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Beste leden, ouders en sympathisanten van Scouts Sint-Martinus den XIIde
Het lijkt wel bijna lente!
Door het mooie weer van de afgelopen week krijgen we weer zin om naar buiten te
trekken!
Dat merken we ook aan de opkomst tijdens de wekelijkse vergaderingen.
Tijdens mijn bezoek aan de verschillende takken, afgelopen zaterdag, viel het me op dat de
leden talrijk aanwezig waren. Dat is natuurlijk altijd plezierig voor de leiders, die toch
telkens weer veel tijd steken in het voorbereiden van de activiteiten. Ik wil van de
gelegenheid dan ook gebruik maken om jullie te vragen uw zoon zoveel mogelijk aan te
sporen om toch naar AL onze activiteiten te komen, ook al komt het niet altijd goed uit of is
het weer niet optimaal. Als het toch niet anders kan, gelieve dan ook steeds de leiding te
verwittigen.
Tijdens de maand maart gaan we zoals altijd weer trachten super toffe dingen te doen met
onze mannen; een bosspel in de natuur, een fietstocht…
Maar dé activiteit van maart zal alleszins de deelname aan de Hasseltse carnavalsstoet zijn.
Alle takken zullen meedoen.
Met de hulp van de oudere leden gaan we ervoor zorgen dat we door middel van een
geweldig sjorwerk opvallen tijdens de stoet. Zo laten we zien waar St-Martinus voor staat!
Allen op post!
Als laatste nog even dit. Deze periode is voor velen onder u misschien ook het moment om
de jaarlijkse zomervakantie te plannen.
Houden jullie zeker rekening met de data van ons groot kamp! Dit zal doorgaan van 17 tot 27
juli.
Het zou jammer zijn moest uw zoon niet mee kunnen. Het kamp is immers de apotheose van
ons scoutsjaar. Een periode waar we als groep echt samen leven, waar de beste
vriendschappen gesmeed worden en waar we de mooiste momenten beleven.
Ne stevige linker,
Sam Lambrechts
Standvastige Rob
0486/549.595

PAASDROPPING 2019
Beste Jong-Verkenners en Verkenners!

Zaterdag 31 maart 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 6 april om 08.00 uur aan het station van Hasselt. Zorg dat je op tijd
bent, de trein wacht niet! Vier dagen later dinsdag 9 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.
Lunchpakket voor ’s middags, snoep wordt verdeeld onder alle jongverkenners
Niet meenemen: GSM, geld, waardevolle spullen, alcoholische dranken, stafkaarten…

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 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!

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 20 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 6 april!
Een stevige Linker,
De leiding van Sint-Martinus.

HEEEEY KAPOENEN!!!
De kortste maand van het jaar is alweer voorbij en de maand maart komt
eraan!

Maart is de maand waarin de lente weer begint,
joepieeee!!!

Om te zien of jullie wel klaar zijn voor de superleuke
activiteiten, moeten jullie laten zien dat jullie overal de
weg kunnen vinden.

Dus ook uit deze supermoeilijke doolhoven!
(Als je al de doolhoven kan oplossen krijg je een verassing!!!!)

2 maart

Groot STAR-WARS -spel van 2 tot 5
aan de lokalen van kiewit

9 maart

Op zaterdag 9 maart is er geen activiteit!

16 maart

23 maart

Vriendjesactiviteit van 2 tot 5 aan kiewit lokaal!
Neem allemaal jullie beste vriendjes mee!

Woudloperskeuken van 10h tot 14h .
Aan het lokaal van kiewit, neem zeker
een eigen vleesje mee.

30 maart

Carnaval-activiteit!!! We spreken
van 14 tot 17 af aan de bib van
Hasselt

Tot snel!
Daan Buseyne, Pientere Apella
David Claes, Slingeraap
Leander Lismond, Aboe
Pieterjan Schols, Toegewijde Mier
Tom Verbeek, Goedgemutste Cavia
Arne Hermans, Doordrijvende Seriema

Dag zotte zabberende zwevende zemmelende zwierige kapoentjes. Deze maand gaat de
leukste maand ooit worden? WAAROM????

