Beste scoutsbroeder,
We zijn al in November aanbelandt. Dit merken we natuurlijk vooral aan het warmere weer
dat ons voor een tijdje vaarwel heeft gezegd. Maar zoals het hoort deinst een scout niet terug
voor wat koude en staan we er ook deze maand weer om de Hasseltse bossen in te trekken.
In de voorbije maand heeft de leiding naast de gebruikelijke activiteiten ook een aantal keer
de handen uit de mouwen gestoken om de groepskas te spijzen. Zo deelden we in een deel van
Hasselt De Hasselaar en het In & Uit magazine uit, daarnaast hielpen we, samen met de
verkenners en jin, de organisatie van Dwars door Hasselt met de opbouw, afbraak en
bevoorrading. En tot slot zijn we de laatste week van oktober zelf op weekend gegaan om
onder andere de werking van onze scouts te optimaliseren en een aantal kampen en weekends
te bespreken. Ik ben ervan overtuigd dat we met de huidige leiders zéér veel kunnen
verwezenlijken om onze leden op de beste manier te vormen in het scout zijn.
Naar jaarlijkse traditie organiseert ook dit jaar het oudercomité haar mosselavond. We
spreken af op 14 november in het vertrouwde ontmoetingscentrum Katharina. De kapoenen en
welpen beëindigen hun activiteiten om 17h en worden dan verwacht met hun familie. De
jongverkenners, verkenners en jin worden samen met hun familie om 19h verwacht. Verderop
in dit boekje is een volledige pagina besteed aan de mosselavond. Hier vindt u alle nodige
informatie terug qua menu’s en inschrijven. Gelieve de uiterste datum van inschrijven te
respecteren zodat het oudercomité iedereen kan voorzien van een heerlijke pot mosselen. In
de inkomhal zullen we pulls, dassen, dasknopen en groepslintjes verkopen dus maak
alstublieft van deze gelegenheid gebruik om uw uniform volledig in orde te brengen. Een
scout van Sint-Martinus hoort fier te zijn op zijn uniform.
Tot slot nog eens een herinnering aan diegenen die hun lidgeld nog steeds niet betaald hebben
of hun individuele steekkaart nog steeds niet aan hun leiders bezorgd hebben. Het is zéér
belangrijk dat beiden zo snel mogelijk in orde zijn, anders kunnen wij u niet inschrijven en
bent u dus ook niet verzekerd. De individuele steekkaart vindt u op onze vernieuwde website
onder ‘Documentatie’.
Voor vragen of opmerkingen sta ik steeds paraat dus aarzel niet om mij te contacteren.

Ne stevige linker,
Kristof Vandikkelen
Geëngageerde Secretarisvogel

Beste scoutsvrienden,

Traditiegetrouw organiseert het oudercomité de jaarlijkse mosselavond ten voordele
van onze jongens.
Wanneer en waar ? Op 14-11-2015 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 13.00 Euro
friet-koude schotel VLEES aan 13.00 Euro
friet-hamburger aan 7 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 7-11-2015 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 = 36 Euro.

Scoutsgroeten,
Het oudercomité

Zaterdag 7 november gaan we
het grote pokémon-spel spelen!
We beginnen aan de kiewit lokalen
om 14u waar we om 17u
ook eindigen!

Zaterdag 14 november gaan we op zoek
naar mosselen om ze ’s avonds klaar te
maken voor de mossel avond!
De zoektocht begint om 14u op het kolonel
Dusartplein en eindigt om 17u aan het
ontmoetingscentrum
in de Katarinawijk!
Waar de ouders dan ook zeker welkom zijn
om mosselen me te komen eten

Zaterdag 21
november gaan we
een mega vet bosspel
spelen van 14u
tot 17u!

Zaterdag 28 november
spreken we om 14u
aan ons lokaal af
voor een verrassing spel!!
tot 17u!

Ne Stevige Linker,
Senne, Umar, Dries en Jef

Jooooooooow kapoenen!!!
Al twee maand voorbij? Man man dat ging snel! Maar natuurlijk stopt
het hier niet! We hebben weer een hele maand vol fantastische
activiteiten voor jullie klaar.

