眀眀眀⸀
猀
椀
渀琀
ⴀ
洀愀爀
琀
椀
渀甀猀
⸀
戀攀

渀琀
ⴀ
䴀愀爀
琀
椀
渀甀猀搀攀
渀
㈀
搀攀
匀椀

㠀
⼀

㤀

䄀倀刀䤀
䰀
瘀⸀
甀⸀
㨀匀愀洀 䰀愀洀戀爀
攀挀栀琀
猀
䜀攀戀愀渀渀攀ⴀ
䜀爀
漀攀稀攀渀猀琀
爀
愀愀琀㠀㌀䄀
㌀㔀 䠀愀猀猀攀氀
琀
嘀攀爀
猀挀栀椀
樀
渀琀洀愀愀渀搀攀氀
椀
樀
欀猀Ⰰ
戀攀栀愀氀
瘀攀椀
渀樀
甀渀椀攀渀愀甀最甀猀琀
甀猀⸀
甀椀
琀
最椀
昀
琀
攀欀愀渀琀
漀漀爀㌀㔀 䠀愀猀猀攀氀
琀

Beste leden, ouders en sympathisanten van Scouts Sint-Martinus den XIIde
Tegen de tijd dat jullie dit voorwoord lezen, hebben we meegelopen met de Hasseltse
carnavalstoet. Omwille van veiligheidsredenen mochten we onze sjor-skills niet tonen op de
praalwagen en hebben we hem moeten sieren met enkele kleinere attributen.
De volgende maand staan er zoals elk jaar tijdens de maand april weer tal van activiteiten op
het programma.
Tijdens de aankomende paasvakantie gaan de welpen gaan op Paaswelpenweekend en de
jongverkenners, verkenners op Paasdropping. Gedurende die vier dagen gaat er vooral veel
gewandeld worden en wordt hun uithouding, doorzettingsvermogen en hun technieken
kennis op de proef gesteld. Het is ook een periode die belangrijk is voor het groepsgevoel
en de vriendschapsbanden en dit is toch waar we voor staan. Jullie hebben normaal gezien
alle nodige info ontvangen. Voor vragen kunnen jullie altijd nog terecht bij de leiding en
mezelf.
Op 27 april gaat ook de Groepsdropping door voor allen die dit eens willen meemaken.
Inschrijven kan op onze website. Tijdens de tocht worden er de nodige versnaperingen
voorzien en er wordt afgesloten met een kleine maaltijd en een gezellig samenzijn rond het
vuur.
Bij deze kan ik ook melden dat ons groot kamp zal doorgaan in de achtertuin van het
ouderlijke huis van onze Koningin Mathilde! Dit gaat door van 17 tot 27 juli. De familie
D’Udekem heeft haar weide ter beschikking gesteld voor Sint-Martinus.
Het belooft weer fantastisch te worden!
De maand mei is alweer de laatste maand van ons scoutsjaar, daarna begint voor de
meesten de examenperiode. Meer info daarover bezorg ik jullie volgende maand.
Ne stevige linker,
Sam Lambrechts
Standvastige Rob
0486/549.595

GROEPSDROPPING 2019
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 27 april 2019.
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 150 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 30 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 :
https://www.sintmartinus.be/groepsdropping.php
Alle inschrijvingen en stortingen worden verwacht voor
zaterdag 13 april 2019. 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.

Daan Buseyne

Pieterjan Schols

Pientere Apella

Toegewijde Mier

0472089660

0487454984

Tom Verbeek
Goedgemutste Cavia
0473114617

Arne Hermans
Doordrijvende Seriema
0495380642

David Claes

Leander Lismond

Slingeraap
0475 91 03 79

Aboe
0475658046

Yuuwww Kapoenen!!!!!!
De maand maart zit alweer op en wat voor een maand was het wel weer
niet.Wat april betreft gaan het alleen nog beter worden, de lente is
begonnen, het schone weer is eindelijk weer daar!! We zijn ook weer een
maandje dichter bij groot kamp in juli. Maar wat is april hier even wat
uitleg!

