Beste Scoutsbroeder,
De winter loopt stilaan ten eind wat wil zeggen dat het hoog tijd is dat we met Den Twaalfde
terug volop de natuur in trekken. Voor groot kamp is het nog iets te vroeg, maar met de
paaskampen eind deze maand hebben we weer iets om naar uit te kijken.
Zowel paaswelpenweekend als paasdropping gaan door van zaterdag 26 maart tot en met
dinsdag 29 maart. De welpen verblijven in de buurt van Brugge waar ze gedurende 4 dagen
scouteske activiteiten krijgen voorgeschoteld, een ideale voorbereiding voor het groot kamp
in juli. De JVK, VK en JIN zullen 4 dagen op avontuur zijn zoals een scout van Den Twaalfde
dat hoort te doen. Voor mij persoonlijk blijft paasdropping het kamp waar ik de mooiste
herinneringen aan over heb gehouden. Doorzettingsvermogen, kameraadschap en teamgeest
ervaar je er sterker dan waar dan ook. Op de volgende pagina’s is alle nodige informatie
verzamelt om aan deze kampen deel te nemen.
Een week na de paasvakantie is het dan tijd voor ouders, oud-leiding en sympathisanten om
ook eens te proeven van de tochten en het avontuur dat onze jongens voorgeschoteld krijgen.
Op zaterdag 16 april vindt namelijk onze jaarlijkse groepsdropping plaats. We zijn reeds toe
aan onze 17de editie en zo wordt deze activiteit stilletjes aan een ware traditie binnen onze
groep. Meer informatie hieromtrent vindt u verderop in dit boekje en binnenkort ook op onze
website.
In juli gaan we op ons jaarlijks groot kamp. De data voor de verschillende takken zijn
dezelfde als de voorbije jaren (met uitzondering van de kapoenen):
• 18 juli tot en met 28juli: Welpen, JVK, VK en Jin
• 16 juli tot en met 21 juli: Kapoenen Hollandsveld
• 21 juli tot en met 26 juli: Kapoenen Kiewit
Gelieve hier zoveel mogelijk rekening mee te houden met het plannen van uw vakantie, de
mooiste momenten beleeft een scout immers op kamp.
In het voorwoord van februari vermeldde ik dat elk lid tot €100 kan terugkrijgen van CM
Limburg voor deelname aan verschillende kampen. Hiermee was ik echter nog iets te vroeg,
deze maatregel zou pas ingaan vanaf 2016. Elk lid blijft wel recht hebben op €20
terugbetaling voor het lidgeld. Het document hiervoor staat op onze website (www.sintmartinus.be) onder de rubriek ‘Documentatie’.
Voor vragen of opmerkingen sta ik steeds paraat dus aarzel niet om mij te contacteren.

Ne stevige linker,
Kristof Vandikkelen
Geëngageerde Secretarisvogel

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!
Vooraleer jullie aan dit weekend kunnen deelnemen moeten er nog enkele praktische punten
geregeld worden. Ten eerste, zorg dat je voor 17 MAART het bedrag van €65 stort op
rekeningnummer BE37 0635 8702 3928 met als mededeling: PWW – Naam van de welp(en)
– TAK. STORTEN = INSCHRIJVEN.
Verder verwachten we jullie op zaterdag 26 maart stipt om 07u45 aan het station van
Hasselt. Jullie ouders kunnen jullie ook daar komen halen op dinsdag 29 maart omstreeks
17u00.
Het adres:
Scouts Don Bosco
Blauwekasteelweg 26
8310 St-Kruis (Brugge)
Wat meenemen:
- Perfect uniform (reeds aanhebben bij vertrek)
- Slaapzak + bedovertrek (bedden aanwezig in slaapzalen)
- 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
- Fluobandje (zelfs beter 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 michiel.stinissen@sint-martinus.be (WK)
of daan.dessers@sint-martinus.be (WHV) zodat wij een duidelijk schema kunnen opstellen.

