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Beste leden, ouders en sympathisanten van den XIIde,

November zit er weer op en we zijn aangekomen aan de laatste maand van het jaar.
Door de nieuwe verstrengingen begon November wat vreemd. Gelukkig konden onze welpen en
kapoenen, mits extra maatregelen, doordoen met hun activiteiten. Ook de Verkenners, JongVerkenners en Jinners hebben zich geamuseerd via online activiteiten. Ondanks dat onze
mosselavond niet kon doorgaan, zette het oudercomité zich volledig in op onze gepersonaliseerde
mondmaskers, waarvoor ik ze nogmaals zou willen bedanken. Mocht je er nog geen hebben kunnen
bemachtigen, kan je ze nog steeds bestellen.
Begin December is aangekondigd dat de huidige maatregelen voor jeugdwerk geldig blijven tot
midden Januari. Deze verlenging is begrijpelijk maar tegelijkertijd ook zeer jammer. Enerzijds voor
onze wekelijkse werking, anderzijds voor onze winterkampen. Deze zullen dit jaar niet kunnen
doorgaan.
Aangezien voor het merendeel van de leiding de examenperiode eraan komt, zal de laatste activiteit
12 december zijn. We zien elkaar begin januari terug voor een nieuw jaar vol geweldige
scoutsavonturen.
Ik wens jullie verder allemaal een prettig kerstfeest en een vrolijk nieuwjaar!
En nogmaals, ik val in herhaling, voor elke vraag of bekommernis, aarzel niet om me te contacteren!

Ne stevige linker,

Daan Buseyne
Pientere Apella
0472/089660

OUDERCOMITE / MOSSELAVOND
MONDMASKER
CORONAPROOF
Beste ouders en scoutsvrienden
November is al sinds mensenheugenis dé maand voor onze mosselavond. Jammer genoeg trekt het coronavirus ook een dikke streep door deze traditie. We hebben met het oudercomité alle opties afgetoetst
en kwamen tot de conclusie dat de gezondheidstoestand nog steeds te precair en onzeker is om (een
variatie op) de mosselavond te organiseren. Dit jaar dus geen mosselavond. Niks doen, ligt echter niet in
onze aard. Daarom zijn we fier u te mogen voorstellen… het enige, echte

Scouts Sint-Martinus den XIIde MONDMASKER.
BESTELLING VIA OVERSCHRIJVING
We vragen slechts 5 euro per mondmasker en
beschikken over twee maten (kleur = diepblauw):
•

S/M voor kinderen en kleine volwassenen

•

L/XL voor de meeste volwassenen

Gelieve uw bestelling via
door te geven met vermelding

overschrijving

op

het

rekeningnummer

BE79

1430

9694

4733

NAAM + TAK + AANTAL + MAAT
Bv. Bouches Bob + WHV + 2 S/M + 3 L/XL = 25 euro
Er zijn nog altijd mondmaskers beschikbaar!
Alle bestellingen die ons NA 12 NOVEMBER bereiken, blijven uiteraard welkom maar zullen dan niet
meer op 14/11 geleverd kunnen worden.
Aangezien het dragen van een mondmasker waarschijnlijk een ‘blijvertje’ zal zijn, hopen we dat al onze
leden zo’n mondmasker kunnen aanschaffen. We hielden de prijs daarom ook bewust democratisch.
Het coole scouts Sint-Martinus mondmasker kan zo uitgroeien tot een nieuw herkenningspunt van onze
groep. Ook oud-leiding en ouders kunnen met dit mondmasker laten zien dat ze deel uitmaken van den
XIIde!
Laat de bestellingen dus maar komen.
Een stevige linker
Het Oudercomité

Nog vragen? Bel gerust naar voorzitter Luc Lesire: 0477 21 21 57

Op een late winternacht heb ik
twee elfjes horen fluisteren dat
de kapoenen op 5 december van
14u-17uur een megawinterbosspel spelen! Ze zeiden
ook iets over een oude man met
een witte baard…

Kom je legervaardigheden
aanscherpen op deze
speciale afsluiter van het
scoutsjaar 2020 op 12
december van 14-17uur!

