Beste scouts, ouders en sympathisanten,
De maand maart vloog weer voorbij. We kregen onverwacht al wat zonnig weer, wat onze
activiteiten alleen maar toffer maakte. De leiding maakte hier ook gebruik van om nog eens
een keer zelf op tocht te trekken in de Ardennen en het nostalgische paasdropping-gevoel
terug te vinden. Dit weekend, ‘Sint-Martinus Orginals’ genaamd, werd georganiseerd door
de eerstejaars oud-leiding. Via deze weg wil ik hen dan ook nogmaals bedanken voor dit
schitterende weekend, dat wij als leiding goed konden gebruiken als team-building.
Het laatste weekend van maart was de leiding ook weer druk in de weer met het
rondbrengen van het krantje ‘De Nieuwe Hasselaar’ in een groot deel van Hasselt. Zo’n 120
straten werden weer bevoorraad. Door de grote inzet van de leiding hiervoor, en dit naast
de wekelijkse activiteiten, blijven we onze groepswerking financieren.
Binnen een dikke week starten onze paaskampen: paaswelpenweekend en paasdropping. De
leiding stak al veel tijd en moeite in de voorbereiding hiervan en ik ben er dus ook van
overtuigd dat deze weer geslaagd zullen zijn. Inschrijven is nog steeds mogelijk!
Alle informatie kan u terugvinden in dit programmaboekje: inschrijving, vertrek- en
aankomsturen, benodigdheden enzoverder. De welpen zullen vier dagen in de buurt van
Deinze spelen en ravotten (en waarschijnlijk zelfs een beetje cultuur bezoeken), terwijl de
jongverkenners, verkenners en jin op onze jaarlijkse paasdropping vier dagen lang op
dropping zullen gaan. Dit naar de traditie van Sint-Martinus op een geheime locatie. Het
staat dus zeker vast dat deze takken vier dagen vol avontuur zullen beleven!
Op 26 april organiseren wij ook onze jaarlijkse groepsdropping. Ik zou alle ouders nogmaals
willen aanmoedigen om hiervoor in te schrijven. Groepsdropping houdt een leuke
wandeltocht in die ouders (misschien opnieuw) een écht scoutsgevoel bezorgt. De
moeilijkheidsgraad en afstand van de tocht kiest u zelf. Uiteraard is de locatie geheim (zoals
bij paasdropping), maar ik kan wel al verklappen dat deze op ongeveer een half uurtje rijden
van Hasselt ligt. Na het wandelen is er de mogelijkheid om gezellig te keuvelen bij het
kampvuur en er is ook een optie om te blijven overnachten. Meer informatie omtrent het
inschrijven kan je elders in dit programmaboekje terugvinden.
Bij verdere vragen of opmerkingen: aarzel niet om mij te contacteren!
Een stevige linker,
Wout Scheepers
Oprechte Springbok
Groepsleider@sint-martinus.be

Beste welpen en ouders,
Over 2 maanden is het alweer tijd voor ons jaarlijks
paaswelpenweekend.
Dit is een weekend waar alle welpen van Sint-Martinus (Hollandsveld
en Kiewit) zich weer vier dagen kunnen uitleven en amuseren. Hierover
willen we jullie nu reeds inlichten. Vorig jaar vertoefden we in de
weilanden van Ieper. Dit jaar ligt onze slaapplaats in Deinze, prachtig
gelegen langs de Leie en in de buurt van Gent.
Dit supertoffe weekend gaat door van zaterdag 5 april tot en met dinsdag 8 april.
Wij zouden daarom willen vragen om voor 20 maart het bedrag van €65 te storten op het
onderstaande rekeningnummer. (Storten = Inschrijven!!!)