Alles wat jullie meenemen dient in één rugzak van 50 à 60L gestoken te worden
(Reiskoffer/trolly raden wij ten zeerste af!). Zorg ervoor dat de rugzak niet te zwaar is!
Voor noodgevallen kan u ons bereiken op de gsm van Michiel Stinissen op het nummer
0471/62.24.14 of op de gsm van Daan Dessers op het nummer 0477/04.21.66.
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 2016
Beste Jongverkenners, Verkenners en Jin!

Zaterdag 26 maart 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 zien
iedereen 26 maart om 07.00u aan het station van Hasselt en komen terug aan op dinsdag 29
maart om 17.30u in Hasselt. Wees op tijd!
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 20 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

GROEPSDROPPING 2016
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 16 april 2016.
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, mail gewoon even naar groepsdropping@sint-martinus.be
Twijfel niet, vraag wat vrienden of familie mee en schrijf u in!

Inschrijving via www.sint-martinus.be of via
http://goo.gl/forms/QkcZbrL8UE
Alle inschrijvingen en stortingen worden verwacht voor zaterdag 2 april 2016. 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.

HEEEEEEY kapoenen!!!!!
Na de geweldige maand februari zijn we eindelijk in maart aanbeland en
zijn we weer wat dichter bij het groot kamp in juli!
Om de maand goed te beginnen
spelen we zaterdag 5 maart een
superleuk spel, namelijk het
giraffenjunglespel, aan ons lokaal. We
verwachten jullie er om 14u en jullie
ouders komen je om 17u weer
ophalen. Zorg dat jullie goed
opgewarmd zijn want heel misschien
valt er een prijs te winnen!
Omdat jullie leiders weer moeten studeren hebben we zaterdag 12 maart
nog eens een avondactiviteit! We spreken van 18u tot 20u af aan onze
lokalen om er op een unieke manier te testen wie de creatiefste kapoen is.
Zaterdag 19 maart doen we ’s avonds een speciaal super extreem
sluiptochtspel in en rond ons lokaal. Neem allemaal een
kleine zaklamp en een regenjas mee. We verwachten jullie
om 18u aan ons lokaal en sluiten er af om 20u.
26 maart en 2 april is het spijtig genoeg geen activiteit 
door de paaskampen van de oudere takken.

Gelukkig zien we jullie 9 april graag terug aan ons
vertrouwde lokaal van 14u tot 17u voor een
GROOOOOOOOOTS verrassingsspel!!!!!!!!!!!!!!!! Meer
uitleg krijgen jullie uiteraard dan pas!

Een stevige linker,
Wouter
Frederik

Thomas

Jowwww Kapoentjes,
hopelijk vonden jullie de kortste maand heel fijn , hij is namelijk alweer
gedaan. MAAARR(T) niet getreurd er staat weer een heel nieuwe Maa(rt)nd
voor de deur.
Deze maand testen we hoe slim jullie zijn, maak het doolhof hieronder af.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

29 februari
5 Maart
9 Maart
12 Maart
19 maart
26 Maart
1 April
2 April

A) Dit is een Woensdag, het is dus helemaal geen scouts dit was om jullie te foppen,
GEFOPT

B) Dit keer wordt het echt heel speciaal we gaan namelijk een uitstap doen , deze zal van 10u tot
17u duren, dat betekend dat we dus ook een Lunchpakket moeten meenemen, we spreken af
aan Het station van Hasselt, waar naar toe blijft nog een geheim, maar verdere info volgt nog
via email.
C)Vandaag doen we een paracomando-parcour, dit is super leuk, dit zelfs echte legermannen
elke dag, daarom mogen jullie ook verkleed als legerman naar DE HEKSENBERG komen, we
spreken af om 14u -17u
D) Om de maand Maart goed te beginnen gaan we nog maar eens een keileuk bosspel spelen,
we spreken af van 14u tot 17 u aan ons lokaal in Kiewit
E) Deze dag is er alleen in een schrikkeljaar toevallig is dat dit jaar zo, dit is om de vier jaar maar
spijtig genoeg valt deze dag niet op een zaterdag er is dan dus Geen scouts
F) Om de maand aftesluiten gaan we, het beste kamp ooit bouwen,we spreken af van 14u-17u
aan ons lokaal in KIEWIT
G) Het is 1 april, dit was dus een grap, het is vrijdag dan is het dus geen scouts, wacht maar af
tot morgen dan zijn jullie allemaal welkom
H) Er zal spijtig genoeg vandaag Geen scouts zijn , vanwege de paaskampen
Antwoord:

