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Beste leden, ouders en sympathisanten van den XIIde,
Na een drukke maand oktober zijn we ondertussen weer beland in november. De voorbije
weken heeft de leiding zich, naast de wekelijkse activiteiten enorm hard ingezet om een
aardig centje bij te verdienen voor de groep. Zo deelden we De Hasselaar en het In & Uit
magazine uit in tal van brievenbussen in Hasselt en daarnaast helpen we dit weekend de
organisatie van Dwars door Hasselt met de opbouw, afbraak en bevoorrading van de lopers.
De meeste takken gingen ook op weekend en dit was voor velen onder ons een eerste
kennismaking met wat scout zijn écht inhoudt. Al degenen die tijdens de maand oktober nog
niet op weekend geweest zijn, zullen dit in de maand november meemaken. We plannen
deze weekends in het begin van het scoutsjaar zodat de leden elkaar beter leren kennen en
een hechte groep vormen. Ook de leiding zelf ging op weekend om het resterende
scoutsjaar grondig voor te bereiden. Met de gemotiveerde leidersploeg die we op dit
moment hebben, kan ons jaar alleen nog maar beter worden.
De eerst volgende activiteit waar we weer met heel de groep samenkomen, is onze jaarlijkse
mosselavond. Deze gaat door op zaterdag 17 november in het ontmoetingscentrum SintKatarina. De kapoenen en welpen worden samen met hun familie verwacht om 17h. De
jongverkenners en verkenners worden om 19h verwacht. Inschrijven is nog steeds mogelijk
en meer informatie hieromtrent vindt u verderop in dit boekje. Gelieve wel de uiterste
datum van inschrijven te respecteren zodat ons oudercomité de nodige voorbereidingen kan
treffen. De mosselavond is ook de ideale gelegenheid om de nog ontbrekende stukken van
het uniform aan te kopen. Zo zijn er truien, dassen, polo’s, dasknopen en groepslintjes te
koop. Een scout herken je aan zijn uniform! Bovendien wordt er die avond meer info
gegeven omtrent de winterkampen en het paaswelpenweekend.
Zo dat was het weer voor deze maand, aarzel niet om mij te contacteren moesten er vragen
zijn.
Een stevige linker,
Sam Lambrechts
Standvastige Rob

Beste scoutsvrienden,

Traditiegetrouw organiseert het oudercomité de jaarlijkse mosselavond ten voordele
van onze jongens.
Wanneer en waar ? Op 17-11-2018 in het Ontmoetingscentrum
Katarina (St Katarinawijk aan de kerk)

Er is keuze uit VIER menu’s :
friet-mosselen aan 18 Euro
friet-koude schotel VIS aan 14 Euro
friet-koude schotel VLEES aan 14
Euro friet-hamburger aan 8 Euro

Wij verwachten :

- afkorting FM
- afkorting FKSVIS
- afkorting FKSVLEES
- afkorting FH

de kapoenen en de welpen om 17.00 uur.
de overige scouts om 19.00 uur.

Gelieve in te schrijven voor 11-11-2018 via storting
op het nummer: IBAN : BE79 1430 9694 4733

Vergeet als mededeling de TAK van je zoon niet te vermelden.
Voorbeeld van inschrijving :
BOMANS Jonas, WK, 1 X FM + 1X FKSVIS + 1X FH = 40 Euro.
Scoutsgroeten,
Het oudercomité

Yuwwwwwww kapoenen!!!!! Deze maand gaat weer een zeer toffe knetter gekke
leuke maand worden! De Smurfen doen deze maand mee met ons.

Onze eerste activiteit van de maand gaat aan
onze lokalen zijn van 14u-17u. De Surfen willen
ons verrassen met een heel tof spel!

De 10de november gaan we Gargamel eens
een lesje leren aan de lokalen van 14u-17u.
We gaan er voor zorgen dat hij onze
Smurfen nooit meer zal lastig vallen!

Nu Gargamel verslaan is hebben de Smurfen mega
veel honger gekregen! Daarom gaan we ze
uitnodigen op onze mossel avond 17 November.
We gaan wel eerst een super cool stadsspel spelen,
we starten om 14u aan de Bib en eindigen om 17u
aan het ontmoetingscentrum Sint-Katarina,
Nicolaas Cleynaertslaan 1.

