Beste leden, ouders en sympathisanten van den XIIde,
Namens het voltallige leidersteam willen we jullie allereerst een GELUKKIG 2020 wensen!H
opelijk 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.
2019 is alweer voorbij gevlogen! We hebben het jaar tijdens de maand december alleszins
schitterend afgesloten. De winterkampen in Mechelen, Amsterdam en
Madrid 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: 04/04/2020 ‐ 07/04/2020
‐ Paaswelpenweekend: 04/04/2020 ‐ 07/04/2020
‐ Groepsdropping: 25/04/2020
‐ Groot kamp:
21/07/2020 ‐ 26/07/2020: Kapoenen Kiewit
16/07/2020 ‐ 21/07/2020: Kapoenen Hollandsveld
18/07/2020 ‐ 28/07/2020: Welpen en JVK
17/17/2020 – 28/07/2020: VK
16/07/2020 – 28/07/2020: JIN
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.
Ook zal er deze maand een actie doorgaan voor het goede doel. Onze Jinners zullen naar
jaarlijkse gewoonte op 11 januari klaarstaan aan de Hasselts supermarkten. Hier zullen ze
allerlei spulentjes verkopen voor Rikolto.
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

Yooow kapoenen
Het boekje van deze maand staat op de volgende website, maar
er is iets misgegaan met het uploaden. Kunnen jullie ons helpen?

https://kapoenenkiewit.neocities.org/

Stevige linker
Jules
Amicale Herder
0471/53 41 44

Wouter
Zorgeloze Cholo
0471/12 87 27

Leander
Serene Aboe
0475/65 80 46

YYYYYYoooowwwww kapoenennn!!!!!

Eerst en vooral beste wensen en een gelukkig nieuwjaar van de
leiding! Wij zijn er weer helemaal klaar voor een nieuw jaar en
nog veel superleuke activiteiten met jullie!! Aangezien leider
Robin examens heeft en dus moet studeren, zullen er een paar
avondactiviteiten zijn. Maar eens kijken hoe goed jullie kunnen
quizzen…
Eerste vraag:
4 januari,

Tweede vraag:
11 januari,

Derde vraag:
18 januari,

A) Gaan we nog 361 dagen wachten tot 2021.
B) Gaan we naar Bart Peeters deluxe in de Lotto Arena
C) Nog een weekje wachten op een scouts activiteit
D) De 377ste verjaardag van Isaac Newton vieren.

A) Zandkastelen bouwen in de zee tot het zand op is.
B) Afspreken aan de lokalen voor een leuke filmavond van
18u tot 20u.
C) Wortelen schieten in het bos.
D) Naar de les frituren voor beginners gaan.

A) Een spelletjesavond doen aan de lokalen van 18u tot
20u.
B) Een rookmelder in bos instaleren.
C) Lekker veel scheetjes laten tegen een hoge bloeddruk.
D) De koets poetsten met koets-poets middel.

4de vraag:
25 januari,

A) Nintendo marathon!!!
B) Eindelijk weer een activiteit van 14u tot 17u aan de
lokalen.
C) Voor antwoord B kiezen.
D) Nijlpaarden vangen in de zoo.

Laatste vraag:
1 februari,

A) Dora kijken op de iPad.
B) Kamelen met 1 bult zoeken.
C) Bosspel aan de lokalen van 14u tot 17u.

Ne stevige linker,

+32 495 74 03 22

+32 497 54 13 00

+32 499 41 00 14

JOOOOOOWWWWW Welpen
Het is weer de tijd van het jaar: kerstmis, nieuwjaar, familiebezoeken…
En dat kan allemaal wat vermoeiend zijn soms.
MAAAAARRRR Niet getreurd. Wij zullen jullie alvast wat helpen met al die
nieuwjaarsbrieven, het enige wat jullie nog moeten doen is jullie naam en de
naam van de ontvanger opschrijven, uitknippen en klaar is kees!!!!