1)E

2)D

3)A

4)C

5)B

6)H

7)G

8)F

Dag welpen, ik hoop dat februari een zeer fijne maand was voor jullie, dat kan natuurlijk
niet anders want onze fijne medeleidster Daan is terug!!!! Joepieeeeeeeeeeeeeeeeeee!
Natuurlijk is de maand maart weer een maand vol leuke activiteiten!!!!
5 maart gaan we eens kijken of Zeger wel echt een prinsesje op
het ijs is, vroeger ging hij in zijn tutu alleen naar de schaatsbaan
om daar dan te oefenen, we wisten allemaal dat Zeger wel wat
homo was maar dat zullen we zaterdag ontdekken van 2 tot 5 op
de schaatsbaan te hasselt (aan de grote ring). Vergeet zeker geen 2
euro, handschoenen en je goed humeur  De week erop 12 maart
spreken we gewoon van 2 tot 5 af aan de lokalen te hollandsveld, jullie mogen allemaal
verkleed komen als cowboys en indianen! Misschien wordt het wel een cowboy en
indianenspel hint hint!!!
De 19de maart spreken we af aan de lokalen van kiewit, en gaan we een
fietstocht maken, zorg zeker dat je fiets in orde is en vierwielers zijn alleen
toegelaten voor de leiders! We hebben activiteit van 2 tot 5, probeer talrijk
aanwezig te zijn, je kan misschien wel eens in de watten gelegd worden
En het einde van maart de 26ste dan vertrekken we op
P…………W…………..W om 7:45 vertrekken we aan het station te
hasselt, de info hiervoor sturen wij nog door naar de ouders…..
Spannendddddddddddddd
Ne

stevige
Daan

linker
Zeger

Cas

Haha maar

naar de mega
coole scouts
gaan?

neefjes toch, de
scouts? Waarvoor
is dat goed?

Jullie zouden beter de tuin eens opruimen!

Eerst
opruimen!!

ROT!! Ik keek zo uit naar het grote graffitispel van
2 tot 5 aan kiewit lokalen op 5 maart!!! Ja en ik
ook naar het mega vette verassingsspel van 12
maart!! ( informatie volgt nog voor de 12de)
Welpen lokalen
Kiewit, 18
maart !!!!!!!!
Pf wil
morgen zoo
graag gaan
Ja ik hoorde over een groot

Kom stiekem

prijzenspel voor pww van 2 tot

gaan?

5,lijkt mij super fijn!!!!

Oom donald, we komen net terug van onze scoutsvergadering!!!
Het was immens plezant. Vooral leider Jasper was grappig, hij
is mijn lievelingsleider!! En 26-29 maart gaan we mee op
pww met al onze vrienden!! ( informatie staat vooraan)

Beste verkenners. We zijn het beu. Grondig beu. Zo kan het niet meer verder. Er moet
dringend iets veranderen en we hebben zo het gevoel dat jullie maar al te goed weten wat
er aan de hand is, zonder ook maar een greintje moeite te doen om er iets aan te
veranderen.
Niels, Jef en ik ergeren ons paarsblauw aan jullie taalgebruik (Cressato is slechts tot
leesniveau 6 geraakt dus die vindt het allemaal wel goed zo, maar dat geheel terzijde).
Hebben jullie überhaupt wel door wat er allemaal door jullie uitgekraamd wordt op een
modale zaterdagnamiddag? Weten jullie überhaupt wat überhaupt betekent? Wat betekent
weten? Kan er wel geluk zijn zonder ongeluk? Is er wel ooit een maanlanding geweest?
En daarom beste vrienden, leid ik jullie hierna door de basisbeginselen van onze
Nederlandse taal. En als jullie goed zoeken, komen jullie terloops misschien wel te weten
wat er deze maand op het programma staat.
 Paarsblauwe ergernis nummer 1:

