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Beste leden, ouders en sympathisanten van den XIIde,

Het startschot van een nieuw scoutsjaar is ondertussen gegeven en de jongere takken zijn
goed versterkt met nieuwe gezichten. Onze groep telt nu bijna 250 leden en daar kan ik als
kersvers groepsleider alleen maar trots op zijn. Het is een soort erkenning die we als groep
krijgen voor de inspanningen die we leveren om de Hasseltse jeugd de tijd van hun leven te
bezorgen.
Op zaterdag 22 september vond de zevende editie van Hasselt Kermisbar plaats. Na een
topeditie vorig jaar waren de verwachtingen vrij hoog. Ondanks het slechte weer was de
opkomst toch meer dan behoorlijk. Sowieso was het weer een enorm gezellige bedoening.
Ik wil de leiders die zich hier opnieuw zo enorm voor hebben ingezet via deze weg dan ook
willen 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 17 november om precies te zijn,
organiseert het oudercomité haar jaarlijkse Mosselavond. Ik nodig u vriendelijk uit om een
heerlijke pot mosselen te komen eten. Meer informatie omtrent het inschrijven vindt u
verderop in dit boekje.
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 aarzel dan niet om mij te contacteren.
Ne stevige linker,
Sam Lambrechts
Standvastige Rob
0486/549.595

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

JVK-VK-JIN-LEIDING

Lelie)


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.

Beste scoutsvrienden,

Traditiegetrouw organiseert het oudercomité de jaarlijkse mosselavond ten voordele
van onze jongens.
Wanneer en waar ? Op 17-11-2017 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 11-11-2017 via storting op
het nummer: IBAN : BE79 1430 9694 4733

Vergeet als mededeling de TAK van je zoon niet te vermelden.
Voorbeeld van inschrijving :
JANSEN Wim, WK, 1 X FM + 1X FKSVIS + 1X FH = 37 Euro.

Scoutsgroeten,
Het oudercomité

Ho kapoenen!
Het vliegende spaghettimonster heeft het programma van deze maand in stukjes
gescheurd. Weet jij welke activiteit bij welke datum hoort?

Kapoenenweekend (zie
onder)

13/10 van 14:00 tot
17:00

Hoe wordt ik een echte
scoutactiviteit

20/10 van 14:00 tot
17:00

Superheldenactiviteit

6/10 van 14:00 tot 17:00

Geen activiteit

Van 27/10 tot 28/10

Van 27 tot 28 oktober organiseren wij het kapoenenweekend aan onze lokalen. Uw zoon
kan daar een eerste nacht alleen doorbrengen, ter voorbereiding op latere weekends en
kampen. Wij voorzien ook een infomoment voor de ouders omtrent het groot kamp, dit
gaat door om 10u, wanneer u ook uw zoon kan komen afzetten. De volgende dag kan u
uw kapoen terug komen afhalen om 10u. Bij vragen kan u ons altijd contacteren op
d.buseyne@gmail.com.
Een stevige linker
Daan Buseyne
Pienter Apella
+324 72 08 96 60

Pieterjan Schols
Toegewijde Mier
+324 87 45 49 84

Tom Verbeek
Goedgemutste Cavia
+324 73 11 46 17

Arne Hermans
Doordrijvende Seriema
+324 95 38 06 42

David Claes
Slingeraap
+324 75 91 03 79

Leander Lismond
Aboe
+324 75 65 80 46

Het vliegende spaghettimonster

Hoihoi kapoentjes,
De eerste maand van ons scoutsjaar is al voorbij gevloooooooogen, gelukkig staat de maand oktober weer vol met super
fijneeeee activiteiten gepland voor jullie!
Nu, wanneer is de eerste activiteit leider?
dat zullen we jullie nu zeggen met de hulp van de enige echte Suske en Wiske.

Zo dat was het dan voor de maand september, maar geen schrik we zien elkaar snel genoeg weer terug! Zorg dat
de mama's en papa's zeer flink op tijd het lidgeld hebben betaald en iets laten weten mocht je niet kunnen komen naar de activiteit!
Een stevige linker,
Bob Lambrechts

Bert Gommers

wout lamotte

jarne bamps

robin vincken

dennis hermans

Heey smurfjes hebben jullie het
al gehoord. De mannen van
welpen Kiewit gaan een maand
vol met super leuken
activiteiten tegemoet.

