stukje verder, dit jaar naar
Budapest. Ik wil bij deze de leiding van de oudere takken nogmaals bedanken voor hun
feilloze voorbereiding en inzet tijdens deze kampen.
Zelf heb ik me in december bezig gehouden met de fiscale attesten van het werkingsjaar
2013. Indien uw zoon onder de 12 jaar is en meeging op kampen en weekends, kan u met
een fiscaal attest tot 11,20 euro per dag aftrekken van uw belastingen. Zo worden kampen
en weekends voor onze jongste takken bijna gratis! In het geval dat de takleiding van uw
zoon u dit attest nog niet bezorgd heeft, aarzel dan zeker niet om ernaar te vragen.
Sinds het programmaboekje van november hebben we een oude rubriek uit het
programmaboekje weer van onder het stof uitgehaald: De Dasknoop. Deze rubriek
verschijnt vanaf nu terug in elk programmaboekje en bevat technieken, spelen en
wedstrijden waar uw zoon naar hartenlust aan kan deelnemen. Vergeet hier zeker niet naar
te kijken, er vallen zelfs prijzen te winnen zoals een handig kompas en andere nuttige
materialen die op activiteiten of kampen zeker van pas kunnen komen.
Deze maand zullen er ook nog enkele avondactiviteiten plaatsvinden omwille van de
examens van de leiding. Tot slot zou ik hen nog vooral veel studiemoed en goede resultaten
willen toewensen!
Bij vragen of opmerkingen steeds tot jullie dienst,
Een stevige linker,
Wout Scheepers
Oprechte Springbok

Yuuuu kapoenen en welpen!
De wedstrijd voor de mooiste tekening van Sinterklaas zal doorgaan tot 1 januari! Wil je dus
kans maken op één van de mooie prijzen, wees er dan snel bij met het indienen van je
tekening! Uitleg van de wedstrijd vindt u terug in het vorige boekje.
Hieronder zie je een afbeelding waarbij je je veters kunt leren binden. Begin dus maar snel te
oefenen als je dit nog niet kunt! Dit maakt het voor jullie leiding en ouders veel
gemakkelijker!

Heeeeeeeey kapoeneeekeees,
Wat een maand was december toch wel niet! Sinterklaas, kerstmis en natuurlijk Olivier zijn
verjaardag !!!
Toen vlogen we de maand januari in bij Nieuwjaar! 2014 coool, weer een nieuw jaar om ons
helemaal te laten gaan op de scouts!
Jammer genoeg is deze maand heel stom voor de leiders, want Pieterjan en Olivier hebben examens!
BOOOOOOOOOOOOOOOOOOEEEEEE examens zijn stom !!!
Daarom zal het programma van januari er helemaal anders uit zien dan jullie gewoon zijn.
Wij gaan vooral ‘s avonds activiteiten doen zodat Herculessss en Olivier overdag kunnen leren.
OOOHHHHNEEE een super stoute tornado heeft het overzicht doorelkaar gehaald!
Stomme tornado! Kunnen jullie ons helpen welke activiteit bij welke datum hoort?

Film avond!
(pak allemaal je lievelings
snoepjes of chips mee)
Deze zotte film avond
zal doorgaan in kiewitlokalen.

Jammer genoeg
is het geen activiteit.

VERASSING! WAT NU?!!
@kiewitlokalen

Gezelschapspelen avond!
(pak allemaal je liefste
gezelschapsspel mee)
We verwachten jullie aan
Kiewitlokalen.

25 januari
19-21uur

Dries

1 februari
14-17 uur

11januari
19-21uur

18 januari
/

Maarten

Pieterjan

Olivier

Yuuw kapoenen!
Gelukkig Nieuwjaar aan allen!
Het is 2014, dit wil zeggen
dat er weer een nieuw
scoutsjaar vol geweldige
activiteiten aankomt.
We hopen dat jullie allemaal
goed kerstmis en nieuwjaar
hebben gevierd.
Waarschijnlijk wel. Wij hebben ook goed gevierd, en daarom is het op
4 januari spijtig genoeg geen activiteit.
De nieuwjaarsbrief voor de leiders mogen jullie bijhouden voor de
week erna.
Januari gaat een maand zijn met alleen avondactiviteiten omdat jullie
leiders moeten leren voor de examens.

Op 11 januari gaan we gezellig in onze lokalen een supertoffe
gezelschapsspelletjes-avond houden!

Het begint om 18 uur en
eindigt om 20 uur. Als jullie
thuis nog een superleuk
gezelschapsspel hebben liggen
mogen jullie dat meenemen om
dan samen met de anderen te
spelen.