Dag kapoentjes, het is alweer tijd voor de laatste maand van het jaar, december! De maand
van sinterklaas en kerstmis dus ook veel pakjes en lekker eten. Natuurlijk moet er in
december ook een groot sinterklaasfeest zijn, jullie vinden hieronder alvast de uitnodiging.
Beste kapoenen,
De kapoenen leiding nodigt jullie graag uit op zaterdag 5
december voor het grote sinterklaasfeest aan de lokalen in
hollandsveld. Jullie mogen allemaal verkleed komen als zwarte
piet of in sint thema, dit zou de sint heel leuk vinden. Wie wil
kan ook een mooie tekening maken of iets lekkers meepakken
voor de sint. We verwachten jullie om 14 uur en we zullen
eindigen om 17uur. We gaan alvast allemaal een
sinterklaasliedje leren dat we samen in koor kunnen zingen
voor de sint!

In december hoort er natuurlijk ook een groot kerstfeest te zijn, daarom zijn jullie allemaal
uitgenodigd op het kerstspel van leider Nicolas.

Dag lieve vrienden,
Dit jaar geef ik mijn kerstspel speciaal voor jullie! We spreken daarom af
op 12 december van 14 tot 17 uur aan de lokalen van hollandsveld. We
da een super bom spel spelen helemaal in thema van kerst, kijk thuis
alvast eens in jullie kookboeken want ik hou van lekker kreeft met een
glaasje kidibul! Ik zet dan tijdens het eten ook graag een echte feesthoed
op en kijk graag naar de kerstboom, misschien kunnen jullie mij wel
helpen met echte kreeft te maken of we kunnen misschien een echte
kerstboom maken samen. Komen jullie helpen? Tot dan, veel groetjes
Nicolas
Dit was helaas al weer de laatste activiteit voor dit jaar, we starten volgend jaar in januari
opnieuw, we zien jullie graag dan allemaal terug voor nieuwe vette activiteiten. We wensen
jullie allemaal fijne feestdagen en een prettig eindejaar!
Ne stevige linker,
Jarne Bamps
Bezielde Beermarter
0495740322

Nicolas Lesire
Bestendige Kauw
0474582782

Tijs Bielen
Grizzlybeer
0495926605

Hallo welpen! Ik ben de Sint (niet
Leander hoor) en kom jullie allemaal
pakjes brengen! Er is wel 1 probleem!
Mijn boot is kapot en ik moet dit jaar
met de FlixBus komen.
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Piet Stef
Ingetogen Spitsvogel

Piet Dennis
Dartele Salangaan

Piet Leander
Serene Aboe

Y O W W W H O OW W W W E L P E N ! ! ! !
D E C E MB E R I S A L W E E R D A A R E N M I S S C H I EN W E T E N J U L I E H E T
M A A R D E C E MB E R IS D E M A A ND V A N H E T G E V E N . D A A R O M
G E VE N W I J J U L L I E D I T BO E KJ E M A T L E U K E S T R I P S!
Alleen de welpen nog
van 14u-17u aan de
lokalen!

Zo alle kinderen
bezocht, tijd voor
te ontspannen.

12 december van 14u tot 17u aan de lokalen
voor de laatste activiteit van het jaar!

Fijne
feesten!

+32 497 54 13 00

En een gelukkig
nieuw jaar!!

+32 499 41 00 14

+32 472 67 70 94

Hopelijk is iedereen
flink geweest!

