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Beste Leden, ouders en sympathisanten van Scouts Sint-Martinus den XIIde,
De maand september is ondertussen al achter de rug en we kunnen weer terugblikken op een
geslaagde start van het nieuwe scoutsjaar. Tijdens de openingsactiviteit aan de kinderboerderij
verwelkomden wij veel nieuwe gezichten. Alle nieuwe leden waagden zich zonder aarzelen aan
onze katrol over de vijver. Meteen maakten nieuwe leden ook kennis met de waarden waar voor
onze groep staat: Dapperheid, discipline en levenslange vriendschap stonden centraal tijdens
onze openingsactiviteit.
Na de opening vond ook dit jaar voor de zesde keer Hasselt Kermisbar plaats. Ieder jaar blijft
dit evenement groeien, we telden dit jaar rond de 1500 deelnemers. Ik wil dan ook iedereen van
harte bedanken om er samen met ons een gezellige avond van te maken.
De maand oktober belooft een boeiende, drukke maand te worden. Sommige takken zullen al
een weekend gepland hebben, dit is de ideale gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en
grenzen te verleggen.
Op zondag 8 oktober zal Dwars Door Hasselt doorgaan. Zoals elk jaar zullen de verkenners, jin
en leiding hier weer de handen uit de mouwen steken om de groepskas te spijzen.
Zaterdag 21 oktober zal helaas geen enkele tak een activiteit hebben. Alle leiding is dan op
weekend om voorbereidingen te treffen voor het komende scoutsjaar.
Op 18 november zal opnieuw onze jaarlijkse mosselavond georganiseerd worden door het
oudercomité. Graag nodig ik iedereen uit op deze gezellige avond. Tijdens deze avond zullen
er ook truien, dassen en geschiedenisboekjes verkocht worden. Meer informatie vinden jullie
verder in dit boekje.
Ten slotte wil ik er iedereen nog eens aan helpen denken om zo snel mogelijk in te schrijven
via onze website. Gelieve dit voor 7 oktober te doen zodat wij onze leden tijdig kunnen
inschrijven bij Scouts & Gidsen Vlaanderen, pas dan is men immers verzekerd. Ook dienen de
nieuwe leden en de leden die van tak veranderen een individuele medische steekkaart ingevuld
aan hun leiding te bezorgen. Deze steekkaart is te vinden op onze website www.sint-martinus.be
onder de rubriek documentatie.
Voor vragen of opmerkingen ben ik altijd bereikbaar via groepsleiding@sint-martinus.be.
Een stevige linker,
Pieterjan Schols
Toegewijde Mier

Alle inschrijvingen zullen vanaf dit jaar via onze nieuwe website
(www.sint-martinus.be) verlopen. Ook de betaling van het
lidgeld (€45) gebeurt online.
Gelieve in te schrijven voor 7 oktober 2017! Bij vragen of
problemen mag u altijd mailen of bellen naar
groepsleiding@sint-martinus.be
0487/454.984 (Pieterjan Schols)

LEIDING

WELPEN

JVK

VK

JIN

Lange groene
Korte groene
Korte groene
Lange groene
Lange groene
broek
broek
broek
broek
broek
Beige hemd
Beige hemd
Beige hemd
Beige hemd
JIN-uniform
Trui St.-Martinus Trui St.-Martinus Trui St.-Martinus Trui St.-Martinus Trui St.-Martinus
Das St-Martinus
Das St-Martinus Das St-Martinus
Das St-Martinus
Das St-Martinus
+ Dasknoop
+ Dasknoop
+ Dasknoop
+ Dasknoop
+ Dasknoop
Lederen Riem
Lederen Riem
Lederen Riem
Lederen Riem
Lederen Riem

WELPEN


Groepslintje St-Martinus

Takkenteken

Jaarkenteken

Lintje België/Europa

Int. Kenteken 4cm (Paarse

JVK-VK-JIN-LEIDING

Lelie)


Belofteteken

Limburgse Leeuw

Gidsstrepen – PL-strepen

Nesthoekje – Patrouillelintje

Kenteken 75-jaar

Het uniform kan men kopen in:
Open op: Woensdag tem vrijdag
(14u-18u)
Hopper Winkel Hasselt
Zaterdag
(10u-12u30 en 13u30-18u)
Vredestraat 6
3500 Hasselt

011/22 42 42
Behalve de das, groepslintje en scoutstrui: vraag deze aan uw leiding. Onze volgende uniform verkoop zal
doorgaan tijdens mosselavond op 18 november.

