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Beste leden, ouders en sympathisanten van den XIIde,
Na een drukke maand oktober zijn we ondertussen weer beland in november. De voorbije
weken heeft de leiding zich, naast de wekelijkse activiteiten enorm hard ingezet om een
aardig centje bij te verdienen voor de groep. Zo deelden we De Hasselaar en het In & Uit
magazine uit in tal van brievenbussen in Hasselt en daarnaast helpen we dit weekend de
organisatie van Dwars door Hasselt met de opbouw, afbraak en bevoorrading van de lopers.
De meeste takken gingen ook op weekend en dit was voor velen onder ons een eerste
kennismaking met wat scout zijn écht inhoudt. Al degenen die tijdens de maand oktober nog
niet op weekend geweest zijn, zullen dit in de maand november meemaken. We plannen
deze weekends in het begin van het scoutsjaar zodat de leden elkaar beter leren kennen en
een hechte groep vormen. Ook de leiding zelf ging op weekend om het resterende
scoutsjaar grondig voor te bereiden. Met de gemotiveerde leidersploeg die we op dit
moment hebben, kan ons jaar alleen nog maar beter worden.
De eerst volgende activiteit waar we weer met heel de groep samenkomen, is onze jaarlijkse
mosselavond. Deze gaat door op zaterdag 16 november in het ontmoetingscentrum SintKatarina. De kapoenen en welpen worden samen met hun familie verwacht om 17h. De
jongverkenners en verkenners worden om 19h verwacht. Inschrijven is nog steeds mogelijk
en meer informatie hieromtrent vindt u verderop in dit boekje. Gelieve wel de uiterste
datum van inschrijven te respecteren zodat ons oudercomité de nodige voorbereidingen kan
treffen. De mosselavond is ook de ideale gelegenheid om de nog ontbrekende stukken van
het uniform aan te kopen. Zo zijn er truien, dassen, polo’s, dasknopen en groepslintjes te
koop. Een scout herken je aan zijn uniform! Bovendien wordt er die avond meer info
gegeven omtrent de winterkampen en het paaswelpenweekend.
Zo dat was het weer voor deze maand, aarzel niet om mij te contacteren moesten er vragen
zijn.
Ne stevige linker,
Sam Lambrechts
Standvastige Rob

Beste scoutsvrienden,

Traditiegetrouw organiseert het oudercomité de jaarlijkse mosselavond ten voordele
van onze jongens.
Wanneer en waar ? Op 16-11-2019 in het Ontmoetingscentrum
Katarina (St Katarinawijk aan de kerk)
Er is keuze uit VIER menu’s :
friet-mosselen aan 18 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 11-11-2019 via storting
op het nummer: IBAN : BE79 1430 9694 4733

Vergeet als mededeling de TAK van je zoon niet te vermelden.
Voorbeeld van inschrijving :
BOMANS Jonas, WK, 1 X FM + 1X FKSVIS + 1X FH = 40 Euro.
Scoutsgroeten,
Het oudercomité

Yoooooooow kapoenen,

Deze maand wordt weer super vet. Wij hebben het hieronder rap even uitgelegd
wat we allemaal gaan doen

Manne deze maand wordt weer super vet
om te beginnen gaan we 2 november een
spel spelen aan de holsteenbron van 2-5
uur. We spreken af aan de
hengelhoefseweg 19 ter hoogte van de
hondenlosloopweide

Als dat niet al leuk genoeg is houden
wij ons weekend van 9 november om
10 uur aan kiewit lokaal. Het
weekend zal eindigen op 10
november om 12uur. alle informatie
kan je ook vinden op de brief of via
de mail

Op 16 november is het weer zover onze
befaamde mosselavond. We spreken dan af om
14 uur aan de bib in hasselt en eindigen aan
het ontmoetingscentrum sint katarina, nicolaas
cleynaertslaan 1

Om af te sluiten hebben wij nog 2
super fijne acitiviteiten gepland. 23
november van 2-5 aan kiewit lokaal
en op 30 november hebben we een
heuse sinterklaas knutselactiviteit.

We hopen dat jullie naar deze maand uitkijken ( wij allesinds wel ) en dat jullie
dan ook zeker voltallig aanwezig gaan zijn. Indien u nog vragen heeft kunnen
jullie ons altijd telefonisch of via mail contacteren.

