Beste scouts, ouders en sympathisanten van den XIIde,

De maand september is ondertussen achter de rug en we kunnen terugblikken op een zeer
geslaagde start van het nieuwe scoutsjaar. Tijdens de eerste activiteiten kwamen veel
nieuwe kapoenen, welpen en zelfs jongverkenners eens een kijkje nemen. De opening op de
kinderboerderij was dan ook weer een groot succes. Sint-Martinus telt nu bijna 200 leden en
samen met 33 leiders is dit een heuse groep waarop ik fier ben dat ik deze mag leiden.
Ook de tweede editie van onze kermisbar was geweldig. Dit jaar was er dubbel zoveel volk
als vorig jaar en hierdoor wordt dit evenement stilaan een vaste jaarlijkse traditie. Ik wil het
jaarwerkgroepje –en vooral onze oud-leider Jasper Hulsmans- bedanken voor de zeer
geslaagde organisatie.
Het weekend na onze kermisbar was de leiding al meteen weer druk in de weer met het
rondbrengen van het krantje ‘De Nieuwe Hasselaar’ in een groot deel van Hasselt. Zo’n 120
straten werden bevoorraad. Door de grote inzet van de leiding hiervoor, en dit naast de
wekelijkse activiteiten, blijven we onze groepswerking financieren.
Ook in oktober zitten we buiten de wekelijkse activiteiten niet stil. Zo zal onze groep op 13
oktober actief zijn tijdens Dwars Door Hasselt. Onze oudere leden en leiding helpen mee
met de opbouw en het bevoorraden van de drankposten. Hierdoor pikken wij opnieuw weer
een mooi centje mee om onze groepskas te spijzen.
In de maanden oktober en november zal ook het eerste weekend van uw zoon plaatsvinden.
De datum hangt af van tak tot tak, de takleiding zal u hier nog informatie over bezorgen.
Aarzel ook niet om bij vragen de leiding van uw zoon te contacteren.
Een andere inkomst voor onze groep is de mosselavond op 23 november. Deze zal naar
jaarlijkse gewoonte doorgaan in het ontmoetingscentrum Sint-Katarina in de Katarina wijk.
Elders in dit boekje vindt u alle informatie betreffende de inschrijvingen. Ik zou willen vragen
om jullie tijdig in te schrijven zodat het oudercomité de nodige voorbereidingen kan treffen.
Ten slotte zou ik nogmaals willen vragen om zo snel mogelijk het lidgeld van uw zoon te
betalen. Dit is belangrijk omdat uw zoon pas verzekerd is als wij hem hebben kunnen
inschrijven bij Scouts en Gidsen Vlaanderen. Info over de inschrijvingen vinden jullie ook
elders in dit boekje.
Bij verdere vragen of opmerkingen kan u me steeds contacteren.
Stevige linker,

Oprechte Springbok

Beste scoutsvrienden,

Traditiegetrouw organiseert het oudercomité de jaarlijkse mosselavond ten voordele
van onze jongens.
Wanneer en waar ? Op 23-11-2013 in het Ontmoetingscentrum Katarina (St
Katarinawijk aan de kerk)

Er is keuze uit VIER menu’s :
friet-mosselen aan 17.00 Euro
friet-koude schotel VIS aan 12.00 Euro
friet-koude schotel VLEES aan 12.00 Euro
friet-hamburger aan 6 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 12-11-2013 via storting op het nummer:
IBAN : BE77 7350 3064 7742
BIC : KREDBEBB

Vergeet als mededeling de TAK van je zoon niet te vermelden.
Voorbeeld van inschrijving :
JANSEN Wim, WK, 1 X FM + 1X FKSVIS + 1X FH = 35 Euro.

Scoutsgroeten,
Het oudercomité

Te storten:
Rekeningnummer:
Vermelding:
Voorbeeld:

€40
780-5929253-44
“Lidgeld: + Naam + Voornaam + Tak”
“Lidgeld: Sanchez Francis KK”

Gelieve het lidgeld te betalen voor 14 oktober 2013! Bij vragen of
problemen mag u altijd bellen: Wout Scheepers 0479/702.097

Haidideliedo Kapoenen !!!!
Het gaat toch weer snel hé kapoenen, september ligt alweer achter ons en
hier staat het boekje van oktober alweer voor je. Voor je het weet zitten we al
op kamp van het echte scoutsleven te genieten !
Maar laten we er maar meteen invliegen op 12
oktober met een viiiii vaaaaaaaa
vvvvverrassingsspel aan onze eigen lokalen in
kiewit. We spreken af om 14 uur en jullie ouders
kunnen jullie om 17 uur komen halen wanneer
we het mysterie opgelost hebben!

