Beste Scoutsbroeder,
De laatste maand vol activiteiten is alweer aangebroken. Voor we het weten is het zelfs al juli
en iedereen weet wat dat betekent: groot kamp! Maar eerst hebben we dus nog een maand met
spetterende activiteiten voor alle takken. Vooraleer ik het resterende scoutsjaar kort overloop
nog even een woordje over de zeer geslaagde paaskampen en groepsdropping. De welpen
vertoefden in Brugge, waar zij de ideale mix tussen avontuur, plezier en wat cultuur
voorgeschoteld kregen. De foto’s op onze Facebookpagina geven hiervan een mooi beeld. De
oudere takken trokken de Ardennen in om zich te ontplooien als echte scouts. Op sommige
momenten was het afzien, maar later zullen ze ongetwijfeld met veel heimwee terugdenken
aan de avonturen die ze daar hebben meegemaakt en de vriendschappen die nog hechter zijn
geworden. Half april vond de 17de editie van groepsdropping plaats. Met een prachtige locatie,
mooie tochten en tevreden deelnemers was ook dit weer een succes.
Zoals eerder al aangehaald zullen in mei de laatste activiteiten doorgaan. Juni is voor de
oudste leden en leiding elk jaar opnieuw een maand waarin de scouts even plaats moet maken
voor studies. Op die manier kunnen we verzekeren dat er in juli een fantastisch kamp te
wachten staat voor elk lid. Ik heb de kampdata al een aantal keer meegedeeld, maar voor de
zekerheid doe ik het in dit voorwoord nogmaals. Bij deze:
Kapoenen Hollandsveld
16 – 21 juli
Kapoenen Kiewit
21 – 26 juli
ste
de
Welpen + 1 en 2 jaars JVK
18 – 28 juli
3de jaars JVK
17 – 28 juli
VK
16 – 28 juli
JIN
16 – 28 juli
Bezoekdag
21 juli
Zoals u merkt vertrekken de verkenners dit jaar een dag vroeger op kamp dan de voorbije
jaren. Aangezien het kampterrein redelijk ver van Hasselt ligt zullen ze de fietstocht spreiden
over twee dagen. Half mei wordt het kampboekje uitgedeeld en hier staat alle praktische
informatie alsook het kampthema en de thema’s per tak in. Moest u echter nog vragen hebben
over het kamp van uw zoon omtrent bagage, verloop van het kamp of andere zaken dan mag u
de takleiding van uw zoon of mij altijd aanspreken. We begrijpen dat het voor ouders van
nieuwe leden niet evident is om hun zoon voor de eerste keer mee te sturen en zullen u graag
helpen.
Tot slot zou ik nog graag willen wijzen op een actie bij A.S. Adventure. Als u daar rugzakken,
kledij of andere spullen koopt, kan u scouts Sint-Martinus Hasselt vermelden aan de kassa.
Dan gaat er 10% van het bedrag dat u daar spendeert naar een spaarkaart voor onze scouts,
waarmee wij kampmateriaal kunnen aankopen. Op die manier kan u zonder extra moeite
bijdragen aan onze scouts. Vraag wel voor de zekerheid of het om Sint-Martinus uit Hasselt
gaat aangezien er nog een andere scouts is met dezelfde naam.
Voor vragen of opmerkingen sta ik steeds paraat dus aarzel niet om mij te contacteren.
Ne stevige linker,
Kristof Vandikkelen
Geëngageerde Secretarisvogel

LEIDING

WELPEN

JVK

VK

JIN

Lange groene
broek
Beige hemd
Trui St.-Martinus
Leren riem
Das St-Martinus
Dasknoop

Korte groene
broek
Beige hemd
Trui St.-Martinus
Leren riem
Das St-Martinus
Dasknoop

Korte groene
broek
Beige hemd
Trui St.-Martinus
Leren riem
Das St-Martinus
Dasknoop

Lange groene
broek
Beige hemd
Trui St.-Martinus
Leren riem
Das St-Martinus
Dasknoop

Lange groene
broek
JIN-uniform
Trui St.-Martinus
Leren riem
Das St-Martinus
Dasknoop