BE59 0688 9367 0626
Mededeling: PWW – Naam van de welp(en) – TAK
(tak: Welpen Kiewit = WK; Welpen Hollandsveld = WHV)
Vb.: PWW – Raf Vanderslagmulders – WK
We verwachten jullie zaterdag 5 april stipt om 08.15 uur aan het station van Hasselt. De
trein wacht niet, dus wees op tijd! Jullie ouders kunnen jullie ook aan het station van Hasselt
komen halen op dinsdag 8 april omstreeks 17.00 uur.
Het adres: t’ Brielhof
Antoon van Paryspad 1
9800 Deinze
Wat meenemen:
- Perfect uniform (reeds aanhebben bij vertrek!)
- Luchtmatras of matje, slaapzak
- Extra warme kleren (trui, lange broek,...)
- WARME DIKKE JAS + REGENJAS
- Wandelschoenen + RESERVE schoenen
- Voldoende kousen en onderbroeken
- Zwemgerief + handdoek
- Pyjama + knuffel
- Wasgerief
- Eetgerei (gamel+beker+bestek) + 1 keukenhanddoek
- Fluobandje (zelfs beter: fluovestje)
- Stripboeken
- Zakmes: jullie kennen de regels van het gebruik van zakmessen!
- Lunchpakket bij vertrek in een rugzakje
- SIS-kaart!
Alles wat jullie meenemen dient in één rugzak gestoken te worden. Zorg ervoor dat de
rugzak niet te zwaar is! Voor noodgevallen kan u ons ter plaatse bereiken op de gsm van
Toon Van Snick op het nummer 0479/845299 of op de gsm van Tim Dessers op het
nummer 0472/446145.
Zo, wij hopen dat jullie allemaal meegaan en indien er nog vragen zijn, vraag gerust meer
info aan jullie leiding.
Ne Stevige Linker,
De voltallige welpenleiding

PAASDROPPING	
  2014	
  	
  
Beste	
  Jong-‐Verkenners,	
  Verkenners	
  en	
  Jin!	
  
Zaterdag	
  5	
  april	
  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	
  spreken	
  af	
  op	
  zaterdag	
  5	
  april	
  aan	
  het	
  station	
  van	
  Hasselt stipt om 8u15.	
  Zorg	
  dat	
  je	
  
op	
  tijd	
  bent,	
  want	
  de	
  trein	
  wacht	
  niet!	
  Op	
  dinsdag	
  8	
  april om 18u10 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	
  en	
  één	
  keukenhanddoek	
  	
  
Toiletgerief	
  
Kompas,	
  zakmes	
  en	
  zaklamp	
  	
  
Balpen	
  	
  
Lunchpakket	
  (voor	
  de	
  eerste	
  middag)	
  	
  
Fluorescerend	
  lintje	
  of	
  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	
  Jong-‐Verkenners	
  zal	
  er	
  nog	
  extra	
  informatie	
  worden	
  gegeven	
  door	
  	
  	
  	
  	
  leiding!	
  

De	
  deelnameprijs	
  bedraagt	
  60	
  euro,	
   	
  
te	
  storten	
  op	
  rekeningnummer	
  BE16	
  0688	
  8969	
  8474	
  voor	
  22	
  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 2014
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 26 april 2014.
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 140 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, kijk op onze site of mail gewoon even naar groepsdropping@sint-martinus.be
Twijfel niet, vraag wat vrienden of familie mee en schrijf u in!

Schrijf u in via onze site : groepsdropping.sint-martinus.be
Alle inschrijvingen en stortingen worden verwacht voor zaterdag 12 april 2014. 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.

Dag kapoenen, welkom in het restaurant Het KHV’ke!
Wat er deze maand op het menu staat kunnen jullie hieronder lezen.
De Chef Joël, sous-chef Joost en de 2 afwassers Jörne en Wouter
zullen u verrassen met verrukkelijke maaltijden.

5 en 12 april zal het restaurant tijdelijk gesloten zijn. Joost en Joël
gaan stage doen bij Piet Huysentruyt voor de gerechten nog beter te
maken! Onze beste vriend Piet heeft er alvast zin in!

Op 19 april kunnen jullie van 14-17h genieten van het
‘Paashaasmenu’ aan de lokalen van Hollandsveld. Wat gaan we
doen? Wel, dat gaan we niet zeggen want een restaurant geeft zijn
geheimen niet prijs natuurlijk…

26 april zal het KHV’ke enkel open zijn van 14-16h aan de lokalen
van Hollandsveld omdat het dit weekend groepsdropping is van
scouts Sint-Martinus. We zijn slechts geopend tot 16h omdat al het
personeel van het KHV’ke mee moet helpen aan dit superleuke
evenement. Wil je je ouders ook eens laten kennismaken met het
kookteam? Laat ze dan zeker mee komen op de groepsdropping!

