Beste leden, ouders en sympathisanten van Scouts Sint-Martinus den XIIde
De maand februari loopt op zijn einde, hiermee ook de winter. De eerste zonnestralen doen ons al
dromen van het groot kamp deze zomer. Al moeten we nog enkele maanden hierop wachten, in de
tussentijd staan er meer dan genoeg fijne kampen en activiteiten op de planning.
Eerst en vooral onze paaskampen! Na 2 jaar corona kunnen deze eindelijk nog eens doorgaan. Zelf
heb ik enorm mooie herinneringen aan deze kampen overgehouden. De toffe spellen die ik speelde
als welp en de onvergetelijke verhalen en kameraadschappen die ik aan de paasdropping overhield
zullen mij altijd bijblijven. De welpen zullen genieten van 4 dagen vol scouteske activiteiten in Amel
(Oostkantons). De locatie van de dropping blijft traditiegetrouw geheim. Moesten jullie vragen
hebben in verband met deze kampen mogen jullie mij of de leiding altijd contacteren.
Graag geef ik jullie nogmaals de belangrijke data van dit jaar mee. Hou ik jullie achterhoofd dat deze
afhankelijk zijn van de Corona maatregelen op dat specifieke moment.
•

Paasdropping (JVK, VK, JIN): 2-5 april

•

Paaswelpenweekend (WK, WHV): 2-5 april

•

Groepsdropping: 23 april

•

Groot kamp:

•

o

Kapoenen Hollandsveld: 16/07/2022 – 21/07/2022

o

Kapoenen Kiewit: 21/07/2022 – 26/07/2022

o

Welpen, JVK, VK en JIN: 18/07/2022 – 28/07/2022

Internationaal Kamp (VK, JIN): 2/08/2022 – 12-14/08/2022

Zoals altijd kan u me contacteren met vragen,
Stevige Linker,
Daan Buseyne
Pientere Apella 0472/089660

GROEPSDROPPING 2022
Beste scouts, ouders en sympathisanten,

In 2022 is groepsdropping terug van de partij zoals we hem gewoon zijn en we gaan er weer een
topeditie van maken! Dit is hét avontuur om u te amuseren met uw vrienden of familie. Bovendien
krijgt u de kans om onze groep en het scouts-gebeuren wat beter te leren kennen.

Wat?
Dit jaar kunnen we groepsdropping houden zoals het hoort, een toffe wandeling in een werkelijk
fantastische omgeving. Geen fysieke afmatting, maar een aangename scouts-tocht. U kiest zelf
uw moeilijkheidsgraad met tochten vanaf 7km.
Wanneer?
Groepsdropping start op zaterdag 23 april 2022 om 16u30 of 17u30.
Reserveer deze datum dus alvast in uw agenda. Jullie vertrekken aan de lokalen van Kiewit met de
wagen naar de start van de tocht. Zoals altijd is jullie eindbestemming geheim. Tijdens de tocht heeft u
de mogelijkheid om te genieten van de nodige verfrissingen, versnaperingen en animatie.
Voor wie?
Voor de ouders van onze leden, sympathisanten en scouten (zolang ze 18+ zijn).
Maak ook zeker een team met je vrienden of familie want een dropping is altijd plezanter met
gezelschap dan alleen.
Inschrijven
Dit kan u hier doen:
https://www.sint-martinus.be/groepsdropping.php
Wat na de tocht?
Een lekkere maaltijd wacht op u. Aan het kampvuur kunt u een fantastische scoutssfeer ervaren.
Blijven slapen kan maar de plaatsen zijn beperkt dus first come first served.
Voor zij die blijven slapen is er ‘s morgens een lekker ontbijt dat u op zal staan te wachten.
Blijft u liever niet slapen. Geen probleem, u komt zeker aan op een deftig uur.