Beste scoutsvrienden,

Traditiegetrouw organiseert het oudercomité de jaarlijkse mosselavond ten voordele
van onze jongens.
Wanneer en waar ? Op 18-11-2017 in het Ontmoetingscentrum Katarina
(St Katarinawijk aan de kerk)

Er is keuze uit VIER menu’s :
friet-mosselen aan 17 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 11-11-2017 via storting op
het nummer: IBAN : BE79 1430 9694 4733

Vergeet als mededeling de TAK van je zoon niet te vermelden.
Voorbeeld van inschrijving :
JANSEN Wim, WK, 1 X FM + 1X FKSVIS + 1X FH = 37 Euro.

Scoutsgroeten,
Het oudercomité

Joedelidoe kapoenen!!!!
Jammer genoeg zit de eerste super leuke, coole, vette, fijne
scoutsmaand er op (oooohhh). Mmmmaaaaaaaaaarrrrrr, niet getreurd
want de volgende super leuke, coole, vette, fijne scoutsmaand komt
eraan (jeeeeeeyyyyy).
De eerste geweldige activiteit van oktober zal niet aan onze
vertrouwde lokalen plaats vinden. Waar dan wel? Wie weet,
misschien geeft onderstaande rebus wat meer info.

+

+

Ja juist geraden! Het is inderdaad aan de Holsteenbron in
Zonhoven. We verwachten jullie daar allemaal 7 oktober van 14u
tot 17u.
Joepiedepoepie,
ons eerste

We hebben nog een tweede verassing deze
maand (wat leggen we jullie toch in de
watjes). We hebben namelijk ons eerste
scoutsweekend van het jaar. We
verwachten jullie zaterdag 14 oktober om
10:30 uur aan de lokalen van Kiewit. Hier
zullen we 1 nachtje blijven slapen en dan
mogen jullie ouders jullie komen halen op

weekend!!!

zondag 15 oktober om 11:00 uur. Voor meer info kan je best naar
de site gaan, daar vind je de weekend-brief terug. Tot dan!!!
Zorg er ook voor dat je zeker bent ingeschreven bij onze scouts en
dat je je medische fiche aan de leiding hebt afgegeven!

Jammer genoeg hebben we geen activiteit
op 21 oktober. Jullie leiding gaat dan
namelijk zelf op weekend. We zullen jullie
missen die dag.

Om de maand oktober toch nog goed af
te sluiten, spelen we een extra leuk spel
op 28 oktober. Zet jullie detectivebril al
maar op want we spelen het grote
Cluedo-spel aan de lokalen van 14u tot
17u.
Voor de activiteit van zaterdag 4 november mogen
jullie de detectivebril afzetten, en jullie professorenbril
opzetten. Want we spelen Het-gekke-wetenschappersspel aan de lokalen van 14u tot 17u.

Stevige linker, jullie leiders
Gijs Claes
0479171288
Nuchtere
Sneeuwstormvogel

Dries Dewez
0496922902
Praatlustige
Panda

Daan Buseyne
0472089660
Apella

Kobe Deckers
0472490702
Kaketoe

Beste kapoentjes,
met Halloween in aantocht zal ik jullie een verhaal vertellen.

Zoals de meeste 2de jaars dit groot kamp al hebben gemerkt worden de kapoentjes van
Hollandsveld soms bezocht door een bizar wezen.
Echter niemand weet hoe het dier er precies uitziet. Er wordt wel verteld dat dit wezen een ongeloooofelijk stank bevat. Het beest
wordt dan ook de PROTWOLF genoemd.
Het beest slaagt er ieder jaar in om één kapoen mee te nemen als voer voor zijn protwelpjes! Na de mislukte poging in het bos op
onze dappere kapoen Daan Vanneste zal de protwolf zijn slag dit jaar opnieuw slaan.
Leider Wout en ik hebben gemerkt dat het de laatste tijd niet erg fris ruikt aan en rond onze lokalen. Wij weten nu niet of dit
effectief de protwolf is die zijn plannen is aan het smeden of gewoon omdat leider Thomas zich soms vergeet te wassen.
Wij nemen het zekere voor het onzekere en gaan deze maand de protwolf eens en voor altijd verslaan! Dat kunnen we alleen met
jullie hulp kapoentjes!!
Voor we de protwolf gaan trotseren moeten wij jullie eerst opleiden tot echte dappere soldaatjes. We spreken daarom 7 oktober op
een veilige plaats af, namelijk de parking van de kinderboerderij te Kiewit. Van 14u-17u gaan we jullie met behulp van een paracommanda parcour echte mannen maken!
Van 14-15 okt is het eindelijk weer zover. KAPOENENWEEKEND! Vele van jullie hebben hier al laaang naar uitgekeken. Wij als
leiding gaan er dan ook voor zorgen dat het een onvergetelijke 2 dagen wordt. Duidelijke info volgt nog!
Helaas is het op 21 oktober geen activiteit. Ik raad aan om dat weekend misschien al wat plannen te maken hoe we die duivel van
een protwolf uit onze bossen gaan krijgen!!
Op 28 oktober spreken we in de avond aan onze lokalen van 19u-21u af. Dan spelen we HET GROTE
PROTWOLFMOETVOOREEUWIGVERDWIJNEN-SPEL. Aangezien het dan bijna Halloween is en omdat we de protwolf veel
schrik moeten aanjagen, wil ik jullie allemaal zo griezelig mogelijk verkleed zien die dag!