De inschrijvingen en meer uitleg over de mosselavond
kan u elders in het boekje vinden.

Nu we al die toffe dingen hebben gedaan is het tijd om afscheid te
nemen aan onze lieven Smurfen. Ja we weten we gaan erg missen
maar aan alle leuken dingen komt eind. We spreken af aan de
lokalen van 14u-17u om onze Smurfen gedag te zeggen!

Zo en dat was al weer November seg! Die kleine Smurfen doen de tijd wel echt
vliegen. Maar December staat al weer voor de deur en dat beloofd ook weer
een super leuke maand te worden!
Bob
Guitige bergduivel

Wout
Vreedzame arkal

Bert
Olijke sijs

Dennis
Salangaan.

Robin
Vink

Jarne
Beermarter

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)

Yooooooooo Welpen Hollandsveld!
‘Tis al november de dagen worden korter en het wordt ook al wat kouder
maar dat houdt ons natuurlijk niet tegen om er deze maand weer volledig in te
vliegen! Want ook in november hebben we een heleboel toffe dingen gepland.
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Kunnen jullie de
woordzoeker oplossen
en achterhalen wat en
waar de activiteiten
deze maand zijn?

2;4
1

5

7

6

3

Horizontaal (wat):
1. Op 3/11 zullen de Welpen een spel spelen dat nog beter dan geweldig is
(tip: het zijn 2 woorden).
3. Op 10/11 zullen we na een woeste strijd der kennis zullen we eindelijk
weten wie de slimste der Welpen Hollandsveld is.
5. Op 17/11 zullen de Welpen van Hollandsveld Hasselt veroveren.
7. Van 23 – 25 november worden de Welpen van Hollandsveld achtergelaten
bij de leiding.
Verticaal (waar):
2. Van 2 – 5 zullen de welpen zich in de buurt van hollandsveld bevinden.
4. Van 18 – 20 zullen de welpen uitvechten wie de slimste onder hun is, in de
buurt van hollandsveld.
6. Van 2 – 5 zullen de welpen de stad Hasselt veroveren en deze verovering
zal beginnen vanuit Hasselt haar centrum der kennis.
8. De info over het weekend zal u kunnen terug vinden in de … die volgt.

Antw. Waar:
03/11 -> 2-5 aan de lokalen
10/11 -> 18-20 aan de lokalen
17/11 -> 2-5 aan de bib van hasselt
23/11 – 25/11 -> Wij gaan op weekend!! (Brief is
verstuurd via e-mail )

Stevige linker,
De leiding van Welpen Hollandsveld.

Giel

Bram

Nicolas

Achilles

Stef

YOOOOO Welpen,
Voor deze maand hebben we een heeeeel moeilijke tekst binnengekregen. Wij denken dat hier de
activiteiten van volgende maand instaan. Helpen jullie ons met deze tekst te ontcijferen?
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Oplossing: 2-4 november weekend info in brief, 10 november 2-5 aan de lokalen,17 november 2-5 aan
de bib met daarna mosselavond info volgt, 24 november verassingspel van 2-5 aan de bib

Ik hoop dat jullie dit kunnen ontcijferen beste welpjes! Dan zien we jullie allemaal elke week op de
activiteit met een perfect uniform. Indien jullie niet kunnen komen, gelieve dan af te melden en dan
zijn we er zeker van dat het weer een super fijne maand gaat worden.
Een stevige linker,
Jules Guffens

Dieter Schreurs

Dries Dewez

Naud Bielen

Amicale Herder

Gemoedelijke Lama

Praatlustige Panda

Arend

3/11: 19-21 aan de lokalen
10/11: geen activiteit
17/11: mosselspel 16 aan de bib en om 19 aan het ontmoetingscentrum in de Katarinawijk
24/11: 2-5 mafiaspel aan de lokalen

3/11: 19-21 aan de lokalen
10/11: geen activiteit
17/11: mosselspel 16 aan de bib en om 19 aan het ontmoetingscentrum in de Katarinawijk
24/11: 2-5 mafiaspel aan de lokalen

