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Beste ouders,
Na de paasvakantie, jammer genoeg zonder paaskampen, maar boordevol toffe vervangactiviteiten
gaan we nu in rechte lijn door naar hét hoogtepunt van elke scouts jaar: het groot kamp.
Afgelopen vrijdag hebben we het heugelijke nieuws gekregen dat scoutskampen in bubbels van 50
toegestaan zullen zijn deze zomer. Wij zijn hier alvast heel blij mee en zijn volop bezig aan de
voorbereidingen. De specifieke invulling van de coronaregels die zullen gelden voor de zomerkampen
zijn nog niet gekend maar we verwachten deze spoedig. Wel kunnen we met wat we momenteel
weten al heel wat extra informatie geven.
Wat vaststaat, is dat de kampen in bubbels van 50 zullen doorgaan, met overnachtingen. De precieze
datums en draaiboek van ons groot kamp kunnen we u pas bezorgen als wij duidelijke richtlijnen
voor zomerkampen hebben. Wel kunnen we enkele richtdata geven. We hopen u de precieze data en
draaiboek van het kamp snel mee te delen.
Alle kampen zullen tussen 13 juli en 25 juli vallen. Houd deze data dus zeker al vrij. We hopen de
Kapoenen 5 overnachtingen en de Welpen, Jong Verkenners, Verkenners en Jin een kamp van 10
overnachtingen te kunnen aanbieden (zoals bij een normaal kamp). Natuurlijk kan het zijn dat
omwille van logistieke redenen bepaalde takken een minder lang kamp zullen hebben. Mits de
bubbel van 50 regel, zal de bezoekdag ook dit jaar niet plaatsvinden.
Dan hoop ik dat iedereen in deze laatste volle maand activiteiten zich nog een goed amuseert en
jullie allemaal te zien (op afstand) op het groot kamp 2021.
Bij vragen, aarzel niet om mij te contacteren op 0472089660, of via een mailtje.
Een stevige Linker,
Daan Buseyne
Pientere Appella

Stevige linker,
Lander Lamotte

Zeger Kenis

Wouter Cressato

Tijdens deze warme
zomermaand mei gingen Jarne,
Tijs en Nicola op reis. Ze kwamen
net van het Grote bosspel van
zaterdag 1 mei om 2 tot 5 aan
de lokalen. Ze wisten nog niet
waar naar toe. Maar hadden er
wel veel zin in.

Vooraleer ze op vakantie
vertrokken moesten ze in
vorm blijven en er
stralend uit zien. Dus
gingen naar de
sportactiviteit op
zaterdag 8 mei van 2 tot
5 aan de lokalen.

Hun eerst bestemming was op
Zaterdag 15 mei van 2 tot 5
aan de kinderboerderij van
Kiewit. Jarne de echte boer
die hij is vond dat natuurlijk
geweldig. Onderweg
ontmoeten ze paard Loïc en
gingen ze samen met hem op
pad.

Als volgende bestemming
gingen ze snowboarden in
de Alpen. Nicola kon het
al heel goed. Onderweg
stopte ze even aan de
lokalen op Zaterdag 22
mei van 2 tot 5.

Hun geweldige reis
beëindigen aan de
lokalen van 2 tot 5
op zaterdag 29 mei.
Daar lied goochelaar
Niel nog even zijn
beste trucjes zien!!!

Ne stevige linkerpoot
Jarne Bamps
Bezielde Beermarter

Nicolas Lesire
Bestendige Kauw

Tijs Bielen
Grizzlybeer

20/02/2021 14-17u

Stevige linker,

Yuwwww Welpen!!!!! Helaas is de laatste maand van het scoutsjaar
alweer aangebroken, maar niet getreurd! Het kamp komt er ook
aan en daar staan wij al voor te popelen… Maar voor nu zal de
laatste maand nog vol leuke activiteiten zitten!!

Aangezien de huidige maatregelen nog gelden, mogen we maar met 10 leden afspreken. Ook nu zal
een doodle gemaakt worden waar u, u zoon kan inschrijven voor de activiteiten. We gaan dit
limiteren tot 2 keer per lid, dit om zoveel mogelijk leden de kans te geven om naar de activiteiten
te komen. Deze situatie kan ook veranderen, hou daarom dus altijd de tak-site in de gaten voor de
juiste info.

