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Beste leden, ouders en sympathisanten van Scouts Sint-Martinus den XIIde
De winter loopt stilaan ten eind wat wil zeggen dat het hoog tijd is dat we met Den
Twaalfde terug volop de natuur in trekken. Voor groot kamp is het nog iets te vroeg,
maar met de paaskampen eind deze maand hebben we weer iets om naar uit te kijken.
Zowel paaswelpenweekend als paasdropping gaan door van zaterdag 31 maart tot en
met dinsdag 3 april. Dit jaar zal zowel paasdropping als paaswelpenweekend zich
afspelen in het zuidelijke deel van België. De welpen zullen zich met de trein begeven
naar het dorpje Wiesme, hier zijn we 14 jaar geleden nog op groot kamp geweest! De
locatie van paasdropping blijft traditiegetrouw geheim. Voor mij persoonlijk blijft
paasdropping het kamp waar ik de mooiste herinneringen aan over heb gehouden.
Doorzettingsvermogen, kameraadschap en teamgeest ervaar je er sterker dan waar
dan ook. Op de volgende pagina’s is alle nodige informatie verzamelt om aan deze
kampen deel te nemen.
Kijk zeker ook een beetje verder in het boekje naar de info over Groepsdropping die al
aan haar 19de editie toe is. Ik zou alle ouders willen aanmoedigen om zich in te
schrijven. Dit is de ideale gelegenheid om als ouder te ontdekken wat een dropping bij
den twaalfde dus echt inhoudt. Na het wandelen kan u genieten van een gezellig
kampvuur. Ook heeft u de mogelijkheid om te blijven overnachten ter plekke.
In juli gaan we op ons jaarlijks groot kamp. De data voor de verschillende takken zijn
dezelfde als de voorbije jaren (met uitzondering van de kapoenen):
•
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
Gelieve hier zoveel mogelijk rekening mee te houden met het plannen van uw vakantie,
de mooiste momenten beleeft een scout immers op kamp.
Na het groot kamp vertrekken de verkenners en jin ook nog op internationaal kamp.
Meer info over het internationaal kamp vinden jullie op onze website en op
www.home2018.at.
Ten slotte zou ik er willen op aandringen bij alle ouders om af te melden als uw zoon
eens niet kan komen naar de activiteit.
Voor vragen of opmerkingen sta ik steeds paraat, aarzel dus niet om mij te
contacteren!
Een stevige linker,
Pieterjan Schols
Toegewijde Mier

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 vier
dagen flink kunnen uitleven! We hebben dit
jaar weer een prachtige locatie uitgekozen,
namelijk Wiesme, en klein dorpje in de buurt van
Beauraing.
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 BE56 7450 4015 9988 met als mededeling: PWW – Naam van de welp(en)
– TAK. STORTEN = INSCHRIJVEN!
Verder verwachten we jullie op zaterdag 31 maart stipt om 08u00 aan het station van
Hasselt. Jullie ouders kunnen jullie ook daar komen halen op dinsdag 3 april omstreeks
17u20.
Het adres is: VZW-laiterie, Rue de la Laiterie 13, Wiesme (Beauraing)
Wat meenemen:
– Perfect uniform (reeds aanhebben bij vertrek)!
– slaapzak en matje (geen bedden in slaapzaal )
– Extra warme kleren (trui, lange broek,...)
– WARME DIKKE JAS + REGENJAS
– Wandelschoenen + RESERVE schoenen
– Voldoende kousen en onderbroeken
– Zwemgerief
– Pyjama + knuffel
– Wasgerief
– Eetgerei (gamel+beker+bestek) + 2 keukenhanddoeken
– 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 ons op voorhand te laten weten wanneer en hoeveel er
van het medicijn moet ingenomen worden.
Alles wat jullie meenemen dient in één rugzak gestoken te worden, 50-60L is meer dan
groot genoeg (geen reiskoffer/trolly). Zorg ervoor dat je rugzak niet te zwaar is, je zal hem
zelf moeten dragen.
Voor noodgevallen kan u ons bereiken op onze gsm-nummers:
Sam Lambrechts: 0486 54 95 95
Bob Lambrechts: 0486 82 78 92
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 2018
Beste Jong-Verkenners, Verkenners en Jin,
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 geweldige verhalen thuis over hun avonturen.
We spreken af op zaterdag 31 maart om 08u00 stipt aan het station van Hasselt. Vier
dagen later, dinsdag 3 april om 17u20, 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 lintje of 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…