Beste verkenners. We zijn het beu. Grondig beu. Zo kan het niet meer verder. Er moet
dringend iets veranderen en we hebben zo het gevoel dat jullie maar al te goed weten wat
er aan de hand is, zonder ook maar een greintje moeite te doen om er iets aan te
veranderen.
Jasper, Cas, Cedric en ik ergeren ons paarsblauw aan jullie taalgebruik (Zeger is slechts tot
leesniveau 6 geraakt dus die vindt het allemaal wel goed zo, maar dat geheel terzijde).
Hebben jullie überhaupt wel door wat er allemaal door jullie uitgekraamd wordt op een
modale zaterdagnamiddag? Weten jullie überhaupt wat überhaupt betekent? Wat betekent
weten? Kan er wel geluk zijn zonder ongeluk? Is er wel ooit een maanlanding geweest?
En daarom beste vrienden, leid ik jullie hierna door de basisbeginselen van onze
Nederlandse taal. En als jullie goed zoeken, komen jullie terloops misschien wel te weten
wat er deze maand op het programma staat.
 Paarsblauwe ergernis nummer 1:
Dan / als
1. Gebruik dan:
• na een vergrotende trap: groter dan, meer dan, beter dan;
• na ander, andere of anders:
Vb:
-

Anders dan SMAF houdt Sint-Martinus een echte scoutsactiviteit op 3 november van
10 tot 16 aan de lokalen.
Grondboren worden soms op een andere plek opgeslagen dan u gewend bent.
Het is een andere tentpaal dan ik eerst dacht.

2. Gebruik als:
• bij vergelijkingen met (net) zo ... en even ...:
Vb:

-

Mini-Breemans is net zo graag als Guffens met de fiets aanwezig op 17 november
aan de lokalen van 16 tot 19.
Iedereen komt zoals altijd met zijn ouders, vrienden en familie naar onze
mosselavond na de activiteit!
Giel Sup Lamotte is vier keer zo verstandig als vorig jaar want hij past deze walgelijk
ontoelaatbare naam op facebook aan .

 Paarsblauwe ergernis nummer 2:
Noemen / heten
Als we iemand met een bepaalde naam aanduiden of een naam geven, noemen we hem
aldus. Het is mogelijk dat hij anders heet, dat wil zeggen een andere of langere officiële
naam heeft. Hoe we iemand noemen komt dus niet noodzakelijk overeen met hoe hij in
werkelijkheid heet. Om dit nogmaals grondig uit te leggen spreken we 24 november van 2
tot 5 aan de lokalen, wederom met de fiets! Hier nog enkele voorbeelden:
-

Hoe heet je?
Hoe zullen we hem noemen?
Het arme kind werd naar zijn vader genoemd. Het heet Hieronymus.
Ik heet Tom, maar ze noemen me Bruno en ik verwacht dat jullie allen present zijn op
1 december af van 20 tot 22 aan onze lokalen voor jullie taalevaluatie gesprek.
 Paarsblauwe ergernis nummer 3:

Ik / mij
Het is aanbevolen om na een vergrotende trap (zoals jonger, beter, groter, ons Weekend)
+ dan de vorm ik te gebruiken. U kunt die vorm vinden door mee te komen op ons Weekend
en de zin aan te vullen met een werkwoordsvorm. Bijvoorbeeld: Hij is slimmer dan ik (ben)
dus hij gaat mee op ons Weekend en niet “Hij is slimmer dan mij (is?)”.
Bij werkwoorden die een oordeel of waardering uitdrukken – zoals vinden, appreciëren,
achten en ons Weekend – zijn beide vormen mogelijk, maar dan is er een betekenisverschil.
• Je apprecieert hem meer dan ik. (= meer dan ik hem apprecieer)
• Je apprecieert hem meer dan mij want hij gaat mee op ons Weekend. (= meer dan je
mij apprecieert)
In ieder geval hopen en verwachten wij dat iedereen mee komt op, 3 keer raden, ons
Weekend! Op 9 november om 17:30 begint dit grootse avontuur aan onze lokalen. Het
weekend sluit af op zondag 11november om 13:00 aan onze lokalen! Meer info over het
weekend vinden jullie in de brief in onze facebookgroep, neem deze grondig door!
Dit is het dan voor de maand november, denk er aan mannen: altijd afbellen als ge niet kunt
komen, steeds perfect uniform!
Ne stevige linker, uw leiding!

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

