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

De winter loopt bijna ten einde en de lente komt eraan. Hoog tijd om (terug) te genieten van de
natuur! Het is dan ook ideaal dat onze paaskampen dichterbij komen. Om met zekerheid te kunnen
zeggen hoe deze precies door zullen gaan is het jammer genoeg nog te vroeg. Maar niet getreurd, ze
zullen doorgaan binnen de huidige maatregelen. Wij zijn alvast verschillende scenario’s aan het
uitwerken, wachtend op een beslissing van de overheid. We houden jullie op de hoogte en hopen dat
de leden, na lang binnen zitten, voltallig aanwezig zullen zijn.

Op welke manier het ook zal doorgaan, we proberen het rond dezelfde datums te houden: 3 tot 7
april voor zowel het paaswelpenweekend en de paasdropping. 24 april staat onze groepsdropping
geplant. Ook hier zijn we aan het bekijken wat haalbare, veilige alternatieven zijn en ook hier houden
we jullie op de hoogte.

Ten slotte zou ik er willen op aandringen bij alle ouders om af te melden als uw zoon eens niet kan
komen naar de activiteit. Zeker met de huidige bubbel van tien regel betekend een afmelding van u
zoon dat een ander kind wel kan komen.

Voor vragen of opmerkingen sta ik steeds paraat, aarzel dus niet om mij te contacteren

Een Stevige Linker,
Daan Buseyne
Pientere Apella

KHV
Carnaval instroom
Op zaterdag 13/ 03/2020 aan de
scouts lokalen van Hollandsveld is er
onrust. Omdat de kapoenen massaal
gaan samenkomen om carnaval te
vieren. Daarom doen zij ook zeker hun
beste carnavalskleren aan!! Om er een
super dag van te maken met muziek en
wie weet ook wel snoep

Torpedoveld wordt geploegd

Boer Jarne heeft samen met zijn
kompanen boer Francis en Jaak samen
een heel voedbalveld geploegd. Om al
hun harde werken te vieren gaan ze een
bosspel spelen op zaterdag 6 maart van
2 tot 5 aan de lokalen van
Hollandsveld. Ook hebben ze al een
idee over hun verdere boerderijplannen
hier is al een foto ter illustratie.

De hevige spanning
Er leven hevige
spanning tussen de
kapoenen van
Hollandsveld . Zelf zo
erg dat het kan leiden
tot oorlog. Daarom
gaan de kapoenen op
zaterdag 20 maart
aan de lokalen van 2
tot 5 het grote
strategospel spelen.
Kapoen Ralph is
allesinds al klaar voor
oorlog.

De periode van rust
Om even af te koelen van al deze gebeurtenissen bij
de Kapoenen van hollandsveld spelen zij op 27 maart
een rustig spel aan de lokalen.
Ne stevige linker,
Jarne Bamps

Nicolas Lesire

Tijs Bielen

Bezielde Beermarter

Bestendige Kauw

Grizzlybeer

0495740322

0474582782

0495926605

Beste Welpen
Om de westerse spionnen (en
kapoenen) uit onze
activiteiten te houden zijn
de activiteiten van deze
maand versleuteld! Tip:
ROT13
Veel suc6, kameraad!
Qr rrefgr npgvivgrvg vf mrf
znneg ina gjrr gbg ivws nna
baf ybxnny. Jr tnna qna bamr
Ynqn'f ercnerera.
Qnnean tnna jr qregvra znneg
rra xreapragenyr obhjra va
urg obf npugre baf ybxnny.
Qvg arrzg qevr hhe va
orfynt, ina gjrr gbg ivws.
Qr jrrx qnnebc vf urg 20
znneg. Jr qbra qna rra
jrrxraq mbaqre bireanpugvat.
Jr uroora qna ina 10h-17h
npgvivgrvg nna baf ybxnny bc
mngreqnt RA mbaqnt. Zrre
vasb ibytg.

Gbg fybg vf urg mriraragjvagvt znneg nyjrre qr
ynngfgr npgvivgrvg ina qr znnaq. Qna vf urg
gvwq bz bamr nqzvavfgengvr gr qbra. Xbz bz gjrr
hhe anne urg ybxnny bz fnzra qr obrxubhqvat gr
iremvaara gbg ivws hhe.
Vergeet ook zeker niet te reservern op de
Doodle:
https://doodle.com/poll/6btigskau4wb32ex?utm_so
urce=poll&utm_medium=link
Een stevige linker,
De leiding
Leander Lismond
Stef Vanhamel
Dennis Hermans

Deze jonge man word gezocht voor het ontvreeldebij een
totaal van 430Pokémons op pokemon GO.
Hij werd als laatste gezien aan de lokaalen van
hollandsveld. Daarom gaan wij op 06/03 en op 13/03 een
massale speurtocht houden aan de lokalen van
hollandsveld van 14u tot 17u.

lk leider Emile zal het onderzoek naar de gestolen
Pokémons leiden. Het hoofdkwartier van het onze
taskforce zal zijn aan de lokalen van hollandsveld. Op
20/03 en 27/03 van 14u tot 17u gaan we samen komen
met de taskforce.

NAUD BIE LEN

NAUD BIELEN

ROBIN VINKE

Bel me: +32497541300

Bel me: +32499410014

EMILE CAREMMANS
Bel me: +32472677094

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

Beste Jinners
Via onderstaand filmpje komen jullie te weten wat de activiteiten van deze maand zullen zijn.

https://youtu.be/PAf4Bu9oRz4

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