Laten we beginnen bij zaterdag 2 maart
aan de lokalen
•
•
•

•

2ejaars weten hoeveel snoep ze vorige jaar hebben
gekregen! Keiveel enzo!
Fanfare, Versieren van karren, confetti gooien
De coolste outfit krijgt een prijs

Geen slechte punten, Carnaval is gewoon het bomste
wat er bestaat kapoentjes! Kzweer het u!

Geen activiteit op 9 maart

•

Geen enkel positief punt kan hier genoemd
worden, echt erg

•
•

De leiders gaan juliie erg missen
Jullie gaan dat weekend heel erg moeten
wenen want er is geen scouts
De leiders zijn op leidersweekend waar dat
ze de hele tijd moeten werken en pompen

•

HEKSENBOS op 16 maart
•
•
•

•

Kampen bouwen, een van de coolste
dingen die we bij de scouts doen
Het heksenbos zit nie eens vol heksen
haha, wat een domme naam
Leider Jarne heeft 8 jaar als kok in het
leger gediend. Hij gaat jullie opleiden tot
echte legermannen

Er is geen wifi in het bos

Woudloperskeuken

op 16

maart (meer info volgt nog)

•
•
•
•

•
•

Hmmmmmm, lekker eten samen met de scouts
Leren koken samen met leider Jarne
Opgediend worden door leider Robin en Leider
Wout
Leider Bob en Dennis gaan alle groentjes snijden

Eigen vlees meebrengen
Leider Bert moet bediend worden door
kapoentjes

Zwemmen in
hengelhoef op 30 maart

•

Glijbanen
Leider Bob komt in Bikini
Leider Jarne is 5 jaar strandwachter geweest,
hij gaat jullie goed leren zwemmen
Heel heeeel misschien gratis frietjes

•

Het kan misschien TE leuk worden

•
•
•

Waarom wordt het dus de leukste maand??? Gewoon omdat ik het zeg!

Bob
Guitige bergduivel

Wout
Vreedzame arkal

Bert
Olijke sijs

Dennis
Salangaan.

Robin
Vink

Jarne
Beermarter

Zoals elke maand is ook maart weer een super maand bij de scouts. En net
omdat wij met de leiding elke zondagnamiddag samenkomen om onze
morsecode’s en teksten achterstevoren lezen op te lossen en daarna samen
gezellig Mega Mindy bij Stef zijn thuis kijken, willen we jullie ook eens aan het
werk zetten, en wel door het ontcijferen van het programmaboekje. Veel succes!
2 maart:
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9 maart:
Op deze datum vind helaas geen activiteit plaats omdat de leiding dan zelf op
weekend gaat. We gaan op dit weekend voorbereidingen treffen voor het
grootkamp in Juli. Maar jullie zullen wel een weekje zonder ons kunnen he
16 maart:
!saw eilluj ki sla nelefjiwt tein uoz ki sud nekueksrepolduow esueh nee kjileman
neduoh ew ,tietivitca emmob reez raam eregnal nee ew neod gadretaz ezed pO
hier beginnen
Neem voor deze activiteit veel lekker eigen vlees mee. De activiteit zal
doorgaan aan de lokalen van kiewit van 10 tot 17 uur!
23 maart:


Een welp van Hollandsveld loopt buiten in een korte broek en een tshirt wanneer het activiteit is van 2 tot 5 aan de lokalen. Het begint
te regenen en de welp heeft geen paraplu. Zijn kleren worden door en
doornat maar toch wordt er geen haar op zijn hoofd nat. Hoe kan dat?
?
de welp is kaal. HA HA HA

30 maart:
Welpen Hollandsveld haal voor deze activiteit jullie mooiste kostuums uit de
kast en kleur, knutsel en maak het coolste masker want vandaag vieren we
CARNAVAL! Wij zijn benieuwd wie we tot de grootste carnavalsprins van de
hele scouts kunnen kronen, doe jullie best! We zien jullie allemaal aan onze
lokalen van 2 tot 5 uur!