19 oktober gaan we echt een super
cool bosspel spelen in ons eigen bos
aan kiewit lokaal. De leiding heeft
gisteren telefoon gekregen dat er
vreemde dingen gebeuren in ons bos!
Helpen jullie ons met het probleem uit
te zoeken ?? We zien jullie van 14-17
uur aan de lokalen.
Jammer genoeg hebben we op 26oktober
geen activiteit omdat jullie leiding zelf op
weekend is.
Maar treur niet, 2 november gaan we het
stratego spel spelen. Maak je borst maar nat
want het zal een groot gevecht worden. We
spreken af aan onze lokalen in kiewit van
14-17 uur.
Mier
Marmot
Baldadige
Caracara

Bereidwillige
Schoenbekooievaar

Yooooooooooow kapoenen!
De eerste scoutsmaand is alweer achter de rug maar de volgende staat voor de
deur. Leider Boterham gaat jullie vertellen wat er deze maand op het
programma staat. We gaan beginnen met een kleine introductie. Vanwaar
komt deze man? Wat is zijn doel? Eet hij graag
boterhammen, of zou hij graag een boterham zijn? Is hij 2
meter groot of toch niet? Jullie komen het hieronder
allemaal te weten.
Hasselt, 29 december 1994. De kleine Joël ziet het
levenslicht en slechts luttele jaren later sluit hij zich aan bij
scouts Sint-Martinus. Met een glimlach doorloopt hij
gezwind de verschillende takken tot hij zich als
eerstejaarsleider verkleedt als Kapitein Boterham voor de
openingssketch van de Opening van het scoutsjaar 2012 2013. Na Joël is op dat moment een nieuwe man ontstaan:
Boterham.
Wat zou Boterham deze maand doen?
Op 5 oktober gaat Boterham één van zijn lievelingsactiviteiten doen:
woudloperskeuken. Hij verwacht jullie allemaal om 10 uur 's ochtends aan het
lokaal te Kiewit. Alle kapoenen zorgen voor een gamel of bordje, bestek en 2.5
euro. De leiding voorziet al de rest! Om 17u is de activiteit ten einde en gaat
Boterham voldaan slapen na een super toffe dag.
Zo'n tweetal jaren geleden haalde Boterham zijn
totem: bizon. Opvallend genoeg spelen de kapoenen
op 12 oktober het Mega-Spetterende-Bizon-Spel! Om
14u gaan we er aan beginnen en om 17u weten we
wie de grote bizon overwinnaar is.

Over Boterham doen de wildste verhalen de ronde. Eén van de
meest legendarische verhalen gaat over de lengte van deze
jongeman. Is hij echt 2 meter? Het antwoord is even
ontluisterend als waar: ja. En wel om die reden gaat Boterham
deze week 2 dagen naar de scouts. Op 18 en 19 oktober vindt
namelijk het kapoenenweekend plaats. Dit gaat door van
vrijdag 18u tot zaterdag 17u. Meer info volgt nog in de vorm van een brief.
Op 26 oktober is Boterham een beetje verdrietig. Hij moet zijn teergeliefde
kapoentjes namelijk een weekje missen. Leider Boterham is met zijn
medeleiders op leidersweekend. Deze zaterdag is er dus geen activiteit.
Boterham kijkt alvast uit naar de volgende week!
Boterham is zaterdag 2 november terug volledig in de wolken want er is weer
een nieuwe activiteit! Bo'ke heeft een groots bosspel georganiseerd voor de
kapoenen van Hollandsveld. Hij is paraat van 14u en zwaait de kapoentjes om
17u uit.
Praktische informatie:
- Weekend. Begin: vrijdag 18 oktober om 18u. Einde: zaterdag 19 oktober om
17u.
- Gelieve het lidgeld zo snel mogelijk te storten. Vooraan in het boekje staat
alle noodzakelijke informatie.
- Het is belangrijk dat wij zo snel mogelijk de individuele steekkaarten van elke
kapoen hebben. Deze vind je terug op de scoutssite > 'Extra' > 'Documenten'.
- De mosselavond gaat door op 23 november.
Zo, dat was het voor deze maand, Boterham (en de andere leiders) hebben er
zin in! Als er vragen of onduidelijkheden zijn, aarzel dan niet om ons te
contacteren. Op de scoutssite staan alle gegevens van de leiding.
Stevige linker,
Boterham (Joël)

