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Beste leden, ouders en sympathisanten van Scouts Sint-Martinus den XIIde,
Door het mooie weer van de afgelopen week krijgen we weer zin om naar buiten te
trekken!
Dat merken we ook aan de opkomst tijdens de wekelijkse vergaderingen.
Tijdens mijn bezoek aan de verschillende takken, afgelopen zaterdag, viel het me op
dat de leden talrijk aanwezig waren. Dat is natuurlijk altijd plezierig voor de leiders,
die toch telkens weer veel tijd steken in het voorbereiden van de activiteiten. Ik wil
van de gelegenheid dan ook gebruik maken om jullie te vragen uw zoon zoveel
mogelijk aan te sporen om toch naar AL onze activiteiten te komen, ook al komt het
niet altijd goed uit of is het weer niet optimaal. Als het toch niet anders kan, gelieve
dan ook steeds de leiding te verwittigen.
Tijdens de maand maart gaan we zoals altijd weer trachten super toffe dingen te
doen met onze mannen; een bosspel in de natuur, een fietstocht…
Als laatste nog even dit. Deze periode is voor velen onder u misschien ook het
moment om de jaarlijkse zomervakantie te plannen. Houden jullie zeker rekening met
de data van ons groot kamp! Dit zal doorgaan van 18 tot 28 juli.
Het zou jammer zijn moest uw zoon niet mee kunnen. Het kamp is immers de
apotheose van ons scoutsjaar. Een periode waar we als groep echt samen leven,
waar de beste vriendschappen gesmeed worden en waar we de mooiste momenten
beleven.
Ook zou ik de ouders en sympathisanten al willen warm maken voor onze jaarlijkse
Groepsdropping. Deze zal dit jaar doorgaan op 25 april. Het beloofd weer een top
editie te worden!
Ne stevige linker,
Sam Lambrechts
Standvastige Rob
0486/549.595

GROEPSDROPPING 2020
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 fantastische omgeving. Geen fysieke uitputtingsslag, maar een aangename
scouts-tocht. Afstanden (vanaf 7 km) en de moeilijkheidsgraad kiest u zelf.
Wanneer?
Zaterdag 25 april 2020.
We komen samen aan ons lokaal te Kiewit rond 16u 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 rond 12u à 1u aan. Onderweg voorzien we 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 ongeveer 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 11 april 2020. Individuele inschrijvingen of
groepen met minder dan 5 personen worden samen
geplaatst 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 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 Steinbach.
Vooraleer jullie aan dit weekend kunnen deelnemen moeten er nog enkele praktische punten
geregeld worden. Ten eerste, zorg dat je voor 21 MAART het bedrag van €55 stort op
rekeningnummer BE40 0636 5354 0363 met als mededeling: PWW – Naam van de welp(en)
– TAK. STORTEN = INSCHRIJVEN!
Verder verwachten we jullie op zaterdag 4 april stipt om 08u00 aan het station van
Hasselt. Jullie ouders kunnen jullie ook daar komen halen op dinsdag 7 april om 17u20
aan het station van Hasselt.
Het adres is: Rue du moulin magotiaux 1, 6670 Steinbach
Wat meenemen:
– Perfect uniform (reeds aanhebben bij vertrek)!
– slaapzak (er zijn bedden voorzien)
– 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 (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:
Nicolas Lesire: 0474 58 27 82
Kobe Deckers: 0472 49 07 02
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 2020
Beste Jong-Verkenners, Verkenners en Jin!

Zaterdag 4 April 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
verhalen thuis over hun avonturen en overwinningen.
We spreken af zaterdag 4 April om 08.00 uur aan het station van Hasselt. Zorg dat je op tijd
bent, de trein wacht niet! Vier dagen later dinsdag 7 April om 17.15 uur 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 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…

Handige tips
Zorg dat je stevige, waterdichte schoenen draagt met deftige sokken zodat de kans op blaren
oplopen verminderd . Zorg ervoor dat je uniform bij dag van vertrek perfect in orde is.
Nog enkele andere opmerkingen 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.

Inschrijven en betalen
De prijs voor deelname bedraagt 60 euro, te storten op rekeningnummer:

BE16 0688 8969 8474
Dit dient te gebeuren voor de einddatum van 30 maart. Betalen = inschrijven, vergeet zeker
niet bij de betaling volgende zaken zeker te vermelden: Paasdropping – Scoutstak – naam.
(Voorbeeld : Paasdropping – JVK – Jef Vandercapellen).

Tot hier de praktische informatie. Indien je nog vragen hebt, aarzel dan zeker niet om de
leiding van je tak aan te spreken! En dan hopen wij om jullie in grote aantallen terug zien aan
het station van Hasselt op 4 April!
Een stevige Linker,
De leiding van Sint-Martinus.

7 maart is het zover, dan gaan we naar de zoo
van Planckendael! We spreken om 8 uur af aan
Hasselt station en zijn terug omstreeks 17u30.
Meer informatie kan je vinden in de brief/mail.

