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Beste leden, ouders en sympathisanten van den XIIde,
Het startschot van een nieuw scoutsjaar is ondertussen gegeven. Het is enorm fijn dat na 1,5 jaar we
terug een straffe, echte scoutsmaand achter de rug hebben. Een extra bonus zijn de vele nieuwe
gezichten die we al mochten leren kennen. Hopelijk volgen er nog. Aarzel ook zeker niet om een
vriendje mee te nemen naar een van onze activiteiten.
17 en 18 september organiseerden we de 10de editie van Hasselt Kermisbar. Een jubileum editie. We
kozen ervoor dit te vieren door een extra dag toe te voegen en onze indeling om te gooien. Een
goede keuze zo is gebleken. De 10de editie was een top-editie die we niet snel zullen vergeten. Ik wil
de leiders die zich hier opnieuw zo enorm voor hebben ingezet via deze weg dan ook bedanken voor
de geleverde inspanningen.
De komende maand zal de leiding ook druk in de weer zijn. Zo zullen de meeste takken al een eerste
weekend organiseren. Op Dwars door Hasselt zullen we zoals elk jaar de talloze lopers weer
bevoorraden van water. Verderop dit jaar, op zaterdag 13 november om precies te zijn, organiseert
het oudercomité haar jaarlijkse Mosselavond. Vorig jaar is deze door de COVID situatie jammer
genoeg niet kunnen doorgaan, maar dit jaar dus wel. Ik nodig u vriendelijk uit om een heerlijke pot
mosselen te komen eten. Dit is ook de ideale plek om de leiding van u zonen wat beter te leren
kennen. Meer informatie omtrent het inschrijven volgt spoedig.
Ik zou er ook nog eens op willen hameren dat we erg veel belang hechten aan het dragen van het
perfect uniform. Zowel in de scoutsshop als op onze Mosselavond kan iedereen, die bepaalde dingen
van het uniform ontbreekt, er kopen. Een paar pagina’s verder staat uitgelegd hoe het uniform van
elke tak er precies uit ziet.
Mag ik tot slot nog vragen om uw zoon zo snel mogelijk in te schrijven. Dit is belangrijk voor de
verzekering. Een lid is pas verzekerd wanneer wij hem kunnen inschrijven bij Scouts & Gidsen
Vlaanderen. 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.
Bij vragen kan u me steeds contacteren (0472089660).

Daan Buseyne
Pientere Apella
0472089660

Beste (Jong)Verkenners en Ouders,

Zomer 2023 is het weer zo ver: de 25th World Scout
Jamboree. Deze keer gaat het treffen door in Zuid-Korea. Van
2 augustus tot en met 12 augustus 2023 zullen een 50.000
scouts van over de hele wereld verenigd zijn om een
spetterend kamp te beleven
Een World Scout Jamboree is best te omschrijven als een gigantisch vierjaarlijks
internationaal kamp, je leert er scouts en hun gebruiken van over de hele wereld kennen. Je
krijgt er een grote verscheidenheid aan activiteiten voorgeschoteld: shows, fysieke
uitdagingen, werkwinkels over milieu, wetenschap en cultuur, wedstrijden, ...
Deelnemen aan een mega-paracommandotocht, een boeddhistisch gebed bijwonen of gaan
eten bij een groep Mexicanen, het zijn maar enkele van de talloze ervaringen die Jamboree
voor je in petto heeft. En dan zwijgen we nog ver de vriendschappen die je er sluit.
Jamboree is een unieke belevenis in een scoutscarrière en een levenslange herinnering.
Praktisch gaat het als volgt in zijn werk: je schrijft je individueel in en wordt ingedeeld in een
patrouille van negen scouts en gidsen waarbij vier patrouilles samen een unit vormen met
vier leid(st)ers. Om te kunnen deelnemen, moet je geboren zijn tussen 22/07/2005 en
31/07/2009. Indien je ouder bent, kan je als leider of IST (International Service Team)
deelnemen.
Tijdens de vorige Jamboree in Amerika waren maar liefst 16 personen van Sint-Martinus
mee. Ook voor deze editie is de eindverantwoordelijke van de Belgische organisatie een
oudleider van Sint-Martinus, namelijk Jasper Hulsmans.
Inschrijven voor dit kamp kan via www.jamboree2023.be waar je ook meer informatie over
het project kan vinden.
Dit is een kamp dat niet door Sint-Martinus georganiseerd wordt. Deelnemen staat los van
onze groep. Onze rol ls groep is dan ook beperkt tot het ondersteunen van degenen die
willen deelnemen. Wij willen helpen bij het op touw zetten van activiteiten om het nodige
geld in te zamelen, maar het initiatief zal wel van de deelnemers moeten komen.
Op zaterdag 2 oktober organiseren we om 17u15 aan de kanaalkom een infomoment voor
de geïnteresseerde leden en hun ouders.