Vrijdag 2 mei en zaterdag 3 mei gaat het KHV’ke eens zot doen! We
gaan namelijk op weekend! Verdere informatie zult u verkrijgen via
mail/brief. We kunnen alvast de openingsuren meegeven: u wordt
verwacht vanaf 19 uur aan het lokaal van Kiewit. Uitzonderlijk
sluiten we de deuren pas op zaterdag om 17u, zelfde locatie.
 26 april: groepsdropping! Kijk zeker vooraan in het boekje.
 Indien er nog kapoenen zijn zonder trui, gelieve dan een mailtje
te sturen.

Joost

Joël

Jörne

Wouter

Goedendaag beschte welpkens, tot U schpreekt ende praat mijnheer Adelbert,
op verzoek van den leidersch kom ik u heden ten dage in het jaar des heeren
1817, vertellen welke schpeelen er verricht zullen worden in de maand April,
een zeer mooie maand als u het mij vraagt! Mijnen goede vrind Guido vind dat
ook:
De wei hergroent, 't hergroent al, in 't
verschiet; waar hier waar daar begint
de naakte grond bekleed te staan
met hope weer van gras en graan.
-Guido Gezelle (over april)

Ja ja mijne vrind Guido die kan nog al eens dichten hee! Wij gaan altijd samen
naar de kermis van Deinze in april, ende laat het nu toevallig zijn dat ook een
van den hoogtepunten des jaares van de welpkens zich in april zich bevindt! Ik
schpreek vanzelschpreekend over PWW, dat zal beginnen op den 5den April
ende eindigen 4 etmalen laater! Kom ons zeeker en vast eensch opzoeken als
jullie daar zijn. Ghe kunt ons vinden bij de herberg van Hildegard op den
grooten markt. Hohoho als jullie eens wischten wat er op het programma stond!
Het zal vast en zeekers zooo leuk ende plezierich worden dat ghe den volgende
Zaaterdag nog moe zult zijn. Vandaar zal er op den twaalfde April geenen
aktiviteit plaatschvinden. Maar laat geen traanen ende heb geenen verdriet,
beste welpkenschen! Uwen lijdersch laaten u nooit in de schteek en het is
daarmee dat de week naa die eenen donkere twaalfden April er activiteiten
zullen wederkeren ende plezier uit den heemel zal neerdalen op de plaatsche
waar de desbetreffenden aktiviteit zal zijn. Dit keer schpreeken wij af op een
plaats met bijna eevenveel geschiedenis als ik!! Ik heb het natuurlijck over den
mischterieuze holschteenbron te Zonhooven. In Zonhooven bevinden zich wel
meerdere hischtoorische moonumenten ende plaatsen, gelyck den paalschteen
bijvoorbeeldt. Maar deezen holschteenbron waaroover ik heden over aan ’t
parleren ben is toch wel de meescht ouden monument van aller Zonhoovense
moonumentenschen!! Den bron werd vroeger naamelyck geutiliseerd door den
neanderthalers ende soortgelycken om hunder waapens aan te schlijpen zodat
zij den dieren konden vermoorden!! Ick heb er nog een paar gekend vroeger in
mijnen jeugd, hier is een tekening van hun die ik heb gemaackt:

Zullen oock jullie menhirs gaan maaken ende bouwen vraagt U zich
waarschijnlijk af? Ik kan jullie al verklappen dat dat het geval niet is, wat julie
wel zullen gaan doen daarenteegen zullen jullie dan ontdeckken, maar
Gertruude zei me woenscdag dat het ietsch te maaken heeft met bosschen ende
schpeelen! Teegen dan zitten wij in den helft van de maand der Aprilsche
Grillen. Wat zullen wij dus de rescht van den maande uitschteeken ende
beleeven? Om dit te ontdekken moeten jullie wel meer kunnen alsch alleen
lezen! Voltooi eerscht den eepische queest onderaan deezen pagina en de
waarheid zal heden ten daage aan u ende uwen meedewelpkens geopenbaard
worden!

Tip: groepsleider
Zo, als jullie na lange tijd van schtrijden ende uw hersens breeken de queeste
hebben voltooid ende volbracht, dan rest mij u niets meer te vertellen,
aangezien ghij nuu alles al weet over den maand April en wat wij zullen doen!
Gegroet bent ghij, ende veel plezier ghewenscht!! –Adelbert Creesschaato
Een schteevigen middeleeuwschen lyncker,
Markies Arneaux – Schildknaap Toon – Jonkvrouw Murat – Hofnar Arne

Dag beste welpen!
Het is weer zo ver… Het is eindelijk lente!!!
En jullie weten allemaal wel wat dat betekend: buiten spelen, zon, Pasen,
Paaswelpenweekend, bloemen, bijtjes, allergieën en nog véél meer leuke dingen!
Maar het belangrijkste aan de lente is natuurlijk dat er zoals altijd scouts is!!
YEEEEEEEEEYYYY!!!

