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Beste leden, ouders en sympathisanten van Scouts Sint-Martinus den XIIde
De tijd gaat ongelooflijk snel! Ik schrijf momenteel al het laatste voorwoord van dit scoutsjaar en mijn
eerste jaar als groepsleider!
Tijdens de voorbije paasvakantie hebben onze leden genoten van alweer een succesvolle editie van de
paasdropping en het paaswelpenweekend. Het weer was goed, de sfeer zat erin en er deden zich geen
vervelende incidenten voor. Enkel het ledenaantal van de paasdropping viel wat tegen. Ook al is het
soms wat zwaar, toch willen we er op hameren dat iedereen die enigszins kan, meegaat op deze
traditionele activiteit. Zeker van de oudere takken mogen we dit verwachten!
Onze groepsdropping zal aanstaande zaterdag, 27 april, doorgaan. Er zijn weer heel wat inschrijvingen.
Het thema en de locatie blijven nog even geheim. We hopen alvast dat het weer gunstig zal zijn. Voor
de rest (ambiance, hapje, drankje) wordt zoals altijd gezorgd.
Zoals elk jaar zullen in de maand mei de laatste activiteiten van dit jaar plaatsvinden. Dan zullen o.a.
de derdejaars-weekenden doorgaan. Omwille van de examenperiode is het grootste gedeelte van de
leidersploeg (en vele leden) toch min of meer verplicht om in juni boven hun boeken te hangen. Ik
wens iedereen die zich in deze minder fijne situatie bevindt alvast veel succes!
Het kampboekje zal eind mei verschijnen. Ik geef nu toch al even de exacte dat mee:
Kapoenen Kiewit: 15/07/2019 – 20/07/2019
Kapoenen Hollandsveld: 20/07/2019 – 25/07/2019
Welpen Hollandsveld: 17/07/2019 – 27/07/2019
Welpen Kiewit: 17/07/2019 – 27/07/2019
Jong-verkenners: 17/07/2019 – 27/07/2019
Verkenners: 16/07/2019 – 27/07/2019
Meer concrete informatie zal in het boekje terug te vinden zijn. Ik doe nogmaals een oproep aan alle
leden om zeker in te schrijven voor het groot kamp!
Zoals we telkens weer benadrukken is het kamp de apotheose van het scoutsjaar. De mooiste
momenten beleven we daar, de beste vriendschappen worden daar gesmeed.
Nog een laatste puntje: Mocht er nog iemand ergens een frigo kwijt willen; wij kunnen die altijd goed
gebruiken. Geef maar een seintje!
Ne stevige linker,
Sam Lambrechts
Standvastige Rob
0486/549.595

Tip: Hou dit boekje voor een spiegel…

JJOOOOOWWW KAPOENEN
Jammer genoeg is mei de laatste scoutsmaand voor kamp. Gelukkig is hij wel
opgevuld met supertoffe activiteiten.
Omdat voor jullie het scoutsjaar ook bijna gedaan is hebben we voor jullie een
kleine toets gemaakt over dit scoutsjaar. Wie haalt er 10/10?
Vraag 1: Een echt scoutsman…?
1. Kan sjorren
2. Kan een kamp bouwen
3. Kom op 11 mei waterspelletjes spelen
aan het lokaal van 14h tot 17h
4. Alle bovenstaande antwoorden zijn
correct
Vraag 2: Het lievelingeten van leider Tom is?
1. Pannenkoeken
2. Swagetti
3. Spruitjes
4. Frietjes
Vraag 3: Op 18 mei gaan we?
1. Een strategospel spelen aan het lokaal
2. Is de activiteit van 14 tot 17
3. Leander 50 keer laten pompen
4. Ons Amuseren
5. Alles hierboven
Vraag 4: Als we een vuur maken dan hebben we…
1. Plastieknodig?
2. Cola nodig?
3. Hout nodig?
4. Een WC-borstel nodig?

Vraag 5: Als mijn schoenveter los is dan…
1. Ga ik naar leider David
2. Bindt ik zelf mijn veter
3. Blijf ik rondlopen met en losse veter
4. Ga ik even naar het toilet
Vraag 6: De kapoenen gaan op
weekend!!!
1. Van zaterdag 4 tot zondag 5 mei
2. Er is een toffe BBQ aan verbonden voor iedereen die wil
komen!
3. Het duurt van 17 uur zaterdag tot 16 uur zondag
4. Alle extra info vinden jullie in jullie mailbox en op de
brief
Vraag 7: De fijnste leider is?
1. Leander
2. Arne
3. Pieterjan
4. Kobe
Vraag 8: Om het
scoutsjaar tof af te sluiten gaan we 25 mei…
1. Een supercoole activiteit doen
2. Ijsjes eten
3. Worsten en marshmallows bakken
4. Ons voorbereiden op groot kamp

Daan Buseyne
Arne Hermans
Tom Verbeek

David Claes
Leander Lismond
Pieterjan Schols

Yooooow welpjes, hieronder staat een leuke strip. Lees dit grondig want volgens ons staat
hier belangrijke informatie in.

Ja ik heb gehoord dat mei weer een
super leuke maand gaat worden

Hey boer jan weet jij al wat we doen
Deze maand?

Zoals?

4 mei gaan we een
fietstocht houden van 10-13
uur aan de lokalen

Ik heb ook
gehoord dat
he 11 mei
blijkbaar geen
activiteit is.
Klopt dat?