WELPEN


Groepslintje St-Martinus

Takkenteken

Jaarkenteken

Lintje België/Europa

Int. Kenteken 4cm (Paarse

JVK-VK-JIN-LEIDING


Belofteteken

Limburgse Leeuw

Gidsstrepen – PL-strepen

Nesthoekje – Patrouillelintje
Lelie)

Het uniform kan men kopen in:
Open op: Woensdag tem vrijdag
(14u-18u)
Hopper Winkel Hasselt
Zaterdag
(10u-12u30 en 13u30-18u)
Kapermolenstraat 24
3500 Hasselt

011/22 42 42
Behalve de das en groepslintje: vraag deze aan uw leiding.
Na de opening op 19 september zullen er dassen, Sint-Martinus truien en groepslintjes verkocht
worden.

Yooo kapoenen!!
Heb jullie al zin in de maand mei? Wij wel!
Maar welke leuke dingen zouden zouden we deze maand weer doen?
Yo manne! 7mei gaan we van 12:00 tot 17:00
WOUDLOPERSKEUKEN doen!! Ik heb er nu al super veel zin in!
Hmmmm wat zou ik dan allemaal mee pakke?
Vlees, groentjes in een blik, misschien een
stukje stokbrood, een plastieke zak om mijn
vuile gamel in te steken, drinken en oh ja een
ruzak!

Jeeeeej!! 14 mei gaan we allemaal zwemmen van 14:00
tot 17:00!!
Neem daarom alle maal zeker 2 euro mee! En voor de
genen die nog niet zo goed kunnen zwemmen nemen
maar één paar zwembandjes mee! En we gan zwemmen
in de Kimpel in bilzen: eikenlaan 29, 3740 Bilzen

Yooo mannen!
De 21 gaan wij de tovenaar moeten helpen aan de kiewit lokalen!
Misschien krijgen wij hem dan ook tezien! Dit is jammer genoeg ook de
laatste activiteit van het jaar. Maar dat betekend wel dat we elkaar terug
zien op groot kamp!!!!
ste

Hier is ook een kwartierje info over na de activiteit wat het zeker waard is
om even naar te luisteren!

HEEEEEEY kapoenen!!!!
Het is weer mei dus de bloemetjes bloeien, de vogels fluiten en er zijn weer heel
super geweldig leuke scoutsactiviteiten uiteraard. Helaas is in deze maand ook de
laatste activiteit aan ons geliefde lokaal 
Gelukkig is er nog het grote kamp van zaterdag 16 juli tot en met donderdag 21 juli.
We hopen jullie er allemaal te zien want het is zeker en vast de leukste
scoutservaring van heel het jaar (vraag maar aan de tweedejaars kapoenen die vorig
jaar mee waren ).
Praktische informatie over het kamp volgt via het kampboekje.

Leiders Thomas en Frederik op Kamp:

We hopen dat jullie weer talrijk aanwezig zullen zijn. Vergeet niet te verwittigen als
je niet kan komen.
Een stevige linker,
Frederik

Wouter

Thomas

TRIXIE
Gertje wilt niet mee
deze zaterdag (7/04).

Waarom Trixie?

Oei dan is het heeeel
erg!! Ik kom meteen
trixie.

Niet naar de activiteit??
Ja! We gaan net
een tof spel spelen
van 2-5 aan lokalen

Wel jij spreekt wartaal Gertje.
De scouts is super tof!
Hey doc, Trixie
wat is er?

Oke Trixie.

Ja Gertje jij komt mee deze
zaterdag EN de 14de ook Gertje.
Dan is het technieken-vergadering
van 2-5. (met een super verassing)

Doc, zeg ook
dat gertje de
21ste moet
komen!!

Oke trixie.

Gertje je hebt trixie gehoord he! Dat
is ook de laatste activiteit van dit
jaar jammer genoeg!!!

Zaterdag 21/05 is de laatste
activiteit van het jaar, we spreken
af om 2 aan aan kiewit lokaal en
eindigt dit hier dan ook om 5u!
Neem allemaal jullie zwemgerief
mee!

Een stevige linker, jullie welpenleiding

Mathias Vandikkelen

Michiel Stinissen

Ollivier Breemans

Jasper Dessers

Dag Welpen van het Hollandse veld!
Met grote spijt in het hart nadert alweer het einde van ons fantastisch
scoutsjaar. Voordat we op groot kamp vertrekken hebben we deze maand
weer een helleboel geweldige activiteiten. Hier zijn enkele weetjes die jullie
vast en zeker gaan nodig hebben deze maand.
Wist je dat….


