Beste Scoutsbroeder,
April staat bij den Twaalfde traditiegetrouw weer bol van de activiteiten. Zo organiseren we
ook dit jaar weer paaswelpenweekend, paasdropping en groepsdropping.
Aan het eind van vorige maand trok de leiding zelf nog eens met de rugzak en stapschoenen
richting de Ardennen om dat ene gevoel dat paasdropping zo uniek maakt nog eens te
ervaren. Zulke momenten zorgen ervoor dat er binnen de leiding een alsmaar hechtere band
ontstaat. De eerstejaars oudleiding werd voor één weekend terug leiding en zorgde voor een
tocht waar zelfs de betere navigators onder onze leiding hun tanden op stuk beten. Bij deze
dan ook een welgemeende dankuwel!
Het eerste weekend van april is het dan tijd aan de jongverkenners, verkenners en jin om
zich te bewijzen tijdens hun vierdaagse survival in de Ardense bossen en weiden. Als lid was
dit voor mij dé tijd van het jaar om me te ontplooien als echte scout. Verantwoordelijkheid,
volharding, vrijheid en een hechte groep vormen zijn een aantal ingrediënten die van
paasdropping een zeer mooie ervaring maken. Inschrijven hiervoor is nog steeds mogelijk.
Moest er nog iemand twijfelen of vragen hebben, kijk dan zeker verderop in dit boekje waar
een brief staat met de nodige praktische informatie, met onder andere aankomst- en
vertrekuren, of spreek de desbetreffende takleiding eens aan.
In datzelfde weekend gaan onze welpen op paaswelpenweekend naar Alveringem, een
West-Vlaamse gemeente aan de Franse grens. Ook hiervoor is inschrijven nog steeds
mogelijk en vindt u een brief met alle nodige informatie verderop in dit boekje. De
welpenleiding heeft al tal van activiteiten voorzien zodat onze welpen hun grenzen weer
kunnen verleggen en de tijd van hun leven kunne beleven.
Drie weken na de paaskampen, op 25 april, kunnen alle ouders ook eens ervaren wat een
dropping bij den Twaalfde inhoudt. Ook sympathisanten, oudleiding en andere scoutsgroepen zijn van harte welkom op onze groepsdropping. Inschrijven kan nog tot en met 11
april via groepsdropping.sint-martinus.be. Bij de brieven van de paaskampen in dit boekje is
ook een brief met meer uitleg omtrent deze activiteit terug te vinden.
Na deze maand is het nog slechts 1 maand met activiteiten en daarna volgt enkel nog ons
groot kamp in juli als apotheose van dit scoutsjaar. Met andere woorden, het scoutsjaar
vliegt voorbij. Zeker voor mij als groepsleider is het allemaal heel snel gegaan, maar ik heb er
nog geen seconde spijt van gehad!
Voor vragen of opmerkingen ben ik steeds bereikbaar dus aarzel niet om mij te contacteren.
Ne stevige linker,
Kristof Vandikkelen
Geëngageerde Secretarisvogel

GROEPSDROPPING 2015
Lees dit zeker even door.
Als scouts u iets zegt, dan dit zeker.
Dit is hét avontuur om u nog eens te amuseren met uw kennissen of familie. Bovendien leert u
onze groep en het scouts-gebeuren beter kennen.
Wat?
Een toffe wandeling in een werkelijk fantastische omgeving. Geen fysieke uitputtingsslag,
maar een aangename scouts-tocht. Afstanden (vanaf 7 km) en de moeilijkheidsgraad kiest u
zelf.
Wanneer?
Zaterdag 25 april 2015.
We komen samen aan ons lokaal te Kiewit rond 17u waar jullie vertrekken met de wagen naar
de start van de tocht. Een locatie met de nodige accommodatie. Een geheime locatie. Geheim
tot op het laatste ogenblik, zo gaat dat ook bij een echte dropping!
U vertrekt op tocht doorheen de natuur en komt aan rond 12u à 1u. Onderweg de nodige
verfrissingen en versnaperingen met heel wat animatie.
Voor wie?
Voor de ouders van onze leden. Uw familie of kennissen. Vanaf 5 personen (vanaf 18 jaar)
kunt u al een team samenstellen. Vorige jaren waren er meer dan 110 wandelaars.
Waar?
Zoals we reeds vertelden, geheim. Geen paniek, u geraakt er gemakkelijk en duidelijk met de
wagen.
Wat na de tocht?
Eten en drank is voorzien.
Een lekkere maaltijd wacht op u. Aan het kampvuur kunt u die fantastische scoutssfeer
ervaren. Er wordt nog gezongen of rustig gebabbeld.
Blijven slapen kan in uitstekende omstandigheden met voldoende privacy. Mannen en
vrouwen, jong en oud, iedereen is welkom.
’s Morgens wacht een lekker ontbijt.
Blijft u liever niet slapen. Ook geen probleem, u komt zeker aan op een deftig uur. De
groepsdropping gaat door op een 20 min. van Hasselt.
Heeft u vragen, kijk op onze site of mail gewoon even naar groepsdropping@sint-martinus.be
Twijfel niet, vraag wat vrienden of familie mee en schrijf u in!