7 november: de eerste activiteit van een nieuwe
maand hmmmmmm wat zouden we nu eens gaan
doen???? Awel dat ga ik nu eens niet verklappen!
Het is namelijk een verrassingsspel van 14-17u aan
onze eigen lokalen in hollandsveld. Kom zeker want
het gaat GE-WEEEEEEEEL-DIG worden!
14 november: mosselavond! Julie zijn allen
uigenodigd (mama, papa, oma, opa,…) om
samen heerlijke mosseltjes te eten! Meer info
vinden jullie elders in dit boekje. Voor de
mosselavond is er ook nog een activiteit voor
de kinderen. Deze start om 14uur aan onze
lokalen en zal eindigen aan het
ontmoetings-centrum van de katarina wijk om 17uur
(hier zal de mosselavond ook plaatsvinden)
21 november: veel van jullie zeggen tegen ons dat
jullie zo goede zwemmers zijn...
Dan zullen we dat maar eens moeten testen! We gaan
namelijk naar het zwembad van bilzen! We spreken

af aan de ingang van het zwembad om 14 uur.
Jullie moeten dus allemaal je zwemgerief
meenemen. NIET VERGETEN HEEEE!  we gaan
het zwembad verlaten om 17 uur.
adres: Zwembad De Kimpel, Eikenlaan 29, 3740
Bilzen
ook zouden we willen vragen aan de ouders om
hun zoon 1euro mee te geven.

28 november: HELAAS, vandaag geen activiteit 
 de leiders gaan het namelijk heel druk hebben
met studeren en anders raken ze niet op tijd
klaar..

5 december: rara wie er
vandaag langskomt bij de scoutslokalen?? We
spreken af om 14 uur voor het grooote
suuuuupercoooole SINTERKLAASSPEL!!! Om
17 uur gaan we dan allemaal weer naar huis
om ons schoentje klaar te zetten zodat we
weer allerlei lekkers en leuks kunnen krijgen!

Grote welpen te doen
lijstje:
 Maak een te doen lijstje.
 Check het eerste puntje op uw te doen lijstje.
 Besef dat je al 2 dingen voltooid hebt van uw te
doen lijstje.
 Beloon uzelf met een dutje.
 Zorg dat je aanwezig bent op ons mega vette
welpen weekend van 7-8 november!!!!!! Een
extra brief met praktische informatie zal nog
worden uitgedeeld, vergeet zeker niet te mailen
of uw kind aanwezig zal zijn of niet! Dit weekend
is zeker een dikke aanrader, omdat hier de
kinderen elkaar echt heel goed leren kennen en
bevriend raken en ook gewoon omdat het heeeeel
fijn is!!!! Wij, de leiding hebben er al zeker
veel goesting in!!
 Maak pudding.
 Niet vergeten langs te gaan bij de hopper om ons
trotse scoutsuniform in orde te maken. (of kopen
bij onze scouts zelf)
 14 november moeten jullie dan weer aanwezig
zijn voor ons super vette stadspel. We spreken
af aan de fietsenstalling van de bieb op het
dusartplein tegen 2 uur. En we eindigen om 5
aan de katarinawijk voor mosselavond. Inschrijven
en informatie over mosselavond vinden jullie
vooraan in het boekje.
 Niet vergeten dat het werelddiabetesdag is 15
november.
 Aai een geitje.
 20 november aanwezig zijn voor onze
wafelverkoop in Hasselt. We spreken opnieuw af
om 2 uur aan de fietsenstalling op het
dusartplein. En eindigen daar ook om 5 uur. Zeker
komen allemaal dan hebben we veel centjes en

kunnen we vele vette activiteiten doen dit
jaar!!!! En er valt ook een prijs te winnen
voor degenen die het beste verkopen!!!!
 28 november komen naar sporthal Runkst voor
onze jaarlijkse sportactiviteit van 2-5 (adres
sporthal: Djef Swennenstraat 17, 3500 Hasselt.)
 De trilogoie “Lord of the rings” nog een keer
bekijken.
 En als laatste op ons te doen lijstje is onze
fakkeltocht van 7-9 op 5 december aan ons

lokaal.