April
De maand april is de vierde maand van de
Gregoriaanse kalender. In de Oud-Romeinse
kalender was het de tweede maand. De maand april
telt dertig dagen. April zou komen van het Latijnse
aperire, wat openen betekent. Het zou verwijzen
naar de planten en de bloemen die terug beginnen
groeien en bloeien. Andere benamingen voor de maand
april zijn grasmaand, kiemmaand, paasmaand en eiermaand.
Dus 6 april is het dan geen activiteit, de leiders moeten helpen op de
paaskampen.

Het weer in april
Het weer in april vertoont een grillig patroon. Begin april is het nog heel goed
mogelijk dat er sneeuw valt. Maar wij doen daar als kapoenen niet aan mee
natuurlijk. Te warme temperaturen in april zijn
echter ook niet goed, buiten als je op zaterdag 13
april van 14u-17u aan de Holsteenbron afspreekt.
Een Franse weerspreuk zegt "Paques au balcon,
Noël au tison", waarmee bedoeld wordt dat als het
weer te zacht is met Pasen, dat men dan Kerstmis
achter de haard doorbrengt. Nu dat is natuurlijk
heel raar want wie heeft nu nog haard. Die gekke
Fransen en hun stokbrood toch. Verder kan het in
april ook flink regenen. Na de maartse buien heeft
men dus nu te maken met de aprilse grillen.

Derde donderdag van april: secretaresse dag
Op de derde donderdag van april worden de secretaressen in de bloemetjes gezet als
dank voor hun harde werk van het afgelopen jaar. Bert en Jarne zijn eigenlijk
secretaresse van Bob, ze moeten alles doen wat Bob zegt. Dit gebruik komt uit
Amerika overgewaaid. In 1989 nam Nederland het over en ook België volgde kort
daarna. Wat men nog niet wist is dat de derde zaterdag van de maand ook de
nationale waar-is-Dennis-toch-dag is. Dit wordt gevierd aan de lokale van 14u-17u!
Pasen
In april viert men soms Pasen. Theoretisch kan Pasen vallen
tussen 22 maart en 25 april. Voor de berekening van de juiste
datum baseert men zich op de maanstand en op het begin van de
lente. Het woord Pasen komt via het Aramese Pascha van het
Hebreeuwse Pesach, Pascha. Hoewel het voor een kapoen alleen
belangrijk is waar de chocolade eieren liggen. Natuurlijk is er
ook nog een activiteit 27 april spreken we af aan de lokalen van
14u-17u. Er zijn verhalen dat Jarne altijd in discussie gaat met
de Paashaas omdat Jarne gefrituurde eieren veel lekkerder
vindt dan chocolade.
Stevige linker,

Bob Lambrechts

Wout Lamotte

Robin Vincken

Bert Gommers

Dennis Hermans

Jarne Bamps

Yuuuuuuuw welpen,
De maand april belooft weer een heel leuke maand te worden. Hieronder staat
een moeilijk raadsel. Kunnen jullie dit ontcijferen??? Hopelijk wel want wij
leiding hebben het er zeer moeilijk mee.
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Een stevige linker,
Jules

dieter

dries

naud

Amicale herder

gemoedelijke lama

praatlustige panda

buffel

Dag beste welpen! De maand
April is mijn grote maand.
Maar ik heb ook gehoord dat
jullie heel coole dingen gaan
doen op de scouts! Zullen we
is een kijkje nemen waar ik
mijn paaseieren zal
verstoppen?

De blauwe paaseieren zal ik
verstoppen in Brugge. Ik zal
ze daar verstoppen omdat ik
gehoord heb dat er in Brugge
van 6 tot 9 april PWW is.
Verdere info over PWW is
via mail gestuurd naar al de
ouders van de kinderen die
mee gaan heb ik gehoord.

Het gele ei zal ik dit jaar niet
verstoppen. Dit zal ik niet
doen omdat het 13 april geen
activiteit is. Na een
geweldige tijd in Brugge heb
ik besloten een weekje geen
eieren te verstoppen.

Het groene ei zal het tweede ei zijn wat ik
verstop. 20 april van 2 tot 5 zullen jullie
verwacht worden aan het lokaal om weer
een namiddag te ravotten met jullie
vrienden. En wie weet, het groene ei te
vinden.