Ja maar ze moeten wel nog een
week wachten want zaterdag 6
oktober is er geen activiteit.

Maar mopper smurf niet
getreurd. De 13de is er
een super spel gepland
aan Kiewit lokalen.

Ja ik heb gehoord dat
deze activiteit door gaat
van 14:00 tot 17:00

Ik kan ook niet wachten tot de 20 ste
oktober dan gaan de welpen een machtig
bosspel spelen. Van 14h tot 17h. aan Kiewit
lokalen.

Als laatste wil ik grote smurf alle
welpen vragen om op 27 oktober
een vriendje mee te nemen. Voor
een vriendjes activiteit.

Deze gaat door van 14h tot 17h
aan de kinderboerderij in Kiewit
met de welpen van
hollandsveld.

Een stevige linker,

Jules

Dries

Dieter

Naud

Michiel

Amicale herder

praatlustige panda

gemoedelijke lama

arend

buffel

Yooooooooow de mannen van Welpen Hollandsveld! Er wordt gezegd dat jullie echt
super slimme gasten zijn dus worden jullie uitgedaagd om deze quiz te spelen en er
zelf achter te komen wat voor leuke activiteiten we hebben in oktober!

6 oktober gaat leider Giel:
A) Hopelijk Leider Nicolas
eindelijk met rust laten.
B) Een wereldreis maken naar
Nooitgedachtland.
C) Samen met de andere leiders op
leidersweekend dus moet hij
zijn welpen één week missen.

13 oktober gaat leider Nicolas:
A) Samen met zijn welpen
een kei cool stadsspel
spelen van 13:00 tot
17:00 aan de
bibliotheek in Hasselt.
B) Samen met zijn
Mexicaanse vriendjes op
sambaballen spelen.
C) Zeggen tegen leider Giel
dat hij moet stoppen met
hem lastig te vallen.

20 oktober gaat leider Stef:
A) Samen met leider
Nicolas tegen leider
Giel zeggen dat hij
moet stoppen.
B) Van 14:00 tot 17:00
een super awesome
overdreven cool
fantastisch leuk spel
spelen aan de
holsteenbron
(Holsteenweg 19,
Zonhoven).
C) Een wandeling
maken op de mooie
grasweides van
Wallonië.

27 oktober gaat leider Achilles:
A) Jullie vragen om allemaal
vriendjes mee te nemen
naar de
vriendjesactiviteit aan de
kinderboerderij van
14:00 tot 17:00 om er
samen met je beste
vrienden een top
namiddag van te maken.
B) Zeggen tegen leider Stef
dat hij zich niet mag
bemoeien met de zaken
van leider Nicolas en
leider Giel.
C) Trouwen met zijn eeuwige
liefde die gevangen zit in
een toren en wordt
beschermd door een draak.

Verbetering quiz door leider
Bram:
C
A
B
A

Graag heten wij, leiding van Scouts Sint-Martinus den XIIde, zowel leden, ouders als
sympathisanten van harte welkom op onze jaarlijkse Hasselt Kermisbar om te
genieten van het vuurwerk en van een leuke sfeer tijdens de opening van Hasselt
Kermis. Verdere info over het evenement is te vinden op de facebook pagina van
Hasselt kermisbar.
Stevige linker,
De leiding van Welpen Hollandsveld.
Giel

Bram

Nicolas

Achilles

Stef

20 Oktober van 13u tot 17u aan de bibliotheek in Hasselt voor een geweldig
stadspel

27 Oktober spreken we van 14u tot 17u af in Bokrijk aan de grote parking
van het Gastro-Bistro ’t Poorthuys voor een geweldig bosspel

Avontuur

Vriendschap

Voor vragen of opmerkingen
mogen jullie ons altijd
contacteren.

Scouts Sint-Martinus den XII
Slachthuiskaai 22
3500 Hasselt

Vuil worden

6 Oktober zal er spijtig genoeg geen activiteit plaatsvinden omdat de
leiding op teambuilding weekend is.
De week erna zal ons eerste Jongverkennerweekend plaatsvinden, alle
informatie hier omtrent kunnen jullie terugvinden in de uitgedeelde brief,
deze kunnen jullie ook via e-mail verwachten. We verwachten dat iedereen
steeds tijdig afmeldt. 27 Oktober organiseren wij een vriendjesactiviteit,
dan mag iedereen een vriendje meenemen om samen op de scouts een
fantastische namiddag te beleven.