Een stevig linker

Wouter blockken

Jules Guffens

Leander lismond

Zorgeloze Cholo

Amicale herder

Serene Aboe

Hahahaha hallo kleine kappoentjes
Jeroen de Halloween pompoen. Het
is zo ver mijn dag komt er weer aan.
Daarom gaan jullie de 2de november
van 19u tot 21u op een super
spannende Halloween tocht aan de
lokalen van Hollandsveld.

Na dat jullie wat zij uit gegriezelt gaan de
kappoenen weer ravotten en spelen in het
bos. Ik Erik de eekhoorn zie jullie graag
komen de 9 november van 14 u tot 17 u
aan de lokalen van Hollandsveld.

Ik ben jan de mossel de man en ik
heb een opdracht voor jullie. We
spreken 16 november af om 14 u aan
de bib van Hasselt en eindigen we
om 17 u aan de het
ontmoetingscentrum Sint-Katarina,
Nicolaas Cleynaertslaan 1. Hier na
kunnen we allemaal smullen op de
mosselavond.

Geef acht soldaat, Ik ben luitenant
Luc. na al dat gespeel is het tijd voor
jullie stoere kapoenen om echte
soldaten te worden. Daarom is er en
echte soldaten training de 24ste
november van 14u tot 17u aan de
lokalen van Hollandsveld. Ingerukt
soldaat
We sluiten de maand af met een
fijn bosspel aan de lokale van
hollandsveld de 30ste van 14u tot
17u.

Hoe is het ermee Welpen Kiewit? ’T Is weer die tijd van het jaar, de dagen
worden alsmaar korter en kouder en als dat nog niet genoeg was, nu
zitten we ook nog eens met een groot probleem!
Verschillende monsters zijn achter gebleven na Halloween en we hebben
jullie hulp nodig om hun terug testuren!

Aller eerst moeten we onze thuisbasis
veilig stellen.
Daarom verwacht ik jullie allen, om 14u op
9 november om mij te helpen met het
kwaad te verjagen aan de lokalen van
Kiewit.
Aan gezien jullie allen sterke krijgers zijn
denk ik dat het kwaad wel verjaagt zal zijn
tegen 17u.
~stef de luie~

nu onze thuisbasis veilig is, is het tijd om Hasselt te
redden. De mosselkoningin mosseltaf is van plan om met
haar immens gebroed Hasselt te verzwelgen en het in een
mosselparadijs om te toveren.
mosseltaf en haar gebroed zijn te sterk voor mij alleen, Ik
heb jullie op 16 november nodig om haar kwade plannen
tegen te houden.
Na wat onderzoek heb ik het ideale moment gevonden om
haar te stoppen, onze missie gaat van start om 14u aan de
bibliotheek van hasselt en hopelijk hebben we mosseltaf
om 17u in haar nest het Ontmoetingscentrum Katarina
verslagen.
Maar we moeten natuurlijk wel iets doen aan al die dode
mosselen. Daarom stel ik voor om een groots feest te
houden waar al jullie familie en vrienden welkom zijn om
zich te goed te doen aan de overvloed van mosselen.
Verdere info hierover zal nog volgen in een brief.
~kobe de gulzige~

Na het gevecht met mosseltaf is er niet veel
monster activiteit meer. Helaas worden woorden
van ongeloof gefluisterd over onze overwinning op
mosseltaf.
Daarom zullen wij, tijdens deze periode van rust, op
23 november onszelf van 14u tot 17u bewijzen op
onze thuisbasis, de lokalen van Kiewit, tegenover de
jonge dames van de vrede.
~daan de geniepige~

Het is nog niet voorbij.
Terwijl wij onszelf aan het bewijzen waren tegenover de dames van de
vrede, waren de monsters druk bezig met het uitvoeren van hun geheim
plan … hun laatste plan.
Nu staan ze hier, aan de holsteenbron in Zonhoven, Klaar om aan te vallen
met hun leger … nee, hun legioen.
Welpen van kiewit. dit is mijn … nee, ons verzoek aan jullie. Ook al zijn er
maar een 20tal van ons, wij weten dat ieder van jullie de kracht van
miljoenen bezit.
30 november … 14u tot 17u … het laatste gevecht.
We verwachten ieder van jullie in je sterkste harnas en je sterkste
wapen bij de hand.
Tot dan moedige welpen, het lot van de wereld ligt in jullie handen.
~stef de actieve, kobe de voldane, daan de eerlijke~