Stevige Linker,
Michiel Stinissen
Beweeglijk Smelleken

Mathias Vandikkelen
Fervente Kaketoe

Jasper Dessers
Hardoen

Olivier Breemans
Katoenstaart

Yuuuuuuuu!!!! Welpen!!!!
Zoals elke maand bij de scouts is november weer een super maand om naar uit te kijken.
Daarom hier voor jullie fijne welpen een overzicht.
We beginnen de maand met ons weekend van 7 tot 8 november verder info hierover volgt
nog in een brief.

De week daarna gaan we een wafelverkoop doen. Zorg dat jullie er allemaal zijn want voor
de persoon die het meest verkoopt is er natuurlijk een grote verassing. We spreken hiervoor
14 november af aan de Bib in Hasselt van 1 tot 5 u. Als jullie dan goed veel wafeltjes hebben
verkocht kunnen jullie allemaal daarna lekker komen eten op onze mosselavond. Alle info
hierover staat elders in het boekje.

Rararaa… wat gaan we de 21ste doen, wel welpen we spelen dan het grote verassingsspel van
2 tot 5 aan onze lokalen en als jullie echt willen weten wat we gaan doen, wel we kunnen
jullie één tip geven: Het leven is één grote verassing.

Zaterdag 28 November gaan we allemaal samen fijn de waterratten uithangen, want we gaan
namelijk zwemmen. We spreken daarvoor af van 2 tot 5 aan het zwembad van Bilzen: De
Kimpel, Zorg dus voor zwemspullen en neem ook 2,5 euro mee. Het adres van het zwembad
is: Eikenlaan 27, 3740 Bilzen
Vergeet jullie niet in te schrijven voor de mosselavond en gelieven
ook altijd even te melden als je niet aanwezig kan zijn.
Ne stevige linker!
Cas

Daan

Zeger

Toon

Dag beste verkenners. Uit een grootschalig en diepgaand survey bij 2 verkenners ofzo is
gebleken dat geschiedenis geen populair vak is op school. Echter kan het wel zeeer praktisch
zijn om deze materie aandachtig te bestuderen!
Jullie kennen de spreuk "de geschiedenis herhaalt zich" allicht wel. Zo ook bij de scouts. Ik
kreeg een toets van een niet nader genoemde verkenner in handen waarbij de overlap tussen
de antwoorden op de vragen en onze activiteiten van de maand november zeer duidelijk was
(of het was door toevallige slechte antwoorden van deze middelmatig intelligente verkenner)!
Lees daarom deze test maar eens goed na, dan zult ge niet falen op uw toetsen én weten
wanneer het vergadering is. Salut!
NAAM: Jochie Verkenner
DATUM: 05/10/2015

1) WAT GEBEURDE ER BIJ DE SPARTAANSE OORLOG OP 07/11/404VC.?
De Spartanen werden snachts gedropt. Om 20u uur s'avonds spraken
ze af in hun hoofdkwartier om daar in een voertuig te kruipen wat

hen vervolgens dropte in onbekend vijandig terrein . Ze moesten alle

Trojanen afslachten en hun weg naar huis terugvinden . Om 10 uur
sochtends de volgende dag keerden ze als helden terug naar huis.
2) WAAROM HEBBEN DE NAZI'S GEFAALD OM HET FRANSE DORPJE
VANOPPEUX-SUR-MER TE VEROVEREN?
Voordat de nazi's het dorp gingen veroveren , wouden ze weten waar
ze aan toe waren .