Joost

Jörne

Wouter

Dag welpen,
Eerst en vooral zouden we jullie willen vragen om je medische fiche en lidgeld in
orde te brengen. Nieuwe leden kunnen een medische fiche bij ons vragen. Willen
jullie trouwens weten wat voor super mega leuke coole en te gekke activiteiten
we deze maand gaan doen? Los dan het kruiswoordraadsel op en je komt het te
weten! De letters in de vakjes met een nummer kan je beneden invullen.

1. Waar ergens lag de schat zaterdag begraven?
2. Ork, ork, ork, soep eet je met een…
3. Hoe heet onze groepsleider met zijn voornaam?
4. Wat doe je als je dorst hebt?
5. Wat is leider Murat zijn totem?
6. Waarin slapen we normaal gezien op kamp?

3. Wat is leider Arne zijn totem?
7. Waar heeft onze legendarische opening plaatsgevonden?
8. Wat is leider Murat zijn achternaam?
9. Welke welpen zijn dé allerbeste?
10. Welk voertuig verplaatst zich over een spoor?
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Een stevige linker,
Welpen Kiewit leiding
Toon
Serene Wouw

Murat

Arne

Arno

Parmantige Pica

Seriema

Vos

Het grote moppenboek van Robby de clown
Yuuuuuuuw welpen van Hollands Veld!
Jullie zien al meteen wie ik ben hé?
Bij mijn aanwezigheid stijgt jullie
gelukstoestand met 100%,
Ik ben de beste in het vak, jullie grote held
Robby de clown!!! Yeah!
Vandaag gaan we eens bladeren door mijn
grote moppenboek dat ik al vanaf mijn
geboorte dagelijks bijhoud.
Even een mopje om het ijs te breken.
Waarom laten duikers zich achterwaarts uit de
boot vallen?
Omdat als ze zich voorwaarts lieten vallen, ze
in de boot zouden vallen!
Hahaha, goeike he.
Twee gekken wandelen samen op
het strand.
Plots zegt de ene tegen de andere:
"Lekker windje, hé."
"Ik weet het," zegt de andere, "zal ik
er nog eentje laten?"
Hahaha, dat was er weer boem-patat
op! ghihi

Trouwens beste fans, zaterdag 5 en zondag 6
oktober is het ons super bom weekend.
Geen paniek, jullie hebben de brief nog eens
extra via mail gekregen.

Zaterdag 12 oktober van 14u tot 17 u
spelen we geen bosspel. Dat is
namelijk veel te gevaarlijk want er
heerst een bosbrand die wij met WHV
moeten bestrijden. Als echte
brandweermannen zullen we de
vuurzeeën trotseren en de bosdieren
redden. Zo’n beetje als deze mannen
hieronder maar dan toch ook weer
helemaal anders.
We zien jullie aan de lokalen.

Frank heeft persoonlijk tegen mij
gezegd dat het zaterdag 19
oktober mooi weer gaat worden.
We houden deze dag dan ook een
woutloperskeuken van 11u tot 15
u aan de lokalen van Hollands Veld.
Hierbij trekken we de bos in en
bakken we worsten op een super
scouteske manier, op een stok dus.
Vergeet zeker niet:
- Zakmes
- Gamel en bestek
- Vlees (best worsten)
- Saus
- Drinken
Trouwens,
Waar gaat een pizza naartoe als hij
ziek is?
Naar Dr. Oetker
Weer zo’n goeie, haha!

Zaterdag 26 oktober is het jammer genoeg geen

vergadering. De leiding vertrekt dan zelf op
leidersweekend.
Om jullie op te vrolijken zal ik nog een mopje
vertellen.
Hoe vang je een vlieg?
Je jaagt hem op de hooizolder en neemt het
laddertje weg.
Denk er ook nog eens aan dat het lidgeld moet
betaald worden en de steekkaarten in orde
moeten gebracht worden. Dit is allemaal
belangrijk voor de verzekering.
Als laatste wil ik ook al even onze mosselavond
aanhalen. Deze zal doorgaan op 23 november en
hiermee steunt u onze scouts zeer zeker.