LIEFSTe…………

Weer een nieuw jaar,
en ik heb al een klein briefje klaar.
Ik vind het nog altijd superfijn,
dat jij op dit feest wou zijn.
Je bent iets gouds.
Jammer, het is 4 Januari geen scouts

Een Nieuw Jaar
Een nieuw jaar kan je beginnen
Met je mooiste kleren aan
Een nieuw jaar kan je beginnen
Door stevig in je schoenen te staan
Een nieuw jaar kan je beginnen

En weet je waarom ik zoveel van je hou?

Door op 11 Januari naar de filmavond

Jij laat me nooit in de kou!!

Van 18h-20h te komen aan het lokaal

Je Welp ………..

Van ……….

2019
Is voorbij
Hopelijk maakte
Het iedereen wat blij
Wat 2020 brengt weet niemand
Wel dat het op 18/01 casinoavond is
In het lokaal van 18h tot 20h (verkleden mag)

Liefs: ……………

Van je kapoen welp: ……………….
Voor: ……………………………..
Een nieuwe jaar, een nieuwe begin, beter dan het vorig jaar,
Het wordt glazend, het word het beste van allemaal
Jammer genoeg is het voor de leiders examentijd
En is er 25 januari geen activiteit
Daarom begin ik nu al met het maken van een schitterende kaart
Want dit jaar wordt voor jou echt de moeite waard
Een gelukkig 2020

Kobe Deckers
Onbeschroomde kaketoe

Daan Buseyne

Stef Vanhamel

Pientere apella

Spitsvogel

Allereerst willen wij, de leiding van Welpen Hollandsveld, jullie allemaal een heel gelukkig
nieuwjaar wensen vol plezier en vol scouts.

Denk aan de goede voornemens zoals
bijvoorbeeld elke week naar de scouts
komen, of mijn perfect uniform altijd
aanhebben, of afbellen wanneer we niet naar
de scouts komen, en natuurlijk ook alle
groentjes opeten en luisteren naar mama en
papa.

De leiders moeten in januari studeren voor hun examens maar niet getreurd, het is nog steeds
scouts. We veranderen de activiteiten enkel deze maand naar avondactiviteiten. Deze zullen
doorgaan van 18u tot 20u.

We beginnen het jaar 2020 met op
11 januari een Casino Avond.
Kleed je chique aan en kom je
geluk beproeven in onze homemade Casino. We spreken af in
kostuum van 18u tot 20u aan onze
lokalen te Hollandsveld.

18 januari houden we een kampvuur avond van 18u
tot 20u. Op deze avond gaan we allemaal de longen
uit ons lijf zingen op de echte klassiekers.
Vanaf 20u zijn al de ouders van harte welkom om
samen met hun zoon onze heerlijke zelfgemaakte
soep te komen proeven samen aan het kampvuur. Dit
is het perfecte moment om nog eens een babbeltje te
slaan met de leiders en de gezellige sfeer van een
kampvuur op te snuiven.

De laatste activiteit van januari
zal doorgaan 25 januari. Ook
deze week spreken we af van
18u tot 20u aan onze
vertrouwde lokalen voor een
gezellige filmavond met zen
allen.

Stevige linker,
De leiding van Welpen Hollandsveld.

Heeey JVK!!!
De feestdagen en ons fantastische winterkamp zitten er jammer genoeg
al op, maar de leiding heeft zin om van 2020 één groot feestje te maken!
Op de volgende pagina kan je al eens zien wat er zoal op het menu staat
(snapt ge hem… HI-LA-RISCH) voor de maand januari…
Hieronder staat nog iets wat handig kan zijn voor de activiteit van 1
februari (ra ra ra…).

Stevige linker
De leiding
Bram
Bescheiden slechtvalk

Gijs
Nuchtere sneeuwstormvogel

Dieter
Gemoedelijke lama

Dennis
Dartele salangaan

Hapjes
11 – 01
Als hapje serveren wij u een smakelijke casinoavond
van 19u – 21u aan onze kanaalkom in combinatie
met een dipsaus van maffia-outfit…
Voorgerecht
18 – 01
We schuiven aan tafel voor een interactieve triviazangavond die plaats zal vinden van 19u - 21u aan
onze lokalen.
Hoofdgerecht
25 – 01
Voor het hoofdgerecht presenteren wij u wat
cinemagenot op een bedje van versnaperingen die je
voor één keer zelf mag meenemen naar de scouts.
Dessert
1 – 02
Om onze maaltijd af te sluiten, gaan we voor een
geflambeerd dessert. We combineren het dessert
namelijk met een fakkeltocht die vertrekt aan de
lokalen in Kiewit om 19u en daar ook eindigt om
21u.
Neem zelf je fakkel mee!!!