Kobe
Onbeschroomde kaketoe

Daan
Pientere apella

Stef
spitsvogel

Yooooow welpen!
Kok Cas heeft zich deze maand eens goed laten gaan. Natuurlijk denkt deze leider elk
moment aan eten dus hierbij zijn menu-item sheet. Lees goed en bekijk ook zeker de site en
de mails die er verstuurd worden.
Type gerecht: Dessert
Naam gerecht: Chocomousse op weekend
 Zie mail (weekend start zaterdag
2/03 om 11 en zal eindigen op 3/03
om 17 uur)
 Adres: Hengelhoefseweg 15,
Zonhoven
Receptuur voor minimum 30 personen
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Foodkostberekening voor 30
welpen
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ook alweer deze maand met
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KP: 1 stafkaart
FC: snoepjes
SP: een wc- rol
Lokalen Hollandsveld

€10,00
Niet betaalbaar op de scouts
€7,20
14-17 uur

Goed humeur

Geen fortnite dansjes

Stevige linker,
De leiding van Welpen Hollandsveld.

Nicolas Lesire

Giel Swennen

Cas Bartholomevis

Beste JVK onze PC is gek geworden en heeft alle activiteiten van november versprijd over het
internet gelukkig kon ik de sites vinden .
Website 1:

Website 2:

Website 3:

Website 4:

Website 5:

Stevige linker ,

0470509224

0492789704

0496922902

0484565876

Ne Stevige linker,
Bob

Jasper

Zeger

Groepsleiding

Sam Lambrechts

Standvastige Rob

0486/549.595

Daan Buseyne

Pientere Apella

0472/089.660

Thomas Schols

Onbezwaard Damhert

0470/509.224

Financiën/Secretaris

Cedric Adler

Flamboyante Baviaan

0484/565.876

Bewaarder

Guido Appeltans

Levendige Das

011/227.850

Voorzitter VZW

Frederic Pexters

Eloquente Zwarte Wouw

0477/774.429

Voorzitter Oudercomité

Luc Lesire

Materiaalploeg

Michiel Stinissen

Beweeglijk Smelleken

0471/622.414

Pieterjan Schols

Toegewijde Mier

0487/454.984

Thomas Swennen

Trotse Mustang

0499/283.020

Mathias Vandikkelen

Fervente Kaketoe

0472/999.556

Wouter Blockken

Zorgeloze Cholo

0471/128.727

Jules Guffens

Amicale Herder

0471/534.144

Leander Lismond

Serene Aboe

0475/658.046

Jarne Bamps

Bezielde Beermarter

0495/740.322

Naud Bielen

Hulpvaardige Arend

0497/541.300

Robin Vincken

Voorzichtige Vink

0499/410.014

Kobe Deckers

Onbeschroomde Kaketoe

0472/490.702

Daan Buseyne

Pientere Apella

0472/089.660

Stef Vanhamel

Spitsvogel

0495/715.606

Nicolas Lesire

Bestendige Kauw

0474/582.782

Giel Swennen

Kordate Steenbok

0474/106.058

Cas Bartholomevis

Joviale Spreeuw

0474/097.707

Bram Vanwijck

Bescheiden Slechtvalk

0478/054.653

Dennis Hermans

Dartele Salangaan

0498/462.004

Dieter Schreurs

Gemoedelijke Lama

0491/231.850

Gijs Claes

Nuchtere Sneeuwstormvogel

0479/171.288

Thomas Schols

Onbezwaard Damhert

0470/509.224

Dries Dewez

Praatlustige Panda

0496/922.902

Frederik Cressato

Pittige Moeriki

0492/789.704

Cedric Adler

Flamboyante Baviaan

0484/565.876

Bob Lambrechts

Guitige Bergduivel

0486/827.892

Jasper Dessers

Snaakse Hardoen

0473/487.247

Zeger Kenis

Luchthartige Wallabie

0497/539.400

groepsleiding@sint-martinus.be

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