Schrijf u in via onze site : groepsdropping.sint-martinus.be
Alle inschrijvingen en stortingen worden verwacht voor zaterdag 11 april 2015. Individuele
inschrijvingen of groepen met minder dan 4 personen worden samengeplaatst met andere
deelnemers. Alle deelnemers zijn min. 18 jaar. De ploegverantwoordelijke krijgt na inschrijving een
brief toegestuurd met bevestiging, wegbeschrijving naar de beginplaats, wat meenemen en
reglement. Hij/zij zorgt ervoor dat deze informatie bij alle ploegleden verspreid geraakt.

Dag beste welpen en ouders
Binnenkort is het eindelijk weer tijd voor ons jaarlijks
Paaswelpenweekend. Dit weekend zit boordevol geweldige activiteiten
waar alle welpen van Sint-Martinus zich 4 dagen flink kunnen uitleven!
We hebben dit jaar weer een prachtige locatie uitgekozen in de WestVlaamse natuur. Een moderne hoeve in Alveringem vlak bij de
Belgische kust, zal dit jaar onze thuishaven zijn.
Vooraleer jullie aan dit weekend kunnen deelnemen moeten er nog
enkele praktische punten geregeld worden. Ten eerste, zorg dat je voor
20 MAART het bedrag van €65 stort op rekeningnummer BE44 0635
6629 6745 met als mededeling: PWW – Naam van de welp(en) – TAK. STORTEN = INSCHRIJVEN!
Verder verwachten we jullie op zaterdag 4 april stipt om 07u30 aan het station van Hasselt.
Jullie ouders kunnen jullie ook daar komen halen op dinsdag 7 april omstreeks 16u30.
Het adres:
De Ruischaard
Beverenstraat 88
8691 Leisele (Alveringem)
Wat meenemen:
- Perfect uniform (reeds aanhebben bij vertrek)!
- 1ste en 2de jaars welpen: Slaapzak + bedovertrek (bedden aanwezig in slaapzalen 1e en 2e jaars)
- 3de jaars welpen: slaapzak en matje (geen bedden in slaapzaal 3de jaars!)
- Extra warme kleren (trui, lange broek,...)
- WARME DIKKE JAS + REGENJAS
- Wandelschoenen + RESERVE schoenen
- Voldoende kousen en onderbroeken
- Pantoffels
- Zwemgerief
- Pyjama + knuffel
- Wasgerief
- Eetgerei (gamel+beker+bestek) + 2 keukenhanddoeken
- Fluovestje
- Stripboeken
- Zakmes: enkel 3de jaars welpen (jullie kennen de regels, enkel gebruik in bijzijn leiding!)
- Lunchpakket en flesje drank bij vertrek in een klein rugzakje
- Paspoort of siskaart (af te geven aan de leiding van de tak bij vertrek).
- Medicijnen: gelieve op voorhand een mailtje te sturen naar arne.hermans@sint-martinus.be (WK) of
tom.verbeek@sint-martinus.be (WHV) zodat wij een duidelijk schema kunnen opstellen!
Alles wat jullie meenemen dient in één rugzak gestoken te worden, 50-60L is meer dan groot genoeg
(geen reiskoffer/trolly). Zorg ervoor dat je rugzak niet te zwaar is.
Voor noodgevallen kan u ons bereiken op onze gsm-nummers
Arne Hermans
0495/38.06.42
Tom Verbeek

0473/11.46.17

Dan hopen we dat jullie allemaal meegaan op dit geweldige kamp met ervaringen en
vriendschappen om nooit te vergeten! Indien er nog vragen zijn kan u altijd contact met ons opnemen.
Een stevige linker van de voltallige welpenleiding!

