Beste Scoutsbroeder,
Daar is de lente, daar is de zon
bijna - maar ik denk dat ze weldra zal komen-,
de Phallus impudicus staat al in bloei
en de blaadjes krijgen bomen !
Een kampvuurklassieker die menig scout wel weet te bekoren en die perfect deze periode
van het jaar beschrijft.
Begin april vinden onze Paaskampen plaats. De welpen kunnen zich uitleven in de Westhoek
en tijdens deze 4 dagen vol plezier en avontuur doen ze al wat ervaring op voor het groot
kamp in juli. De JVK, VK en JIN verkennen een stukje ongerepte natuur in het zuiden van ons
land tijdens de traditionele paasdropping, een must voor een echte scout. Verderop in dit
boekje vindt u alle praktische informatie om deel te nemen en in te schrijven.
De leiding kijkt maar al te graag terug aan de tijd dat zij lid waren, en dan vooral de
momenten die ze samen beleefden op dropping. Om deze momenten nog eens te
herbeleven, gaan we in het weekend van 21 maart zelf nog eens met de rugzak door de
bossen en weiden trekken. Hierdoor zal er voor onze leden geen activiteit gepland worden
op 21 maart.
Een week na de paasvakantie is het dan tijd voor ouders, oudleiding en sympathisanten om
ook eens te proeven van de tochten en het avontuur dat onze jongens voorgeschoteld
krijgen. Op zaterdag 25 april vindt namelijk onze jaarlijkse groepsdropping plaats. We zijn
reeds toe aan onze 16de editie en zo wordt deze activiteit stilletjes aan een ware traditie
binnen onze groep. Meer informatie hieromtrent vindt u verderop in dit boekje of op
groepsdropping.sint-martinus.be.
Al onze leden jonger dan 12 jaar die in 2014 mee zijn geweest op een kamp of weekend,
krijgen een fiscaal attest dat u kan invullen bij uw belastingaangifte om zo een groot deel van
de kosten voor deze kampen en weekends terug te vorderen. Moest u nog geen attest
gekregen hebben, spreek dan mij of de takleiding van uw zoon aan om het attest alsnog te
ontvangen.
Voor vragen of opmerkingen ben ik steeds bereikbaar dus aarzel niet om mij te contacteren.
Ne stevige linker,
Kristof Vandikkelen
Geëngageerde Secretarisvogel

GROEPSDROPPING 2015
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 25 april 2015.
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 110 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 11 april 2015. 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 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 4 dagen flink kunnen uitleven!
We hebben dit jaar weer een prachtige locatie uitgekozen in de WestVlaamse natuur. Een moderne hoeve in Alveringem vlak bij de
Belgische kust, zal dit jaar onze thuishaven zijn.
Vooraleer jullie aan dit weekend kunnen deelnemen moeten er nog
enkele praktische punten geregeld worden. Ten eerste, zorg dat je voor
20 MAART het bedrag van €65 stort op rekeningnummer BE44 0635
6629 6745 met als mededeling: PWW – Naam van de welp(en) – TAK. STORTEN = INSCHRIJVEN!
Verder verwachten we jullie op zaterdag 4 april stipt om 07u30 aan het station van Hasselt.
Jullie ouders kunnen jullie ook daar komen halen op dinsdag 7 april omstreeks 16u30.
Het adres:
De Ruischaard
Beverenstraat 88
8691 Leisele (Alveringem)
Wat meenemen:
- Perfect uniform (reeds aanhebben bij vertrek)!
- 1ste en 2de jaars welpen: Slaapzak + bedovertrek (bedden aanwezig in slaapzalen 1e en 2e jaars)
- 3de jaars welpen: slaapzak en matje (geen bedden in slaapzaal 3de jaars!)
- Extra warme kleren (trui, lange broek,...)
- WARME DIKKE JAS + REGENJAS
- Wandelschoenen + RESERVE schoenen
- Voldoende kousen en onderbroeken
- Pantoffels
- 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 op voorhand een mailtje te sturen naar arne.hermans@sint-martinus.be (WK) of
tom.verbeek@sint-martinus.be (WHV) zodat wij een duidelijk schema kunnen opstellen!
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.
Voor noodgevallen kan u ons bereiken op onze gsm-nummers
Arne Hermans
0495/38.06.42
Tom Verbeek

0473/11.46.17

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 2015
Beste Jong-Verkenners, Verkenners en Jin!

