Beste Scoutsbroeder,
Naar goede gewoonte starten we de paasvakantie met onze paaskampen. De welpen gaan op
paaswelpenweekend. De oudere takken gaan op paasdropping, een traditie die bij SintMartinus al langer bestaat dan groot kamp in juli en met andere woorden een echte must-do is
voor de échte scout. Om ook ouders, oud-leiding en sympathisanten het nodige vertier te
geven vindt een week na de paasvakantie, op zaterdag 16 april, groepsdropping plaats.
Aangezien het laatste weekend van maart de paaskampen plaatsvinden, delen we dit boekje al
iets eerder uit. Zo zijn ook onze kapoentjes op de hoogte van de activiteiten die hun de
komende maand te wachten staan.
Zoals al eerder vermeld, is het laatste weekend van maart het moment voor de JVK, VK en
JIN om zich te bewijzen tijdens hun vierdaagse survival in de Ardense bossen en weiden. Als
lid was dit voor mij het hoogtepunt van het scoutsjaar om me te ontplooien als scout.
Verantwoordelijkheid, volharding, vrijheid en een hechte groep vormen zijn een aantal
ingrediënten die van paasdropping een zeer mooie ervaring maken. Inschrijven hiervoor is
nog steeds mogelijk. Moest er nog iemand twijfelen of vragen hebben, kijk dan zeker
verderop in dit boekje waar een brief staat met de nodige praktische informatie, met onder
andere aankomst- en vertrekuren, of spreek de desbetreffende takleiding eens aan.
In datzelfde weekend gaan onze welpen op paaswelpenweekend naar Brugge. Ook hiervoor is
inschrijven nog steeds mogelijk en vindt u een brief met alle nodige informatie verderop in dit
boekje. De welpenleiding heeft al tal van activiteiten voorzien zodat onze welpen hun grenzen
weer kunnen verleggen en de tijd van hun leven zullen beleven.
Drie weken na de paaskampen, op zaterdag 16 april, kunnen alle ouders ook eens ervaren wat
een dropping bij den Twaalfde zo speciaal maakt. Ook sympathisanten, oud-leiding en andere
scouts-groepen zijn van harte welkom op onze groepsdropping. Inschrijven kan nog steeds en
verderop in dit boekje kan u meer informatie terugvinden hieromtrent.
We hebben momenteel nog exact twee maanden scouts op de teller, daarna rest ons enkel nog
groot kamp in juli als ultieme activiteit van dit scoutsjaar. Hieronder vindt u nogmaals de data
voor de verschillende takken:
• 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
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.

YOOOOWW KAPOENTJES!!!
Deze week is het ON-MOGE-LU-LIJKE gebeurd!! De hele
kapoenen-activiteiten-koffer-doos is gevallen en zijn al de
activiteiten door elkaaaaaaaar   
Omdat wij niet zo een goede puzzelaars zijn…
Hopen we dat jullie (en zeker jij!) ons proberen
te helpen!!
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Zaterdag 9 april spreken we af van 2 tot 5 aan onze lokalen voor een echt indianen en cowboy spel. Verkleed jullie dus allemaal in een
echte indiaan of cowboy. Op zaterdag 16 april spreken we af van 1 tot 4 aan ons lokaal, we gaan een detective spel spelen dus bereid
jullie speurneuzen al maar voor! evige linker van uw leiding!
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Naam voorgerecht: scouts Sint-Martinus, met een snuifje rode curry, bruine roux en witte peper
Benodigdheden voor 10 personen:
-een bos
-Hollandsveld
-9 april
-de stad
-de bib
-groepsdropping
-lokalen

-sportkleren
-sporthal
-Runkst
-goed humeur en sportiviteit
-paracommando
-zakmes
-legerkleren