PAASDROPPING 2015
Beste Jong-Verkenners, Verkenners en Jin!

Zaterdag 4 april is het weer zover. Dan vertrekken we op Paasdropping. Mannen met durf en
doorzettingsvermogen trekken tijdens dit kamp vier dagen lang de natuur in. We komen
dinsdag 7 april in de late namiddag terug aan in Hasselt. De exacte uren van vertrek en
aankomst volgen nog.
Wat neem je mee op Paasdropping?
-

Identiteitskaart
Lunchpakket (voor de eerste middag)
Slaapzak en matje (geen veldbedje)
Regenjas, sjaal, handschoenen en muts (laat je niet verrassen door de koude)
Ondergoed en sokken (veel sokken)
Gamel, bestek en één keukenhanddoek
Toiletgerief
Kompas, zakmes en zaklamp
Balpen
Voldoende fluorescerend materiaal (lintjes, vestje …)
Reservekledij (één broek, drie T-shirts en één trui)
Niet meenemen: GSM, waardevolle spullen, alcoholische dranken, stafkaarten…

Zorg dat je stevige, waterdichte schoenen draagt met deftige sokken, zodat je geen blaren
krijgt. Doe ook je perfect uniform aan op de dag van het vertrek. Nog enkele aanwijzingen
voor degenen die voor de eerste maal meegaan op paasdropping:
-

Steek alles in één stevige rugzak en zorg ervoor dat alles apart, in kleine waterdichte
zakjes, verpakt is. Op die manier voorkom je natte spullen bij slecht weer.
Zorg er ook voor dat je rugzak draagbaar is en dus niet te veel weegt! Je zoon moet
zijn rugzak immers vier dagen lang zelf dragen.
Voor de Jongverkenners zal er nog extra informatie worden gegeven door de
Leiding.

De deelnameprijs bedraagt 60 euro, te storten op rekeningnummer BE16 0688 8969 8474
voor 22 maart, met als vermelding: Paasdropping – “scoutstak” – “naam”.
Indien je nog vragen hebt, aarzel dan niet om de leiding van jouw tak aan te spreken!
Een stevige linker,
De leiding

Internationaal kamp
Kandersteg-Milaan 2015
Beste verkenners, jinners, ouders en medeleiding
Er is reeds hard gewerkt om het internationaal kamp weer tot een topeditie te
transformeren. Grof geteld gaan we met een bende van 35 verkenners, jinners en leiders
op internationaal kamp.
Het is ondertussen tijd voor een tweede betalingsschijf. We zouden u willen vragen deze
overschrijving voor 20 maart in orde te brengen om de administratie voor ons te
vergemakkelijken. De tweede schijf bedraagt 200 euro en dient opnieuw gestort te
worden op het rekeningnummer BE67 0635 7232 4687 (Arne Hermans) met
vermelding: “Internationaal kamp – voornaam en naam – tak”.
Omdat er veel broers op de scouts zitten, willen we voor iedereen het internationaal
kamp financieel haalbaar houden. Een eerste kind betaalt 100% van de prijs van het
internationaal kamp, een tweede kind 80% en een derde kind 60%. Deze verrekening
mag u aftrekken bij het betalen van de laatste schijf die begin mei met een brief zal
worden doorgemaild.
Voor de annulatie voorwaarden geldt het volgende:
Annuleert u voor 1 maart 2015, dan hebt u een verlies van 25% van de kampprijs.
Annuleert u voor 1 juni 2015, dan hebt u een verlies van 50% van de kampprijs.
Annuleert u voor 14 juli 2015, dan hebt u een verlies van 75% van de kampprijs.
Annuleert u voor 31 juli 2015, dan hebt u een verlies van 100% van de kampprijs.
Wanneer een andere deelnemer in de plaats van een geannuleerde deelnemer meegaat,
is er geen verlies van de kampprijs.

Het Internationaal scouts centrum te Kandersteg zal binnenkort zijn activiteiten
meedelen. Dit zijn amusante activiteiten om de scoutsgroepen van verschillende
nationaliteiten met elkaar te laten kennismaken. Wij met Sint-Martinus zullen ook via
het internationaal kamp een hele resem aan scouteske activiteiten organiseren.