Zaterdag 5 april is er helaas geen activiteit…
WANT DAN ZIJN WE OP
PAASWELPENWEEKEND!!!

Zaterdag 12 april is het ook geen activiteit want dan
moeten we allemaal uitrusten van alle pret die we hebben
gehad op PWW.

Zaterdag 19 april is het weer zo ver. Dan
zullen we ons omstreeks 20u naar de bossen
van de lokalen in Kiewit begeven voor een
heuse fakkeltocht (putvennestraat 123).
Je zal hiervoor je eigen fakkel moeten
meebrengen. De instructies om deze ZELF
te MAKEN vinden jullie op onze site. Bij
onze takpagina rechts onder bij ‘Agenda’.
Na een spannende tocht door de bossen
eindigen we ook weer daar om 22u.
Op zaterdag 26 april gaan we onze
scoutstechnieken nog een opfrissen met een
technieken vergadering aan onze lokalen om
14u. We eindigen dan al omstreeks 16u
omdat het diezelfde avond ook weer onze
jaarlijkse groepsdropping is! We hopen
natuurlijk zoveel mogelijk ouders daar te
zien!

En dan zijn we natuurlijk al weer in mei aangekomen…
Op zaterdag 3 mei zullen we elkaar niet zien omdat de leiders iets héél speciaals
moeten doen. Het is dus geen activiteit.
Ne stevige linker,
Toon Jans

Tim Dessers

Tom Verbeek

Jef Lambrechts

Beste jongverkennertjes,
De maand maart is alweer voorbij gevlogen en ik denk dat we jullie niet moeten vertellen
met welke grappigste dag van het jaar de maand april begint. Jawel jawel, ge weet het wel! 1
april natuurlijk he!? Bij deze willen wij jullie dus al helpen om de maand goed te kunnen
starten zodat jullie niet moeten onderdoen voor jullie ouders, vriendjes en vriendinnetjes en
jawel zelfs jullie leiding.
Iedereen weet wel dat mama’s erg op hun kinderen letten. Hierdoor kan je een zeer leuke 1
april grap uithalen. Pak een pot met pindakaas en doet een beetje op het topje van je
wijsvinger. Doe vervolgens alsof je met je wijsvinger in je oor zit, haal de vinger met de
pindakaas tevoorschijn en eet het op! Je moeder zal zich helemaal wezenloos schrikken als
ze ziet wat jij daar zo uit je oor haalt en nog eens opeet ook.
Wie zal het zeggen of dat je na de paasdropping van 5 – 8 april niet echt rare dingen zal
terug vinden? In ieder geval zullen we jullie de tijd geven om terug op zoek te gaan naar al
die rare dingen die jij misschien hebt meegenomen van paasdropping. De tijd om te
bekomen van deze prachtige 4-daagse zullen we jullie ook zeker geven, daarom zal er op 12
april ook geen activiteit zijn.
Dit mag dan misschien een erg oude 1 april grap zijn, toch werkt deze nog (te) vaak. Het is
namelijk zo dat iemand het pas merkt, wanneer deze geproefd heeft… en dan is het al te
laat. Je doet dus simpelweg wat zout in de koffie en/of thee van iemand. Diegene zal het
vervolgens gewoon drinken (aangezien het niet/amper te ruiken is). Al snel zie je het hoofd
van diegene verdraaien en gekke bekken zien trekken (des te meer zout, des te gekker).
Pas wel op met meesters en juffen… deze hebben vaak grote kennis van 1 april ongein en
zijn meestal wel voorbereid op deze 1 april grappen. Des te leuker als diegene er alsnog
intrapt!
Op 19 april gaan we is testen wie dat er elke ochtend met de fiets naar het school gaat of
door een of andere reden plotseling verschrikkelijk snelle fietsersbenen heeft gekregen. Wij
verwachten jullie dus omstreeks 14u aan de Kanaalkom met jullie snelste fiets en ook hier
mogen jullie uitgeput terug naar huis gaan om 17u.
Goedkoop, doet niemand kwaad en toch lachen? Met deze 1 april grap weet je zeker dat
mensen erom kunnen lachen en jijzelf ook. Ten eerste zorg je ervoor dat je een theezakje
hebt. Met dit theezakje ga je naar de douche en doe je deze achter het rooster van de
douchekop (deze kan je er vaak afdraaien, aangezien daar soms schoongemaakt moet
worden). Wanneer deze er niet afgedraaid kan worden, zou je het theezakje er altijd nog op
kunnen plakken.
Nu moet je alleen nog eventjes wachten tot iemand gaan douchen en de 1 april grap is
geslaagd.
26 april zullen wij om 13u aan het lokaal wachten om te kijken wie de beste mop heeft
kunnen uithalen. Om 16u zal de winnaar bekend gemaakt worden en krijgen jullie de
toestemming om richting huiswaarts te gaan.