De 18e januari hebben we
een echte casinoavond! Van
18u tot 20u gaan we als
echte maffiabazen casinospelletjes spelen. Jullie
mogen daarom ook verkleed komen als maffiosi.
(kostuum, geweer, snor…)

Jaja, eindelijk! Het moment van de grote kapoenen-quiz is
aangebroken!
'De Slimste Kapoen ter Wereld' is de grootste,
leukste en moeilijkste kapoenenquiz ter wereld!
Deze gaat door op 25 januari in onze lokalen
van 18u tot 20u.

Spijtig genoeg is het de 1e februari geen activiteit. De leiders moeten activiteiten
voorbereiden voor de rest van het jaar.
We hopen dat jullie vaak komen zodat we met veel zijn. Hoe meer zielen, hoe meer
vreugd! Gelieve steeds af te bellen als je niet kan komen via mail, sms, ... zodat wij 's
zaterdags niet voor verrassingen komen te staan.
Een stevige linker,

Joost

Joël

Wouter

Yörne

Beste welpen van Kiewit,
Een nieuwe maand is aangebroken en jullie weten allemaal
wat dat betekent, een hoop nieuwe activiteiten bij de scouts!
Deze maand willen we jullie echter wat dingen bijleren met
het programma, en daarom zullen we een hoop interessante
weetjes op jullie afslingeren. Wie weet komen ze ooit nog
van pas in een Quiz?
WIST JE DAT…
+ Olifanten de enigste zoogdieren zijn die niet kunnen springen?
+ Robby de clown triangel speelt bij
de ketnetband?
+ Vissen zeeziek kunnen worden?
+ We op 4 januari van 14u-17u aan
het lokaal een verrassingsactiviteit
houden?
+ Toon vorig jaar het wereldrecord
voor het langst op 1 hand staan heeft verbroken?
+ Het onmogelijk is om met je ogen open te niezen?
+ Leider Arne en Arno toen ze beide 15 jaar oud waren meegedaan
hebben aan het junior eurosongfestival?
+ We op 11 januari een heuse quiz houden aan het lokaal van 19u21u. (wie weet zijn er zelfs leuke prijzen te winnen…)

+ Biggetjes fysiek niet in staat zijn om
naar boven te kijken?
+ Kinderen per dag gemiddeld 400
keer lachen en volwassenen maar 15
keer?
+ We 18 januari onze favoriete
gezelschapsspelen uit de kast halen
en van 19u-21u samen gaan ‘gamen’
aan ons lokaal in Kiewit?
+ Kermit de kikker linkshandig is?
+ Leider Murat een tatoeage van een roze nijlpaard op z’n linker bil
heeft?
+We op 25 januari van 14u-17u afspreken aan het zwembad van
Hasselt?( neem allemaal zwemgerief en €1 mee)

Zozo, dat was de maand januari weer! Wat vliegt de tijd toch
alles jullie je amuseren! Vergeet verder niet af te bellen of
mailen als je niet kan komen, zo weten de leiders dat ze zich
niet ongerust moeten maken! Verder zorgen jullie ervoor dat
jullie uniform perfect in orde is, zoals een echte scouts van
den Twaalfde dat zou moeten zijn!
STEVIGE LINKER,

Toon

Murat

Arne

Arno

Hoiskipoiski welpen, we maken ons weer klaar voor
een nieuwe toffe maand vol spanning, avontuur en
grote gevaren. (Draken enzo)

Leideeuuhr, ik heb een groene
muis gevangen! Mag ik die
opeten?? Asjeblieeeffft….

Ach Thomas, jij mallerd! Muizen
kan je niet eten maar wel vangen!
Daarom spelen we op zaterdag 4
januari het grote muizenspel van
14 u tot 17u aan het lokaal. Als je
iets wilt opeten heb je geluk. Ik heb
net een viske gevangen .

blub

En lekker dat het is! Maar nee we
mogen hem niet opeten! Daarom
gaan we op zaterdag 11 januari met
hem wandelen in het zwembad van
Hasselt van 14.30 u tot 17u.
Vergeet zeker niet je zwemgerief, 1
euro en wat vissenvoer voor da
viske hierboven mee te nemen!

Jaahaa welpen, zoals jullie weten
ben ik een rare clown en hou ik
van verrassingen! Hihihi! Daarom
organiseer ik speciaal voor jullie
op zaterdag 18 januari een
verrassingsactiviteit van
14-17u aan de lokalen!! Zorg dat
je erbij bent!