Goudvissen kunnen verdrinken?



Een welp jaarlijks 6000 scheetjes laat?



De leiding op 7 mei op ponykamp gaat
en er dus geen activiteit is?



Cas deze zomer heeft gewerkt in een 3
sterrenrestaurant?



Een zeester geen hersenen heeft?



Dat je ’s morgens groter bent dan ’s avonds?


Zeger de leukste leider is?



We op 14 mei van 2 tot 5 het Grote
lentespel gaan spelen aan onze
lokalen?



Ratten kunnen lachen



Alle welpen op 18 juli op kamp vertrekken?



Je voet even groot is als je onderarm?



De kleinste pony 43 cm groot is?



Op 21 mei er aan de lokalen van Hollands Veld een bosspel wordt
gespeeld van 14u tot 17u



Een krokodil zijn tong niet kan uitsteken?



Het op 28 mei de laatste activiteit van het jaar op verplaatsing is,
we afspreken aan de Paalsteen(Paalsteenstraat 200) om 2 uur, en we
om 5 uur hier terug afspreken?



Een welp steeds in perfect uniform naar de scouts komt?



Een welp (tijdig!) afbelt/afmailt/afsmst als hij niet kan komen?

Dit was het voor deze maand, hopelijk hebben we jullie iets kunnen
bijleren!
Ne stevige Linker,

Dag Jongverkenners!
Helaas is dit al het voorlaatste programma van dit scoutsjaar.
Als jullie willen weten wat jullie deze maand gaan doen moeten
jullie onderstaande puzzel oplossen!

Zaterdag 30 april 14-17h
8 9 11 8 9 18 10 10 11 19 19 16 9 6

15 9 14 19 9 7 1 9 11 3

Zaterdag 7 mei 14-17h
17 9 11 11 10 19 19 4 7 3
Zaterdag 14 mei 14-17h
17 6 2 13 13 9 7 13 2 12 15 13
Zaterdag 21 mei 19-21h
10 17 2 7 8 10 12 13 4 17 4 13 9 4 13

Dit was het dan voor dit jaar. De leiding verwacht alle
jongverkenners op kamp! Kom steeds in perfect uniform en
laat iets weten als je niet kan komen!
Stevige linker,
De jongverkennerleiding

Dag liefste jinnertjees
Na een leuke maand maart met allerlei leuke activiteiten en een gezellige,
knusse en warme paasdropping is het tijd om aan een nieuwe maand te
beginnen…
Wajinkels hoe snel gaat het jaar toch voorbij, het is al
mei… maarja het belangerijkste is dat we ons
amuseren, nietwaar liefste jinnertjes?

Jaja inderdaad beste medejinner, en
omdat we nog niet moe gewandeld waren
op paasdropping vorige maand, gaan we
samen henig dansen op replay van 5-6
mei (info over deze party volgt nog)

Hallo ik ben Geert en ik zou ook
nog wel eens een activiteit zo
willen meedoen zo weet ge wel,
zo gelijk da meewandelen op
paasdropping ofzo?

Wajinkels zo een MEGA vetcoole
extreme edition lijkt me wel fijn,
daarom ga ik zeker de hopmannen
op tijd bellen.

Jaja Geert zo snel vergeten we je niet
hoor, daarom mag je samen met mij en
deze andere getrainde jinner samen jin in
leiding extreme edition gaan doen op 14
mei (info over deze MEGA vetcoole
activiteit volgt nog)

Dus ik heb nog een goed idee… om onze henige
party en onze MEGA vetcoole extreme edition jin in
leiding te verwerken gaan we 21 mei samen vlezen
douwen als eindactiviteit. Wat denken jullie ervan
medejinners?

