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Beste leden, ouders en sympathisanten van den XIIde,

Wat vliegt het scoutsjaar voorbij. We zijn al in november aanbeland. Oktober was een drukke maand
waarin we met de leiding hielpen op Dwars Door Hasselt en de UIT in Hasselt magazines verdeelden.
Maar met dat de maand vorderde, werden de maatregelen ook verstrengd. Waar we begonnen in
code groen, veranderde dit al snel van code oranje naar code rood. Vele weekends die al even op de
planning stonden, konden dus ook, helaas, niet meer doorgaan. Natuurlijk begrijpen we dit als scouts
volledig en staan wij achter de beslissingen die genomen worden.
Zoals jullie ondertussen wellicht allemaal weten, werd er afgelopen week ook een nieuwe lockdown
aangekondigd. Het was voor ons even wachten tot we te weten kwamen wat dit inhield voor het
jeugdwerk. Verrassend was dat activiteiten voor -12, mits de juiste maatregelen, mochten blijven
doorgaan. Een beslissing die wij als scouts enkel maar kunnen toejuigen en met volle handen grijpen.
Normaal gezien zou onze jaarlijks mosselavond, georganiseerd door het oudercomité, doorgaan op
14 november. Gezien de huidige omstandigheden, kan dit niet meer doorgaan. Ter vervanging heeft
het oudercomité Sint-Martinus- mondmaskers ontworpen die perfect passen bij ons uniform! Alle
info hieromtrent vind je op de volgende pagina van dit boekje. Een zeer mooi initiatief van het
oudercomité. Het zou dus ook geweldig zijn, mochten we eerstvolgende activiteit allemaal hetzelfde
mondmasker aanhebben.
Om af te sluiten wil ik nog eens aan iedereen die zijn lidgeld nog steeds niet betaald heeft, vragen om
dit zo snel mogelijk in orde te brengen. Je bent pas verzekerd als je lidgeld betaald is.

Bij vragen mag je me steeds contacteren,

Een Stevige Linker,
Pientere Apella
Daan Buseyne

OUDERCOMITE / MOSSELAVOND
MONDMASKER
CORONAPROOF
Beste ouders en scoutsvrienden
November is al sinds mensenheugenis dé maand voor onze mosselavond. Jammer genoeg trekt het coronavirus ook een dikke streep door deze traditie. We hebben met het oudercomité alle opties afgetoetst
en kwamen tot de conclusie dat de gezondheidstoestand nog steeds te precair en onzeker is om (een
variatie op) de mosselavond te organiseren. Dit jaar dus geen mosselavond. Niks doen, ligt echter niet in
onze aard. Daarom zijn we fier u te mogen voorstellen… het enige, echte

Scouts Sint-Martinus den XIIde MONDMASKER.
BESTELLING VIA OVERSCHRIJVING
We vragen slechts 5 euro per mondmasker en
beschikken over twee maten (kleur = diepblauw):
•

S/M voor kinderen en kleine volwassenen

•

L/XL voor de meeste volwassenen

Gelieve uw bestelling via overschrijving op
door te geven VOOR 12 NOVEMBER met vermelding

het

rekeningnummer

BE79

1430

9694

4733

NAAM + TAK + AANTAL + MAAT
Bv. Bouches Bob + WHV + 2 S/M + 3 L/XL = 25 euro
Het Oudercomité komt de bestellingen persoonlijk leveren bij de vergadering van zaterdag 14 november,
de dag waarop normaal gezien de Mosselavond zou doorgaan. Mocht er vanwege de coronamaatregelen
op 14/11 geen activiteit plaatsvinden dan wordt de levering gedaan op de EERSTVOLGENDE vergadering.
Alle bestellingen die ons NA 12 NOVEMBER bereiken, blijven uiteraard welkom maar zullen dan niet
meer op 14/11 geleverd kunnen worden.
Aangezien het dragen van een mondmasker waarschijnlijk een ‘blijvertje’ zal zijn, hopen we dat al onze
leden zo’n mondmasker kunnen aanschaffen. We hielden de prijs daarom ook bewust democratisch.
Het coole scouts Sint-Martinus mondmasker kan zo uitgroeien tot een nieuw herkenningspunt van onze
groep. Ook oud-leiding en ouders kunnen met dit mondmasker laten zien dat ze deel uitmaken van den
XIIde!
Laat de bestellingen dus maar komen.
Een stevige linker
Het Oudercomité

Nog vragen? Bel gerust naar voorzitter Luc Lesire: 0477 21 21 57

Jarne Bamps
14 november van 2 tot 5
Heksenbos
De Politie en de Sint–Martinus scouts vragen om uit te kijken
naar JARNE BAMPS. Hij is 19 jaar en is sinds 7 november van
2 tot 5 aan de lokalen van Hollandsveld vermist. Sinds dien
ontbreekt elk spoor van hem.
Op 28 november van 2 tot 5 worden de kapoen ingezet voor
hun leger training met gepaste legerkledij aan de lokalen
van Hollandsveld om Jarne op te speuren.
Bij zijn laatste activiteit was Jarne het grote Wie Niet Weg Is Is
Gezien spel aan het spelen op 21 november 2 tot 5 aan de
lokalen van Hollandsveld. Jarne is 1m 70 en normaal
gebouwd. Hij heeft bruine ogen. Hij heeft een kort gekruld
kapsel en een klein stoppelbaardje.
Hij is in het bezit van een grote zak snoep. Dus kan hij
gevaarlijk zijn.
Heeft u deze persoon gezien aarzel dan zeker niet om contact
op te nemen met scouts.