Deze 1 april grap is een erg bekende grap, maar toch trappen veel mensen er elke keer weer
in. Zorg ervoor dat je een rolletje met plakband heb en ga naar één van de kranen in het huis
(de kraan in de keuken geeft vaak het leukste effect). Plak nu een beetje plakband (netjes)
op het rooster van de kraan en zorg ervoor dat deze goed vast geplakt is.
Nu hoef je alleen nog maar te wachten. Ga lekker wat eten en doe alsof je heel normaal
bezig bent (anders zal het al snel opvallen). Zodra iemand water wilt pakken is het ongein
geblazen. Het water zal alle kanten opspuiten en het slachtoffer zal ook zeker nat worden.
Omdat jullie het al te graag moeilijk maken voor jullie mama om een lekkere maaltijd te
maken dagen we jullie deze week nog is uit. We spreken af op zaterdag 3 mei om 09u aan de
lokalen aan kiewit en we zullen eindingen om 14u aan parking van de teut
(http://www.wandeleninlimburg.be/lage-kempen/de-teut-startplaats-donderslagseweg/27)
Wat hebben jullie allemaal nodig voor deze dag? Alé we zullen het verraden. Jullie nemen
allemaal drank, eten (vleesjes), een gamel en een zakmes mee. Jullie kunnen het al een
beetje beginnen te raden he?
Ne stevige linker,
Michiel, Kristof, Gert & Jasper

Op 15 maart 2014 zijn 2 liftende scouts jongens meegepakt door 4 mannen in een blauw
busje. De 2 jongens moesten in alken geraken maar de 4 mannen pakten hun mee naar
Lummen. Daar werden de 2 jongens vergiftigd door paddenstoelen en schelpdieren die ze
moesten eten. Ze werden toen meegepakt naar Banneux in Hasselt waar de jongens in een
ijskoude vijver werden gegooid. Later die avond werden de 2 jongens onderkoeld terug
gevonden naast de vijver. De 4 daders werden de volgende dag opgepakt. Ze worden terug
vrijgelaten op 4 april wegens gebrek aan bewijs materiaal. Beste jinners jullie kunnen dus best
niet liften tussen 5 en 8 april wanneer jullie op paasdropping zodat jullie die vreselijke dingen
nooit zullen moeten meemaken!
De 12de april zullen jullie leiders nog altijd aan het uitslapen zijn omdat ze tijdens
paasdropping zo lang in hun auto hebben moeten zitten opzoek naar jullie! Er zal dus geen
activiteit zijn en zo kunnen jullie jinsters nog eens een sport gaan doen en kan Kamiel nog
eens een weekendje door gamen.
Willen jullie op zaterdag 19 april:
Een DT van Sedgy Fergo.
Naar lokaal komen van 2 tot 5 om loco dingen te doen zoals altijd bij de scouts.
Met Kurt naar Broekom gaan om speculaas speculaas speculaas met kurt kurt in
Broekom ja broekom te gaan maken, ja in Broekom met kurt voor speculaas.
Waarom zouden jullie van zaterdag 26 april om 16 uur tot zondag 27 april 15uur naar de
scouts komen?
Om naar de reclame van topradio te luisteren.
Om een matje, slaapzak en uw ouders mee te pakken op groepsdropping.
Om samen met ons het grote kamasutra boek door te nemen.
Wat jullie kunnen doen op 3 mei:
3 pony’s temmen op Woutershof.
Naar de scouts komen van 2 tot 5.
Kijken hoe Golan een tomaat eet.
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Kapoenen Hollandsveld
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Jongverkenners
jvk@sint-martinus.be