Neem dus allemaal een fiets, fluovestje en
een helm mee

Jammer
genoeg wel

Hier zal om 5 uur een bbq
gehouden worden voor de
leden en ouders

18 mei houden we een
groot stadsspel van 2-5. We
spreken af aan de bib en
eindigen aan de kanaalkom

Ook zal hier uitleg
worden gegeven ivm
groot kamp

De maand mei zit er
jammer genoeg
bijna op

Gaan we nog iets fijns doen als
laatste activiteit boer jan?

Zeker
weten

Ik kan al niet wachten.
Wat is het dat we gaan
doen

Ik kan dan al niet
wachten op groot
kamp

26 mei gaan we een groot
bosspel spel van 2-5 aan
kiewit lokaal

De maand mei zit er
jammer genoeg dan
weer op.

Een stevige linker,
Jules

dries

dieter

naud

Hey welpjes van WHV, PWW en de
paasvakantie liggen al achter ons. En het is nu
de beurt aan de maand Mei die vol leuke
activiteiten zit.

Hey mijn 4 slangen vrienden hebben mij elk een
bloem als verjaardagscadeau gegeven maar wel
op de foute dag! Zou jij kunnen helpen met het
achterhalen welke van mijn vrienden dit hebben
gedaan?

5. De bibliotheek slang, Bram
a. Lievelingskleur: geel
b. Wil wel een spel spelen tussen 14u-17u.
6. De rivier slang, Nico
a. Lievelingskleur: groen
b. Houdt van de natuur.
7. De zwembad slang, Gert
a. Lievelingskleur: appeblauw-zeegroen
b. Zwemt graag.
8. De aan de lokalen slang, Achilles
a. Lievelingskleur: paars
b. Net zoals zijn vriend Jef is zijn
lievelingsmoment de tijd van 14u-17u.

1. 1De baard slang, Stef
a. Lievelingskleur: oranje
b. Is een beetje verstrooid.
2. De aan de lokalen slang, Jef
a. Lievelingskleur: rood
b. Zijn lievelingsmoment is de tijd van
14u-17u.
3. De er is geen activiteit slang, Giel
a. Lievelingskleur: blauw
b. Heeft het druk met andere dingen op
het moment.
4. De bos slang, Dirk
a. Lievelingskleur: zwart
b. Drinkt graag cola.

Voordat jullie vertrekken nog even dit:
Op 18/05 worden de leden en hun ouders om
17:30 aan de kanaalkom verwacht. Er zal dan
een BBQ van start gaan rond 18u en deze zal
duren tot 20u30 – 21u. De ouders zullen dan
vertrekken zonder de leden omdat het dan
tentenweekend is, verdere info hierover volgt
nog.

Stevige linker,
De leiding van Welpen Hollandsveld.

Giel

Bram

Nicolas

Achilles

Stef

Volgens mij ben ik allergisch
aan fruit, nie zeker eigenlijk.
Kzal maar naar de dokter gaan 6
mei aan de holsteenbron van 2-5.
Die zal wel een zalfke hebben
ofzoiets.

Tante adelbrecht, ik zweer u blijf
van mij af! Wa moeten mijn
instagram volgers wel nie
denken? Ech waar, ik heb al door
hoe de schoen aan de klengel zit,
ik zal mijn livestream uitstellen
tot 10 mei. Ik heb gehoord dat er
dan vrijdagavond een BBQ is
voor alle leden gevolgd door een
instalicious derdejaarsweekend!
Meer info volgt!

MEOW

LEIDEL FLEDELIK HELP MIJ! Er
scheelt iets met mijn filipijnse hangoor
hamster, die kan mij opeens optillen?
Nondeju, kzal samsung moeten sturen dat
ik een terugbetaling wil, dit is niet normaal
meer wollah! Oftewel ga ik 18 mei van 25 naar de kanaalkom. Daar leren we
tegenwoordig hamsters temmen. Der is
ook een verrassingactiviteit heb ik
gehoord!
Gelukkig is er wel binnekort weer
GROOT KAMP! Zeker meekomen :o

ek weet wie jy is,
Dit lyk asof ek jou al lankal ken.
maar dit is net 'n maand,
Gelukkig is jy nie verwaand nie.
3 Mei van 20:00 tot 11:00 by die kanaalkom
Ek is lief vir jou en jy is lief vir my
ons maak mekaar se lewe gelukkig.
Ek wil nie sonder jou lewe nie
11 Mei 3de naweek ven juny geen aktiwiteit nie
Ek skud alreeds.
Dit is mal, maar ek dink al saam aan ons.
en nou dompel duisende name.
wat beteken dit,
meng met die pret.
Letste aktiwiteit 18 Mei van 14:00 tot 18:00 by die kennelbak BBQ
wil jy met my trou, vra jou,
dan is ek baie gelukkig.
alles is perfek nou,
Sedertdien is ek vrolik.
25 Mei gein aktiwiteit

maar wat die name beteken is ons kinders,
hoewel ons nog moet verminder.
hulle sal binnekort te oud wees vir ons,
dan is ons saam op die grasperk.
Dit was 'n hele jaar manne
Maak seker dat jy by die kamp kom

Ne ferm links,

Jasper

Zeger

Thomas

Cas

Cedric

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