Ne stevige linker ,
Thomas Schols

Cedric Adler

Frederik Cressato

Dries Dewez

Jinners,
Alles is peis en vree
Alle Jinners kwamen op Winterkamp mee
Nu is er het nieuwe jaar
In januari staan we alvast klaar
De vierde gaan wij even slapen
Want van dat winterkamp moeten wij toch nog gapen
Voor allen wensen wij véél plezier
En de 11de staat de deur van ons lokaal op een kier
We zijn hier dan van 8 tot 10 uren
Kom gerust even gluren
De leiding is nu hard aan het blokken
Met al die vakken aan het focken
De 18de gaan wij nog eens afspreken
Dus pak allemaal mee: uw deken!
We spreken af van 8 tot 10
Om dan eens te zien
Of jullie iets kunnen voorbereiden
Want wij zijn aan examenstress aan het lijden!
Doe maar eens gek!
Met een film of met spek
We wensen jullie een zeer fijn jaar
En de laatste activiteit van januari is daar
Deze zaterdag zullen jullie zien
Is de blok gedaan en heb ik een tien
We spreken af Van 8 tot 10, ongezien!
Liefs, jullie kapoen,
De leiding!

Groepsleiding

Sam Lambrechts

Standvastige Rob

0486/549.595

Daan Buseyne

Pientere Apella

0472/089.660

Thomas Schols

Onbezwaard Damhert

0470/509.224

Financiën/Secretaris

Cedric Adler

Flamboyante Baviaan

0484/565.876

Bewaarder

Guido Appeltans

Levendige Das

011/227.850

Voorzitter VZW

Frederic Pexters

Eloquente Zwarte Wouw

0477/774.429

Voorzitter Oudercomité

Luc Lesire

Materiaalploeg

Michiel Stinissen

Beweeglijk Smelleken

0471/622.414

Pieterjan Schols

Toegewijde Mier

0487/454.984

Thomas Swennen

Trotse Mustang

0499/283.020

Mathias Vandikkelen

Fervente Kaketoe

0472/999.556

Wouter Blockken

Zorgeloze Cholo

0471/128.727

Jules Guffens

Amicale Herder

0471/534.144

Leander Lismond

Serene Aboe

0475/658.046

Jarne Bamps

Bezielde Beermarter

0495/740.322

Naud Bielen

Hulpvaardige Arend

0497/541.300

Robin Vincken

Voorzichtige Vink

0499/410.014

Kobe Deckers

Onbeschroomde Kaketoe

0472/490.702

Daan Buseyne

Pientere Apella

0472/089.660

Stef Vanhamel

Spitsvogel

0495/715.606

Nicolas Lesire

Bestendige Kauw

0474/582.782

Giel Swennen

Kordate Steenbok

0474/106.058

Cas Bartholomevis

Joviale Spreeuw

0474/097.707

Bram Vanwijck

Bescheiden Slechtvalk

0478/054.653

Dennis Hermans

Dartele Salangaan

0498/462.004

Dieter Schreurs

Gemoedelijke Lama

0491/231.850

Gijs Claes

Nuchtere Sneeuwstormvogel

0479/171.288

Thomas Schols

Onbezwaard Damhert

0470/509.224

Dries Dewez

Praatlustige Panda

0496/922.902

Frederik Cressato

Pittige Moeriki

0492/789.704

Cedric Adler

Flamboyante Baviaan

0484/565.876

Bob Lambrechts

Guitige Bergduivel

0486/827.892

Jasper Dessers

Snaakse Hardoen

0473/487.247

Zeger Kenis

Luchthartige Wallabie

0497/539.400

groepsleiding@sint-martinus.be

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

0477/212.157

