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Beste leden, ouders en sympathisanten van Scouts Sint-Martinus den XIIde
Het is bijna niet te geloven maar we bevinden ons ondertussen al in de laatste maanden van het
scoutsjaar. Ik wil via deze weg dan ook de volledige leidersploeg bedanken voor de inzet die
zij in het voorbije jaar hebben getoond. Ik denk dat we terecht fier mogen zijn op alle zaken die
we in het voorbije jaar hebben verwezenlijkt.
In de voorbije maand april vonden onze jaarlijkse paaskampen en de groepsdropping plaats. De
welpen vertoefden in Wiesme, waar zij de ideale mix tussen avontuur en plezier voorgeschoteld
kregen. Op sommige momenten was het even doorzetten, maar later zullen ze ongetwijfeld met
veel heimwee terugdenken aan de avonturen die ze daar hebben meegemaakt. De foto’s op onze
Facebookpagina geven hiervan een mooi beeld. De oudere takken trokken ook de Ardennen in
om zich te ontplooien als echte scouts. Eind april vond de 19de editie van groepsdropping plaats.
Met een prachtige locatie, mooie tochten en tevreden deelnemers was ook dit weer eens een
succes.
De komende maand zullen voor de meeste takken de laatste, maar zeker niet de minste,
activiteiten plaatsvinden, dit om de leden en leiding voldoende studietijd te geven voor de
eindexamens in juni. Scouts is, jammer genoeg, in juni nog net iets minder belangrijk dan
studeren. Ik wil dan ook iedereen met examens succes wensen.
We zitten nu op een rechte lijn naar het groot kamp en de komende maanden zal er nog volop
voorbereid, samengekomen en gewerkt worden om Arbrefontaine ‘18 onvergetelijk te maken.
Eind mei volgt er nog het kampboekje maar toch nogmaals een beetje duidelijkheid omtrent de
kampdata:
•
•
•
•

18 juli tot en met 28 juli: Welpen, JVK, VK en JIN
16 juli tot en met 21 juli: Kapoenen Hollandsveld
21 juli tot en met 26 juli: Kapoenen Kiewit
2 aug. tot en met 15 aug.: Internationaal kamp (VK, JIN)

Groot Kamp betekent het hoogtepunt van de scouts en is in niets te vergelijken met weekenden
doorheen het jaar. We hopen dan ook dat iedereen er dit jaar van de partij zal zijn. Moest u
echter nog vragen hebben over het kamp van uw zoon omtrent bagage, verloop van het kamp
of andere zaken (ook financieel) dan mag u de takleiding van uw zoon of mij altijd aanspreken.
We begrijpen dat het voor ouders van nieuwe leden niet evident is om hun zoon voor de eerste
keer mee te sturen en zullen u graag helpen.
Voor ons kamp is de materiaalploeg nog op zoek naar oude koelkasten en diepvriezers. Moesten
jullie ons kunnen helpen mogen jullie altijd een mailtje sturen naar mp@sint-martinus.be.
Een stevige linker,
Pieterjan Schols
Toegewijde Mier

LEIDING

WELPEN

JVK

VK

JIN

Lange groene
Korte groene
Korte groene
Lange groene
Lange groene
broek
broek
broek
broek
broek
Beige hemd
Beige hemd
Beige hemd
Beige hemd
JIN-uniform
Trui St.-Martinus Trui St.-Martinus Trui St.-Martinus Trui St.-Martinus Trui St.-Martinus
Das St-Martinus
Das St-Martinus Das St-Martinus
Das St-Martinus
Das St-Martinus
+ Dasknoop
+ Dasknoop
+ Dasknoop
+ Dasknoop
+ Dasknoop
Lederen Riem
Lederen Riem
Lederen Riem
Lederen Riem
Lederen Riem

WELPEN


Groepslintje St-Martinus

Takkenteken

Jaarkenteken

Lintje België/Europa

Int. Kenteken 4cm (Paarse

JVK-VK-JIN-LEIDING

Lelie)


Belofteteken

Limburgse Leeuw

Gidsstrepen – PL-strepen

Nesthoekje – Patrouillelintje

Kenteken 75-jaar

Het uniform kan men kopen in:
Open op: Woensdag tem vrijdag
(14u-18u)
Hopper Winkel Hasselt
Zaterdag
(10u-12u30 en 13u30-18u)
Vredestraat 6
3500 Hasselt
011/22 42 42
Behalve de das, groepslintje en scoutstrui: vraag deze aan uw leiding.

Zaterdag 5 mei

De bende van de mutsendragers is weer uit op kattenkwaad! Ze halen een streek uit met leider Kobe van 14u tot 17u
aan de scoutslokalen. De aartsvijand van de kapoenen, de beruchte Kampenvernieler, plant een aanval die de
kapoenen niet zullen zien aankomen… Wanneer iedereen weg is, ontdekt leider Gijs plots een mysterieus pakje in het
lokaal.