+32 497 54 13 00

+32 499 41 00 14

+32 472 67 70 94

ROODPETJE EN DE BOZE WOLF
Er was eens een klein Jongverkennertje dat een rood petje had gekregen van haar oma.
Dat rode petje droeg ze elke dag. Daarom noemde men haar ook Roodpetje.
Op een dag vroeg de moeder van Roodpetje of ze wat eten en drinken naar oma wilde
brengen die in het bos woonde. Dat wilde Roodpetje wel en ze ging op weg. Moeder
waarschuwde om wel om de weg te blijven en niet dwars door het bos te gaan dwalen.
Roodpetje liep door het bos en zag mooie bloemen staan en die ging ze plukken. De boze
wolf zag haar bloemen plukken en vroeg waarom ze dat deed. Roodpetje vertelde dat dit
voor haar oma was die verderop in het bos woonde. De wolf vertelde aan Roodpetje dat
er verderop nog veel meer mooie bloemen bloeide en dat ze daar zeker even moest gaan
kijken. Dat deed Roodpetje.
De wolf kreeg zo wat meer tijd en ging naar het huis van oma. Hij deed net of hij
Roodpetje was en kwam zo binnen bij oma en at haar in een keer helemaal op. De wolf
deed de kleren van oma aan en ging in het bed liggen.
Toen Roodpetje aan de deur kwam zei de wolf met een verdraaide stem dat Roodpetje
zelf de deur moest open doen en binnen kon komen.
Roodpetje kwam dichterbij en zag de armen van oma. "Maar oma, wat heeft u een grote
armen?" De wolf antwoordde, "dat is om je beter vast te kunnen houden, liefje."
"Maar oma, wat heeft u een grote oren?" "Dat is om je beter te kunnen horen."
"Maar oma, wat heeft u een grote ogen?" "Dat is om je beter te kunnen zien."
En toen kwam de laatste vraag van Roodpetje. "Maar oma, wat heeft u een grote mond?"
De wolf kwam omhoog en zei: "Dat is om jou beter te kunnen opeten." Hij pakte
Roodpetje en at haar meteen helemaal op. Door deze twee lekkere hapjes viel de wolf op
het bed in een diepe slaap en ging liggen snurken.
Een jager die in het bos liep hoorde het gesnurk uit het huisje komen en ging even kijken
of het goed ging met oma. Hij zag de wolf en de dikke buik en begreep wat er gebeurt
moest zijn.
Hij sneed snel de buik open en haalde Roodpetje en oma uit de buik die beide nog leefde.
Om niets aan de wolf te laten merken stopte ze een aantal stenen terug in de buik en
naaide de buik weer dicht.
Toen de wolf wakker werd voelde hij zich niet lekker en ging water drinken uit de
waterput. Daarbij verloor hij door de stenen zijn evenwicht en viel hij in de put en
verdronk.
Mannen check deze maand zeker de website want we gaan nog steeds activiteiten doen
via ZOOOOOOM. OOOOOk als ge niet kunt komen naar de activiteit moet ge u nog altijd
AFMELDEN!!!

1 Mei 2021

8 Mei 2021

Liefste dagboek

Liefste dagboek

Het is al weer mei, wat gaat de tijd snel.
Het is alweer de laatste maand van
activiteiten. Gelukkig zijn het er nog 5!
Ik heb gehoord dat het zaterdag 1 mei van
2-5 is en dat alle info via facebook zou
komen. Spannend!

Vandaag ging ik naar mijn vriendje Gijs,
maar toen ik aankwam moest hij snel zijn
tranen afvegen. Hij zei dat het vandaag
alleen voor de 3de jaars activiteit was.
Maar ik moet niet treuren, 15 mei is het
terug activiteit van 2 tot 5! Alle info zou
nog op facebook komen.

22 Mei 2021

29 Mei 2021

Liefste dagboek

Liefste dagboek

Ik ben net heel boos geworden op mama
>:( ze is weer zonder het te vragen op
mijn kamer geweest en ze heeft mijn
headset op mijn toetsenbord gelegd. Een
schande! Ze heeft zelfs mijn joystick
verplaats. Die kost verdorie veel geld!

Is het al zover? De laatste activiteit van het
jaar? Verdorie de tijd ging snel. Ik vind wel
dat ik de beste verkennerleider was dit jaar
al zeg ik het zelf.

Maar goed dat ik namiddag van 2-5 tot
rust kan komen op de scouts. Info volgt
via facebook.

Ik denk dat ik die verkenners best nog eens
langs laat komen om mij officieel als beste
leider te vernoemen. We zullen dat dan 29
mei van 2-5 doen. Ik laat ze wel iets weten
via facebook.

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