Zaterdag 4 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 komen
dinsdag 7 april in de late namiddag terug aan in Hasselt. De exacte uren van vertrek en
aankomst volgen nog.
Wat neem je mee op Paasdropping?
-

Identiteitskaart
Lunchpakket (voor de eerste middag)
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
Voldoende fluorescerend materiaal (lintjes, 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 Jongverkenners zal er nog extra informatie worden gegeven door de
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

Internationaal kamp
Kandersteg-Milaan 2015
Beste verkenners, jinners, ouders en medeleiding
Er is reeds hard gewerkt om het internationaal kamp weer tot een topeditie te
transformeren. Grof geteld gaan we met een bende van 35 verkenners, jinners en leiders
op internationaal kamp.
Het is ondertussen tijd voor een tweede betalingsschijf. We zouden u willen vragen deze
overschrijving voor 20 maart in orde te brengen om de administratie voor ons te
vergemakkelijken. De tweede schijf bedraagt 200 euro en dient opnieuw gestort te
worden op het rekeningnummer BE67 0635 7232 4687 (Arne Hermans) met
vermelding: “Internationaal kamp – voornaam en naam – tak”.
Omdat er veel broers op de scouts zitten, willen we voor iedereen het internationaal
kamp financieel haalbaar houden. Een eerste kind betaalt 100% van de prijs van het
internationaal kamp, een tweede kind 80% en een derde kind 60%. Deze verrekening
mag u aftrekken bij het betalen van de laatste schijf die begin mei met een brief zal
worden doorgemaild.
Voor de annulatie voorwaarden geldt het volgende:
Annuleert u voor 1 maart 2015, dan hebt u een verlies van 25% van de kampprijs.
Annuleert u voor 1 juni 2015, dan hebt u een verlies van 50% van de kampprijs.
Annuleert u voor 14 juli 2015, dan hebt u een verlies van 75% van de kampprijs.
Annuleert u voor 31 juli 2015, dan hebt u een verlies van 100% van de kampprijs.
Wanneer een andere deelnemer in de plaats van een geannuleerde deelnemer meegaat,
is er geen verlies van de kampprijs.

Het Internationaal scouts centrum te Kandersteg zal binnenkort zijn activiteiten
meedelen. Dit zijn amusante activiteiten om de scoutsgroepen van verschillende
nationaliteiten met elkaar te laten kennismaken. Wij met Sint-Martinus zullen ook via
het internationaal kamp een hele resem aan scouteske activiteiten organiseren.

Opnieuw even de praktische informatie op een rijtje:
We vertrekken op 2 augustus (’s morgens aan de kanaalkom) en komen terug aan op 13
augustus (’s avonds aan de kanaalkom). Het verblijf in het internationaal scout center in
Kandersteg – Zwitserland zal zijn in tenten zijn (6 nachten). Het verblijf in Milaan zal
zijn in een jeugdlokaal (4 nachten).
Indien u meer informatie wenst, of u heeft vragen mag u ons steeds contacteren op het
emailadres: internationaalkamp@sint-martinus.be.
Stevige linker
Team internationaal

