Beste Leden, ouders en sympathisanten van Scouts Sint-Martinus den XIIde
Ondertussen is de maand maart alweer aangebroken. We zitten helaas al over de helft
van ons scoutsjaar. Niet getreurd, de leiding heeft nog tal van schitterende activiteiten
gepland voor de rest van dit jaar.
Eerst en vooral vieren we 18 maart ons 75-jarig bestaan. In 1942, in volle
oorlogsperiode, stichtte Vital Vesters Scouts Sint-Martinus den XIIde. Dit jaar viert
Sint-Martinus den XIIde aldus zijn 75-jarig bestaan. Een diamanten jubileum. Om deze
mijlpaal gepast te huldigen zal onze scouts zich voor één dag verplaatsen naar het
Capucienenplein in Hasselt centrum. Daar zal er een heuse stand opgebouwd worden en
een groots spel met alle leden gespeeld worden. Alle leden worden om 10u in perfect
uniform verwacht. Vervolgens worden alle leden en leiding ontvangen op het Hasselts
stadhuis.
Vanaf 16u30 is iedereen welkom op het Capucienenplein om te zien wat onze scouts
daar voor de gelegenheid heeft opgebouwd. Op dat moment zal er ook een receptie van
start gaan. Bij deze zijn jullie dus ook allemaal van harte welkom.
Verder in dit boekje vinden jullie ook meer informatie over onze jaarlijkse paaskampen.
Deze zullen dit jaar plaatsvinden van 1 tot en met 4 april. De welpen zullen genieten van
4 dagen vol scouteske activiteiten in de buurt van Ieper. Traditiegetrouw houden we de
locatie van paasdropping natuurlijk geheim. Moesten jullie vragen hebben in verband
met deze kampen mogen jullie mij altijd contacteren.
Kijk zeker ook een beetje verder in het boekje naar de info over Groepsdropping die al
aan haar 18de editie toe is. Ik zou alle ouders willen aanmoedigen om zich in te
schrijven. Dit is de ideale gelegenheid om als ouder te ontdekken wat een dropping bij
den twaalfde dus echt inhoudt. Na het wandelen kan u genieten van een gezellig
kampvuur. Ook heeft u de mogelijkheid om te blijven overnachten ter plekke.
Ten slotte zou ik er willen op aandringen bij alle ouders om af te melden als uw zoon
eens niet kan komen naar de activiteit.
Voor vragen of opmerkingen sta ik steeds paraat, aarzel dus niet om mij te contacteren!
Een stevige linker,
Pieterjan Schols
Toegewijde Mier

GROEPSDROPPING 2017
Dit is hét avontuur om u nog eens te amuseren met uw vrienden 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 22 april 2017.
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, sympathisanten en scoutsen. Vanaf 5 personen (vanaf 18
jaar) kunt u al een team samenstellen. Vorige jaren waren er meer dan 130 wandelaars.
Waar?
Zoals we reeds vertelden, geheim. Geen paniek, u geraakt er gemakkelijk 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 30 min. van Hasselt.

Inschrijving via www.sint-martinus.be of via
https://goo.gl/forms/fZLmjziMKC4KK06F2
Tot aan het kampvuur!
Ne stevige linker,
Leiding Scouts Sint-Martinus