Stevige linker,
De leiding van Welpen Hollandsveld.

Giel

Bram

Nicolas

Achilles

Stef

YOOOOOO Welpeeeeen!!!!
Aangezien jullie allemaal zo braaf waren tijdens de maand februari
hebben we met de leiding beslist om voor maart weer een geweldig
programma voor jullie samen te stellen!
Om de maand goed te beginnen, gaan we 02/03 van start met een
gigantisch leuk verassingsspel aan onze lokalen in Kiewit van 14u17u. Wat zeg je? Je vraagt je af wat we gaan
doeeen? Awel, misschien gaan we Fortnite spelen,
maar misschien gaan we ook gewoon 3u lang
knikkeren, wie zal het zeggen?
Voor de week erop is er helaas slecht nieuw. De
leiding zal moeten gaan wandelen met hun
privécollectie pony’s in Wallonië op 9 maart,
daarom is er helaas geen activiteit.
De week erop, op 16/03, moeten jullie echter uw beste legeruniform
aantrekken en u zo goed
mogelijk camoufleren, want wij
gaan een geweldig legerspel
spelen van 14u-17u in het
heksenbergbos (Kruising
Borggrave vijversstraat en
Nieuweheidestraat) .
Weten jullie trouwens wat
heeeeel belangrijk is op de
scouts? Nee? Awel elke scout
moet nu eens kunnen sjoren om
supercoole constructies te
bouwen op kamp bijvoorbeeld en elke scouts moet ook tentjes
kunnen opzetten, en nog veeeeeeeeeel meer! Daarom gaan wij

allemaal samen op 23/03 een heuse technieken vergadering van
14u-17u aan ons lokaal in Kiewit organiseren om jullie ook de
kneepjes van het vak te leren, zoals je op de foto kan zien, zodat je
thuis indruk kan maken op je ouders met uw sjorkunsten
bijvoorbeeld.

het geweldige feest te vieren!

De week van 30/02 is alweer
aangebroken, de laatste
activiteit van maart. Maar
niet getreurd, want vandaag
is er een gigantisch
carnavalsspel waarvoor
jullie je kunnen verkleden!
We spreken af aan de bib
van Hasselt van 14u-17u om

Zo welpen, dat was het weer voor deze maand, indien je nog vragen
hebt kan je ons altijd mailen of bellen, gelieve ook altijd af te melden
als je niet kan komen!
Een Stevige Linker,

Yuuu JVK, deze maand gaan we ons bezig houden met Kobe zijn
lievelingshobby:
“Het ineenzetten van een kast van de IKEA!”
Belangrijkste plugje
van ze allemaal!!!

Het begin is echt gans gemakkelijk, gewoon tellen of alle schroefjes en zo er
zijn en anders eens een belleke doen naar den IKEA.
Als alles er is, kunnen we beginnen!
De eerste stappen gaan we samen doen (want die zijn nogal lastig alleen) en dat
doen we dan met een fietstocht van 11u tot 16u op zaterdag 2 maart!
Vergeet zeker je fiets, helm, fluovest, lunchpakket en plakmateriaal niet! We
beginnen en eindigen aan de kinderboerderij!
Goed onthouden:
righty tighty
lefty loosy

Stap 6 tot 9 slaan we over (die zijn niet uitdagend genoeg voor Kobe). Er is dan
ook geen scouts op 9 maart, want dan gaat de leiding op leiders-dropping om
nog eens goed te voelen hoe Paasdropping is. Joepie! leuk! wandelen!
Stap
11
is
de
allerbelangrijkste!
We
zullen hiervoor dan ook
wat extra onderzoek
moeten doen. We spreken
af aan de provinciale
bibliotheek voor het
grote elf-spel op 16
maart van 14u tot 17u.