Werkwijze:
-Op 9 april gaan we een bosspel klaarmaken voor jullie, dit laten we garen van 2 tot 5 uur in de keuken van
Hollandsveld. Het bosspel wordt opgegeten/gespeld door hopelijk vele gasten.
-Het stadspel bereiden we vroeger dan normaal want de 3 chefs moeten helpen op de groepsdropping, ouders
zijn van harte uitgenodigd op 16 april(ook de activiteit valt dan). We spreken daarom af om 1 uur aan de
volgereserveerde bib. Om 4 uur sluiten we af aan de bib. Deze activiteit wordt natuurlijk goed afgekruid met
rode Dessers curry?
-23 april is een speciale dag, de chefs gaan namelijk een sportieve creatie bereiden met sport, een snuifje
volleybal, een snuifje tennis, een snuifje schaatsen van Zeger en nog veel meer. Hier gaan we al het vettig eten
van de afgelopen weken wegsporten. Van harte uitgenodigd op 23 april in sporthal runkst. De activiteit wordt
afgewerkt door een sportieve caskruidige witte peper
-alweer de laatste maaltijd van de maand, de meest uitdagende en pikante. 30 april doen we een
paracommando parcours terug in ons eigen restaurant hollandsveld. Neem zeker je zakmes mee om uitjes te
snijden of spiezen te maken, je weet nooit waarvoor. Verkleed je ook zeer uitdagend als een echte legerman
Afwerking:
-een vleugje vuiligheid
-Bram zijn leuke lach
-Cor zijn harde stem
-de schaatstalenten van de groep
-en natuurlijk al onze andere talenten
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2 april 2016
16 april 2016
Liefste dagboek,
Vandaag ging ik spelen bij
mijn beste vriendje Swennen.
Toen ik aankwam bij zijn
thuis merkte ik dat hij vlug
zijn tranen probeerde weg te
vegen. Toen vertelde hij me
dat hij het zo erg vond dat
de activiteit van vandaag
niet door ging.
Ik zei tegen hem dat hij niet
moest treuren want volgende
zaterdag op 9 april zou het
avondactiviteit zijn van
19.30u-10u aan de lokalen met
fiets!

Liefste dagboek,

Vandaag was er een super kei
coole leuke sportactiviteit
op de scouts! Mijn mama had
me al mijn sportkleertjes
meegegeven en mijn dasje
natuurlijk zodat ik helemaal
in orde was voor eens goed te
sporten aan de Alverberg van
2-5u!!

23 april 2016

30 april 2016

Liefste dagboek,

Liefste dagboek,

Ik kon niet wachten tot het
eind van de dag om in je te
schrijven want vandaag hebben
we namelijk een VERASSINGactiviteit van 2-5u aan de
lokalen! Hopelijk gaan we naar
de cinema!! Hhihihi ja dat zou
kei tof zijn…

Vandaag hebben we op de
schouts van 2-5u aan de
lokalen zeer hard gewerkt
aan onze fuif. Iedereen had
zijn taken gedaan en nu is
alles in orde! Fijn toch!?
Onze leiding heeft het toch
zo gemakkelijk met ons hé
!

`

Horizontaal
3. Rode fiets van Schols

4. Internationaal kamp 2016
6. Simpelste jinner
9. Stomste leider
12. Dikste jinner
13. 2 april: Uitrusten van paasdropping dus .... activiteit
15. 16-17april: Dropping met heel sintmartinus waar de info nog
over volgt
19. Favoriete eten Blocken
20. 9 april: Grote neus en dikste jinner bereiden spel voor
21. Naam nieuwe teddybeer
23. Naam van jin/verkenner fuif
24. Drankje bij de pauze van bonte
27. Poolse jinleider
28. Aantal takken scouts
Verticaal
1. Goede oude welpentak
2. Waar alle jinners naar uit kijken
5. Kenmerk gebroeders Schols
7. jinner met grootste neus
8. Langste leider
10. Achternaam groepsleider
11. Totem Pieterjan Schols
14. 23 april: Honing en brommer liefhebber bereiden een activiteit
voor
16. Vermoeiendste 4 dagen van het jaar
17. Krijgt wel eens vlinders in de buik als hij brommers ziet
18. 30 april: verassingsactiviteit ook bekend als .....dienst
22. Film poster in jin lokaal
25. Merk brommer van brommer
26. Ondergrond lokalen kanaalkom
29. Overlede huisdier Gommers