Opnieuw even de praktische informatie op een rijtje:
We vertrekken op 2 augustus (’s morgens aan de kanaalkom) en komen terug aan op 13
augustus (’s avonds aan de kanaalkom). Het verblijf in het internationaal scout center in
Kandersteg – Zwitserland zal zijn in tenten zijn (6 nachten). Het verblijf in Milaan zal
zijn in een jeugdlokaal (4 nachten).
Indien u meer informatie wenst, of u heeft vragen mag u ons steeds contacteren op het
emailadres: internationaalkamp@sint-martinus.be.
Stevige linker
Team internationaal

Hopelijk zijn jullie deze maand een beetje uitgerust van de maand
maart. We hebben geschaatst, een spel met de jinners gespeeld
en nog veeeeeeeel meer. Deze maand wordt opnieuw een maand
vol activiteiten! We gaan door de bossen trekken en een echte
woudlopers keuken doen! Ja een woudlopers keuken, dan gaan
we koken in het bos! Jullie ouders kunnen 25 april ook eens een
trektocht meemaken, onze scouts organiseert dan een
groepsdropping. Meer info over de groepsdropping vinden jullie vooraan in het boekje. De leiding heeft nog
goed nieuws: het weekend van 2-3 mei gaan we op weekend! Het wordt een geweldige ervaring, meer info
volgt nog. Maar genoeg gebabbeld, nu over tot de orde van de dag: wat gaan we allemaal doen in april?
4 april zal het spijtig genoeg geen activiteit zijn. Maarten, Senne en Pieterjan gaan
dan koken in Veurne. Hier hebben de welpen van Kiewit en Hollandsveld hun
jaarlijkse Paaswelpenweekend. Zaterdag 11 april doen we spijtig genoeg ook geen
activiteit. Jullie leiding moet dan uitrusten van het vorig weekend en jullie hebben
paasvakantie en kunnen veel buiten spelen! Daarnet had ik verteld dat we een
woudlopers keuken gingen doen he? Jaja, 18 april is het zover! We spreken af om
10u ’s morgens aan ons lokaal in Kiewit. We zullen hier eindigen om 16u. Vergeet
zeker geen: wandelschoenen, regenjas, gamel, bestek, beker, scoutsdas en trui, 4 euro en je goed humeur!
Hopelijk zijn jullie allemaal goed uitgerust van onze wandeling! 25 april spreken
we af om 13u aan ons lokaal in Kiewit. Bereid jullie maar voor op een leuke
namiddag, wat we gaan doen is nog een verrassing, we zullen eindigen om 16u
omdat de leiding moet vertrekken naar de geheime groepsdropping-locatie.
Voilà, dat was het dan voor de maand april. Wat ik nog kan verklappen voor de maand mei is dat we het eerste
weekend(2-3 mei) samen op weekend gaan. Dit zal plaatsvinden in de wiekslag in Halen. We hopen dat jullie
talrijk aanwezig zullen zijn. De kapoenen van hollandsveld zullen er ook zijn dus we moeten laten zien dat wij
de beste tak zijn!
Voor vragen kunnen jullie altijd terecht op het emailadres: kk@sint-martinus.be , of op het gsm-nummer
0487/454984.
Stevige linker en tot zaterdag,

Maarten Luyts

De Kapoenenleiding
Senne Mercken

Pieterjan Schols

HEEEEEEEEEEEEEEEEEEY kapoenen!!!
Na de geweldige maand maart zijn we eindelijk in de even geweldige maand
april beland en zijn we weer een maandje dichter bij het grote zomerkamp
in juli…
Zaterdag 4 april gaan we het mysterieuze
paaseierenmysterie aan de lokalen oplossen!
Om 14u spreken we aan ons lokaal af en om 17u
kunnen jullie ouders je weer komen ophalen.

Spijtig genoeg is er zaterdag 11 april geen
activiteit . De leiding houdt platte rust na de
zware paasdropping van de oudere takken.
Zaterdag 18 april spreken we weer af aan onze
lokalen van 14u tot 17u om er een geweldig
bosspel te spelen.