Hmmmm vlezen douwen
njam njam

Zorg wel dat uw mama geen eten voor u maakt die dag he
jinners, anders kunt ge geen vlezen meer douwen.
En in de loop van deze maand gaan er ook nog examenbarren
volgen, maar dat hangt af van hoe goed het met Michiel zijn
thesis gaat.
Gelukkig dat we na de
examens in juni nog
samenkomen, anders moest ik
alle andere jinners te lang
missen

Vergeet niet af te bellen als je ziek
bent en altijd uniform aan, tot op de
activiteiten
Stevige linker, Geert

Hasselt

De Zwaan

Restaurant
en Traiteur

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
Pieterjan Schols
Jasper Verhoeven
Pieterjan Schols
Guido Appeltans
Luc Lesire
Arthur Claes
Bruno Aumann
Jasper Verhoeven
Senne Mercken
Jef Breemans
Dries Dewez
Umar Dzeitov
Wouter Schreurs
Frederik Cressato
Thomas Swennen
Michiel Stinissen
Olivier Breemans
Jasper Dessers
Mathias Vandikkelen
Daan Dessers
Cas Bartholomevis
Toon Bielen
Zeger Kenis
Arne Hermans
Jörne Kippers
Pieterjan Schols
Tom Verbeek
Tim Dessers
Arno Cressato
Jef Lambrechts
Joost Van der biesen
Michiel Philippaerts
Gert Poludniak

Geëngageerde Secretarisvogel
Toegewijde Mier
Verantwoordelijke Kemphaan
Toegewijde Mier
Levendige Das
Opgetogen Oerang-Oetang
Wrevelige Kongoni
Verantwoordelijke Kemphaan
Schalkse Stokstaart
Winterkoninkje
Panda
Theatrale Wolf
Gezapig Stekelvarken
Moeriki
Mustang
Beweeglijk Smelleken
Katoenstaart
Hardoen
Fervente Kaketoe
Onbezweken Phoca
Spreeuw
Danta
Luchthartige Wallabie
Doordrijvende Seriema
Kwieke Streepmuis
Toegewijde Mier
Goedgemutste Cavia
Rechtschapen Spitssnuitdolfijn
Verstrooide Vos
Keuvelende Koala
Gezellige Coscoroba
Fiere Serval
Coulante Klipdas

Putvennestraat 37, 3500 Hasselt
Zavelvennestraat 182, 3500 Hasselt
Hoekvijverslaan 33, 3500 Hasselt
Zavelvennestraat 182, 3500 Hasselt
Vlindersstraat 36, 3500 Hasselt
Maastrichtersteenweg 100, 3500 Hasselt
Gebanne Groezenstraat 65, 3500 Hasselt
Reuvoortweg 24, 3520 Zonhoven
Hoekvijverslaan 33, 3500 Hasselt
Vijversstraat 41, 3500 Hasselt
Nachtegalenstraat 15, 3520 Zonhoven
Berkenlaan 57, 3500 Hasselt
Kunstlaan 10 bus 9, 3500 Hasselt
Casterstraat 102, 3500 Hasselt
Weidestraat 18, 3511 Kuringen
Rapertingenstraat 102, 3500 Hasselt
Eendrachtlaan 12, 3500 Hasselt
De Drij Dreven 235, 3520 Zonhoven
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Putvennestraat 37, 3500 Hasselt
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Teschlaan 18, 3500 Hasselt
Kroonwinningstraat 49, 3500 Hasselt
Paalsteenstraat 165, 3500 Hasselt
Putvennestraat 80, 3500 Hasselt
Heuveneindeweg 23, 3520 Zonhoven
Zavelvennestraat 182, 3500 Hasselt
Nobellaan 8, 3500 Hasselt
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Weidestraat 18, 3511 Kuringen
Gebanne Groezenstraat 83 A, 3500 Hasselt
Nieuwstraat 103, 3511 Kuringen
Eendrachtlaan 44, 3500 Hasselt
Oude Heidestraat 49, 3511 Kuringen

0473/424.224
0487/454.984
0486/389.891
0487/454.984
011/22.78.50
0477/212.157
0484/815.115
0495/802.091
0486/389.891
0483/584.335
0474/243.149
0496/922.902
0495/831.559
0496/347.360
0492/789.704
0499/283.020
0471/622.414
0493/743.919
0473/487.247
0472/999.556
0477/042.166
0474/097.707
0478/035.341
0497/539.400
0495/380.642
0498/577.541
0487/454.984
0473/114.617
0472/446.145
0470/018.328
0493/667.447
0479/095.099
0494/542.865
0485/611.391