Zoals jullie weten gaat leider Tom vaak in het
bos op zoek naar kaas! Dit is natuurlijk niet
zonder gevaren. Daarom helpen we Kaasje bij
het geheime bosspel dat vrij tot zeer geheim is
en de datum is dus ook geheim. We kunnen
hier dus niets over zeggen,…
Behalve dat het op een geheime zaterdag
ergens de geheime 25ste dag van de geheime
maand januari valt en van 14u tot 17u aan
onze geheime lokalen zich zal afspelen.
Tot in januari liefste welpen,
Groetjes van het geheime pratende Welpen
Hollandsveld konijn.

Yuuw jongverkenners,
jullie zijn al van jullie examens af, hopelijk met goede punten. Ook hebben jullie een vet
winterkamp gehad en kijken alweer uit naar een volgende maand vol plezier. Maar de
maand januari is de maand dat jullie leiding examens heeft. En we moeten dus goed leren
zodat we later met ons diploma dieren kunnen verzorgen in de Olmense Zoo.
Daarom is het programma deze maand een stukje van een labo protocol waarin de
activiteiten verstopt zitten, zo kunnen jullie een beetje meegenieten van onze studies.
Isolatie van plasmide DNA
Achtergrond
De isolatie van de plasmiden gebeurt in drie stappen. In een eerste stap wordt door
toevoeging van EDTA de celwand en de buitenste membraan van de bacteriën afgebroken.
In een tweede stap worden detergent en base toegevoegd waardoor de cellen lyseren. Door
deze behandeling worden de basenparen verbroken en zal het DNA van de bacteriecellen
denatureren. Aangezien de twee strengen van de circulair gesloten plasmiden in elkaar
gehaakt zijn, kunnen ze niet uit elkaar. Wanneer het basisch milieu in de derde stap
geneutraliseerd wordt door toevoeging van zuur, zullen de plasmiden sneller renatureren
dan het chromosomaal DNA. 4 januari is het filmavond. Door centrifugatie worden de
celresten en het chromosomaal DNA verwijderd. Door toevoeging van ethanol aan het
supernatans slaat het nog aanwezige plasmide-DNA neer. Van 7 tot 9 aan de lokalen. Dit is
meteen ook een zuiveringsstap. De laatste resten supernatans worden verwijderd door het
plasmide-DNA te wassen met 70 % ethanol.
Protocol
- Verzamel de bacteriën in een epje door centrifugatie (1 min op maximale snelheid)
- Verwijder het supernatans met een pipet- Voer deze stappen drie maal uit
- Los de pellet opnieuw op in 100 µl resuspensiebuffer (door op en neer pipetteren met
blauwe tip)
- Voeg 200 µl lysisbuffer (vers gemaakt, RT) toe en meng door enkele keren te zwenken
- Plaats 5 minuten op ijs
- Voeg 150 µl koude neutralisatiebuffer toe en meng door enkele keren om te draaien
- plaats 5 min op ijs
- 11 januari helaas geen vergadering
- centrifugeer 5 min op maximale snelheid
- pipetteer het supernatans over naar een nieuw epje
- Voeg 900 µl 100 % EtOH (ijskoud) toe en meng door enkele keren om te draaien
- plaats 5 min op ijs

- centrifugeer 5 min op maximale snelheid
- verwijder het supernatans met een pipet
- Voeg 1 ml 70 % EtOH (koud) toe en meng door enkele keren om te draaien
- centrifugeer 5 min op maximale snelheid
- verwijder het supernatans
- 18 januari moeten we ook nog hard leren en is er ook geen vergadering
- centrifugeer 5 s op maximale snelheid en verwijder de laatste restjes supernatans
- laat de pellet 10 min aan de lucht drogen
- los de pellet op in 30 µl H 2 O (of minder indien zeer kleine pellet)
Restrictie digest
- Bereid voor EcoRI en HindIII een buffer-enzymmengsel volgens dit pipetteerschema:
Buffer/enzym-mengsel:
1 µl buffer (10x)
1 µl restrictie-enzym
5 µl water
- Pipetteer 3 µl van het opgezuiverde plasmide bij elk buffer/enzym-mengsel. Dit mengsel
moet nu gedurende 2 uur geïncubeerd worden bij 37°C.
- Kom de 25ste januari naar de lokalen voor een avond gezelschapsspelletjes te spelen van 7
tot 9u. Pak allemaal een heel leuk gezelschapsspel mee!
Analyse van het restrictiedigest op gel
- Bereid 40 ml 1% gel volgens de gekende procedure (zie punt 2).
Gebruik kleine kammen.
- Voeg aan de 10 µl restrictiedigest 3 µl orange G toe
- 1 februari: van 7 tot 9 ons lokaal Pimpen + Verrassing
- meenemen: Tijdschriften, kranten, scharen, dozen, karton,…
- Pipetteer de stalen in de slotjes en elektroforeer.
- Interpreteer de resultaten van het restrictiepatroon.