Alle inschrijvingen en stortingen worden verwacht voor zaterdag 1 april 2017. 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 mail 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, namelijk de WestVlaamse stad Ieper. Een moderne stad, waar veel te
beleven valt over de oorlog, zal die 4 dagen onze
mooie thuisbasis worden!
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 BE91 3770 7822 4776 met als mededeling: PWW – Naam van de welp(en)
– TAK. STORTEN = INSCHRIJVEN!
Verder verwachten we jullie op zaterdag 1 april stipt om 07u30 aan het station van
Hasselt. Jullie ouders kunnen jullie ook daar komen halen op dinsdag 4 april omstreeks
16u30.
Het adres is: OL Vrouwstraat, 6 te 8900 Ieper
Wat meenemen:
– Perfect uniform (reeds aanhebben bij vertrek)!
– slaapzak en matje (geen bedden in slaapzaal )
– Extra warme kleren (trui, lange broek,...)
– WARME DIKKE JAS + REGENJAS
– Wandelschoenen + RESERVE schoenen
– Voldoende kousen en onderbroeken
– 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 ons op voorhand te laten weten wanneer en hoeveel er
van het medicijn moet ingenomen worden.
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, je zal hem
zelf moeten dragen.
Voor noodgevallen kan u ons bereiken op onze gsm-nummers:
Umar: 0495 83 15 59
Jef breemans: 0474 24 31 49
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 2017
Beste Jong-Verkenners, Verkenners en Jin,
Zaterdag 1 april is het weer zover, dan vertrekken we op Paasdropping.
Mannen met lef en durf trekken hierbij voor vier dagen de natuur in! Elk jaar opnieuw komen
de leden met tal van geweldige verhalen thuis over hun avonturen.
We spreken af op zaterdag 1 april om 08u15 stipt aan het station van Hasselt. Vier dagen
later, dinsdag 4 april om 17u20, zijn we terug in het station van Hasselt.
Wat neem je mee op Paasdropping?
-

Slaapzak en matje (geen veldbedje)
Regenjas, sjaal, handschoenen en muts (laat je niet verrassen door de koude)
Ondergoed en sokken (veel sokken)
Gamel, bestek, beker en keukenhanddoek (geen spork)
Toiletgerief
Kompas, zakmes, zaklamp/hoofdlamp
Fluorescerend lintje of vestje
Reservekledij (één broek, drie T-shirts en één trui)
Medicatie van uw zoon, blarenpleisters, etc.
Lunchpakket voor ’s middags, snoep wordt verdeeld onder alle jongverkenners
Niet meenemen: GSM, geld, waardevolle spullen, alcoholische dranken, stafkaarten…

Zorg dat je stevige, waterdichte schoenen draagt met deftige sokken zodat je geen blaren
krijgt en je perfect uniform aanhebt op de dag van het vertrek.
Nog enkele andere aanwijzingen voor degenen die voor de eerste maal meegaan op
paasdropping:
- Steek alles in één stevige rugzak en zorg er voor dat alles apart in kleine waterdichte
zakjes verpakt is, zodat als het regent je spullen niet nat worden.
- Zorg er ook voor dat je rugzak draagbaar is en dus niet te veel weegt! Je zoon moet
deze immers vier dagen lang dragen.
- Nieuwe wandelschoenen wandel je best eerst in!
- Voor de jongverkenners is er op zaterdag 4 maart om 17.00 een presentatie na de
activiteit met de nodige uitleg over paasdropping.
De deelnameprijs bedraagt 60 euro, te storten op rekeningnummer:

BE16 0688 8969 8474
Dit dient te gebeuren voor 21 maart met als vermelding: Paasdropping – Scoutstak – naam.
Betalen = inschrijven.
Indien je nog vragen hebt, aarzel dan niet om de leiding van je tak aan te spreken.
Een stevige Linker
De leiding van den Twaalfde

HET KAPOENEN-KIEWIT-VRIENDSCHAPSBOEKSKEN
Naam: Kareltje van den Berg
Geboorteplaats: Hasselt
Kleur haar: zwart
Kleur ogen: groen
Ik kan echt niet leven zonder: SCOUTS!!!!!
Ik beweeg graag dus daarom: kom ik op zaterdag 4 maart in mijn sportkleren
naar de sporthal van de basisschool in Kuringen (Van Groesbeekstraat
21) voor een sportactiviteit van 14u tot 17u. Vergeet geen 2 euro.
Mijn lievelingsgeur is: beekgeur!!!!! daarom spring ik af en toe eens in een beek
De leukste plek op aarde is: onze lokalen in Kiewit!!!!!!!!
Ik ga op zaterdag 11 maart naar deze plek om: van 14u tot 17u een giga fijn
verrassingsspel te spelen
Mijn leukste hobby is: SCOUTS!!!!!!! Wat anders?
Ik doe deze hobby zelfs nog liever dan: TV-kijken en iPad-spelen
Mijn ultieme droom is: het 75-jarig bestaan van onze scouts te vieren met
alle leiders en leden!
Daarom kom ik op zaterdag 18 maart naar het Capucienenplein, Hasselt centrum
voor: een massaspel van 10u tot 16u30 met achteraf een receptie voor
alle leiders, leden, ouders en sympathisanten! (meer info in de
voorafgaande brief)
Ik hoef hiervoor geen lunchpakket mee te nemen want: daar zorgen de leiders voor
Ik zorg dat op deze dag: mijn perfect uniform aan doe (trui + das)
Dit heb ik het laatst gegoogled: schattig katje op eenwieler