Hasselt

De Zwaan

Restaurant
en Traiteur

Groepsleiding
groepsleider@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

Kristof Vandikkelen
Pieterjan Schols
Jasper Verhoeven
Pieterjan Schols
Guido Appeltans
Luc Lesire
Arthur Claes
Bruno Aumann
Jasper Verhoeven
Senne Mercken
Jef Breemans
Dries Dewez
Umar Dzeitov
Wouter Schreurs
Frederik Cressato
Thomas Swennen
Michiel Stinissen
Olivier Breemans
Jasper Dessers
Mathias Vandikkelen
Daan Dessers
Cas Bartholomevis
Toon Bielen
Zeger Kenis
Arne Hermans
Jörne Kippers
Pieterjan Schols
Tom Verbeek
Tim Dessers
Arno Cressato
Jef Lambrechts
Joost Van der biesen
Michiel Philippaerts
Gert Poludniak

Geëngageerde Secretarisvogel
Toegewijde Mier
Verantwoordelijke Kemphaan
Toegewijde Mier
Levendige Das
Opgetogen Oerang-Oetang
Wrevelige Kongoni
Verantwoordelijke Kemphaan
Schalkse Stokstaart
Winterkoninkje
Panda
Theatrale Wolf
Gezapig Stekelvarken
Moeriki
Mustang
Beweeglijk Smelleken
Katoenstaart
Hardoen
Fervente Kaketoe
Onbezweken Phoca
Spreeuw
Danta
Luchthartige Wallabie
Doordrijvende Seriema
Kwieke Streepmuis
Toegewijde Mier
Goedgemutste Cavia
Rechtschapen Spitssnuitdolfijn
Verstrooide Vos
Keuvelende Koala
Gezellige Coscoroba
Fiere Serval
Coulante Klipdas

Putvennestraat 37, 3500 Hasselt
Zavelvennestraat 182, 3500 Hasselt
Hoekvijverslaan 33, 3500 Hasselt
Zavelvennestraat 182, 3500 Hasselt
Vlindersstraat 36, 3500 Hasselt
Maastrichtersteenweg 100, 3500 Hasselt
Gebanne Groezenstraat 65, 3500 Hasselt
Reuvoortweg 24, 3520 Zonhoven
Hoekvijverslaan 33, 3500 Hasselt
Vijversstraat 41, 3500 Hasselt
Nachtegalenstraat 15, 3520 Zonhoven
Berkenlaan 57, 3500 Hasselt
Kunstlaan 10 bus 9, 3500 Hasselt
Casterstraat 102, 3500 Hasselt
Weidestraat 18, 3511 Kuringen
Rapertingenstraat 102, 3500 Hasselt
Eendrachtlaan 12, 3500 Hasselt
De Drij Dreven 235, 3520 Zonhoven
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Putvennestraat 37, 3500 Hasselt
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Teschlaan 18, 3500 Hasselt
Kroonwinningstraat 49, 3500 Hasselt
Paalsteenstraat 165, 3500 Hasselt
Putvennestraat 80, 3500 Hasselt
Heuveneindeweg 23, 3520 Zonhoven
Zavelvennestraat 182, 3500 Hasselt
Nobellaan 8, 3500 Hasselt
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Weidestraat 18, 3511 Kuringen
Gebanne Groezenstraat 83 A, 3500 Hasselt
Nieuwstraat 103, 3511 Kuringen
Eendrachtlaan 44, 3500 Hasselt
Oude Heidestraat 49, 3511 Kuringen

0473/424.224
0487/454.984
0486/389.891
0487/454.984
011/22.78.50
0477/212.157
0484/815.115
0495/802.091
0486/389.891
0483/584.335
0474/243.149
0496/922.902
0495/831.559
0496/347.360
0492/789.704
0499/283.020
0471/622.414
0493/743.919
0473/487.247
0472/999.556
0477/042.166
0474/097.707
0478/035.341
0497/539.400
0495/380.642
0498/577.541
0487/454.984
0473/114.617
0472/446.145
0470/018.328
0493/667.447
0479/095.099
0494/542.865
0485/611.391