Zaterdag 12 mei

Kobe is uit op wraak en de bende van de mutsendragers weet niet wat hun te wachten staat! Aan de scoutslokalen
ontdekken de kapoenen van 14u tot 17u wat er in het mysterieuze pakje zit.
De slimme kapoenen ontrafelen het plan van de Kampenvernieler en bereiden zich voor op de harde strijd!

Zaterdag 19 mei

De strijd met de Kampenvernieler is daar! Leider Dries leidt de goed getrainde kapoenen om 14u in de strijd aan hun
lokalen waar om 17u slechts 1 overwinnaar zal overleven! De bende van de mutsendragers is eventjes niet goed van
de wraak van Kobe.

Zaterdag 26 mei

Om de overwinning op de Kampenvernieler te vieren, trekken de kapoentjes hun wandelschoenen aan voor een
overwinningstocht van 10u tot 13u waar ze eindigen met een feestmaaltijd! De overwinningstocht begint aan de
parking van de kinderboerderij en eindigt aan de lokalen!

Zaterdag 26 mei is jammer genoeg de laatste activiteit van het jaar ☹. Maar niet getreurd! Dat wil
zeggen dat het ook bijna tijd is voor het groot kamp (joepie!!) van 21 tot 26 juli!! Schrijf jullie
allemaal zo snel mogelijk in, alle info hierover vind je vooraan in het boekje (spreek gerust de leiding
aan als je nog met vragen zit of stuur een mailtje naar gijs.claes@live.be). Hopelijk tot dan!
Stevige linker,
Gijs

Dries

Daan

Kobe

Antwoorden:

-

05/05 = 2tot5 lokalen
12/05 = 6tot8 Lokalen
19/05 = 6tot8 Lokalen

Stevige linker,

Wout Lamotte

Thomas Schols

Bert Gommers

+32476441207

+32470509224

+32488108227

Yuuuuuuw welpen,
Deze maand is jammer genoeg de laatste maand van activiteiten voor groot kamp
(waar we jullie allemaal verwachten). Er was iets mis met onze computer waardoor
we niet duidelijk de activiteiten konden meedelen. Zijn jullie slim genoeg (waar wij
zeker niet aan twijfelen) om de code te kraken. Veel succes!!!!

.. -.- / ... - ..- ..- .-. / .--- ..- .-.. .-.. .. . / -.. .. - / --. . .... . .. -- / -... . .-. .. -.-. .... - / --.. -- -.. .- - / -. .. . -- .- -. -.. / .... .. . .-. / .- -.-. .... - . .-. / -.- --- -- - .-.-.- / ..... / -- . .. / --. ..- -. / .-- . / . . -. / ...- . .-. .- ... ... .. -. --. ... ... .--. . .-.. / ... .--. . .-.. . -. / ...- .- -. / ..--- ....- ..... / .- .- -. / .... . - / .-.. --- -.- .- .- .-.. .-.-.- / --- -- -.. .- - / -.. . / .-.. . .. -.. .. -. --. /
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/ .--- ..- .-.. .-.. .. . / ... .--. --- .-. - -.- .-.. . .-. . -. / .- .- -. .-.-.Dit hebben we wel nog uit onze computer kunnen krijgen:

Oplossing: 5 mei 2-5 aan het lokaal, 12 mei geen activiteit, 19 mei 2-5 aan het lokaal, 26 mei 2- 5 aan sporthal van Kiewit neem dan ook u
sportkleren mee

Een stevige linker,
Sam

wouter

Dieter

Jules

5-6 mei gaan we met de 3e jaars op
weekend de rest mag thuis blijven
Leider wat
gaan we deze
maand doen ?

De week erna doen we gewoon
activiteit van 2-5 aan de lokalen
Bob, dus niet zagen he!!

En 19 mei
spreken we af
van 18-20u
aan de
lokalen,
begrepen?!

Mannen luister goed he 26 mei is de
laatste activiteit van dit jaar!!!!!!

Ooooh nee!!!!

OOOOOh yes dankuwel leiding!!!!

Ja leiding begrepen we zullen er allemaal
zijn ,anders bellen we optijd af!

Ook dan spreken we af van 18-20u aan
de lokalen voor een dikke afsluiter voor
het groot kamp!!

Meer informatie over het 3e jaars weekend wordt verstuurd via mail!