Een stevige linker,
Gert

Jasper

Michiel

Kristof

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.
4 januari:
2001 - Het spel RuneScape wordt gelanceerd door Jagex.
2006 - Overlijden Sjeik Maktoem III bin Rasjid Al Maktoem (62), emir
van Dubai.
2008 - De wedstrijdorganisatie van Dakar-rally maakte bekend dat de
Dakar rally van 2008 niet doorgaat. Dit is de eerste keer in de
geschiedenis van het Dakar rally dat het niet doorgaat.
2014 - Eerste keer van het nieuwe jaar dat er geen activiteit is gepland omdat de leiding moet leren voor hun
examens.
11 januari:
1693 - Aardbeving op Sicilië met een sterkte van 7,4 op de schaal van Richter.
1942 - Japan verklaart Nederland de oorlog en valt Nederlands-Indië binnen.
1985 - Geboorte Elfje Willemsen, Belgisch atlete en bobsleester.
2013 - Overlijden Aaron Swartz (26), Amerikaans programmeur en internetactivist.
2014 - Casino avond van 20 tot 22h aan de kanaalkom (kom in stijl!)
18 januari:
1990 - De FBI betrapt de burgemeester van Washington, Marion Barry, op heterdaad
bij het gebruiken van cocaïne.
2000 - Zwemmer Ian Thorpe scherpt in Sydney zijn eigen wereldrecord op de 200
meter vrije slag kortebaan (25 meter) aan tot 1.42,54.
2014 - Avond activiteit van 20 tot 22h aan de kanaalkom

25 januari:
1554 - São Paulo (Brazilië) wordt gesticht.
1942 - Thailand verklaart de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk de oorlog.
1995 - Rusland veroorzaakt bijna de Derde Wereldoorlog. In reactie op de lancering van een Noorse
wetenschappelijke raket, die de Russen voor een militaire raket houden, wordt bijna een kernaanval uitgevoerd.
2014 - activiteit van 14 tot 17h en we spreken af aan de kanaalkom.
1 februari:
2004 - In de Verenigde Staten veroorzaakt het optreden van Janet Jackson en
Justin Timberlake tijdens de rechtstreekse uitzending van de halftime show bij de
Super Bowl XXXVIII een enorme rel. Bij hun optreden wordt een borst zichtbaar,
nadat Timberlake een stuk van Jacksons kleding wegscheurt.
2012 - Bij rellen na afloop van de wedstrijd tussen de Egyptische voetbalclubs AlMasry en Al-Ahly vallen tientallen doden.
2014 – Helaas geen activiteit voor de verkenners van scouts Sint-Martinus den
XIIde.
Ne stevige linker,
Arthur

Jasper

Jan

Jef

Jinners,
Alles is peis en vree
Alle Jinners kwamen weer op Winterkamp mee
Nu is er het nieuwe jaar
Ik wens voor Golan héél véél haar!
De vierde gaan wij even slapen
Want onze activiteit rijmt niet
Voor Daan wensen wij véél plezier
Onder de douches van het volleybal-kwartier
De leiding is nu hard aan het blokken
Helaas, zonder tentstokken!
De elfde gaan wij nog eens afspreken
Dus pak allemaal mee: uw deken!
We spreken af van 8 tot 10
Dan kijken we naar Tien om te zien!
Gelieve ditmaal zelf iets voor te bereiden
Want wij zijn aan examenstress aan het lijden!
Doe maar eens gek!
Met een film of met spek
Voor Umar hebben wij een doosje Lego
Dan wordt hij misschien minder Emo
Kamiel krijgt een steen,
Want hij heeft er nu nog géén!
De 18e weer van 8 tot 10
Misschien kunnen we nu een film gaan zien?
Zeger slaap maar goed
Van ons krijg je een: hoed!
Michiel oefen maar
Je DT is nog niet klaar!
De 25ste mogen jullie nog iets organiseren,
Want wij zijn nog altijd aan het leren
Ook vandaag spelen we van 8-10
Want ik kan erg goed rijmen om tien!
Senne krijgt een nieuwe strakke hoofdband,
Want hij is weer in het land!
De eerste gaan wij nog een laatste keer
Genieten van het slechte weer
Ook nu weer van 8 tot 10
Want dit is de finale van tien om te zien!
Prettige feesten en een leuk nieuw jaar!
Leg de aardappelen al maar klaar!
Liefs, jullie kapoen,
De leiding!