Hier kies je helemaal zelf hoe hoog je plankjes komen

Na stap 13 is het belangrijk dat we de benen even
strekken, goed voor de bloedsomloop en zo…
we doen dat allemaal samen op 23 maart met een
dagtocht! We spreken om 10u af aan de lokalen en
zullen daar om 17u ook eindigen.
Vergeet hiervoor zeker niet je kompas, fluovest en eten
voor een woudloperskeuken mee te nemen!
Na die laatste stap zijn we die stomme kast beu en laten
we het zijn voor wat het is. In de plaats doen we op 30
maart een survivaltechniekenspel aan de kanaalkom
van 14u tot 17u.
Van zaterdag 6 tot dinsdag 9 april gaan we op Paasdropping! Het belooft
weer een vette, avontuurlijke editie te worden. Als jullie nog vragen hebben over
Paasdropping, stel die dan zeker aan de leiding of stuur een mailtje naar
jvk@sint-martinus.be !
Stevige Linker
De Leiding
Thomas, Frederik, Wouter, Gijs & Kobe

Ga weg, stomme
kever! Met je geel
hesje

HUUUY, meer Tinder
en minder afval!

23/03 – Kanaalkom
14u tot 17u
Neem geen plastieken
bekers mee naar de
activiteit

M

30/03 Verrassing!!! Special guest aanwezig (raad wie)) →
Van 14u tot 17u aan de kanaalkom

Groene groetjes,
Dessers Jasper

Kenis Zeger

Bartholomevis Cas

Schols Thomas

Adler Cedric

Groepsleiding

Sam Lambrechts

Standvastige Rob

0486/549.595

Michiel Stinissen

Beweeglijk Smelleken

0471/622.414

Mathias Vandikkelen

Fervente Kaketoe

0472/999.556

Financiën/Secretaris

Cedric Adler

Flamboyante Baviaan

0484/565.876

Bewaarder

Guido Appeltans

Levendige Das

011/227.850

Voorzitter VZW

Frederic Pexters

Eloquente Zwarte Wouw

0477/774.429

Voorzitter Oudercomité

Luc Lesire

Materiaalploeg

Michiel Stinissen

Beweeglijk Smelleken

0471/622.414

Daan Dessers

Onbezweken Phoca

0477/042.166

Mathias Vandikkelen

Fervente Kaketoe

0472/999.556

Daan Buseyne

Pientere Apella

0472/089.660

Pieterjan Schols

Toegewijde Mier

0487/454.984

Arne Hermans

Doordrijvende Seriema

0495/380.642

Tom Verbeek

Goedgemutste Cavia

0473/114.617

Leander Lismond

Aboe

0475/658.046

David Claes

Slingeraap

0475/910.379

Bob Lambrechts

Guitige Bergduivel

0486/827.892

Bert Gommers

Olijke Sijs

0488/108.227

Wout Lamotte

Vreedzame Arkal

0476/441.207

Jarne Bamps

Beermarter

0495/740.322

Dennis Hermans

Salangaan

0498/462.004

Robin Vincken

Vink

0499/410.014

Jules Guffens

Amicale Herder

0471/534.144

Dries Dewez

Praatlustige Panda

0496/922.902

Dieter Schreurs

Gemoedelijke Lama

0491/231.850

Naud Bielen

Arend

0497/541.300

Giel Swennen

Kordate Steenbok

0474/106.058

Bram Vanwijck

Bescheiden Slechtvalk

0478/054.653

Nicolas Lesire

Kauw

0474/582.782

Achilles Bomans

Bizon

0489/188.108

Stef Vanhamel

Spitsvogel

0495/715.606

Thomas Swennen

Trotse Mustang

0499/283.020

Frederik Cressato

Pittige Moeriki

0492/789.704

Kobe Deckers

Onbeschroomde Kaketoe

0472/490.702

Wouter Blockken

Zorgeloze Cholo

0471/128.727

Gijs Claes

Nuchtere Sneeuwstormvogel

0479/171.288

Jasper Dessers

Snaakse Hardoen

0473/487.247

Zeger Kenis

Luchthartige Wallabie

0497/539.400

Cas Bartholomevis

Joviale Spreeuw

0474/097.707

Thomas Schols

Onbezwaard Damhert

0470/509.224

Cedric Adler

Flamboyante Baviaan

0484/565.876

groepsleiding@sint-martinus.be

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

0477/212.157