14 maart spreken we van 2 tot 5 af aan onze
lokalen voor een verrassingsactiviteit!

21 maart gaan we een carnaval activiteit
houden van 2u – 5u aan ons lokaal. Kom dus
allemaal verkleed in carnaval thema naar keuze
en dan gaan we er een leuke namiddag van
maken!

28 maart houden we een vriendjesactiviteit aan
de kinderboerderij! We spreken af om 2 aan de
parking van de kinderboerderij, we eindigen om
5 uur aan onze vertrouwde lokalen. Aan onze
lokalen wordt er om 5 uur dan ook een receptie
gehouden en een presentatie over
kamp/vervolg van het jaar. Neem dus allemaal
uw vriendjes mee!

yoooooow kapoentjes, de maand februari is alweer om en zoals jullie
misschien weten volgt na de maand februari… maart!!! Een maan waar we weer heel vette
nieuwe activiteiten gaan doen! Maar om er achter te komen wat we gaan doen moeten jullie
eerst deze quiz oplossen.

Op 7 maart gaan we:
A. Op daguitstap naar planckendael
om giraffen te tekenen.
B. Naud insmeren met spaghettisaus.
C. Wasknijpers rapen in de bos.

14 maart gaan we:
A. Papiertjes rapen op de speelplaats.
B. Leren autorijden.
C. Een carnavalstoet doen van 14-17u aan de
lokalen dus vergeet je zeker niet te vekleden!

21 maart gaan we:
A. Wortels schieten bij bram.
B. Allemaal een namiddag thuis chillen omdat
de leiders ponys gaan vangen en er dus
geen activiteit is.
C. Kakkerlakken zoeken in de bos om als
huisdier te houden.

28 maart gaan we:
A. Van 14-17u galloway runderen spotten aan de lokalen
in kiewit.
B. Frietjes bakken bij Jarne.
C. Robin zijn kamer verven.

4 april gaan we:
A. De paasvakantie inzetten in pretland.
B. Glijbanen testen in kapermolen.
C. Iets leuk doen met een vriendje omdat de leiding mee
gaat op pww om te koken voor de welpen en er dan dus geen
activiteit is..

antwoorden: B.
C.
B.
A.
C.

Een stevige linker de kapoenen hollandsveld leiding,

Jarne Bamps
Bezielde Beermarter
0495740322

Robin vincken
Voorzichtige Vink
0499410014

Naud Bielen
Hulpvaardige Arend
0497541300

Dag welpjes
Vorige week zijn we op zoektocht gegaan naar een super bomme
locatie voor PWW die doorgaat van 4 tot 7 april.
Nu was er toch wel iets vreemd aan de hand met de
verkeersborden, kijk maar eens.
Meld steeds op voorhand af als je niet
kan komen

Kobe Deckers
Onbeschroomde
Kaketoe
0472490702

Daan Buseyne
Pientere Paella

Stef Vanhamel
Spitsvogel

0472089660

0495715606
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Giel

Sam
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Rebus 2
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Rebus 4

Stevige linker ,

Groepsleiding

Sam Lambrechts

Standvastige Rob

0486/549.595

Daan Buseyne

Pientere Apella

0472/089.660

Thomas Schols

Onbezwaard Damhert

0470/509.224

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

Pieterjan Schols

Toegewijde Mier

0487/454.984

Thomas Swennen

Trotse Mustang

0499/283.020

Mathias Vandikkelen

Fervente Kaketoe

0472/999.556

Wouter Blockken

Zorgeloze Cholo

0471/128.727

Jules Guffens

Amicale Herder

0471/534.144

Leander Lismond

Serene Aboe

0475/658.046

Jarne Bamps

Bezielde Beermarter

0495/740.322

Naud Bielen

Hulpvaardige Arend

0497/541.300

Robin Vincken

Voorzichtige Vink

0499/410.014

Kobe Deckers

Onbeschroomde Kaketoe

0472/490.702

Daan Buseyne

Pientere Apella

0472/089.660

Stef Vanhamel

Spitsvogel

0495/715.606

Nicolas Lesire

Bestendige Kauw

0474/582.782

Giel Swennen

Kordate Steenbok

0474/106.058

Cas Bartholomevis

Joviale Spreeuw

0474/097.707

Bram Vanwijck

Bescheiden Slechtvalk

0478/054.653

Dennis Hermans

Dartele Salangaan

0498/462.004

Dieter Schreurs

Gemoedelijke Lama

0491/231.850

Gijs Claes

Nuchtere Sneeuwstormvogel

0479/171.288

Thomas Schols

Onbezwaard Damhert

0470/509.224

Dries Dewez

Praatlustige Panda

0496/922.902

Frederik Cressato

Pittige Moeriki

0492/789.704

Cedric Adler

Flamboyante Baviaan

0484/565.876

Bob Lambrechts

Guitige Bergduivel

0486/827.892

Jasper Dessers

Snaakse Hardoen

0473/487.247

Zeger Kenis

Luchthartige Wallabie

0497/539.400

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

JIN
jin@sint-martinus.be

0477/212.157