Zorg dat je stevige, waterdichte schoenen draagt met deftige sokken zodat je geen blaren
krijgt en je perfect uniform aanhebt op de dag van het vertrek.
Nog enkele andere aanwijzingen 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!
- Voor de jongverkenners is er op zaterdag 3 maart om 17.00 een presentatie na de
activiteit met de nodige uitleg over paasdropping.
De deelnameprijs bedraagt 60 euro, te storten op rekeningnummer:

BE16 0688 8969 8474

Dit dient te gebeuren voor 17 maart met als vermelding: Paasdropping – Scoutstak –
naam. Betalen = inschrijven.
Indien je nog vragen hebt, aarzel dan niet om de leiding van je tak aan te spreken.
Een stevige Linker
De leiding van den Twaalfde

Beste scouts, ouders en sympathisanten

Naar goede gewoonte is het weekend na de paasvakantie, het weekend van Groepsdropping. Dat is
dit jaar uiteraard niet anders. We zijn volop bezig met de voorbereidingen om er voor jullie een
geweldige en gezellige avond van te maken. Want wat is er leuker dan een gezellige tocht met
vrienden, een leuke sfeer en een goed kampvuur?
We kijken er naar uit om jullie allemaal te mogen ontvangen op zaterdag 21 april 2018. De receptie zal
dit jaar beginnen om 16u aan onze lokalen in Kiewit. Hier zullen jullie, bij een lekker drankje uiteraard,
een enveloppe per groep krijgen met daarin wat uitleg en enkele consumptiebonnetjes. De reden dat
de receptie dit jaar een beetje vroeger begint, is dat de bestemming 15 minuutjes verder ligt dan
normaal. Vanaf de lokalen van Kiewit vertrekken jullie met de wagen naar de start van de tocht. Parking
is voorzien. De wandeling zelf eindigt, hopelijk, rond 12u à 1u aan de slaapplaats. Dit is dan ook de
eindbestemming waar een deugddoende maaltijd en een goed kampvuur op jullie wacht. Er is ook een
shuttledienst voorzien om jullie van de slaapplaats terug naar jullie auto te brengen.
Voor zij die wensen te overnachten, dat kan! Er zijn bedden voorzien en ‘s morgens krijgen jullie
uiteraard een lekker ontbijtje. Een overnachting kost 30 euro per persoon, indien u gewoon wenst deel
te nemen vragen wij 22 euro per persoon.
Andere scoutsgroepen en jeugdbewegingen die blijven overnachten kunnen deelnemen aan een
verlaagd tarief. Overnachten kost voor hun 25 euro.
Via deze link https://www.sint-martinus.be/groepsdropping.php kan u terecht als u zich wilt
inschrijven en voor meer informatie. Inschrijven kan t.e.m. 1 april 2018.
Heeft u nog vragen, aarzel niet om ons te contacteren via groepsdropping@sint-martinus.be. Tot aan
het kampvuur!

Groeten en ’n stevige linker,

De leiding van Sint-Martinus den XIIde

Gijs Claes
0479171288

Dries Dewez
0496922902

Kobe Deckers
0472490702

Daan Buseyne
0472089660

Dag kapoenen en ouders! Jullie zijn ongetwijfeld grote fans van Ketnet dus wij delen hier alvast mee wat er op het
programma staat voor de maand maart!

Zoals jullie zien staat de maand weer goed vol! Bij vragen of indien uw zoon niet kan komen gelieve ons dan te
contacteren.

Een stevige linker
Wout Lamotte
Vreedzame Arkal

Bert Gommers
Olijke Sijs

Thomas Schols
Onbezwaard Damhert

ZATERDAG 3 MAART:
Vandaag zoeken we een jongen met een gestreepte T-shirt. Hij draagt een
hoofdband en kijkt een beetje scheel.

ZATERDAG 10 MAART:
Deze gast is een echte playboy. Hij draagt een leer jasje, heeft een lichte
glimlach en blauwe ogen.

ZATERDAG 17 MAART:
Deze boef draagt een zoro masker en draagt alles in het zwart.

ZATERDAG 24 MAART:
Paco heeft rosse haren en draagt zijn favoriete T-shirt: een rode T-shirt met
een ster op.

ZATERDAG 31 MAART:
Eindelijk vertrekken we op paaswelpenweekend, verdere informatie kunnen
jullie vinden op de website en in email/brief, tot dan!
Als er vragen zijn kunt u ons altijd even contacteren of eens kijken op de
website.
Stevige linker,
De welpen Kiewit leiding