Beste scoutsvrienden,

Traditiegetrouw organiseert het oudercomité de jaarlijkse mosselavond ten voordele
van onze jongens.
Wanneer en waar ? Op 13-11-2017 in de gebouwen van Syntra

Er is keuze uit VIER menu’s :
friet-mosselen
friet-koude schotel VIS
friet-koude schotel VLEES
friet-hamburger

Wij verwachten :

Scoutsgroeten,
Het oudercomité

de kapoenen en de welpen om 17.00 uur.
de overige scouts om 19.00 uur.

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 Lelie)


JVK-VK-JIN-LEIDING

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.

Heyyyyyy kapoenennn!!!!
Het gaat toch allemaal weer zo snel, voor dat we het weten zitten we weer aan
het einde van het jaar. Maar het is oktober, en dat wilt zeggen kastanjes
plukken, einde van de zomer en weer vroeger donker. De maand oktober is ook
de maand van Halloween, de Herfst en de Herfstvakantie!

SSShhhhh mannen horen jullie dat? Heel Stil… nog
stiller! Ik hoor hier dat we een heel geheime
verrassingsspel gaan doen op 2 oktober aan de lokalen
14u-17u… Maar dat is uiterst geheim en dus niet
doorvertellen!

9 oktober, gaan we de boerderij naar de lokalen brengen. Dus pak al jullie
vrienden mee en kom allen van 14u-17u naar onze boerderij.

Mannen mannen, zaterdag 16 oktober en zondag 17 oktober is het ons eerste
weekend aan een geheime locatie! Verdere info volgt nog in
een brief. We kunnen nu al niet wachten!!

Sorry jongens maar omdat eentje geentje is gaan we met
onze leiders op nog eens op weekend maar dan met de
andere leiding en is er dus geen activiteit 23 oktober.

30 oktober gaan we nog een leuke
griezelig activiteit doen aan onze
lokalen, om 19u spreken af en we
eindigen om 21u.

Ne stevige linker,

Emile Carmans

Tuur Buseyne

Arthur Breemans

Het is weer oktober! We weten allemaal wat dat betekent! Een hele maand vol
griezels en mysterieuze figuren. Om deze fantastische maand af te trappen zullen we
op 2 oktober een bosspel spelen in het befaamde Big Foot bos aan onze lokalen. Uit
goede bron hebben we vernomen dat dit harig wezen zich enkel tussen 14-17h laat
zien en dat moeten we uiteraard allemaal meemaken.

De 9e oktober spreken we wederom af aan de lokalen van hollandsveld voor een verrassings spel.
Wat we gaan doen is nog uitermate top secret, maar we kunnen wel al vertellen dat jullie van 14-17u
verwacht worden.

Zoals natuurlijk niet anders kan zetten we onze jaarlijkse traditie van wafelverkoop verder. We
spreken op 16 oktober af aan de bib in Hasselt om 14 uur en sluiten daar ook terug af om 17 uur. Wij
zijn alvast benieuwd wie er de beste verkopers zullen blijken.