Het laatste ei wat ik zal verstoppen zal het
rode ei zijn. Omdat het 27 april
groepsdropping is, zal de activiteit van
10u tot 13u aan de lokalen zijn. Denk
hier dus aan en onthoudt, wie weet vind jij
het rode ei wel.

Stevige linker,
De leiding van Welpen Hollandsveld.

Giel

Bram

Nicolas

Achilles

Stef

YYYYYUUUUUUU JVK, krijgt gij dit
kruiswoordraadsel opgelost? De vragen staan op de
volgende pagina…

Stevige linker
De leiding - Thomas, Frederik, Wouter, Kobe & Gijs

Individuele steekkaart April
voornaam en naam van het kind/de jongere : Shanana Shnufkens
 Jongen

Geboortedatum: 25/02/2004

Adres: daar achter Kaper ergens
Telefoon: 03 303 01 36
E-mail: Wamakeg@yahoo.com
Lidnummer: buh joh, 12 ofzo

Medische informatie
-Zijn er ziekten te melden?
Buiten wat wratten op mijn rug niet, maar papa zegt dat die niet besmettelijk zijn. Ik kan ook echt
niet goed fietsen maar dat ligt aan mijn 11de teen.
-Moet onze zoon een bepaald dieet volgen?
Ja .Ik eet alleen maar vegetarische pizza’s van de Esso( met korting natuurlijk), en op mijn verjaardag
een kapsalon. Op kamp eet ik ook het liefste rauwe fishsticks en slecht gekookte patatten.
-Moet onze zoon specifieke medicatie krijgen?
Nee, volgens mama is dat niet natuurlijk, en aangezien ik ook niet gevaccineerd ben moet ik
oppassen voor gluten. Het enige dat ik elke avond moet nemen is 100 mg Valium maar dat is
gewoon om goed te pitten.

Deelname aan activiteiten
-Mag mijn zoon meedoen aan wandel of fietstochten?
Jazeker, alleen doe ik niet mee aan kompas of hoogspanning. Maar voor de rest ben ik er van 6 tot
10 april natuurlijk bij op paasdropping.
-Houdt hij van verassingen?
Niet echt, maar op 27 april kom ik toch naar de kanaalkom van 10u tot 15u. Ik hoop dat we op
verrassingsponykamp gaan of misschien gaan we gewoon de hele dag op de Playstation 5 GTA 7
spelen . Ik heb er vies veel zin in, maar ik zal afmailen of afbellen als ik niet kan komen. En zeker niet
als een malloot afmelden op facebook!

Is er risico bij sociale omgang?
Ik ben een beetje verlegen, maar Adler gaat ons in het stad wijven leren fixen op 20 april.
We gaan beginnen met hangen om 2 uur aan het standbeeld de bib, en daar blijven chillen
tot 5 uur.
-Zijn er sporten waar mijn zoon niet mag aan deelnemen?
Nee joh, ik kan alles. Maar na Paasdropping ga ik toch wel een week plat op mijn buik liggen.
Waarschijnlijk iedereen, dus is er 13 april geen activiteit. Snooker mag ik wel niet spelen,
maar dat vind toch niemand een echte sport.
Andere beperkingen?
Buh ik kijk wel graag naar temptation island in mijn vrije tijd. Ah, en ik vergeet wel vrij rap
dingen, dus moet ik zeker denken aan mijn perfect uniform.

Aanvullende opmerkingen
-Onze zoon mag tijdens de activiteiten worden gefotografeerd voor publicatie in het
programmaboekje, op de site,…
Ja, maar enkel als ik op de voorkant van de boekskes mag staan en niet gedropt wordt
samen met de 3de-jaars op kamp. En natuurlijk alleen van mijn rechterkant, dat is namelijk
mijn beste kant.
-Andere aandachtspunten die belang kunnen hebben bij de omgang met ons kind:
Mijn grootste wens is mijn verjaardag vieren met al mijn vriendjes bij de VK. Daarom wil ik
jullie allemaal uitnodigen aan de kanaalkom op 4 mei, dan kunnen we allemaal shoarmas
binnenharken terwijl we kijken hoe de jvk speelt. Dit uiteraard van 2 tot 5

Ne Stevige Linker,
Jasper Dessers

Zeger Kenis

Thomas Schols

Cedric Adler

Cas Bartholomevis

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