Een stevige linker
Jarne Bamps
Bezielde Beermarter
0495740322

Nicolas Lesire
Bestendige Kauw
0474582782

Tijs Bielen
Grizzlybeer
0495926605

Goeie dag beste welpje.
Zoals je weet ben ik groepsleider van onze geliefde scouts.
Samen met de stad gaan wij ons eigen bos planten, het ligt op de locatie die is
aangegeven op de map hieronder.

Prachtig toch om te weten dat er later andere welpjes in het bos kunnen gaan spelen.
Wij als scouts schrijven hiermee geschiedenis.
Daarom gaan we de 28ste november afspreken aan de holsteenbron van 2 tot 5, dit
zodat je daar in de bossen kan vertoeven en de gezonde frisse lucht kan opsnuiven
samen met jullie leiding.
Ik wens jullie nog heel veel succes, van je lieve groepsleider anno 2020.

UD BIELEN

Naud Bielen

Robin vinken

Emile Carmans

Yuuuuuuuuw jong verkenners,
Helaas beïnvloedt corona ook dit keer onze scoutsactiviteiten. Echter zouden wij geen Sint-Martinus
zijn als wij geen alternatief zouden vinden. Wij zorgen er ook dit keer voor dat jullie elke zaterdag iets
te doen hebben. Hieronder hebben wij een cryptisch bericht gevonden waarbij we jullie hulp nodig
hebben om te ontcijferen.
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Als laatste hopen wij dat jullie allemaal gezond en wel zijn in deze moeilijke periode.
Een stevige linker,

Wouter

Jules

Giel

Giel

Yuuuuuuuuw verkenners! Zoals jullie weten is er nu een halloween event
in Pokémon Go. Ik ben vandaag echt gans veel Drifloons en Duskulls gaan
vangen op kaper wajow, check wat ik allemaal gevonden heb. Ik heb zelfs
een Darkrai gevangen na een raid echt vet cool.

Gijs

Bram

Dieter

Groepsleiding
groepsleiding@sint-martinus.be

Daan Buseyne

Pientere Apella

0472/089.660

Dries Dewez

Praatlustige Panda

0496/922.902

Jarne Bamps

Bezielde Beermarter

0495/740.322

Financiën/Secretaris

Zeger Kenis

Luchthartige Wallabie

0497/539.400

Bewaarder

Guido Appeltans

Levendige Das

011/227.850

Voorzitter VZW

Frederic Pexters

Eloquente Zwarte Wouw

0477/774.429

Voorzitter Oudercomité

Luc Lesire

Materiaalploeg

Cedric Adler

Flamboyante Baviaan

0484/565.876

Dries Dewez

Praatlustige Panda

0496/922.902

Jasper Dessers

Snaakse Hardoen

0473/487.247

Frederik Cressato

Pittige Moeriki

0492/789.704

Zeger Kenis

Luchthartige Wallabie

0497/539.400

Wouter Cressato

Kwikstaart

0471/451.883

Lander Lamotte

Patrijs

0479/783.692

Jarne Bamps

Bezielde Beermarter

0495/740.322

Nicolas Lesire

Bestendige Kauw

0474/582.782

Thijs Bielen

Grizzlybeer

0495/926.605

Leander Lismond

Serene Aboe

0475/658.046

Dennis Hermans

Dartele Salangaan

0498/462.004

Stef Vanhamel

Spitsvogel

0495/715.606

Naud Bielen

Hulpvaardige Arend

0497/541.300

Robin Vincken

Voorzichtige Vink

0499/410.014

Emile Carmans

Kariboe

0472/677.094

Wouter Blockken

Zorgeloze Cholo

0471/128.727

Jules Guffens

Amicale Herder

0471/534.144

Giel Swennen

Kordate Steenbok

0474/106.058

Giel Lamotte

Bultrug

0470/579.797

Gijs Claes

Nuchtere Sneeuwstormvogel

0479/171.288

Bram Vanwijck

Bescheiden Slechtvalk

0478/054.653

Dieter Schreurs

Gemoedelijke Lama

0491/231.850

Sam Lambrechts

Standvastige Rob

0486/549.595

Thomas Schols

Onbezwaard Damhert

0470/509.224

Michiel Stinissen

Beweeglijk Smelleken

0471/622.414

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