SCOUTS

13 Oktober de jongverkenners gaan op weekend met de leiding

Vuur maken

Plezier maken

Een Jongverkenner is trots op zijn uniform en komt daarom elke activiteit in
perfect uniform

Winterkamp Jongverkenners zal plaatsvinden van 26/12 tot 30/12, meer info volgt maar pin
deze datum al zeker vast in jullie agenda!!

Sjorren

Charlotte Deckers

Gijs Claes

Kobe Deckers

Wouter Blockken

Frederik Cressato

Thomas Swennen

Een stevige linker,

De Verdragen van
Schengen (gezamenlijk ook wel
bekend als het Verdrag van
Schengen) zijn overeenkomsten
tussen een aantal Europese landen
om het vrije verkeer van personen
mogelijk te maken

AKKOO
RD

OKOK

G.A = Geen activiteit
K.A= Activiteit kanaalkom van 14u-17u
V.R= Verrassingsactiviteit kanaalkom van 14u-17u
D.D.H= Dwars door Hasselt, uren volgen nog, iedereen aanwezig
S.S= Stadsspel, afspraak aan de kanaalkom van 14u tot 17u

Cas

Jasper

Thomas

Cedric

Scheng
en!

Groepsleiding
groepsleiding@sint-martinus.be

Sam Lambrechts

Standvastige Rob

0486/549.595

Michiel Stinissen

Beweeglijk Smelleken

0471/622.414

Mathias Vandikkelen

Fervente Kaketoe

0472/999.556

Financiën/Secretaris

Cedric Adler

Flamboyante Baviaan

0484/565.876

Bewaarder

Guido Appeltans

Levendige Das

011/227.850

Voorzitter Oudercomité

Luc Lesire

Materiaalploeg

Michiel Stinissen

Beweeglijk Smelleken

0471/622.414

Daan Dessers

Onbezweken Phoca

0477/042.166

Mathias Vandikkelen

Fervente Kaketoe

0472/999.556

Daan Buseyne

Pientere Apella

0472/089.660

Pieterjan Schols

Toegewijde Mier

0487/454.984

Arne Hermans

Doordrijvende Seriema

0495/380.642

Tom Verbeek

Goedgemutste Cavia

0473/114.617

Leander Lismond

Aboe

0475/658.046

David Claes

Slingeraap

0475/910.379

Bob Lambrechts

Guitige Bergduivel

0486/827.892

Bert Gommers

Olijke Sijs

0488/108.227

Wout Lamotte

Vreedzame Arkal

0476/441.207

Jarne Bamps

Beermarter

0495/740.322

Dennis Hermans

Salangaan

0498/462.004

Robin Vincken

Vink

0499/410.014

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

0477/212.157

Jules Guffens

Amicale Herder

0471/534.144

Dries Dewez

Praatlustige Panda

0496/922.902

Dieter Schreurs

Gemoedelijke Lama

0491/231.850

Naud Bielen

Arend

0497/541.300

Michiel Dehaese

Buffel

0471/410.378

Giel Swennen

Kordate Steenbok

0474/106.058

Bram Vanwijck

Bescheiden Slechtvalk

0478/054.653

Nicolas Lesire

Kauw

0474/582.782

Achilles Bomans

Bizon

0489/188.108

Stef Vanhamel

Spitsvogel

0495/715.606

Thomas Swennen

Trotse Mustang

0499/283.020

Frederik Cressato

Pittige Moeriki

0492/789.704

Kobe Deckers

Onbeschroomde Kaketoe

0472/490.702

Wouter Blockken

Zorgeloze Cholo

0471/128.727

Gijs Claes

Nuchtere Sneeuwstormvogel

0479/171.288

Jasper Dessers

Snaakse Hardoen

0473/487.247

Zeger Kenis

Luchthartige Wallabie

0497/539.400

Cas Bartholomevis

Joviale Spreeuw

0474/097.707

Thomas Schols

Onbezwaard Damhert

0470/509.224

Cedric Adler

Flamboyante Baviaan

0484/565.876

