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Beste leden, ouders en sympathisanten van Scouts Sint-Martinus den XIIde

Allereerst hoop ik dat bij al de leiders de examens goed gegaan zijn. Het is niet altijd makkelijk om
scouts en school te combineren, toch zijn alle takken erin geslaagd om wekelijks activiteiten te
voorzien tijdens hun examenperiode. Dit toont nogmaals de gedrevenheid waarmee onze leiding,
zelfs ondanks corona, zich inzet.
Een nieuwe maand, nieuwe corona maatregelen. Vanaf 1 februari zullen alle takken met bubbels van
10 terug aan hun activiteiten mogen beginnen. Na lange tijd kunnen dus ook JVK, VK en JIN zich weer
gaan amuseren aan de kanaalkom. Belangrijk hierbij is dat de leden 1 hobby-bubbel per week mogen
kiezen. Vanaf 12 februari blijven de bubbels hetzelfde voor +12 ,maar -12 zal voor 2 weekenden met
25 leden mogen samenkomen. Laten we hopen dat deze maatregelen behouden worden voor de
rest van, het jaar. Als u up-to-date wil blijven met de maatregelen voor jeugdwerk. Kan u steeds op
onderstaande link klikken.
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/leiding/ondersteuning/leiding/corona/huidigemaatregelen
Vervolgens zou ik graag een korte schets willen geven van hoe komend semester er scoutsgewijs zal
uitzien.
Na 2 fantastische maanden activiteiten staan 3-6 april de paaskampen op de planning. Laten we
hopen dat de corona pandemie wat onder controle blijft en dit fantastische weekend dit jaar wel zal
kunnen doorgaan.
Nog wat verder in de toekomst, 24 april, houden we onze groepsdropping. Hierin worden ouders,
oudleiding, sympathisanten,… uitgenodigd om eens een echte scouteske dropping mee te maken.
Meer info hierover volgt in Maart.

Tenslotte nog even een nuttige tip:
Voor deelname aan weekends en kampen kunnen wij attesten afleveren waardoor jullie 100€/jaar
kunnen terug krijgen van de ziekenkas. Op onze website, onder de rubriek ‘extra, documentatie’,
vinden jullie de ziekenfondsformulieren terug.

Een Stevige linker
Pientere apella
Daan Buseyne

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 overschrijving op
door te geven met vermelding

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, voor alle takken!

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

Dag vriendjes, het is weer tijd voor een nieuwe maand, jeeeuuujh februari! We gaan weer leuke toffe
vette mega coole dingen doen deze maand dus ik ga er zeker zijn deze maand. Jullie kunnen op mijn
youtube pagina alvast een kijkje nemen en dan komen jullie erachter wat we gaan doen deze maand!
Toedellllls, groetjes… een geheime kapoen
Ps, als je het boekje gelezen hebt kan het nog vanpas kommen tijdens de activitieten.

De maand februari is weer voorbij gevlogen. Wij hebben ons alvast heel goed geamuseerd! Hopelijk
brengt maart evenveel plezier met zich mee, wij kijken er alvast naar uit! Als er vragen zijn kan u ons
steeds contacteren.

Ne stevige linker,
Jarne Bamps
Bezielde Beermarter
0495740322

Nicolas Lesire
Bestendige Kauw
0474582782

Tijs Bielen
Grizzlybeer
0495926605

Welkom in de 12de supermarkt van onze scouts, wij gaan hier voor de meest verse producten geteeld door
onze eigen boeren.
Ze dragen zorg voor de kwaliteit van onze producten, natuurlijk heeft ieder vers product zijn verval datum.
Het probleem is natuurlijk dat dit soms moeilijk te vinden is. Kunnen jullie de data vinden?
06/02/2021 14-17u

20/02/2021 14-17u

Wij zijn Dennis, Stef en Leander.
Wij zijn nog echte vlaamse boeren, die vind ge niet vaak meer tegenwoordig en het is
niet beter geworden met de corona.
We mogen nog maar 1 hobby kiezen gelukkig was de keuzen snel gemaakt omdat de
scouts geweldig leuk is en we onze producten aan hun verkopen voor hun supermarkt
voor een schappelijke prijs.
Jammer genoeg kunnen we onze vrienden niet allemaal zien omdat we maar per 10 op
de activiteit mogen zijn.
Gelukkig zorgt de leiding voor een super leuk spel waardoor het zelfs met 3 super leuk
is. We willen daarom samenkomen op 27/02/2021 van 14 tot 17u.
Het is leuk om te zien dat iedereen er altijd staat met de volle goesting.
Daarom vertellen we jullie een geheimpje, we zetten de vervaldatum er expres
onduidelijk op zodat de echte scouts mannen altijd een zoektocht hebben tijdens het
winkelen.
Als u wenst uw zoon naar de activiteit te brengen, zou u dan kunnen reserveren in deze Doodle. We vragen
vriendelijk om niet alle weken aan te duiden, om andere ouders ook een kans te geven. De reservaties zijn openbaar,
dus u kan zien welke vriendjes er wanneer gaan zijn. De dagen in de krokusvakantie kunnen we iedereen ontvangen
die wilt komen, dan volstaat het dus gewoon af te melden indien u niet kan komen.