Op 25 maart heb ik zin om: het grote holsteenbronspel te spelen aan (rarara)
de holsteenbron! Dit zal weer zijn van 14u tot 17u
Dit is soms lastig te vinden dus: laat ik mijn ouders deze omschrijving goed
bestuderen: de parking aan het kruispunt van de Kapelbergweg,
Hengelhoefseweg en de Holsteenweg (dicht bij de Holsteenhoeve)
Dit wil ik graag leren: mijn veters binden
Het stomme aan de paasvakantie is: dat er geen scouts is dan
Ik vind het niet leuk dat: ik de leiders pas terug kan zien op 15 april voor een
paasspel van 14u tot 17u aan de lokalen
Mijn tip voor een gelukkig leven: elke week naar de scouts komen!!
Wat ik nog wil zeggen: het is suuuuupeeeer belangrijk dat ik elke activiteit
mijn scoutsdas aan heb!
Mijn mama en papa en al hun vrienden en familie kunnen op 22 april: meedoen aan de
groepsdropping, hier hebben ze in februari al een brief voor gekregen en
indien ze die gemist hebben mogen ze de leiders hier altijd over
aanspreken!
Teken hier jezelf:

Stevige Linker
Frederik

Dries

Thomas

Gijs

Stevige linker,
Thomas Swennen
0499 28 30 20

Cedric Adler

Wouter Blocken

0484565876

0471 12 87 27

Bert Gommers
0488 10 82 27

Laat natuurlijk altijd iets weten als je niet kan komen en je kan ook altijd een mailtje sturen
als je vragen hebt.
Stevige Linker,
Jef Breemans
Vermakelijk Winterkoninkje

Jasper Desser
Snaakse Hardoen

Sam Lambrechts
Rob

Dieter Schreurs
Lama

Deze maand wisten we maar niet welke activiteiten we wouden doen dus riepen we
onze goede vriend Robin er maar eens bij! Jaja, de enige echte ROBIN HOOD!!!

Dus wat heeft Robin nu voor ons gedaan? we lieten Robin 4 pijlen voor ons schieten
op een roos en zo konden we zien welke activiteit we welke dag gingen doen. Hij
schoot 4 keer voor ons op een roos en de nummertjes op de roos staat telkens voor een
andere activiteit.
-De nummertjes 1-3: vandaag spreken we af van 14 uur tot 17 uur aan de
lokalen hollandsveld voor het grote Robin Hood Spel!!!!
-De nummertjes 4-6: we spreken vandaag af van 2 tot 5
aan de Kinderboerderij waar we samen met
andere scouten geweldig groot georganiseerd
leuk en uitzonderlijk spel zullen spelen!
-De nummertjes 7-9: Zaterdag 18 maart worden jullie
verwacht op een HEELEE festiviteit
van 10u tot 16u30 op het Capucienenplein, in
Hasselt centrum.
Juist op 16u30 zijn ook alle ouders welkom
op de receptie Ben jij ook al nieuwsgierig naar
wat we gaan doen? Daaaaaaannnnnn moet je zeker
in perfect uniform komen kijken!
-Nummer 10: Deze zaterdag spreken we af aan…..
Platwijers om 11u tot 17 uur voor een Super, coole,
fijne woudloperskeuken!!!!! Vergeet zeker allemaal niet
Stevige schoenen aan te doen en een vleesje of drie mee te nemen voor op het vuur!