Ne stevige linker
Bob

Cedric

Bram

Giel

Frederik: “ TIS HIER DOOR
DEN ETIQETTERING DAT
DEN WERELD NAAR DEN
KNOPPEN GAAT HE!!!Ik moet
wel gaan visknuffelen, een
andere sport kan ik trouwens ook
niet”. (Het is enige tijd stil met
een sniffende Frederik op de
achtergrond) Cas: “ Nou uhm ja
uhm wat den frederik wou zegge
is denk uk uhm, dat we ons nooit
echt schamen en dat het een
super leuke sport is en we doen
dit allen met veel plezier, toch
Fredje?”

Frederik: “ Ja halloo, uhm, uhm
ik ben frederik, en dit zijn de 4
vrinden van het gezellig
vissenknufffelclubje van
Hasselt” Cas: “ Goed gezegd
fredje!! Wij houden ons dus
voornamelijk bezig met visjes te
knuffelen, uhm zeer soms komt
der ook wel eens een palingske
of een zeeslakske in voor, maar
het liefst van al knuffelen wij
gewoon wat goudvisjes!!

Zeger: “ Uhm tot nu toe zijn het
enkel wij drie rare pipo’s en den
Thomas die zich hier nog maar pas
in verdiept hebben.” Interviewer: “
En waar is die thomas?”. Cas:
“Den Thomas kon der helaas niet
bij zijn want hij heeft op vrijdag
4/05 avondactiviteit van 7 tot 9 aan
de kanaalkom”.

Frederik: “ Awel het begon
op nen stralende
goedemorgen eigenlijk in
hartje Kuringen dorp, en
(lacht) en en … ( lacht)”
Cas: “(lacht) Moet ik het
zeggen Frederik?” (lacht)

Stevige linker,
Ca

Cas: “ Ja weet je, Rome is ook
niet in 1 dag gebouwd he.”.
Interviewer: “Mooi verwoord.”
Cas: “Dankje hihi deze zin
bewaarden ik al .”

Cas: “ We hadden gewoon
niks beters te doen!! ” (de
drie vrienden gniffelen op
een zeer vreemde manier
een paar minuutjes lang.)

Cas: “ Goh ja, der was wel
eens ne keer dat beetje
gênant begon te worden ja.
Begrijp me nie verkeerd he,
den Zeger is nen top

knuffelaar, ma hij weet soms
niet van ophouden” Frederik
fluistert: “SSt als we heel stil
praten dan hoort hij ons niet,
Zeger laat die beestjes soms
niet meer los gewoon, dieje
mens is koekerond!!” Cas: “ Ja
pak nu die ene keer met die
mannen van de JVK, die
gasten hadden op 12/05 van 2
tot 5 activiteit op den
kinderboerderij in Kiewit en
wij waren daar visjes aant
vangen en die Zeger liet die
beestjes nie meer los he, ja

heeft die ons zwaar voor
schut gezet bij die mannen
natuurlijk. Das voor niemand
meer leuk dan he.
Frederik: “ HAHA Gêne?
Als je zoiets raars doet als wa
wij doen he dan zijt ge
natuurlijk al geen normaal
persoon meer he? En kijkt
eens goe naar ons, wij zien
der niet zo normaal uit he,
dus tis de schuld van de
maatschappij dat wij hier **
hier da stom ******** “
Interviewer: “ Oke ruuuustig
kevin, rustig.”

Interviewer: “En hoe willen
jullie dit probleem oplossen?”
Zeger: “ Zaterdag van 2 tot 5
19/05 zullen wij samen met de
JVK een hele namiddag
visknuffel in het zwembad van
één van de leiders! Denk eraan
gastjes dit is de laatste activiteit
van dit prachtige jaar, pak een
zwembroekske mee, 5 euro en
dan zal de locatie nog tijdig
worden doorgemaild.”

JOW VERKENNERS
Laatste maand van het scoutsjaar en laatste programmaboekje, ooooh, maarja jullie lezen dit toch
nooit….
Wat gebeurde er in het verleden dat even belangrijk is als de activiteiten deze maand?
5 mei:
•
•
•
•

•

1292: Verkiezing van Adolf I van Nassau tot koning van Duitsland.
1835: De eerste spoorweg op het Europees continent wordt in gebruik genomen tussen
Brussel en Mechelen. De lijn was 20 km lang.
1895: Oprichting van de Duitse voetbalclub Fortuna Düsseldorf.
1995: Bij een aanval door extremistische moslims op een zwaarbewaakt industrieel
complex in het zuiden van Algerije komen vijf buitenlanders en een Algerijnse militair om het
leven.
2018: verassing van 10u-13u aan kanaalkom.