Yoyoyo megacoole-altijd-je-das-aandoende-kapoenen!!
Wie weet er wat we zaterdag 28 februari gedaan hebben? Er is slechts
1 antwoord mogelijk!
A) Geplaystation IV-d?
B) Clash of Clans gespeeld?
C) Paardgereden?
D) Gesport in de sporthal van Rapertingen?
Het juiste antwoord is D! We hebben inderdaad gesport in de sporthal
van Rapertingen. Wat we 7 maart gaan doen kan je vinden in het
programmaboekje van februari! 14 maart komen de jinners op bezoek en
gaan we de maan verkennen, ja de maan, dat is die planeet met een
omtrek van 10916 km! Die planeet die daar zo ’s nachts is aant
schijnen met de sterren! We spreken op tijd af, ons ruimteschip
vertrekt stipt om 14u. We zullen terugkeren om 17u.
Om te weten wat we 21 maart gaan doen los je het
volgende vraagstuk op!
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28 maart gaan we schaatsten, deze keer zal de schaatsbaan niet
gesloten zijn! Neem 3 euro mee!
4 april is er jammer genoeg geen
activiteit. Tot volgende week!
Voor vragen kunnen jullie altijd mailen
naar kk@sint-martinus.be of bellen naar
0487/454984. Probeer altijd af te melden
en doe altijd je das aan!
Stevige linker en tot zaterdag,
De Kapoenen-Kiewit leiding!

Yooooooo Kapoenen! In de maand maart gaan we weer hele vette dingen doen!
Als je niet naar de activiteit kan komen, vergeet dan nooit AF TE MELDEN, door te bellen of te mailen
naar de leiding!

Voila, dat was het weer voor deze maand!
Volgende maand zal ons weekend plaatsvinden, meer info daaromtrent volgt snel!
Ne stevige linker,

Toon

Jörne

Wouter

Dag beste welpen, kunnen jullie het programma terugvinden in deze Facebookhomepage van Arne?
Draai het boekje rechtsom en kom het te weten! Stevige linker van Jullie leiding.

Yoooo Welpen!!
Deze maand vallen er jammer genoeg een aantal
activiteiten
weg
omwille
van
ponykampen
en
leidersweekend. Dit maken we uiteraard ruimschoots goed
met een aantal spetterende
(soms zelf letterlijk)
activiteiten!!
Op zaterdag 7 maart is het
jammer
genoeg
geen
activiteit omdat de leiding
naar een 6-jaarlijks pony-rijkamp-congres
moet
in
Wimmertingen. Als je goed
op de foto (links) kijkt, zie je
Zeger die voor de eerste keer
op een Schet-land-Powny
rijdt.

Op 14 maart gaan we met zijn alle
het zwembad in Bilzen ‘De Kimpel’
(Eikenlaan 29 3740 Bilzen) onveilig
maken. We spreken om 14h af aan
de ingang van het zwembad waar
we ook om 17h zullen eindigen.
Vergeet
zeker
niet
om
je
zwemgrief en €2,5 mee te
nemen.

Je moet daar
ook niet van
drinken hé
Slimpie!

Bah dat
zwembad
water smaakt
raar!!!!

Op 21 maart is het jammer
genoeg geen activiteit
aangezien
we
met
de
voltallige leidersploeg op
weekend gaan. We gaan op
dit
weekend
voorbereidingen
treffen
voor het grootkamp in Juli
dat, zoals jullie op de foto
zien, in de avontuurlijke bossen van de Ardennen zal
plaatsvinden.
Op Zaterdag 28
maart spreken we
nog eens voor een
laatste keer voor
de paasvakantie af
aan ons vertrouwd
lokaal
te
Hollandsveld. We
spelen
een
mysterieus
spel
dat begint om 14h
en eindigt om 17H. Als echte zeerovers gaan we onszelf
voorbereiden op het grote Paaswelpenweekend.
Deze
zeerovers hebben alvast een zeer toffe uitvinding gedaan!

Van 4-7 april is het dan
zover! Het langverwachte
Paaswelpenweekend!
Een
heel bom weekend, rijkelijk
gevuld met een hele waaier
aan activiteiten. Vooraan in
het boekje vinden jullie de
brief van het weekend waar
alle praktische informatie
opstaat. Vergeet niet om
zo snel mogelijk in te
schrijven als dit nog niet
gebeurt is.
Voor vragen i.v.m met het weekend mag je ons steeds
bellen op het nummer 0473/11.46.17
(PWW 2014)

Denk er ook aan dat een Welp steeds in perfect uniform naar
de scouts komt en afbelt/mailt/smst als hij niet kan komen!