Verkenners
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Scheepers Wout
Moons Jasper
Vandikkelen Kristof
Vandikkelen Kristof
Appeltans Guido
Lesire Luc
Waeghe Bert
Groven Gilles
Poludniak Tim
Schols Pieterjan
Luyts Maarten
Martens Dries
Vandervoort Olivier
Van der Biesen Joost
Kippers Jörne
Schreurs Wouter
Vandebroek Joël
Van Snick Toon
Cressato Arno
Dzeitov Murat
Hermans Arne
Dessers Tim
Jans Toon
Lambrechts Jef
Verbeek Tom
Philippaerts Michiel
Poludniak Gert
Vandikkelen Kristof
Verhoeven Jasper
Claes Arthur
Ghysen Jan
Keijers Jef
Moons Jasper
Ruland Philippe
Peeters Jeffrey
Schreurs Brecht
Poludniak Stijn

Oprechte Springbok
Hartstochtige Drongo
Geëngageerde Secretarisvogel
Geëngageerde Secretarisvogel
Levendige Das
Ongedwongen Kyang
Gematigde Ara
Rustige Potto
Mier
Marmot
Bereidwillige Schoenbekooievaar
Baldadige Caracara
Gezellige Coscoroba
Streepmuis
Stekelvarken
Inschikkelijke Bizon
Serene Wouw
Vos
Parmantige Pica
Seriema
Rechtschapen Spitssnuitdolfijn
Opzichtige Salangaan
Koala
Cavia
Fiere Serval
Coulante Klipdas
Geëngageerde Secretarisvogel
Verantwoordelijke Kemphaan
Opgetogen Oerang-Oetang
Betrouwbare Steppelemming
Dartelende Saki
Hartstochtige Drongo
Stugge Zwaan
Jolige Jariboe
Enthousiaste Anoa
Slome Schildpad

Slangbeekweg 7, 3520 Zonhoven
Vildersstraat 4, 3500 Hasselt
Putvennestraat 37, 3500 Hasselt
Putvennestraat 37, 3500 Hasselt
Vlindersstraat 36, 3500 Hasselt
Maastrichtersteenweg 100, 3500 Hasselt
Wijerstraat 27, 3520 Zonhoven
Carnegielaan 55, 3500 Hasselt
Oude Heidestraat 35, 3511 Kuringen
Zavelvennestraat 182, 3500 Hasselt
Vilstraat 2, 3511 Kuringen
Beukenlaan 11a, 3570 Alken
Bokrijkstraat 8, 3500 Hasselt
Nieuwstraat 103, 3511 Kuringen
Heuveneindeweg 23, 3520 Zonhoven
Casterstraat 102, 3500 Hasselt
Zavelvennestraat 136, 3500 Hasselt
Vilstraat 53, 3511 Kuringen
Weidestraat 18, 3511 Kuringen
Kunstlaan 10 bus 9, 3500 Hasselt
Putvennestraat 80, 3500 Hasselt
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Padenstraat 15, 3500 Hasselt
Gebanne-Groezenstraat 83 A, 3500 Hasselt
Nobellaan 8, 3500 Hasselt
Eendrachtlaan 44, 3500 Hasselt
Oude Heidestraat 49, 3511 Kuringen
Putvennestraat 37, 3500 Hasselt
Hoekvijverslaan 33, 3500 Hasselt
Gebanne Groezenstraat 65, 3500 Hasselt
Visserijstraat 59, 3590 Diepenbeek
Steenweg 233, 3590 Diepenbeek
Vildersstraat 4, 3500 Hasselt
Luikersteenweg 226, 3500 Hasselt
Heksenheide 14, 3500 Hasselt
Casterstraat 102, 3500 Hasselt
Oude Heidestraat 35, 3511 Kuringen

0479/702.097
0476/291.864
011/23.52.25
011/23.52.25
011/22.78.50
0477/212.157
0477/257.526
011/75.90.47
0488/377.099
0487/454.984
011/75.56.89
0485/020.219
011/23.14.97
0479/095.099
011/81.79.32
011/22.51.70
0478/915.698
0479/845.299
0470/018.328
0484/023.195
011/24.10.37
0472/446.145
0472/729.063
011/21.34.15
0473/114.617
0494/542.865
011/24.29.32
011/23.52.25
011/82.57.24
0484/815.115
0486/462.315
011/23.15.63
0476/291.864
0486/024.653
0496/602.260
011/22.51.70
0488/981.876