Dan / als
1. Gebruik dan:
• na een vergrotende trap: groter dan, meer dan, beter dan;
• na ander, andere of anders:
Anders dan SMAF houdt Sint-Martinus een echte scoutsactiviteit op 5 maart van 2 tot 5 aan
de lokalen.
Grondboren worden soms op een andere plek opgeslagen dan u gewend bent.
Het is een andere tentpaal dan ik eerst dacht.
2. Gebruik als:
• bij vergelijkingen met (net) zo ... en even ...:
Verloren brood op kamp is even lekker als sjortouw met hars.
Giel is net zo graag als Kobe met de fiets aanwezig op 12 maart aan de lokalen van 2 tot 5.
Stef is vier keer zo verstandig als vorig jaar want hij komt deze keer mee op Paasdropping.
Veel mensen hebben het ezelsbruggetje geleerd dat dan gebruikt wordt bij ongelijkheid, en
als bij gelijkheid. Dat klopt meestal wel, maar dit ezelsbruggetje kan leiden tot fouten als
'Dennis is vier keer zo grappig dan Jules', omdat het daar immers om een ongelijkheid gaat.
In deze zin leidt het gebruik van zo echter tot als.

 Paarsblauwe ergernis nummer 2:

Noemen / heten
Als we iemand met een bepaalde naam aanduiden of een naam geven, noemen we hem
aldus. Het is mogelijk dat hij anders heet, dat wil zeggen een andere of langere officiële
naam heeft. Hoe we iemand noemen komt dus niet noodzakelijk overeen met hoe hij in
werkelijkheid heet.
(1) Hoe heet je?
(2) Hoe zullen we hem noemen?
(3) Het arme kind werd naar zijn vader genoemd. Het heet Hieronymus.
(4) Ik heet Tim, maar ze noemen me Niels en ik verwacht dat jullie allen present zijn op 19
maart van 2 tot 5 aan de lokalen, wederom met de fiets!
 Paarsblauwe ergernis nummer 3:

Ik / mij
Het is aanbevolen om na een vergrotende trap (zoals jonger, beter, groter, Paasdropping)
+ dan de vorm ik te gebruiken. U kunt die vorm vinden door mee te komen op Paasdropping
en de zin aan te vullen met een werkwoordsvorm. Bijvoorbeeld: Hij is slimmer dan ik (ben)
dus hij gaat mee op Paasdropping en niet Hij is slimmer dan mij (is?)*.
Bij werkwoorden die een oordeel of waardering uitdrukken – zoals vinden, appreciëren,
Paasdropping, achten – zijn beide vormen mogelijk, maar dan is er een betekenisverschil.
• Je apprecieert hem meer dan ik. (= meer dan ik hem apprecieer)
• Je apprecieert hem meer dan mij want hij gaat mee op Paasdropping. (= meer dan je
mij apprecieert)
In ieder geval hopen en verwachten wij dat iedereen mee komt op,
3 keer raden, Paasdropping! Op 26 maart begint dit grootse avontuur
en vooraan in het boekje vinden jullie alle noodzakelijke informatie.
Dit is zowat de meest scouteske activiteit die Sint-Martinus den XIIe
reeds decennialang organiseert en daarmee niet te missen!
Dit is het dan voor de maand maart, denk er aan mannen:
altijd afbellen als ge niet kunt komen, steeds perfect uniform
en vooral: be like Stef.
Stevige linker,
Tim
Jef
Arno

Joost
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