Als trotse scouts komen we ook steeds zeker maar ook altijd en elke keer in perfect
uniform!
Ne Stevige linker,
Umar

Cas

Bob

Bram

25/03 van 14‐17u sporthal Kuringen

18/03 van 10‐16u30:
Capucienenplein

04/03 van 14‐17u Kanallkom

Tip: de maand maart kleurt groen!
Stevige linker,

Jörne Kippers

Daan Dessers

Senne Mercken

Mathias Vandikkelen

Kwieke Streepmuis

Onbezweken Phoca

Schalkse Stokstaart

Fervente Kaketoe

Yuuuuuuuw jinners.
Deze maand heeft de leiding een eigenaardige brief in de brievenbus gekregen. We
weten niet van wie het is, maar we vermoeden dat het misschien iemand van Kobe zijn
mysterieuze vlammen is.

Hey liefste jinnertjes x
Jullie kennen mij niet, maar wees er maar zeker van dat ik
jullie wel zeer goed ken. Ik heb gehoord (en al stiekem gezien
hihi) dat jullie echt grave gasten zijn. Ik droom er eigenlijk al
eventjes van om met jullie af te spreken. Hopelijk zou dat in
de maand maart gaan. Maar jullie stoere en vooral knappe
jongens zijn altijd druk bezig met de scouts. Hai toch maar
allé seg toch maar nie?
Ik had speciaal 4 maart vrij genomen om jullie beter te leren
kennen, maar ik heb vernomen dat jullie dan al druk bezig
zijn om jullie super coole weekend zelf te gaan voorbereiden
van 2-5 aan het aan het lokaal. Een activiteit (en gezellig
weekendje) waar ik blijkbaar niet mee naartoe mag gaan .
Awel merci he.. Ik heb onze boeking naar de Efteling ook al
gecanceld ze. Nee das nie waar, kreeg ik niet over mijn hart, 4
juli tijd, goesting?
Misschien kunnen we het weekend daarna dan eens
afspreken. Jullie gaan dan blijkbaar heel goed voorbereid zijn
voor een date want jullie gaan op 11 maart leren koken van
de enige echte masterchef Carlito!!! Ik kan al niet wachten om
jullie kookkunsten te proeven. Naar het schijnt eten we
verstoten ganzenkuikens, heerlijk!

Met één date zou ik al zeer blij zijn maar ik wil er natuurlijk
meer. Het weekend daarna gaat waarschijnlijk ook niet gaan
denk ik. Jullie vier zijn allemaal grote feestvierders en
kunnen dan natuurlijk niet afwezig zijn op het grootste feest
van het jaar namelijk 75 jaar Sint-Martinus dat plaatsvindt
van 10-16u30 op het Capucienenplein.
Pffff, de maand maart zit er dan al weer bijna op en het
laatste weekend wordt ook zeer moeilijk. Ik heb stiekem bij
jullie leiding geluisterd en ik heb gehoord dat jullie het
grote paasdroppinspel spelen op 25 maart aan de lokalen.
Ik geef de hoop niet op en ik zal wel een datum vinden
zodat ik samen met jullie kan zijn. Ik hoop natuurlijk dat
jullie mij een brief terug sturen want jullie zijn allemaal zeer
aantrekkelijke jonge knapen. Zeker Kobe met zijn mooie
lange blonde haren. Tfoe boem patat, ik begin er vapeurs
van te krijgen als ik er aan denk.
XXXXXXXXX,
Jullie anonieme lover

Groepsleiding

groepsleiding@sint-martinus.be
Financiën/Secretaris
Bewaarder
Voorzitter Oudercomité
Materiaalploeg