Zaterdag 23 oktober is er jammer genoeg geen activiteit aangezien wij dan op leidingsweekend zijn.
Enkele alternatieven om deze grootse leegte op te vullen zijn: dagje efteling, Plopsa indoor met de
Bomma, etc.
We maken dit zelf echter ook goed met ons eigen welpen weekend van 30-31 oktober. We
gaan griezelen, spoken en ons vooral heel hard amuseren. Meer info volgt via mail.

Ne stevige linker,

Giel

Thijs

Theo

Orfgr wbat irexraaref
Qr gnyvona vf baf bc qr uvryra. Qnnebz qng vx qvg orevpug va
trurvz fpuevsg zbrg fpuevwira. Ubcryvwx xhaara whyyvr qr
npgvivgrvgra ina bxgbore bagpvwsrera.
2 bxgbore tnna jr ina gjrr gbg ivws nna qr ybxnyra cngvrapr fcryra.
8-9 bxgbore bireanpugra jr va urg uby ina qr orre ra fgryra jr mvwa
fbxxra. Jr qbra qna rra jrrxraq jnne zrre vasb bire ibytg.
16 bxgbore tnna jr rra urrrrry ret orynatevwxr npgvivgrvg qbra!
Mbet qng whyyvr re nyyrznny mvwa! Nyf wr avrg xbzg mrxre
nszryqra!
23 bxgbore zbrgra whyyvr guhvf zrg qr ivatref qennvra jnag qr
yrvqvat tnng qna mrys bc npgvivgrvg. (Vx ennq nna bz ny rraf gr
brsrara ibbe xbbxnibaq.)
30 bxgbore tnna jr ina gjrr gbg ivws va qr grhg mnaqxnfgryra
obhjra
Rra fgrivtr yvaxre,

Eeeeey Gasten, deze maand zijn er enkele infosessies voor hoe ge optijd moet
afmelden, in een facebook groep kunt kijken en whatsapp berichten kunt lezen.
Sessie 1 zaterdag 01/10/2021, 12u-17u, kanaalkom.
Afmelden:
Stap 1: Neem uw gsm
Stap 2: Stuur een bericht naar Giel, Nicolas of Jarne
Opmerking: in het bericht wordt een duidelijke reden gegeven. Er wordt donderdag avond voor 20u
ten laatste afgemeld ( vroeger mag ook altijd)

Sessie 2 zondag 10/10/2021 (Hou de facebook en whatsapp groep in de gaten)
Facebook:
Stap 1: open facbook
Stap 2: ga naar groepen
Stap 3: ga naar de groep, VK sint-Martinus
Opmerking, zorg ervoor dat deze meermaals per week bekeken wordt,
Deze instructies werken zowel op uw, gsm als op uw PC.

Sessie 3 15,16&17/10/2021 (info weekend) Meer info in de brief
Whatsapp:
Stap 1: open whatsapp op uw gsm of pc
Stap 2: Recht vanboven in de zoekbalk zoekt ge naar ‘VK Sint-Martinus 21-22’
Opmerking: Hier kunnen geen domme vragen gesteld worden, de rest wel.

Sessie 4 zaterdag 23/10/2021 (geen sessie)
Deze dag krijgen jullie even de tijd om al deze zware, moeilijke instructies te verwerken. Deze dag is
uitstekend om u voor te breiden op het examen dat doorgaat op zaterdag 30 oktober, hiervoor
spreken we af om 14u aan de kanaalkom en hier eindigen we om 17u.

Wat hebben we deze maand geleerd?
Ten eerste: We melden optijd af bij een van de 3 leider met een
duidelijke reden
Ten tweede: Zowel de facebookgroep als whatsapp groep wordt
meermaals per week bekeken.