Yooo Jongverkammers! In het programmaboekje van oktober
trakteren we jullie op een aantal toffe weetjes en een toffe foto van
Belle Perez, de Vlaamse wereldster met Spaanse roots! Geniet
ervan!

-

De Asteekse keizer Montezuma had een neef die Cuitlahax heette. Dat
betekent: veel stront.
- Op 12 oktober gaan we op ruiltocht! We beginnen met een ei en eindigen
met een verroest F16-vliegtuig en rotte aardbeicompote! Van 2 tot 5 aan de
lokalen!
- Er zitten 336 kuiltjes in een professionele golfbal.
- De meeste koeien geven meer melk als ze naar muziek luisteren
- Je lijdt aan arachibutyrofobie als je bang bent dat er pindakaas tegen je
gehemelte blijft plakken.
- Jaarlijks overlijden 17 Amerikanen door onkundig gebruik van een Föhn.
- De huisvlieg left gemiddeld twee weken.
- 19 oktober is het wafelverkoop! 2 tot 5 aan de bib van Hasselt – niet die van
Erps Kwerps. Of van Dworp. Misschien die van Wimmertingen? Nee toch
niet. Die van Hasselt dus. Haal jullie beste verkooptrucs maar boven, hoe
meer we verkopen, hoe bommer het jaar wordt!

-

Je duimnagel groeit het traagst, de nagel van je
middelvinger groeit het snelst.
- Een menselijk haar kan een gewicht van 3 kilogram
dragen.
- 26 oktober is de leiding naar een concert van Belle
Perez, dus helaas hebben we dan geen activiteit! We
stellen voor dat jullie die dag gewoon gezellig
puzzelen!
- In Green, deelgemeente van New York, is het
onwettig om tijdens een concert achterwaarts op een
voetpad te wandelen en tegelijkertijd nootjes te eten.
- Chang is de meest voorkomende achternaam ter
wereld.
- De jojo was oorspronkelijk een wapen in de
Fillipijnen.
- 2 november houden we een megasick spel aan de
kinderboerderij! Van 2 tot 5! Het heeft niks te maken
met Koala’s!
Dat was het weer voor deze maand! Bel altijd af, kom op
tijd en in uniform en wees altijd enthousiast! Stevige
linker, de leiding!

Spoiler alert voor locatie winterkamp!
The Siberian Traps were formed by one of the largest known volcanic events of the last 500 million years of Earth's geological history. These
continued for a million years and are considered the likely cause of the "Great Dying" about 250 million years ago,[2] which is estimated to
have killed 90% of species existing at the time.[3]