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

Pieterjan Schols
Daan Dessers
Tom Verbeek
Arne Hermans
Guido Appeltans
Luc Lesire
Kristof Vandikkelen
Gert Poludniak
Joost Van der biesen
Tom Verbeek
Frederik Cressato
Gijs Claes
Dries Dewez
Thomas Schols
Thomas Swennen
Cedric Adler
Wouter Blockken
Bert Gommers
Jef Breemans
Jasper Dessers
Sam Lambrechts
Dieter Schreurs
Umar Dzeitov
Cas Bartholomevis
Bob Lambrechts
Bram Vanwijck
Arne Hermans
Zeger Kenis
Wout Lamotte
Michiel Stinissen
Jörne Kippers
Daan Dessers
Senne Mercken
Mathias Vandikkelen
Tim Dessers
Arno Cressato
Jef Lambrechts

Toegewijde Mier
Onbezweken Phoca
Goedgemutste Cavia
Doordrijvende Seriema
Levendige Das
Geëngageerde Secretarisvogel
Coulante Klipdas
Gezellige Coscoroba
Goedgemutste Cavia
Pittige Moeriki
Sneeuwstormvogel
Praatlustige Panda
Damhert
Trotse Mustang
Baviaan
Cholo
Sijs
Vermakelijk Winterkoninkje
Snaakse Hardoen
Rob
Lama
Theatrale Wolf
Joviale Spreeuw
Bergduivel
Slechtvalk
Doordrijvende Seriema
Luchthartige Wallabie
Arkal
Beweeglijk Smelleken
Kwieke Streepmuis
Onbezweken Phoca
Schalkse Stokstaart
Fervente Kaketoe
Rechtschapen Spitssnuitdolfijn
Verstrooide Vos
Keuvelende Koala

Zavelvennestraat 182, 3500 Hasselt
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Nobellaan 8, 3500 Hasselt
Putvennestraat 80, 3500 Hasselt
Vlindersstraat 36, 3500 Hasselt
Maastrichtersteenweg 100, 3500 Hasselt
Putvennestraat 37, 3500 Hasselt
Oude Heidestraat 49, 3511 Kuringen
Nieuwstraat 103, 3511 Kuringen
Nobellaan 8, 3500 Hasselt
Weidestraat 18, 3511 Kuringen

0487/454.984
0477/042.166
0473/114.617
0495/380.642
011/227.850
0477/212.157
0473/424.224
0485/611.391
0479/095.099
0473/114.617
0492/789.704

Lisbloemstraat 7, 3500 Hasselt
Berkenlaan 57, 3500 Hasselt
Zavelvennestraat 182, 3500 Hasselt
Rapertingenstraat 102, 3500 Hasselt
Schrijnbroekstraat 36, 3500 Hasselt
Albertkanaalstraat 62A, 3511 Kuringen
Zwartvennestraat 8,3500 Hasselt

0479/171.288
0496/922.902
0470/509.224
0499/283.020
0484/565.876
0471/128.727
0488/108.227
0474/243.149

Nachtegalenstraat 15, 3520 Zonhoven
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Gebanne-Groezenstraat 83A, 3500 Hasselt
Casterstraat 102, 3500 Hasselt
Kunstlaan 10 bus 9, 3500 Hasselt
Teschlaan 18, 3500 Hasselt
Gebanne-Groezenstraat 83A, 3500 Hasselt
Beukenstraat 20, 3500 Hasselt
Putvennestraat 80, 3500 Hasselt
Paalsteenstraat 165, 3500 Hasselt
Hommelheide 40, 3511 Kuringen
Eendrachtlaan 12, 3500 Hasselt
Heuveneindeweg 23, 3520 Zonhoven
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Vijversstraat 41, 3500 Hasselt
Putvennestraat 37, 3500 Hasselt
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Weidestraat 18, 3511 Kuringen
Gebanne-Groezenstraat 83A, 3500 Hasselt

0473/487.247
0486/549.595
0491/231.850
0495/831.559
0474/097.707
0486/827.892
0478/054.653
0495/380.642
0497/539.400
0476/441.207
0471/622.414
0498/577.541
0477/042.166
0483/584.335
0472/999.556
0472/446.145
0470/018.328
0493/667.447