13 mei:
•
•

•
•
•
•

1846: Het Amerikaanse Congres verklaart Mexico de oorlog.
2016: Bewapende IS-terroristen vallen een café aan in Balad, een stad ten noorden van
Bagdad. Op dat moment zit het café vol zat met fans van Real Madrid CF. Zeker 28 mensen
komen om en meer dan 45 mensen raken gewond.
1809: Napoleon Bonaparte trekt in de Vijfde Coalitieoorlog opnieuw Wenen binnen.
1984: Johan Cruijff neemt afscheid als voetballer. Tijdens de wedstrijd Feyenoord - FC
Zwolle gaat hij 10 minuten voor tijd onder groot applaus van het veld.
1993: Romelu Lukaku, Belgisch voetballer is geboren
2018: Iedereen wordt zondag om 7u s’ochtends verwacht aan de kanaalkom.

19 mei:
1536: Anna Boleyn, de tweede vrouw van Hendrik VIII van Engeland, wordt onthoofd
wegens overspel.
•
1935: Hitler opent het eerste stukje Autobahn.
•
1979: Andrea Pirlo, Italiaans voetballer is geboren.
•
1992: Sam Smith, Brits singer-songwriter.
•
2018: BBQ en vlottentocht aan kanaalkom van 15u tot 20u, neem zwemgerief mee! Verdere
info volgt via FB of website.
26 mei:
•
1986: De Europese vlag wordt geaccepteerd.
•
1999: Manchester United wint de Champions League. In de finale in Barcelona zegeviert de
Engelse voetbalclub met 2-1 ten koste van het Duitse Bayern München. (Dat is ook al lang
geleden dat die nog iets goed hebben gedaan)
•
Nationale feestdag Georgië
•
1977: Geboorte van Kelly Pfaff, Belgisch dj, model en dochter van ...
•
1937: Hoogste maximumtemperatuur 29,1 °C
•
2018: 14u-17u verassing aan de kanaalkom.
•

Stevige Linker,
Mathias Vandikkelen
Fervente Kaketoe

Daan Dessers
Onbezweken Phoca

Umar Dzeitov
Theatrale Wolf

Michiel Stinissen
Beweeglijk Smelleken

Meer weer met de jinners
Er is 95% kans op natnekken de hele maand mei en 100%
vochtigheid in de lokalen.
De chokadaisen razen aan 120km/h en Jarne zijn frituur
temperatuur is hoog boven het toegelaten limiet. Er hangt ook
een hoog drukgebied boven de Wc van de shoarmazaak Mina.
Hopelijk is en nooit meer zo een grotten depressie zoals op
paasdropping.

METALCOLOR

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
Arne Hermans
Sam Lambrechts
Thomas Swennen
Guido Appeltans
Luc Lesire
Tim Dessers
Jef Breemans
Gert Poludniak
Gijs Claes
Daan Buseyne
Kobe Deckers
Dries Dewez
Wout Lamotte
Bert Gommers
Thomas Schols
Sam Lambrechts
Wouter Blockken
Jules Guffens
Dieter Schreurs
Bob Lambrechts
Cedric Adler
Giel Swennen
Bram Vanwijck
Cas Bartholomevis
Frederik Cressato
Jasper Dessers
Zeger Kenis
Thomas Swennen
Mathias Vandikkelen
Daan Dessers
Umar Dzeitov
Michiel Stinissen
Arne Hermans
Pieterjan Schols
Tom Verbeek

Toegewijde Mier
Doordrijvende Seriema
Standvastige Rob
Trotse Mustang
Levendige Das
Rechtschapen Spitssnuitdolfijn
Vermakelijk Winterkoninkje
Coulante Klipdas
Nuchtere Sneeuwstormvogel
Apella
Kaketoe
Praatlustige Panda
Vreedzame Arkal
Olijke Sijs
Onbezwaard Damhert
Standvastige Rob
Zorgeloze Cholo
Herder
Gemoedelijke Lama
Guitige Bergduivel
Flamboyante Baviaan
Steenbok
Bescheiden Slechtvalk
Joviale Spreeuw
Pittige Moeriki
Snaakse Hardoen
Luchthartige Wallabie
Trotse Mustang
Fervente Kaketoe
Onbezweken Phoca
Theatrale Wolf
Beweeglijk Smelleken
Doordrijvende Seriema
Toegewijde Mier
Goedgemutste Cavia

0487/454.984
0495/380.642
0486/549.595
0499/283.020
011/227.850
0477/212.157
0472/446.145
0474/243.149
0485/611.391
0479/171.288
0472/089.660
0472/490.702
0496/922.902
0476/441.207
0488/108.227
0470/509.224
0486/549.595
0471/128.727
0471/534.144
0491/231.850
0486/827.892
0484/565.876
0474/106.058
0478/054.653
0474/097.707
0492/789.704
0473/487.247
0497/539.400
0499/283.020
0472/999.556
0477/042.166
0495/831.559
0471/622.414
0495/380.642
0487/454.984
0473/114.617

