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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
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 21 september vond de achtste 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 16 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

Yoooooooooooo kapoenen
Omdat het 26 oktober geen activiteit is is hier een recept voor pannenkoeken:

Benodigdheden voor 4 personen:
- 5 deciliters melk
- 2 eieren
- 200 g patisseriebloem
- 2 vanillestokken
- 40 g boter
- zout
- scheutjes arachideolie
- 1 liter melk
- 1 kaneelstokje
- 175 g chocolade met stukjes noten

Recept:

1) Het beslag voor deze pannenkoeken kan je eenvoudig maken in de blender. Als je niet zo’n toestel in
huis hebt, dan kan het natuurlijk ook op de traditionele manier. Let er dan wel extra op dat het deeg geen
klontertjes bevat. Meet de hoeveelheid melk af en giet ze in de beker van de blender. Weeg de bloem en
doe ze bij de melk, samen met de eieren.
2) Kom 5 oktober van 2 tot 5 in je neus peuteren aan het lokaal.
3) Snij de vanillestokjes overlangs en schraap de zaadjes uit de peulen. Voeg de vanillezaadjes toe aan het
mengsel voor het beslag.
4) Breng 12 oktober al je vriendjes mee naar de vriendjesactiviteit aan het lokaal van 2 tot 5. (Verkleden
mag.)
5) Zet een pannetje op een zacht vuur en smelt hierin de boter.
6) Giet ook de gesmolten boter in de beker van de blender. Voeg tenslotte een snuifje zout toe.
7) Mix de hele inhoud van de blenderbeker tot een glad beslag.
8) Schenk een beetje olie met een neutrale smaak in een schaaltje (bv. arachideolie). Gebruik bij voorkeur
een gietijzeren bakpan of een pan met antikleeflaag.
9)
10) Kom protjes laten in het lokaal van 2 tot 5 op 19 oktober.
11) Verhit de pan en schenk hierin een portie beslag. Let erop dat je geen te dikke pannenkoeken bakt.
Probeer tijdens het bakken de ideale stand van het kookvuur te vinden, waardoor je continu kan
doorbakken.
12) Draai de pannenkoeken niet te snel om in de pan. Zodra de rand van de pannenkoek wat krokant wordt,
is hij klaar.
Jules
Amicale Herder
0471/53 41 44

Wouter
Zorgeloze Cholo
0471/12 87 27

Leander
Serene Aboe
0475/65 80 46

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 5 oktober aan de lokalen 14u-17u… Maar
dat is uiterst geheim en dus niet doorvertellen!

12 oktober, oftewel de Spaanse feestdag in Spanje. Iedereen weet dat de
Spanjaarden echt vrienden zijn van ons, daarom gaan we zaterdag een groot
vriendjesspel spelen. De kapoenen van Kiewit gaan er ook zijn met hun
vriendjes. Dus pak ook al je vriendjes mee naar Bokrijk van 14u-17u en dan

gaan we er een super leuke namiddag van maken! Afspreken doen we aan
Bokrijklaan 6.
Amai, daar ben ik nu
eens ondersteboven
van!

Mannen mannen, zaterdag 19 oktober en zondag 20 oktober is het ons eerste
weekend aan de lokalen! 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 nog eens op weekend maar dan met de andere
leiding en is er dus geen activiteit 26 oktober.

2 november gaan we nog een leuke
griezelig activiteit doen aan de
lokalen van Hollandsveld, om 19u
spreken en eindigen om 21u.

WWOOOOEEEEHHHHOOOEEE
Na de eerste school en scoutsmaand volgen er natuurlijk (jammer
genoeg) de eerste toetsen. Omdat wij jullie hierop willen
voorbereiden hebben wij een kleine test voor jullie gemaakt
Leerkracht: Meester Kobe

Schooljaar 2019-2020

Vak: rekenen

School : de kievit
Naam: ……………………………..
Nummer: …………………………

1.
1+5=
26 + 909 =
3087 – 29 =
2.
Op 26 oktober is het geen activiteit dus Stef wil even naar de stad gaan. Stef kan kiezen tussen de
fiets en de auto, maar als hij et de fiets gaat kan hij een kortere route neen. Met de fiets kan hij 10
km per uur fietsen, met de auto gemiddeld 50 km per uur. Met de auto is de stad 6 kilometer en
met de fiets maar 1 kilometer. Met welk vervoersmiddel is Stef het snelst in de stad
3.
Daan heeft 49 sjorbalken, Er zijn 7 welpen om hem te helpen dragen. Hoeveel sjorbalken draagt
elke welp?
4.
((104 + 55 - 60 +1) x 3) / ( 3 + 2 +1 ) = ….

(als je dit oplost krijg je misschien een verassing)

Leerkracht: Daan

Schooljaar 2019-2020

Vak: Taal

school: tuimelaar
Naam: ……………………………..
Nummer: …………………………

Verbeter de spelfouten in onderstaande zinnen:
Op 12 oktober gaan we een fijn statspel spelen. We spreeken af aan de molenpoort van
13 tot en met 17 uur. Kom zeker in pervekt uniform. En bel optijt af als je niet kan komen.
In het weekent van 19 en 20 november hebben wij ons welpenweekend. Dit is een van de
hoochtepunten wees dus zeker aanwesig. Alle info hieromtrent vind je terug in je
mailbox of op de site. Aarsel zeker niet ons te contakteren met een vraag.
Duid 2 juiste antwoorden aan:
• ik kom op 2 november naar de haloweenwandeling van 19h tot 21h aan onze
lokalen. We spreken hier af aan het rond punt.
• Stef is de leukste leider
• Daan is de leukste leider
• Ik eet graag spruitjes
Maak een gedichtje met de woorden scouts, welp en leider:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Kobe
Onbeschroomde kaketoe

Daan
Pientere apella

Stef
spitsvogel

Wist je dat:
-

Wist je dat een welp altijd in perfect UNIFORM aanwezig is op de activiteit!

-

Wist je dat ratten zich zo snel voortplanten dat ze in 18 maanden 1
miljoen nakomelingen kunnen hebben.

-

Wist je dat er 5 Oktober een superleuk stadsspel is, we spreken af aan de bib
om 14:00 en eindigen hier ook om 17:00.

-

Wist je dat een welp zich altijd op tijd afmeldt als hij niet kan komen naar de
activiteit!

-

Wist je dat een krokodil zijn tong niet kan uitsteken?

-

Wist je dat wie 12 Oktober niet van 14:00-17:00 aan de lokalen is geweest heel
veel spijt zal hebben omdat we een super leuke activiteit gaan spelen!!!!!

-

Wist je dat Mizo en Roy al 15 jaar lang beste vrienden zijn?

-

Wist je dat Henry de nummer 6 Fortnite speler is van de wereld????

-

Wist je dat George en Julien grote supporters zijn van de voetbal ploeg
Standard!!

-

Wist je dat we 19 Oktober afspreken aan de lokalen van 14:00-17:00 om het coolste
bosspel ooit te spelen?

-

Wist je dat het 28 Oktober helemaal geen activiteit is!! :’(

Cas

Nicolas

Giel

Voor meer gedetailleerde informatie kunnen jullie altijd terecht op onze website
www.sintmartinus.be . Bellen of mailen kan ook altijd.

0470509224

0492789704

0496922902

0484565876

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

Aboe

0475/658.046

Jarne Bamps

Beermarter

0495/740.322

Naud Bielen

Arend

0497/541.300

Robin Vincken

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

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

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