Aldus stuurden ze een paar verkenners naar de stad met hun fiets
(ofja vélo want het was in frankrijk he haha) om de boel te gaan

verkennen , zoals verkenners wel eens durven doen . Ze vertrokken

om 16u uur naar de stad . 3 uur later kwamen ze terug. "Und?" vroeg
de generaal . "Ahja kak wij hebben eigenlijk gewoon een spel
gespeeldt" zeiden de speelse verkenners. Deze gebeurtenis was

geschiedkundig gezien van belang omdat het den Duits er toe

aanzette geen 16-jarigen meer in te zetten in de oorlog. Ondertussen
hadden de Vannoppeuxiens (da zijn de bewoners van da dorp int

frans he) die nazi's natuurlijk al lang gezien en zodoende hadden
zij een listige list voorbereid . Alle nazi's werden gedood en de

duitsers verloren de oorlog. De vannopeuxiens vierden hun

overwinning door een groot mosselfestijn te houden . "fête du moules"
zoals ze da daar noemen . Dit allemaal gebeurde op 14/11/1945
3) WAT IS DE MEEST MYSTERIEUZE VOORSPELLING DIE OOIT
PLAATSGEVONDEN HEEFT, VOOR ZOVER GEWETEN IS?
Deze voorspelling is zo mysterieus dat niemand eigenlijk weet waar
het over gaat. De enige vermelding komt uit een bijbelcitaat, het is

een quote van één van de drie wijzen die op kerstmis in da stalleke
staan . toen de wijze man op zijn sterfbed lag sprak hij over deze

gebeurtenis, maar door zijn reutelende uitstervende stem, zijn slechts
enkele vage aanwijzingen overgeleverd:
1)

Het is in een groen kasteel , omringd door eerst kleine steentjes,

2)

"de 24ste van de 11de" maar de 24ste wat van welke 11de is

3)

De klok zal eerst schuin omhoog wijzen , en wanneer het

4)

Een groep van zo'n 20 jonge onbezoedelde dappere slimme

dan een hek met een slot met een mysterieuze code.
niet geweten ....

voorbij is zal hij schuin naar omlaag wijzen .....

kerels zal ooit weten waar ik het over heb.....

4) WAT KAN JE OP BASIS VAN DE LEERSTOF OVER DE KOUDE OORLOG
VERWACHTEN DAT TOEKOMSTIGE GEVOLGEN, DIE ZICH BIJVOORBEELD
OP 28 NOVEMBER ZULLEN AFSPELEN, ZIJN?
ja da's eigenlijk nog een verassing hé mevrouw. ma ik heb wel een

donkerbruin vermoeden dadt da van 2 tot 5 gaat zijn dicht bij een
kanaalkom ofzo.

Ja lijkt me allemaal vrij duidelijk allemaal, wel vaag dat deze test zooo overeenkomstig is met
de activiteiten!!! Ik zou bijna denken dat da nie echt is jong how zeg!
Alleen da voorlaatste snapte ik niet, da kan onmogelijk over onze verkenners gaan. Kom die
dag maar gewoon naar het lokaal van 2 tot 5 en dan zien we wel weer hé! Allez haddig é en
tot op de skauten.
Liefkozende groetjes van jullie moni's!
Jef Lambrechts

Joost Van der biesen

Tim Dessers

Arno Cressato

Jinners, in de
maand november
staat heel de
geschiedenis op
zijn kop

Wajinkels spelletjes
spelen is leuk! Zelfs als
ge volwassen zijt en een
rode broek aan hebt!

Mona Lisa van Leonardo da Vinci
Groot gelijk, ik had gehoord dat
er een stadsspel is zat 7
november van 2u aan het lokaal
(tot 17u of laat)
Kinderspelen van Bruegel
Ma, ik ben die patatten
nu echt wel beu!

Wat zullen de jinners als
dessert maken?

Daarom gaan we zat 14
november mosselen eten
maar de info volgt nog
Aardappeleters van Van Gogh

Is dat
zwembad nu
nog niet af?

Wajow, jullie zitten
daar zo gans chill

Ja en daarom spreken we af aan
kaper om te chillen zo 22
november om 10u30

Dejeuner sur L’herbe van Manet
Die mannen gaan
afzien he Gert!

Oh nee! De jin
moet zat 28
november in de
leiding staan!