YOOOOOOW beste welpen! Om te weten te komen wat we deze maand gaan doen
hebben jullie wat kennis nodig van morse code. Veel succes ermee! (als het niet lukt,
kijk dan even op de site bij onze tak!)
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Vergeet niet tijdig af te bellen als je niet kan komen. Een welp komt altijd in perfect
uniform naar de activiteit!
Zo, dat was het voor deze maand. Graag willen we alle ouders erop wijzen dat
GROEPSDROPPING er weer aan komt. Meer info hierover vind u vanvoor in het
boekje.
Ook PAASWELPENWEEKEND gaat binnenkort weer door. Dit zal doorgaan van 31
maart tot 3 april. Meer info staat in de brief in dit boekje. Hiervoor zal ook nog een
mail gestuurd worden.
Ne stevige linker
Bob

Cedric

Bram

Giel

Sony moet noodgedwongen PlayStation
netwerk stilleggen in Hasselt en omstreken
24/02/18

KEGEL

Steeds tijdig afmelden en aanwezig in perfect uniform
met pen en JVK-regels

O3/03/18: 14u-17u Fortnite battle
aan de Kanaalkom
10/03/18: 10u-17u Destiny 2
battle, met de fiets en helm aan
de kanaalkom
17/03/18: 14u-17u GTA X aan de
bib in Hasselt
24/03/18: 14u-17u Call Of Duty
zombie mode aan de Kwaakvos

Verbeek

Sony legt gedurende de maand maart het hele PlayStation
netwerk plat in Hasselt en omstreken. Volgens topman
Masayasu Ito van het Japanse bedrijf kost de software in deze
regio meer dan die oplevert en is er een te groot verbruik.
Sony werkt samen met een plaatselijke scoutsgroep (Sint-Martinus den XII)
om het te groot verbruik en de te grote kost te laten dalen. De scouts gaan
tijdens het onderhoud in de maand maart tal van coole activiteiten spelen
die te maken hebben met de top games van Sony, zo zal de jeugd tijdens het
onderhoud een fantastische maand beleven en niet saai binnen zitten. De
mannen van Sint-Martinus willen langs deze weg iedereen uitnodigen om
mee te komen op een vierdaagse avontuur op een geheime locatie in de
Ardennen op 31/03. Na dit geweldig weekend verzekerd Topman Masayasu
Ito dat het PlayStation netwerk terug optimaal zal werken.

Stevige linker,

Michiel Stinissen

Daan Dessers

Umar Dzeitov

Mathias Vandikkelen

Beweeglijk Smelleken

Onbezweken Phoca

Theatrale Wolf

Fervente Kaketoe

METALCOLOR

Groepsleiding

groepsleiding@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

Pieterjan Schols
Arne Hermans
Sam Lambrechts
Thomas Swennen
Guido Appeltans
Luc Lesire
Tim Dessers
Jef Breemans
Gert Poludniak
Gijs Claes
Daan Buseyne
Kobe Deckers
Dries Dewez
Wout Lamotte
Bert Gommers
Thomas Schols
Sam Lambrechts
Wouter Blockken
Jules Guffens
Dieter Schreurs
Bob Lambrechts
Cedric Adler
Giel Swennen
Bram Vanwijck
Cas Bartholomevis
Frederik Cressato
Jasper Dessers
Zeger Kenis
Thomas Swennen
Mathias Vandikkelen
Daan Dessers
Umar Dzeitov
Michiel Stinissen
Arne Hermans
Pieterjan Schols
Tom Verbeek

Toegewijde Mier
Doordrijvende Seriema
Standvastige Rob
Trotse Mustang
Levendige Das
Rechtschapen Spitssnuitdolfijn
Vermakelijk Winterkoninkje
Coulante Klipdas
Nuchtere Sneeuwstormvogel
Apella
Kaketoe
Praatlustige Panda
Vreedzame Arkal
Olijke Sijs
Onbezwaard Damhert
Standvastige Rob
Zorgeloze Cholo
Herder
Gemoedelijke Lama
Guitige Bergduivel
Flamboyante Baviaan
Steenbok
Bescheiden Slechtvalk
Joviale Spreeuw
Pittige Moeriki
Snaakse Hardoen
Luchthartige Wallabie
Trotse Mustang
Fervente Kaketoe
Onbezweken Phoca
Theatrale Wolf
Beweeglijk Smelleken
Doordrijvende Seriema
Toegewijde Mier
Goedgemutste Cavia

0487/454.984
0495/380.642
0486/549.595
0499/283.020
011/227.850
0477/212.157
0472/446.145
0474/243.149
0485/611.391
0479/171.288
0472/089.660
0472/490.702
0496/922.902
0476/441.207
0488/108.227
0470/509.224
0486/549.595
0471/128.727
0471/534.144
0491/231.850
0486/827.892
0484/565.876
0474/106.058
0478/054.653
0474/097.707
0492/789.704
0473/487.247
0497/539.400
0499/283.020
0472/999.556
0477/042.166
0495/831.559
0471/622.414
0495/380.642
0487/454.984
0473/114.617