Ne stevige linker,
Jef

Tom

Daan

Zeger

De JVK'er

EXCLUSIEF NIEUWS

Al het nieuws dat een jongverkenner weten moet!
Robbie
wordt trucker

Onverwachte
carrièreswitch van
de vermaarde
clown
Hasselt - Leider Toon, beter bekend
onder zijn pseudoniem Robbie de
Clown, heeft onlangs aangekondigd
een ingrijpende beslissing te nemen.
De jolige krullenbol zal eerstdaags
een contract ondertekenen bij het
transportbedrijf H.Essers. Het bedrijf
werd opgericht in 1928 door Henri
Essers en is intussen uitgegroeid tot
één van de meest toonaangevende
bedrijven in Europa op het vlak van
transport en logistiek voor sectoren
als chemie,
pharmaceutica/healthcare en
kwalitatief hoogwaardige goederen.
Robbie de Clown zal niet meer in
staat zijn om zijn huidige job uit te
oefenen. Hij zet zijn carrière in het
clown-wezen dan ook tot nader order
on hold.

Het één en het ander heeft ook tot gevolg dat Robbie zijn scoutsactiviteiten zal
moeten opschorten, dit tot groot verdriet van het volledige JVK-korps. Er wordt
in de wandelgangen gefluisterd dat leden Erik-Jan en Giel menig traantje hebben
gelaten. Robbie heeft reeds in september zijn rijbewijs in de categorie C+E
gehaald, noodzakelijk om een truck met zware oplegger te besturen. Hij had de
techniek naar verluidt al na een kwartier onder de knie. Veel succes, Robbie!

Hasselt - Ondanks het zware verlies van Robbie de Clown blijven de leiders van
de Jongverkenners onverschrokken activiteiten organiseren. Zo ook op 7 maart.
Er wordt een activiteit georganiseerd van 14 uur tot 17 uur aan de kanaalkom.
Leider Murat was bereikbaar voor een reactie: 'We gaan een spel spelen, niet
zomaar een spel, maar het bomste spel dat ik ooit gespeeld heb op de scouts. Ik
ben er echt emotioneel van, ja, dat durf ik toe te geven. Iedereen moet komen!'.

ZOGEZEGD
"Life is a
catwalk"- Leider Murat
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Michiel vervangt de Clown
Talinn - Leider Michiel, die ook luistert naar de bijnamen
Gherben en Michieltje, heeft in een officieel persbericht
bevestigd dat hij Robbie de Clown zal vervangen en het
leiderskorps van de Jongverkenners zal vervoegen. Leider
Michiel maakte in het eerste semester een reis naar het
verre Estland. Hij verklaarde dat hij genoten heeft van zijn
me-time en een succesvol onderzoek heeft afgesloten
over het interessante thema 'Estse bosmieren en
pissebedden'. De bevestiging van zijn terugkeer leidde tot
ongeziene vreugdetaferelen bij de overige leiders. Er
wordt verteld dat leider Murat in extase een marathon
heeft gelopen met een koelkast op zijn rug en leider Niels
prompt al zijn spaargeld aan Michiel heeft gegeven.
Leider Niels wilde het bericht bevestigen noch ontkennen
en leider Michiel was niet bereikbaar voor commentaar.
Gelukkig blijft leider Joost koel onder de omstandigheden
en houdt hij de tak draaiende. En wel daarom worden de
Jongverkenners op 14 maart verwacht aan het zwembad
van Bilzen.

Zwemactiviteit Bilzen
De activiteit start om 14 uur. Er wordt verzameld
op de parking voor het zwembad De Kimpel van
Bilzen. Elk lid moet 2,5 Euro en zijn zwemgerief
meenemen. Om klokslag 17 uur eindigt de
activiteit en mogen de scouten weer voldaan naar
huis.