Stevige linker en wees op jullie hoede,

Onbezwaard Damhert
Thomas Schols

Olijke Sijs
Bert Gommers

Vreedzame Arkal
Wout Lamotte

Yuuuuuuw welpen, er is iets heel vreemd gebeurt op het begin van de maand oktober. Wij hebben
namelijk een heel speciale brief in de brievenbus gekregen van een anoniem persoon die jullie
welpjes wel heel graag ziet zitten. Dat jullie de stoerste knapen van heel België zijn wisten we wel
maar van zo een brief kunnen wij als leiding alleen maar dromen. De brief luidt als volgt:

Liefste welpen,
Ik heb gehoord dat jullie zeer stoere knapen zijn en ik zou jullie daarom eens willen zien in de
maand oktober. Ik had gehoopt op zaterdag 7 oktober maar jullie kunnen dan niet want jullie
leiding heeft dan een heel fijn spel gemaakt van 2-5 aan jullie lokalen
. Ik heb al veel
tijd vrij gemaakt voor jullie maar jullie hebben het zo druk. Op 10 oktober kunnen jullie ook
niet want dan spreken julle allemaal af aan het heksenbergbos van 2-5 waar jullie een heel
cool spel gaan spelen. Even dacht ik dat ik geluk had want jullie hebben oop 21 oktober geen
activiteit want jullie leiders zijn zelf op weekend, maar dat is juist de enige dag dat ikzelf niet
kan.
Het is net alsof het lot niet wil dat ik jullie zie. ik heb al zoveel moeite gedaan
maar het lijkt gewoon allemaal niet lukkenIk dacht dat mijn laatste kans was op 28
september maar dan moeten jullie aan jullie conditie werken bij een echte sportactiviteit van 2-5
aan jullie lokalen
. Ik geef zeker niet op want jullie zijn gewoon veel te cool en stoer.
Het zal dan jammer genoeg niet meer gaan voor deze maand maar misschien voor volgende
maan je weet nooit.
Met veel liefde xxxxx,
Jullie aanbidder

Voila mannen dat is al niet niks he. Zo een brief krijgt men niet elke dag binnen. Maar om aan alle
activiteiten mee te doen zoals in jullie brief staat moeten jullie wel allemaal zijn ingeschreven en zo
snel mogelijk jullie uniform en medische fiche inorde maken en misschien komen jullie dan ooit te
weten wie jullie aanbidder is. Wij hopen allesinds voor jullie van wel.

Een stevige linker,

Sam

wouter

jules

dieter

Dag stoere welpen van Hollandsveld!
Er is alweer een nieuwe maand aangebroken, en dat
betekent een heleboel leuke, avontuurlijke en vette
activiteiten bij de scouts! Het schooljaar is vanaf nu echt
weer begonnen, en daarom willen we jullie ook wat
dingen bijleren.
Wist je dat...
Leider Cedric oorspronkelijk van Duitsland komt
Het de 7e Oktober verassingspel is van 14-17h
aan de lokalen
De verste afstand op een skateboard, door een
geit gereden, 36 meter is?

 14 Oktober het vetste spel ooit is van 14-17h
aan de lokalen
 De 21ste Oktober de leerrijkste dag uit je hele
scouts carrière zal zijn want dan doen wij technieken
vergadering van 14-17h aan onze lokalen 

 Welpen per dag gemiddeld 381 keer lachen en
leiders maar 27 keer?
 Wij 28 Oktober de meeste wafels ooit gaan
verkopen van 13-17h aan de bibliotheek in Hasselt.
 Giel de leukste leider is?

Een welp steeds in perfect uniform naar de scouts
komt
Een welp (tijdig!) afbelt/afmailt/afsmst als hij niet
kan 
komen?
 als je een goudvis in een donkere kamer opsluit,
hij wit wordt?
 de oudste boom ter wereld meer dan 4700 jaar
oud is?
 een worm maar liefst 10 harten heeft?
 een kakkerlak 9 dagen in leven kan blijven
zonder zijn hoofd?
Een zeester geen hersenen heeft?

Alleen vrouwelijke muggen steken?