Kapoenen Kiewit

De schreeuw van Munch

Hasselt

De Zwaan

Restaurant
en Traiteur

Groepsleiding
groepsleider@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

Kristof Vandikkelen
Pieterjan Schols
Jasper Verhoeven
Pieterjan Schols
Guido Appeltans
Luc Lesire
Arthur Claes
Bruno Aumann
Jasper Verhoeven
Senne Mercken
Jef Breemans
Dries Dewez
Umar Dzeitov
Wouter Schreurs
Frederik Cressato
Thomas Swennen
Michiel Stinissen
Olivier Breemans
Jasper Dessers
Mathias Vandikkelen
Daan Dessers
Cas Bartholomevis
Toon Bielen
Zeger Kenis
Arne Hermans
Jörne Kippers
Pieterjan Schols
Tom Verbeek
Tim Dessers
Arno Cressato
Jef Lambrechts
Joost Van der biesen
Michiel Philippaerts
Gert Poludniak

Geëngageerde Secretarisvogel
Toegewijde Mier
Verantwoordelijke Kemphaan
Toegewijde Mier
Levendige Das
Opgetogen Oerang-Oetang
Wrevelige Kongoni
Verantwoordelijke Kemphaan
Schalkse Stokstaart
Winterkoninkje
Panda
Theatrale Wolf
Gezapig Stekelvarken
Moeriki
Mustang
Beweeglijk Smelleken
Katoenstaart
Hardoen
Fervente Kaketoe
Onbezweken Phoca
Spreeuw
Danta
Luchthartige Wallabie
Doordrijvende Seriema
Kwieke Streepmuis
Toegewijde Mier
Goedgemutste Cavia
Rechtschapen Spitssnuitdolfijn
Verstrooide Vos
Keuvelende Koala
Gezellige Coscoroba
Fiere Serval
Coulante Klipdas

Putvennestraat 37, 3500 Hasselt
Zavelvennestraat 182, 3500 Hasselt
Hoekvijverslaan 33, 3500 Hasselt
Zavelvennestraat 182, 3500 Hasselt
Vlindersstraat 36, 3500 Hasselt
Maastrichtersteenweg 100, 3500 Hasselt
Gebanne Groezenstraat 65, 3500 Hasselt
Reuvoortweg 24, 3520 Zonhoven
Hoekvijverslaan 33, 3500 Hasselt
Vijversstraat 41, 3500 Hasselt
Nachtegalenstraat 15, 3520 Zonhoven
Berkenlaan 57, 3500 Hasselt
Kunstlaan 10 bus 9, 3500 Hasselt
Casterstraat 102, 3500 Hasselt
Weidestraat 18, 3511 Kuringen
Rapertingenstraat 102, 3500 Hasselt
Eendrachtlaan 12, 3500 Hasselt
De Drij Dreven 235, 3520 Zonhoven
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Putvennestraat 37, 3500 Hasselt
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Teschlaan 18, 3500 Hasselt
Kroonwinningstraat 49, 3500 Hasselt
Paalsteenstraat 165, 3500 Hasselt
Putvennestraat 80, 3500 Hasselt
Heuveneindeweg 23, 3520 Zonhoven
Zavelvennestraat 182, 3500 Hasselt
Nobellaan 8, 3500 Hasselt
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Weidestraat 18, 3511 Kuringen
Gebanne Groezenstraat 83 A, 3500 Hasselt
Nieuwstraat 103, 3511 Kuringen
Eendrachtlaan 44, 3500 Hasselt
Oude Heidestraat 49, 3511 Kuringen

0473/424.224
0487/454.984
0486/389.891
0487/454.984
011/22.78.50
0477/212.157
0484/815.115
0495/802.091
0486/389.891
0483/584.335
0474/243.149
0496/922.902
0495/831.559
0496/347.360
0492/789.704
0499/283.020
0471/622.414
0493/743.919
0473/487.247
0472/999.556
0477/042.166
0474/097.707
0478/035.341
0497/539.400
0495/380.642
0498/577.541
0487/454.984
0473/114.617
0472/446.145
0470/018.328
0493/667.447
0479/095.099
0494/542.865
0485/611.391