BREAKING: 21 MAART GEEN ACTIVITEIT!
Brussel - Een pas binnengelopen bericht: op zaterdag 21 maart zullen de
Jongverkenners geen activiteit hebben. De leiders gaan zelf op een
teambuildingsweekend om er de weken daarop extra hard in te kunnen vliegen. Zo
zullen ze opgeladen zijn om er nog een schitterend 2015 van te maken met de JVK.
Met Paasdropping, groepsdropping, groot kamp én vele andere activiteiten in het
verschiet ziet de toekomst er veelbelovend uit!
Hiernaast zien we Robbie de Clown in volle actie op winterkamp te Maastricht.

28 MAART: SPEL
PAASDROPPING:
KINDERBOERDERIJ INSCHRIJVEN!
De Jongverkenners van
Sint-Martinus gaan op 28
maart een spel spelen in de
Kinderboerderij van 14 uur
tot 17 uur. Er wordt
afgesproken op de parking.
van de Kinderboerderij.
Belangrijk: iedereen moet
zijn kompas meenemen!

Wallonië - Begin april
vertrekken de JVK, VK en
JIN van Sint-Martinus op
hun jaarlijkse
Paasdropping. Deze niette-missen vierdaagse vangt
aan op zaterdag 4 april en
is afgelopen op 7 april.
Meer informatie volgt nog
maar inschrijven kan reeds!
Dus, niet twijfelen en
hopelijk zien we jullie in
grote getale terug!

WEETJES OVER
ROBBIE

DIT WAS MAART

Wist je dat:
... Robbie ook
Ketnetwrapper is? Dit blijft
hij combineren met zijn
nieuwe job als trucker.
... Robbie's lievelingskleur
rood is? Dit komt omdat
zijn clownsneus rood is.
... Robbie's grootste droom
praten met dieren is? Dit
komt omdat dat ook prins
Laurents droom is.
... Robbie's idool Robbie
zelf is? Dit komt omdat
Robbie Robbie is.

De leiding staat klaar bij
vragen of
onduidelijkheden, we zijn
bereikbaar via GSM en
mail. Alle contactgegevens
vindt u op onze site.
Gelieve AF TE BELLEN als je
niet kan komen!
Kom steeds in perfect
uniform! Inclusief uw JVKregels, pen en dasknoop!
Stevige linker,
Tim, Michiel, Murat en
Joost
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..- / - --- - / .---- ----. ..- / .- .- -. / .... . - / .-.. --- -.- .- .- .-.. .-.-.- / .. . -.. . .-. . . -. / -.- --- -- - /
-- . - / -.. . / ..-. .. . - ... ! / / ..--- ---.. / -- .- .- .-. - / ... .--. . .-.. . -. / .-- . / . . -. / ... - .- -.. -.. ...
.--. . .-.. .-.-.- / .-- . / ... .--. .-. . -.- . -. / .- ..-. / --- -- / .---- ....- ..- / .- .- -. / .... . - / .-.. --- -.- ..- .-.. / . -. / ... .-.. ..- .. - . -. / .- ..-. / --- -- / .---- --... ..- .-.-.-

Zo, alle informatie van maart staat boven in Morsecode geschreven. Haal jullie vertaalskills maar
naar boven! Vergeet jullie zeker ook niet in te schrijven voor paasdropping en vermeld
groepsdropping zeker nog eens bij jullie ouders. Alle informatie hierover vinden jullie in het
programmaboekje!
Maak veel reclame voor de verkennerfuif! Des te meer volk, des te meer winst, des te vettere
activiteiten op kamp!
Zij die niet op paasdropping meekomen geven een geldige reden op. Paasdropping is een activiteit
van de scouts zoals een ander, ongeldige afwezigheid zal gevoeld worden op kamp.

Ne stevige linker,

.--- .- -.

--. . .-. -

--- .-.. .. ...- .. . .-.