Vergeet u zeker ook niet opnieuw in te schrijven, denk dan ook aan uw medische fiche (deze geeft ge
af voor het weekend aan een van de leiders). Geen medische fiche is iet mee op weekend!!! Zorg dat
uw uniform zo snel mogelijk perfect inorde is! Breng dit allemaal inorde voor we op weekend gaan,
Kom ook altijd met de fiets! Als er vragen zijn kunt ge altijd één van ons 3 aanspreken, sturen, bellen,
mailen,.. Hou goed de groepen en de site in de gaten voor meer informatie. Haddie

Stevige linker,

Jarne Bamps
Whatsapp verantwoordelijke

Nicolas Lesire
Facebook verantwoordelijke

Giel Swennen
Tinder verantwoordelijke

Dag meisjes,

Dieter is anoniem op zoek naar meisjes, kom
je zaterdag 2 oktober van 2-5 EX-leitder Dieter
helpen om meisjes te begluren door het raam
van de frituur?

Is dit niet de jongen die later bekend wou
worden met zen hard rock band? Hoe gaat het
nu met hem? Is hij al ver gekomen of gooit hij
rare jongens nog steeds uit zijn band zoals 1 jaar
geleden? Kom we gaan dat eens vragen aan het
graspaard van den scouts!!! Kom zeker 9
oktober van 2-5 aan de kanal!!!

Ik heb zin om in een attractie te
gaan met Mattise. Joinen jullie de
lijpe activiteit die de 16de oktober
doorgaat aan de kanaal van 2-5.
Misschien gaan we wel terug naar
plopsaland zoals in
paaswelpenweekend 2015

Party met Gijs en Wouter den 23ste van oktober of
neeeeeeeeeeee dacht et niet deze dag is gene
activiteit. Ga sneeuw maaien ofzo!!!!

Is er 30 oktober toevallig iemand aanwezig tussen 2-5 aan het kanaaltjee
om ons uit te leggen hoe ge zo kast kunt worden? We gaan em ook eens
vragen waar hij naar de kapper gaat want ja euuhhhhh geen verdere
commentaar.

Daan Buseyne

Pientere Apella

0472/089.660

Wouter Cressato

Kwikstaart

0471/451.883

Gijs Claes

Nuchtere Sneeuwstormvogel

0479/171.288

Financiën/Secretaris

Jarne Bamps

Bezielde Beermarter

0495/740.322

Bewaarder

Guido Appeltans

Levendige Das

011/227.850

Voorzitter VZW

Frederic Pexters

Eloquente Zwarte Wouw

0477/774.429

Voorzitter Oudercomité

Luc Lesire

Materiaalploeg

Jules Guffens

Amicale Herder

0471/534.144

Sam Lambrechts

Standvastige Rob

0486/549.595

Thomas Schols

Onbezwaard Damhert

0470/509.224

Zeger Kenis

Luchthartige Wallabie

0497/539.400

Wouter Cressato

Kwikstaart

0471/451.883

Tom Spaas

Boxer

0470/089.782

Corneel Minne

Nandoe

0497/284.294

Emile Carmans

Kariboe

0472/677.094

Arthur Breemans

Agame

0468/225.163

Tuur Buseyne

Schaarbek

0476/202.349

Lander Lamotte

Patrijs

0479/783.692

Shane Proost

Palmtortel

0468/322.840

Louis Guffens

Picus

0491/239.898

Giel Lamotte

Bultrug

0470/579.797

Tijs Bielen

Grizzlybeer

0495/926.605

Theo Dom

Dingo

0478/123.236

Robin Vincken

Voorzichtige Vink

0499/410.014

Naud Bielen

Hulpvaardige Arend

0497/541.300

Dennis Hermans

Dartele Salangaan

0498/462.004

Stef Vanhamel

Spitsvogel

0495/715.606

Leander Lismond

Serene Aboe

0475/658.046

Jarne Bamps

Bezielde Beermarter

0495/740.322

Nicolas Lesire

Bestendige Kauw

0474/582.782

Giel Swennen

Kordate Steenbok

0474/106.058

Bram Vanwijck

Bescheiden Slechtvalk

0478/054.653

Gijs Claes

Nuchtere Sneeuwstormvogel

0479/171.288

Wouter Blockken

Zorgeloze Cholo

0471/128.727

Groepsleiding
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