Zaterdag 25 april spelen we het grote
groepsdropping-spel. Omdat het ’s avonds
groepsdropping is, is de activiteit vroeger
gedaan en daarom verwachten we jullie van
14u tot 16u aan onze lokalen.
We hopen dat jullie weer talrijk
aanwezig zullen zijn op de activiteiten
en steeds afbellen als jullie niet kunnen komen!
Een stevige linker,
Jörne Kippers

Wouter Schreurs

Toon Timmerman

Jowww Welpen! Ik hoor het iedereen al denken: huh, lente, april,
Pasen, vakantie… Jazeker, een echte scout denkt dan onmiddellijk aan
het mega bomme, super plezante, 4 dagen durende-ik-help-thijsover-een-tak-dragen-spel!!! En natuurlijk ook een beetje aan
paaswelpenweekend. Zoals elk jaar gaan we het deze keer weer
onvergetelijk maken, dus voor moest het nog niet gebeurd
zijn, schrijf jullie zo snel
mogelijk in en mis dit kamp
niet!
Want
PAASWELPENWEEKEND is de
uitgelezen kans om met de
vrienden al eens te proeven van het
gevoel samen op pad te zijn, en dus
ook een perfecte voorbereiding op
het nog veel bommere groot kamp!
We hopen jullie allemaal te mogen
verwachten van 4 tot 7 april!!!

Vermits Jelle nog moet werken aan zijn
dammen in de rivier omdat hij deze 4
dagen niet heeft kunnen onderhouden
tijdens pww, en Zeger mee op tournee
is met zijn grotere broer Fabian van de
Ketnetband, en Tom echt wel eens
dringend iets aan zijn kaasdieet moest
beginnen doen, is het op zaterdag 11 april geen activiteit. Zo
kunnen jullie allen eens goed uitrusten van pww. Voor zij die vrezen
om psychotische aanvallen te krijgen omdat er deze week geen scouts
is, die mogen natuurlijk ook altijd een spel spelen in hun eentje terwijl
ze hun uniform aanhebben!
Zaterdag 18 april spreken we af aan onze lokalen in
Hollandsveld om het grote – ik-ben-Djoffrey- en- ik-beneen- patattenboer-spel te spelen. Voor zij die Djoffrey
niet kennen, djoffrey is dus een patattenboer met een
enorm grote passie voor koala’s. Zo heeft hij maar liefst
15 en een halve koala’s vanachter in zijn tuin staan!!
We beginnen om 14 uur en eindigen om 17 uur terug
aan onze lokalen!

Als laatste activiteit van april gaan we de 25ste op DAGTOCHT
gecombineerd met woudloperskeuken!! De goei frisse lucht
opsnuiven en wandelen door de bossen, daar kan zelfs de nieuwste
PlayStation niet aan tippen! Vergeet zeker jullie hoe-braad-ik-eenworst-boven-een-vuur-zonder-dat-hij-zwart-wordt-handleiding niet.
We zien jullie graag van 11-15h aan de paalsteen( zie kaartje; op
de kruising van de paalsteenstraat, slangbeekweg en langvennestraat
in Hasselt) met goede wandelschoenen, eten om te braden boven het
vuur (braadworsten zijn het handigste), drinken en een zakmes.
Eventueel brood en saus.

Als ge het mij vraagt, dus een hele maand bomvol activiteiten en
plezier!
En zoals altijd, kom steeds in perfect uniform (ook uw petje) en meld
tijdig af via mail of sms! Zeker met het beter weer dat voor de deur
staat, zou een korte broek geen probleem mogen zijn!

Een stevige linker,
Zeger

Daan

Jef

Tom

Beste
jong verkammers / boertige patrijzen / jong verkommers / jong verkenners (omcirkelen wat past),
Er is een nieuwe maand aangebroken, en dat kan maar één ding betekenen: een nieuw programma!
Deze maand staat het programma helemaal in het thema van de toffe peer! Geniet dus met volle
teugen van dit literaire hoogstandje (en bekijk natuurlijk ook de prentjes) en let goed op!
Hoi Jongverkenners, ik ben Leah, de toffe peer. Op woensdagen
drink ik koffie uit mijn schoen en maak ik reservaties in
toprestaurants, maar ik daag nooit op. Vrijdagen worden besteed
aan het stelen van Jules Guffens zijn veters en zondagen duw ik
Denzell van zijn fiets. Enkel mijn zaterdagen zijn nog leeg, dus ik
stel voor dat ik gewoon eens met jullie meega!
De 11de april ga ik me helaas wel moeten vervelen, want dan rusten
jullie nog een beetje uit van de gigantisch toffe Paasdropping!
Maar de 18de april sta ik uiteraard van 2 tot 5 aan de lokalen,
verkleed als boer (of boerin)!