Yuwww Welpen!!!!!!
Zoals jullie wel allemaal hebben gezien kunnen we voorlopig niet allemaal
tegelijk samenkomen voor onze leuke activiteiten. Alle info kunnen jullie
op de volgende pagina en in jullie mail vinden… MAAR, dat alles wil niet
zeggen dat we er geen supertoffe maand gaan van maken. Hier zijn alvast
een hoop interessante feitjes waar je waarschijnlijk heel veel aan zult
hebben.

Wist je dat
 Honing niet kan bederven.
 De bijbel is het meest gestolen boek der boeken.
 Muggen veroorzaken van alle dieren de
meeste doden.
 We 6 februari afspreken aan de lokalen!

Goeiemorgee
eeeee!!!

 Antarctica de droogste plek op aarde is.
 Naud elke 2de donderdag van de maand gaat
wortelen schieten in het bos.
 De zonsondergang op mars blauw is.
 Je niet kunt dromen en snurken tegelijk?
 De 13de februari de kapers terug open mogen en
we daarom een harige activiteit doen aan de lokalen!
 De aansteker voor de lucifer werd uitgevonden.
 Dat de sterkste spier in het lichaam de tong is?

 Dondald Duck strips verboden waren in Finland, omdat hij geen broek aan had.
 Een blinde geen hoogtevrees kan
hebben?
 20 februari we afspreken aan de lokalen.
 Een mens gemiddeld 6000 scheten per jaar laat?
 Een worm maar liefst 10 harten heeft?
 Emile last heeft van Anatidaephobia? Dat is de angst dat er een eend naar je
kijkt.
 We 27 februari afspreken aan de lokalen… ja dat
wist je waarschijnlijk wel.
 Het jammer is dat mensen geen slagtanden
hebben, dan kun je daar gewoon je jas aan ophangen als
je ergens bent waar geen kapstok is.. Denk daar maar
eens over na.

In de mail die jullie hebben gehad staat hoe wij de onze activiteiten gaan plannen.
Indien u zoon voor een andere hobby kiest, dit dan zo snel mogelijk te laten weten aan
ons. Ook zouden we nog graag willen melden dat de groepen op een verschillend
tijdstip starten en eindigen. Dit zal zijn van 13:45 tot 16:45 en van 14:00 tot 17:00.

+32 497 54 13 00

+32 499 41 00 14

+32 472 67 70 94

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!!!

Dag verkennertjesssss.
Eindelijk is het februari en heeft de leiding gedaan met examens. Nadat wij ons een
hele maand in leerstof verdiept hebben willen we jullie wel wat meer vertellen over wat
we allemaal hebben gestudeerd.

Trucker (Bram)
In het eerste jaar verwerf je een basis van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden:
o.a. inleiding in supply chain, bedrijfsmanagement, transport, voorraadbeheer,
handelstechnieken, vreemde talen, ...
In het tweede opleidingsjaar ga je dieper in op de vakinhoudelijke kennis en
vaardigheden: o.a. wegvervoer of magazijnbeheer. Jaja dat leest ge goed! Met deze
richting kunt ge paletten gaan verplaatsen in een magazijn. Jammer genoeg kan je
niet afstuderen als trucker. Daar gaan jullie nog wa meer pens voor moeten kweken.
Of het dan gaat lukken weten we ook niet, want zoals kapoenenmoni Jarne wel eens
zegt: Trucker wordt je niet, dat ben je! Kom dus zeker naar de online openingsdag op
6 februari van 2 tot 5 om met deze richting kennis te maken.

Belastingontwijker (Dieter)
In de volksmond noemen ze dat ook wel eens boekhouder. Je bent geboeid door
cijfers, beurs- en geldzaken en je bent iemand die graag een belangrijke schakel wil
vormen in het financieel en economisch beleid van een onderneming. Klopt dit? Dan
staat het behalen van het diploma graduaat in Accounting Administration zeker op je
“bucket list”.
Je kan na deze opleiding moeiteloos fiscale en parafiscale wetgeving toepassen om
zo de bezittingen van mensen schaamteloos teniet te doen door financieel gesjoemel
en de boekhoudkundige flow toepassen met behulp van hedendaagse tools zoals
volledig legale achterdeurtjes in de Belgische fiscale wetgeving. Belastingen? Dat
woord kent een boekhouder niet. Klinkt aantrekkelijk he? Dan heb je geluk! Op 13
februari van 2 tot 5 zal Dieter ons online uitleggen hoe hij met het pensioen van zijn
grootouders is gaan lopen. Leuk!

Boer (Gijs)
Eigenlijk doet Gijs bio-ingenieur, maar let’s face it: we weten allemaal dat Gijs later in
Wallonië gaat wonen en zijn wei gaat verhuren aan scoutsgroepen. Om jullie in 1
afbeelding deze richting te omschrijven:

Ma bon, op 20 februari zal Gijsje ons online iets meer uiteggen over het boer-genieur
leven van 2 tot 5.

Voila, hopelijk helpt dit jullie ook een beetje met het kiezen van een hogere studie na
jullie middelbaar. Aah er zijn 4 zaterdagen in februari? Kijk anders nog eens bij het
stukje van de bio-ingenieur. Blijkbaar zijn die slim, misschien vind je daar wat er de
laatste zaterdag geplant staat.

Toedels!
Gijs

Bram

Dieter

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