(ps. Contacteer de hopman van de tak waar je bijstaat tijdens jin in leiding OP VOORAND)
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Groepsleiding
groepsleider@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

Kristof Vandikkelen
Arthur Claes
Tim Dessers
Jasper Verhoeven
Guido Appeltans
Luc Lesire
Stijn Poludniak
Jeffrey Peeters
Philippe Ruland
Brecht Schreurs
Pieterjan Schols
Maarten Luyts
Senne Mercken
Jörne Kippers
Wouter Schreurs
Toon Timmerman
Arne Hermans
Arno Cressato
Umar Dzeitov
Michiel Stinissen
Mathias Vandikkelen
Tom Verbeek
Daan Dessers
Zeger Kenis
Jef Lambrechts
Tim Dessers
Murat Dzeitov
Toon Jans
Michiel Philippaerts
Joost Van der biesen
Jan Ghysen
Gert Poludniak
Olivier Vandervoort
Arthur Claes
Jasper Verhoeven

Geëngageerde Secretarisvogel
Opgetogen Oerang-Oetang
Rechtschapen Spitssnuitdolfijn
Verantwoordelijke Kemphaan
Levendige Das
Slome Schildpad
Jolige Jariboe
Stugge Zwaan
Enthousiaste Anoa
Toegewijde Mier
Onbaatzuchtige Marmot
Stokstaart
Kwieke Streepmuis
Gezapig Stekelvarken
Nachtegaal
Doordrijvende Seriema
Verstrooide Vos
Wolf
Smelleken
Kaketoe
Goedgemutste Cavia
Phoca
Wallabie
Keuvelende Koala
Rechtschapen Spitssnuitdolfijn
Parmantige Pica
Opzichtige Salangaan
Fiere Serval
Gezellige Coscoroba
Betrouwbare Steppelemming
Coulante Klipdas
Baldadige Caracara
Opgetogen Oerang-Oetang
Verantwoordelijke Kemphaan

Putvennestraat 37, 3500 Hasselt
Gebanne Groezenstraat 65, 3500 Hasselt
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Hoekvijverslaan 33, 3500 Hasselt
Vlindersstraat 36, 3500 Hasselt
Maastrichtersteenweg 100, 3500 Hasselt
Oude Heidestraat 35, 3511 Kuringen
Heksenheide 14, 3500 Hasselt
Bosstraat 63, 3560 Lummen
Casterstraat 102, 3500 Hasselt
Zavelvennestraat 182, 3500 Hasselt
Vilstraat 2, 3511 Kuringen
Vijversstraat 41, 3500 Hasselt
Heuveneindeweg 23, 3520 Zonhoven
Casterstraat 102, 3500 Hasselt
Vijversstraat 211, 3500 Hasselt
Putvennestraat 80, 3500 Hasselt
Weidestraat 18, 3511 Kuringen
Kunstlaan 10 bus 9, 3500 Hasselt
Eendrachtlaan 12, 3500 Hasselt
Putvennestraat 37, 3500 Hasselt
Nobellaan 8, 3500 Hasselt
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Paalsteenstraat 165, 3500 Hasselt
Gebanne Groezenstraat 83 A, 3500 Hasselt
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Kunstlaan 10 bus 9, 3500 Hasselt
Padenstraat 15, 3500 Hasselt
Eendrachtlaan 44, 3500 Hasselt
Nieuwstraat 103, 3511 Kuringen
Visserijstraat 59, 3590 Diepenbeek
Oude Heidestraat 49, 3511 Kuringen
Wellekensveldweg 10B, 3520 Zonhoven
Gebanne Groezenstraat 65, 3500 Hasselt
Hoekvijverslaan 33, 3500 Hasselt

0473/424.224
0484/815.115
0472/446.145
0486/389.891
011/22.78.50
0477/212.157
0488/981.876
0496/602.259
0486/024.653
0494/71.21.39
0487/454.984
0495/34.73.43
0495/101186
0498/577.541
0496/347.360
0471/469,465
0495/380.642
0470/018.328
0495/831.559
0471/622.414
0472/999.556
0473/114.617
0477/042.166
0497/539.400
0493/667.447
0472/446.145
0484/023.195
0472/729.063
0494/542.865
0479/095.099
0486/462.315
0485/611.391
0476/457.862
0484/815.115
0486/389.891