Woooh seg, Leah, cava als ik ook eens mee kom piepen? De
promoties in mijn favoriete frituur gelden helaas maar tot midden
april, dus weet ik ook niet meer wat te doen met mijn leven.
Daarom ga ik op 25 april gewoon fijn meestappen op
Groepsdropping! Maar uiteraard ga ik eerst van 1 tot 4 naar de
lokalen om daar eens goed mijn bouwkunsten en architecturale
talenten boven te halen! Zie dat jullie er allemaal zijn!

Huppakee, dat klinkt daar allemaal precies wel plezant!
Maar de 2de mei spant precies wel de kroon, want in
mijn parochieblad heb ik gelezen dat het dan
PAARDENRACE is van 10 tot 1 aan de lokalen! Blijkbaar
moet ge komen met de fiets en een helm, fluovestje,
pomp, lunchpakket én zonnebril meenemen! Klinkt
interessant!
Dat was het dan weer voor de maand april! Vergeet
nooit af te melden indien je eens een keer niet kan
komen, probeer te carpoolen en draag uw perfect
uniform!

Stevige linker,
De leiding

Yuuuw verkenners!
Het is alweer april, een van de meest avontuurlijke maanden
van het scoutsjaar aangezien het de maand is van
paasdropping en groepsdropping. Maar april is natuurlijk ook de
maand van de humor, denk maar aan de aprilvis. Daarom
vinden jullie hieronder enkele leuke en grappige weetjes.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In 1992 kwamen duizenden badeendjes vrij toen een vrachtschip
kapseisde. Deze dreven jaren rond en verspreide zich over half de
wereld. Ze werden gebruikt om de stromingen van de oceaan te
bestuderen.
Zaterdag 4 april vertrekken we om 8u ‘s morgens op paasdropping
Voor het jaar 1987 werden vele operaties bij baby’s uitgevoerd
zonder verdoving omdat er gedacht werd dat ze geen pijn konden
voelen.
De gebroeders Wright hebben maar 1x samen in een vliegtuig
gezeten omdat hun vader niet beide broers zou willen verliezen bij
een ongeluk
11 april is het geen activiteit
In alaska is een dorp gelegen bestaande uit 1 gigantisch flatgebouw.
23% van alle defecten aan kopieermachines zijn veroorzaakt door
mensen die een kopie willen maken van hun billen
Op 18 april hebben we kookactiviteit van 15u tot 19u aan het lokaal,
breng 3 euro mee
In 1923 werd een paardenrace gewonnen door een dood persoon.
De jockey kreeg een hartaanval midden in de race maar zijn lichaam
bleef in het zadel tot het paard over de finish ging.
Op 25 april is het groepsdropping en komen we samen aan het
lokaal om 13u en zullen we afsluiten om 16u, neem je fiets mee
In 2011 werd een onzichtbaar kunstwerk verkocht voor $10.000
‘svangerskabsforebyggende middel’ is het Deense woord voor
condoom
1 op 4 Amerikanen denken dat de zon rond de aarde draait
In 2007 scheidde een koppel nadat ze ontdekten een online affaire
te hebben met elkaar onder valse namen
Reincarnatie zonder toestemming van de overheid is verboden in
China

Afbellen indien je niet kan komen is nog steeds verplicht.
Een stevige linker,
Gert

Jan

Olivier

Yuuuuu !
Hopelijk hebben jullie allemaal een fijne paasdropping gehad en zijn jullie goed
uitgerust voor onze BELANGRIJKE werkactiviteiten want hoe meer geld we inzamelen
hoe ‘bommer’ ons groot kamp!!!

11 april

Op 11 april gaan we
kuisen,
het werk duurt van 9u-17u. Maar meer info volgt nog.
Het adres is: Vogelsancklaan 260 - 3520 Zonhoven

18 april
Gaan we onze handen nog eens gebruiken om de straten
in Hasselt proper te houden zodat we geld kunnen
inzamelen voor ons groot kamp! We doen namelijk

25 en 26 april
Op 25 en 26 april gaan we helpen met de
Meer info volgt nog.