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

Scheepers Wout
Moons Jasper
Vandikkelen Kristof
Vandikkelen Kristof
Appeltans Guido
Lesire Luc
Waeghe Bert
Groven Gilles
Poludniak Tim
Schols Pieterjan
Luyts Maarten
Martens Dries
Vandervoort Olivier
Van der Biesen Joost
Kippers Jörne
Schreurs Wouter
Vandebroek Joël
Van Snick Toon
Cressato Arno
Dzeitov Murat
Hermans Arne
Dessers Tim
Jans Toon
Lambrechts Jef
Verbeek Tom
Philippaerts Michiel
Poludniak Gert
Vandikkelen Kristof
Verhoeven Jasper
Claes Arthur
Ghysen Jan
Keijers Jef
Moons Jasper
Ruland Philippe
Peeters Jeffrey
Schreurs Brecht
Poludniak Stijn

Oprechte Springbok
Hartstochtige Drongo
Geëngageerde Secretarisvogel
Geëngageerde Secretarisvogel
Levendige Das
Ongedwongen Kyang
Gematigde Ara
Rustige Potto
Mier
Marmot
Bereidwillige Schoenbekooievaar
Baldadige Caracara
Gezellige Coscoroba
Streepmuis
Stekelvarken
Inschikkelijke Bizon
Serene Wouw
Vos
Parmantige Pica
Seriema
Rechtschapen Spitssnuitdolfijn
Opzichtige Salangaan
Koala
Cavia
Fiere Serval
Coulante Klipdas
Geëngageerde Secretarisvogel
Verantwoordelijke Kemphaan
Opgetogen Oerang-Oetang
Betrouwbare Steppelemming
Dartelende Saki
Hartstochtige Drongo
Stugge Zwaan
Jolige Jariboe
Enthousiaste Anoa
Slome Schildpad

Slangbeekweg 7, 3520 Zonhoven
Vildersstraat 4, 3500 Hasselt
Putvennestraat 37, 3500 Hasselt
Putvennestraat 37, 3500 Hasselt
Vlindersstraat 36, 3500 Hasselt
Maastrichtersteenweg 100, 3500 Hasselt
Wijerstraat 27, 3520 Zonhoven
Carnegielaan 55, 3500 Hasselt
Oude Heidestraat 35, 3511 Kuringen
Zavelvennestraat 182, 3500 Hasselt
Vilstraat 2, 3511 Kuringen
Beukenlaan 11a, 3570 Alken
Bokrijkstraat 8, 3500 Hasselt
Nieuwstraat 103, 3511 Kuringen
Heuveneindeweg 23, 3520 Zonhoven
Casterstraat 102, 3500 Hasselt
Zavelvennestraat 136, 3500 Hasselt
Vilstraat 53, 3511 Kuringen
Weidestraat 18, 3511 Kuringen
Kunstlaan 10 bus 9, 3500 Hasselt
Putvennestraat 80, 3500 Hasselt
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Padenstraat 15, 3500 Hasselt
Gebanne-Groezenstraat 83 A, 3500 Hasselt
Nobellaan 8, 3500 Hasselt
Eendrachtlaan 44, 3500 Hasselt
Oude Heidestraat 49, 3511 Kuringen
Putvennestraat 37, 3500 Hasselt
Hoekvijverslaan 33, 3500 Hasselt
Gebanne Groezenstraat 65, 3500 Hasselt
Visserijstraat 59, 3590 Diepenbeek
Steenweg 233, 3590 Diepenbeek
Vildersstraat 4, 3500 Hasselt
Luikersteenweg 226, 3500 Hasselt
Heksenheide 14, 3500 Hasselt
Casterstraat 102, 3500 Hasselt
Oude Heidestraat 35, 3511 Kuringen

0479/702.097
0476/291.864
011/23.52.25
011/23.52.25
011/22.78.50
0477/212.157
0477/257.526
011/75.90.47
0488/377.099
0487/454.984
011/75.56.89
0485/020.219
011/23.14.97
0479/095.099
011/81.79.32
011/22.51.70
0478/915.698
0479/845.299
0470/018.328
0484/023.195
011/24.10.37
0472/446.145
0472/729.063
011/21.34.15
0473/114.617
0494/542.865
011/24.29.32
011/23.52.25
011/82.57.24
0484/815.115
0486/462.315
011/23.15.63
0476/291.864
0486/024.653
0496/602.260
011/22.51.70
0488/981.876