At least three species of humans lived in Southern Siberia around 40,000 years ago: H. sapiens, H. neanderthalensis, and the Denisova
hominin (originally nicknamed "Woman X").[4]
Siberia was occupied by different groups of nomads such as the Yenets, the Nenets, the Huns, the Iranian Scythians and the Turkic Uyghurs.
The Khan of Sibir in the vicinity of modern Tobolsk was known as a prominent figure who endorsed Kubrat as Khagan in Avaria in 630.
The Mongols conquered a large part of this area early in the 13th century. 5th of october: Spel door de Jin zelf gemaakt, 2-5 @ lokaal! With
the breakup of the Golden Horde, the autonomous Siberia Khanate was established in the late 14th century. The Yakuts migrated north from
their original area of settlement in the vicinity of Lake Baikal under the pressure of the Mongol expansion during the 13th to 15th century.[5]
The growing power of Russia in the West began to undermine the Siberian Khanate in the 16th century. First, groups of traders and Cossacks
began to enter the area, and then the Russian army began to set up forts further and further East. Towns like Mangazeya, Tara, Yeniseysk and
Tobolsk sprang up, 12 oktober: dwars door hasselt! the last being declared the capital of Siberia. At this time, Sibir was the name of a
fortress at Qashlik, near Tobolsk. Gerardus Mercator in a map published in 1595 marks Sibier both as the name of a settlement and of the
surrounding territory along a left tributary of the Ob.[6] Other sources contend that the Xibe, an indigenous Tungusic people, offered fierce
resistance to Russian expansion beyond the Urals and that Siberia is a Russfication of their ethnonym.
By the mid-17th century, areas controlled by Russia had been extended to the Pacific. The total Russian population of Siberia in 1709 was
230,000.[7]
Siberia remained a sparsely populated area. Little documentation of those times exists. During the following few centuries, only a few
exploratory missions and traders entered Siberia, 19th of october: in leiding staan, laat op tijd iets weten aan de hopmannen van de tak waar
ge gaat staan!one example being the expedition of the German naturalist, physician and explorer Georg Wilhelm Steller 1738-1742. The
other group that was sent to Siberia consisted of prisoners exiled from Western Russia or territories held by Russia, like Poland (see katorga).
In the 19th century, around 1.2 million prisoners had been sent to Siberia.[8]
The first great modern change in Siberia was the Trans-Siberian Railway, constructed during 1891–1916. It linked Siberia more closely to
the rapidly industrialising Russia of Nicholas II. 26th of october: geen vergadering, leidersweekend From 1801 to 1914, an estimated seven
million settlers moved from European Russia to Siberia, 85% during the quarter-century before World War I.[9] From 1859 to 1917, over half
a million people moved to the Russian Far East.[10] Siberia is filled with natural resources. During the 20th century, large-scale exploitation of
these was developed, and industrial towns cropped up throughout the region.[11]
At 7:15 A.M., on June 30, 1908, millions of trees were downed near the Podkamennaya Tunguska River in central Siberia in the Tunguska
Event, what scientists believe was the sonic boom of a meteoroid or a comet. Even though no crater was ever found, the landscape still bears
the scars of that event.
In times when the Soviet Union still existed, the earlier katorga system of penal labour camps was replaced by a new one that was controlled
by the GULAG state agency.[12] According to official Soviet estimates, more than 14 million people passed through the Gulag from 1929 to
1953, with a further seven to eight million being deported and exiled to remote areas of the Soviet Union (including entire nationalities in
several cases).[13] 516,841 prisoners died in camps from 1941 to 1943[14] due to food shortages caused by World War II. At other periods,
mortality was comparatively lower.[15] 2nd of November: Activiteit 2-5 @ lokaal. The size, scope, and scale of the GULAG slave labour
camp remains a subject of much research and debate. For example, Australian professor Stephen Wheatcroft argues that these penal camps
were neither as large nor as deadly as is often claimed.[16] Many Gulag camps were positioned in extremely remote areas of northeastern
Siberia. The best known clusters are Sevvostlag (The North-East Camps) along the Kolyma River and Norillag near Norilsk, where 69,000
prisoners were kept in 1952.[17] Major industrial cities of Northern Siberia, such as Norilsk and Magadan, were originally camps built by
prisoners and run by ex-prisoners.[18]
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Slangbeekweg 7, 3520 Zonhoven
Vildersstraat 4, 3500 Hasselt
Putvennestraat 37, 3500 Hasselt
Putvennestraat 37, 3500 Hasselt
Vlindersstraat 36, 3500 Hasselt
Maastrichtersteenweg 100, 3500 Hasselt
Wijerstraat 27, 3520 Zonhoven
Carnegielaan 55, 3500 Hasselt
Oude Heidestraat 35, 3511 Kuringen
Zavelvennestraat 182, 3500 Hasselt
Vilstraat 2, 3511 Kuringen
Bogaardenstraat 119, 3000 Leuven
Wellekensveldweg 10B, 3520 Zonhoven
Nieuwstraat 103, 3511 Kuringen
Heuveneindeweg 23, 3520 Zonhoven
Casterstraat 102, 3500 Hasselt
Zavelvennestraat 136, 3500 Hasselt
Vilstraat 53, 3511 Kuringen
Weidestraat 18, 3511 Kuringen
Kunstlaan 10 bus 9, 3500 Hasselt
Putvennestraat 80, 3500 Hasselt
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Padenstraat 15, 3500 Hasselt
Gebanne-Groezenstraat 83 A, 3500 Hasselt
Nobellaan 8, 3500 Hasselt
Eendrachtlaan 44, 3500 Hasselt
Oude Heidestraat 49, 3511 Kuringen
Putvennestraat 37, 3500 Hasselt
Hoekvijverslaan 33, 3500 Hasselt
Gebanne Groezenstraat 65, 3500 Hasselt
Visserijstraat 59, 3590 Diepenbeek
Steenweg 233, 3590 Diepenbeek
Vildersstraat 4, 3500 Hasselt
Bosstraat 63, 3560 Lummen
Heksenheide 14, 3500 Hasselt
Casterstraat 102, 3500 Hasselt
Oude Heidestraat 35, 3511 Kuringen
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0472/446.145
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011/24.29.32
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011/82.57.24
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011/23.15.63
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