2 mei

Contacteer de hopman van de tak waar je bijstaat OP VOORHAND!

(Ps. Blijf nog werk zoeken zodat we er een ‘fantastisch’ kamp van kunnen maken!)
Ne stevige linker,
Olivier
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Arthur Claes
Tim Dessers
Jasper Verhoeven
Guido Appeltans
Luc Lesire
Stijn Poludniak
Jeffrey Peeters
Philippe Ruland
Brecht Schreurs
Pieterjan Schols
Maarten Luyts
Senne Mercken
Jörne Kippers
Wouter Schreurs
Toon Timmerman
Arne Hermans
Arno Cressato
Umar Dzeitov
Michiel Stinissen
Mathias Vandikkelen
Tom Verbeek
Daan Dessers
Zeger Kenis
Jef Lambrechts
Tim Dessers
Murat Dzeitov
Toon Jans
Michiel Philippaerts
Joost Van der biesen
Jan Ghysen
Gert Poludniak
Olivier Vandervoort
Arthur Claes
Jasper Verhoeven

Geëngageerde Secretarisvogel
Opgetogen Oerang-Oetang
Rechtschapen Spitssnuitdolfijn
Verantwoordelijke Kemphaan
Levendige Das
Slome Schildpad
Jolige Jariboe
Stugge Zwaan
Enthousiaste Anoa
Toegewijde Mier
Onbaatzuchtige Marmot
Stokstaart
Kwieke Streepmuis
Gezapig Stekelvarken
Nachtegaal
Doordrijvende Seriema
Verstrooide Vos
Wolf
Smelleken
Kaketoe
Goedgemutste Cavia
Phoca
Wallabie
Keuvelende Koala
Rechtschapen Spitssnuitdolfijn
Parmantige Pica
Opzichtige Salangaan
Fiere Serval
Gezellige Coscoroba
Betrouwbare Steppelemming
Coulante Klipdas
Baldadige Caracara
Opgetogen Oerang-Oetang
Verantwoordelijke Kemphaan

Putvennestraat 37, 3500 Hasselt
Gebanne Groezenstraat 65, 3500 Hasselt
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Hoekvijverslaan 33, 3500 Hasselt
Vlindersstraat 36, 3500 Hasselt
Maastrichtersteenweg 100, 3500 Hasselt
Oude Heidestraat 35, 3511 Kuringen
Heksenheide 14, 3500 Hasselt
Bosstraat 63, 3560 Lummen
Casterstraat 102, 3500 Hasselt
Zavelvennestraat 182, 3500 Hasselt
Vilstraat 2, 3511 Kuringen
Vijversstraat 41, 3500 Hasselt
Heuveneindeweg 23, 3520 Zonhoven
Casterstraat 102, 3500 Hasselt
Vijversstraat 211, 3500 Hasselt
Putvennestraat 80, 3500 Hasselt
Weidestraat 18, 3511 Kuringen
Kunstlaan 10 bus 9, 3500 Hasselt
Eendrachtlaan 12, 3500 Hasselt
Putvennestraat 37, 3500 Hasselt
Nobellaan 8, 3500 Hasselt
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Paalsteenstraat 165, 3500 Hasselt
Gebanne Groezenstraat 83 A, 3500 Hasselt
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Kunstlaan 10 bus 9, 3500 Hasselt
Padenstraat 15, 3500 Hasselt
Eendrachtlaan 44, 3500 Hasselt
Nieuwstraat 103, 3511 Kuringen
Visserijstraat 59, 3590 Diepenbeek
Oude Heidestraat 49, 3511 Kuringen
Wellekensveldweg 10B, 3520 Zonhoven
Gebanne Groezenstraat 65, 3500 Hasselt
Hoekvijverslaan 33, 3500 Hasselt

0473/424.224
0484/815.115
0472/446.145
0486/389.891
011/22.78.50
0477/212.157
0488/981.876
0496/602.259
0486/024.653
0494/71.21.39
0487/454.984
0495/34.73.43
0495/101186
0498/577.541
0496/347.360
0471/469,465
0495/380.642
0470/018.328
0495/831.559
0471/622.414
0472/999.556
0473/114.617
0477/042.166
0497/539.400
0493/667.447
0472/446.145
0484/023.195
0472/729.063
0494/542.865
0479/095.099
0486/462.315
0485/611.391
0476/457.862
0484/815.115
0486/389.891

