Beste ouders, leden en sympathisanten ,

Het is weer zover, de laatste scoutsmaand van dit jaar is ingegaan. Ik wil via deze weg de volledige
leidersploeg alvast bedanken voor de inzet die zij in het voorbije jaar hebben getoond. Na 2 corona
jaren waarin we constant naar alternatieven moesten zoeken, zijn we er dit jaar in geslaagd om toch
terug al onze oude activiteiten te organiseren. Een top-editie van Hasselt Kermisbar, een gezellige
mosselavond, winterkampen, paaskampen en talrijke weekends. Een groepsdropping, helpen bij
Dwars door Hasselt en nog eens een prachtige 80ste verjaardag! Je zou bijna denken dat we alle
hoogtepunten van een scoutsjaar al zijn gepasseerd… Gelukkig hebben we allemaal nog een prachtig
groot kamp en een maand boordevol toffe activiteiten om naar uit te kijken. De Verkenners en
Jinners gaan zelfs nog internationaal kamp tegemoet!
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.
Ik deel graag nog eens de data mee voor groot kamp 2022. Dit is het absolute hoogtepunt van het
scoutsjaar (en de zomer "
%) . Mei vind je in plaats van een maand boekje een kampboekje in je
$
#
mailbox. Hier zal alle informatie rond het groot kamp instaan.
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

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.
Met dit voorwoord ben ik ook toe aan mijn laatste voorwoord voor de maandboekjes als
groepsleider. Gelukkig zal ik me nog een laatste keer kunnen uitleven in het kampboekje.

Ne Stevige Linker,
Daan Buseyne
Pientere Apella

Yoooooooowwwwwwwwwwwwwwwww Kapoenen,
Weer een nieuwe maand en dat betekent nieuwe activiteiten.
Maar bij deze zit er nog een zoektocht in verstopt. Probeer al de soorten fruit te zoeken ik geef je al
een tip welke je moet zoeken ( appel, appelsien , perzik en een peer).
Opdracht 2 is al de dieren te tellen in de 3de cartoon. De kapoen die dit juist heeft en de eerste is
krijgt een dikke prijs. Veel succes!!!!
Wij Kijken er al naar uit jullie deze maand terug te zien zeker nu ook het weer in ons voordeel speelt.
Tot dan !!!

Ne stevige linker,
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Dag kapoenen,
Zoals jullie zien op de voorige pagina, sijn wei al hééél hard aan
het leeren! Een ven de belangreikste dingen die je kan doen als
stuudent, is het ontwikellen van een goede studiemeethoode.
Dat betekend dat je de belangreikste dingen markeert. Dus
eigenlijk wordt je boek dan gewoon een kleurbeok…
Wij heppen dese tips toegepasd op onze kursus
“BEGINSELEN VAN HET STAATSRECHT” van C. Behrendt en M.
Vrancken.
Nu is het aan julie om de belangreikste elementen uit de kursus
te haalen.!

Stevige linker,

Jowwww welpen,
Deze maand zullen jullie zelf moeten achterhalen welke activiteiten wij voor jullie in petto hebben
met deze rebus. Veel succes!!!

Stevige linker,

Lander Lamotte

Louis Guffens

Shane proost

Oh nee ik moet door vliegen
anders kom ik straks te laat
aan bij het Zwembad van
Kapermolen in de Koning
Boudewijnlaan 22
op 7 mei van 14- 17u.

Doe dan maar
snel door in ben
al begonnen met
onderwater
buikliggen.

Mijn spidy-sense zegt me dat het 14
mei activiteit is aan het Kapelmolen
Park.

Oke spidey maar je bent
nog steeds geen echte
Avenger. Vergeet ook
niet de grote verrassing
21 mei van 14 tot 17 u
aan de lokalen zeker niet.

Grrr ik wil
scouts Hulk
kwaad !!!!!

Rustig gij hebt
Shrek gegeten
we komen
samen op 28
mei aan de
lokalen van 2
tot 5.

Een stevige linker,

Giel Lamotte

Tijs Bielen

Daan Buysene

We spelen een spel vanavond!!!!!!
Mei wordt een de maand der maanden met zaterdagen of misschien zelfs weekenden vol leuke activiteiten.
Maar eerst moeten jullie bewijzen dat jullie de slimste jvker’s die wij ooit heb gezien op scouts SintMartinus denXII.
Daarom doen we korte een Quiz.
Vraag 1
Als Robin vraagt om een sjorring te maken op zaterdag 07/05 van 14u tot 17u tijdens de technieken
vergadering met welke knoop begin je dan aan deze sjorring?
Vraag 2
Onze scouts bestaat dit jaar al 80 jaar. Dit hebben we uitgebreid gevierd bij onze 8o jaar viering. Wat is
de naam van de oprichter van onze scouts.
Vraag 3
Als Stef op 14/05 niet naar de scouts moet omdat er geen activiteit is waar doet hij dan zijn studente job?
Vraag 4
Daan is nu al voor het tweede jaar hoofdleider van onze scouts, wat is zijn totem?
Vraag 5
Op 21/05 hebben we van 14u tot 17u een mega bomme activiteit aan de lokalen van de kanaalkom. Waar
staan er nog lokalen van onze scouts?
Vraag 6
Als op 28/04 van 14U tot 17U alle leiders van onze tak aanwezig aan de kanaal kom zijn voor onze
activiteit. Wie is er dan het grootsten?
Bonus vraag
Er wordt een pasta afhaal dag georganiseerd. Waar is het gerecht pasta carbonara van afkomstig?

De antwoorden mogen worden doorgestuurd naar "jvk@sint-martinus.be” voor een mooie prijs.

Jarne Bamps

Giel Swennen

Nicolas Lesire

Jaja, het jaar zit er helaas weer op! Laten we even terugblikken op enkele leuke momenten:
Amai die casino avond da was ne chique bedoeling!
Volgens mij komt er in de zomer nog een moment
waarop jullie zo mooi verkleed gaan zijn. Misschien
moeten we dat maar eens bespreken op 7 mei van 2
tot 5 ins ons jinhok.

Kermisbar was ook een serieus goed feestje en ziet die
Rune eens hambi’s bakken amai seg. Maar kan Rune
even goed in leiding staan als hij hambi’s kan bakken?
Daar zullen we 14 mei wel achter komen bij de laatste
keer Jin in Leiding! CONTACTEER UW HOPMANNEN
OPTIJD!

Daar seh, de mannen oppe groendienst. Da is
precies voor herhaling vatbaar aan Julleke te
zien, dus 21 mei gaan we nog eens ene doen.
Het uur hiervoor laten wij nog weten dus hou
de groep in de gaten!

Die Hendrik toch, altijd maar aan den toog hangen. Gelukkig
kan hij dat 28 mei nog eens doen, want dan is het ’t Geverke
take over! Wij gaan een avondje jeugdhuis ’t Geverke open
doen, kei tof! Info hierover volgt nog dus hou de groep in de
gaten!

Ne Stevige Linker
Bram, Gijs, Wouter