Bij vragen of problemen kan u ons contacteren via een email
naar: groepsdropping@sint-martinus.be

Tot aan het kampvuur!
Stevige linker,
Leiding van Scouts Sint-Martinus den XIIde

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 vier
dagen flink kunnen uitleven! We hebben dit jaar weer een prachtige locatie uitgekozen,
namelijk Huis Vinzenz.
Vooraleer jullie aan dit weekend kunnen deelnemen moeten er nog enkele praktische punten
geregeld worden. Ten eerste, zorg dat je voor 21 MAART het bedrag van €65 stort op
rekeningnummer BE81 0019 1311 4024 met als mededeling: PWW – Naam van de welp(en)
– TAK. STORTEN = INSCHRIJVEN!
Verder verwachten we jullie op zaterdag 2 april stipt om 6u15 aan het station van Hasselt.
Jullie ouders kunnen jullie ook daar komen halen op dinsdag 5 april om 18u30 aan het
station van Hasselt.
Het adres is: Zum Bambusch 18 Schopenerpoort 109 4770 Amel
Wat meenemen:
– Perfect uniform (reeds aanhebben bij vertrek)!
– slaapzak (er zijn bedden voorzien)
– Extra warme kleren (trui, lange broek,...)
– WARME DIKKE JAS + REGENJAS
– Wandelschoenen + RESERVE schoenen
– Voldoende kousen en onderbroeken
– Pyjama + knuffel
– Wasgerief
– Eetgerei (gamel+beker+bestek) + 2 keukenhanddoeken
– Fluovestje en zaklamp
– Stripboeken
– Zakmes: enkel 3de jaars welpen (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:
Giel Lamotte: 0470 57 97 97
Lander Lamotte: 0479 78 36 92
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 2022
Beste Jong-Verkenners, Verkenners en Jin!

Zaterdag 2 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
verhalen thuis over hun avonturen en overwinningen.
We spreken af zaterdag 2 April om 08.00 uur aan het station van Hasselt. Zorg dat je op tijd
bent, de trein wacht niet! Vier dagen later dinsdag 5 April om 17:00 uur 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 vestje
Reservekledij (één broek, drie T-shirts en één trui)
Medicatie van uw zoon, blarenpleisters, etc.
Niet meenemen: GSM, geld,

Handige tips
Zorg dat je stevige, waterdichte schoenen draagt met deftige sokken zodat de kans op blaren
oplopen verminderd. Zorg ervoor dat je uniform bij dag van vertrek perfect in orde is.
Nog enkele andere opmerkingen 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, 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!

Inschrijven en betalen
De prijs voor deelname bedraagt 60 euro, te storten op rekeningnummer:

BE16 0688 8969 8474
Dit dient te gebeuren voor de einddatum van 28 maart. Betalen = inschrijven, vergeet zeker
niet bij de betaling volgende zaken zeker te vermelden: Paasdropping Scoutstak naam.
(Voorbeeld : Paasdropping JVK Jef Vandercapellen).
Tot hier de praktische informatie. Indien je nog vragen hebt, aarzel dan zeker niet om de
leiding van je tak aan te spreken! En dan hopen wij om jullie in grote aantallen terug zien aan
het station van Hasselt op 2 April!
Een stevige Linker,
De leiding van Sint-Martinus.
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Stevige linker,

Shane Proost

Lander Lamotte

Louis Guffens

+32468322840

+32479783692

+32491239898

Deze reviews zijn allemaal geschreven van 14u tot 17u mocht dit verschillend zijn volgt er een mail,
bericht via Whatsapp.

Ne stevige linker,

Dorine Vanroye (Giel)

Anny (Tijs)

Michael (Theo)

Stevige linker en wat je zelf doet doe je meestal beter,

Dennis

Leander

Robin

Naud

Stef

1)

2)

3)

4)

Paasdropping

Best jinsters,
Ooit was er eens een heel bekende youtuber boxer jelly

De leiding wenst jullie nog veel kijkplezier:
Bram

Gijs

Wouter