ROODPETJE EN DE BOZE WOLF
Er was eens een klein Jongverkennertje dat een rood petje had gekregen van haar oma.
Dat rode petje droeg ze elke dag. Daarom noemde men haar ook Roodpetje.
Op een dag vroeg de moeder van Roodpetje of ze wat eten en drinken naar oma wilde
brengen die in het bos woonde. Dat wilde Roodpetje wel en ze ging op weg. Moeder
waarschuwde om wel om de weg te blijven en niet dwars door het bos te gaan dwalen.
Roodpetje liep door het bos en zag mooie bloemen staan en die ging ze plukken. De boze
wolf zag haar bloemen plukken en vroeg waarom ze dat deed. Roodpetje vertelde dat dit
voor haar oma was die verderop in het bos woonde. De wolf vertelde aan Roodpetje dat
er verderop nog veel meer mooie bloemen bloeide en dat ze daar zeker even moest gaan
kijken. Dat deed Roodpetje.
De wolf kreeg zo wat meer tijd en ging naar het huis van oma. Hij deed net of hij
Roodpetje was en kwam zo binnen bij oma en at haar in een keer helemaal op. De wolf
deed de kleren van oma aan en ging in het bed liggen.
Toen Roodpetje aan de deur kwam zei de wolf met een verdraaide stem dat Roodpetje
zelf de deur moest open doen en binnen kon komen.
Roodpetje kwam dichterbij en zag de armen van oma. "Maar oma, wat heeft u een grote
armen?" De wolf antwoordde, "dat is om je beter vast te kunnen houden, liefje."
"Maar oma, wat heeft u een grote oren?" "Dat is om je beter te kunnen horen."
"Maar oma, wat heeft u een grote ogen?" "Dat is om je beter te kunnen zien."
En toen kwam de laatste vraag van Roodpetje. "Maar oma, wat heeft u een grote mond?"
De wolf kwam omhoog en zei: "Dat is om jou beter te kunnen opeten." Hij pakte
Roodpetje en at haar meteen helemaal op. Door deze twee lekkere hapjes viel de wolf op
het bed in een diepe slaap en ging liggen snurken.
Een jager die in het bos liep hoorde het gesnurk uit het huisje komen en ging even kijken
of het goed ging met oma. Hij zag de wolf en de dikke buik en begreep wat er gebeurt
moest zijn.
Hij sneed snel de buik open en haalde Roodpetje en oma uit de buik die beide nog leefde.
Om niets aan de wolf te laten merken stopte ze een aantal stenen terug in de buik en
naaide de buik weer dicht.
Toen de wolf wakker werd voelde hij zich niet lekker en ging water drinken uit de
waterput. Daarbij verloor hij door de stenen zijn evenwicht en viel hij in de put en
verdronk.
Mannen check deze maand zeker de website want we gaan nog steeds activiteiten doen
via ZOOOOOOM. OOOOOk als ge niet kunt komen naar de activiteit moet ge u nog altijd
AFMELDEN!!!

Groepsleiding
groepsleiding@sint-martinus.be

Daan Buseyne

Pientere Apella

0472/089.660

Dries Dewez

Praatlustige Panda

0496/922.902

Jarne Bamps

Bezielde Beermarter

0495/740.322

Financiën/Secretaris

Zeger Kenis

Luchthartige Wallabie

0497/539.400

Bewaarder

Guido Appeltans

Levendige Das

011/227.850

Voorzitter VZW

Frederic Pexters

Eloquente Zwarte Wouw

0477/774.429

Voorzitter Oudercomité

Luc Lesire

Materiaalploeg

Cedric Adler

Flamboyante Baviaan

0484/565.876

Dries Dewez

Praatlustige Panda

0496/922.902

Jasper Dessers

Snaakse Hardoen

0473/487.247

Frederik Cressato

Pittige Moeriki

0492/789.704

Zeger Kenis

Luchthartige Wallabie

0497/539.400

Wouter Cressato

Kwikstaart

0471/451.883

Lander Lamotte

Patrijs

0479/783.692

Jarne Bamps

Bezielde Beermarter

0495/740.322

Nicolas Lesire

Bestendige Kauw

0474/582.782

Thijs Bielen

Grizzlybeer

0495/926.605

Leander Lismond

Serene Aboe

0475/658.046

Dennis Hermans

Dartele Salangaan

0498/462.004

Stef Vanhamel

Spitsvogel

0495/715.606

Naud Bielen

Hulpvaardige Arend

0497/541.300

Robin Vincken

Voorzichtige Vink

0499/410.014

Emile Carmans

Kariboe

0472/677.094

Wouter Blockken

Zorgeloze Cholo

0471/128.727

Jules Guffens

Amicale Herder

0471/534.144

Giel Swennen

Kordate Steenbok

0474/106.058

Giel Lamotte

Bultrug

0470/579.797

Gijs Claes

Nuchtere Sneeuwstormvogel

0479/171.288

Bram Vanwijck

Bescheiden Slechtvalk

0478/054.653

Dieter Schreurs

Gemoedelijke Lama

0491/231.850

Sam Lambrechts

Standvastige Rob

0486/549.595

Thomas Schols

Onbezwaard Damhert

0470/509.224

Michiel Stinissen

Beweeglijk Smelleken

0471/622.414

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