Ne stevige Linker,

Giel

Cedric

Bob

Bram

Dag jongverkenners, klaar voor een spetterende maand vol ongelooflijke acties en coole activiteiten?? Wij kijken
er alvast naar uit, probeer steeds af te melden indien je niet kan komen en in perfect uniform aanwezig te zijn!

1,99 €

7 Oktober: Playstation Battle van 1u tot 5u aan de
kanaalkom op GROOT scherm!
Zelf spel meenemen om
elkaar uit te dagen!

14 Oktober: techniekenvergadering van 2u tot 5u aan
de kanaalkom, vergeet je
zakmes niet mee te nemen.

1,03€

KONSOLES

21 Oktober: Jammer
genoeg geen activiteit
want de leiding is op
playstationweekend L

28 Oktober: Kookactiviteit van
2u tot 6u aan de kanaalkom,
avondeten is inbegrepen.
Neem 1 recept mee als idee
om te bereiden!

Een stevige linker,
Cas Bartholomevis
Joviale spreeuw

Thomas Swennen
Jasper Dessers
Zeger kenis
Frederik Cressato
Trotse Mustang Snaakse Hardoen luchthartige wallabie Pittige Moeriki

Yooooowww verkenners, zie hier het programmaboekje van de maand oktober niet waar. Ah niet waar?
RODE LOPER

Zondag 8 oktober is het Dwars door Hasselt en
spreken we om 10u af aan de kanaalkom.
Links ziet u alvast één van dè topfavoriten!

KOOP WAFELS
NUUUU

Zaterdag 14 oktober: 13u – 17u wafelverkoop
Locatie:
50.94187, 5.33406

N 50 56.512, E 5
20.044

N 50 56 30.7, E 5
20 2.6

151265, 328018

hoogte: 30.1 meter

Zaterdag 21 oktober is het helaas geen activteit dus doe maar wat ons Wendy zegt!

Vrijdag 27/10 tot zondag 29/10
is het weekend. Alle informatie
vinden jullie in de brief!

Stevige linker,

Michiel Stinissen

Daan Dessers

Umar Dzeitov

Mathias Vandikkelen

Beweeglijk Smelleken

Onbezweken Phoca

Theatrale Wolf

Fervente Kaketoe

METALCOLOR

Groepsleiding

groepsleiding@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

Pieterjan Schols
Arne Hermans
Sam Lambrechts
Thomas Swennen
Guido Appeltans
Luc Lesire
Tim Dessers
Jef Breemans
Gert Poludniak
Gijs Claes
Daan Buseyne
Kobe Deckers
Dries Dewez
Wout Lamotte
Bert Gommers
Thomas Schols
Sam Lambrechts
Wouter Blockken
Jules Guffens
Dieter Schreurs
Bob Lambrechts
Cedric Adler
Giel Swennen
Bram Vanwijck
Cas Bartholomevis
Frederik Cressato
Jasper Dessers
Zeger Kenis
Thomas Swennen
Mathias Vandikkelen
Daan Dessers
Umar Dzeitov
Michiel Stinissen
Arne Hermans
Pieterjan Schols
Tom Verbeek

Toegewijde Mier
Doordrijvende Seriema
Standvastige Rob
Trotse Mustang
Levendige Das
Rechtschapen Spitssnuitdolfijn
Vermakelijk Winterkoninkje
Coulante Klipdas
Sneeuwstormvogel
Apella
Kaketoe
Praatlustige Panda
Vreedzame Arkal
Olijke Sijs
Onbezwaard Damhert
Standvastige Rob
Zorgeloze Cholo
Herder
Lama
Guitige Bergduivel
Flamboyante Baviaan
Steenbok
Bescheiden Slechtvalk
Joviale Spreeuw
Pittige Moeriki
Snaakse Hardoen
Luchthartige Wallabie
Trotse Mustang
Fervente Kaketoe
Onbezweken Phoca
Theatrale Wolf
Beweeglijk Smelleken
Doordrijvende Seriema
Toegewijde Mier
Goedgemutste Cavia

0487/454.984
0495/380.642
0486/549.595
0499/283.020
011/227.850
0477/212.157
0472/446.145
0474/243.149
0485/611.391
0479/171.288
0472/089.660
0472/490.702
0496/922.902
0476/441.207
0488/108.227
0470/509.224
0486/549.595
0471/128.727
0471/534.144
0491/231.850
0486/827.892
0484/565.876
0474/106.058
0478/054.653
0474/097.707
0492/789.704
0473/487.247
0497/539.400
0499/283.020
0472/999.556
0477/042.166
0495/831.559
0471/622.414
0495/380.642
0487/454.984
0473/114.617

