Beste Scoutsbroeder,
Met 3 geslaagde winterkampen in Gent, Luxemburg/Frankfurt en Krakau hebben we 2015 voor
goed achter ons gelaten. Nu ook voor de leiding de examens verleden tijd zijn, kunnen we van
2016 weer een boeiend scoutsjaar vol avontuur maken.
Zowel op de mosselavond als in het programmaboekje van december deed ik een oproep aan
alle ouders om het oudercomité te vervoegen bij hun tweejaarlijkse activiteiten (de
mosselavond en barbecue). Zij gaan binnenkort samenzitten om het een en ander te overlopen
en kennis te maken met de nieuwe leden tussen een hapje en een drankje. Moest u hier ook
interesse in hebben, dan mag u mij (kristof.vandikkelen@sint-martinus.be) altijd contacteren.
De eerstvolgende activiteiten die er de komende maanden op het menu staan, zijn de
paaskampen. Deze vinden gaan door van zaterdag 26 maart tot en met dinsdag 29 maart. De
welpen gaan op paaswelpenweekend in de buurt van Brugge. De JVK, VK en JIN gaan
traditiegetrouw 4 dagen op dropping naar een strikt geheime locatie. Het zijn de activiteiten
zoals paasdropping die onze scouts zo typerend maken en waarmee onze leden zich, naast een
perfect uniform, onderscheiden van de anderen. Verderop in dit boekje vindt u de nodige
praktische informatie om in te schrijven en deel te nemen. Moest u echter toch nog vragen
hebben of is er nog twijfel over deelname, gelieve dan uw takleiding aan te spreken. Zij kunnen
antwoorden op alle vragen en ongetwijfeld vertellen waarom je deze kampen zeker niet mag
missen.
Het weekend na de paasvakantie vindt onze jaarlijkse groepsdropping plaats. Dit is een
fantastische activiteit om als ouder of sympathisant te ervaren wat een tocht bij Den Twaalfde
inhoudt en welke avonturen je er beleeft. Dit jaar zijn we al toe aan onze 17de editie. Verderop
in dit boekje is hier een volledige pagina aan besteed. Neem dus zeker eens een kijkje!
Op de website kan u onder de rubriek ‘Documentatie’ het CM Fit&Fun-attest attest voor het
lidgeld van 2015-2016 terugvinden. Daarnaast kan u bij CM tot €100 per werkjaar terugkrijgen
via het ziekenfonds. Indien u mij een mailtje stuurt met alle kampen en weekends waaraan u(w
zoon) heeft deelgenomen het afgelopen jaar, dan bezorg ik u de juiste attesten. Bent u
aangesloten bij een ander ziekenfonds of heeft u een handtekening/stempel nodig voor een
ander attest, gelieve mij ook dan een mailtje te sturen zodat we er samen voor kunnen zorgen
dat u de kosten zo laag mogelijk kan houden.
Tot slot heb ik nog een korte mededeling. Op zaterdag 27 februari zullen er geen activiteiten
doorgaan aangezien we dan met de leiding zelf op dropping zijn, zo kunnen wij nog eens
genieten van die heerlijke tijden als lid vol avontuur.
Voor vragen of opmerkingen sta ik steeds paraat dus aarzel niet om mij te contacteren.
Ne stevige linker,
Kristof Vandikkelen
Geëngageerde Secretarisvogel

GROEPSDROPPING 2016
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 16 april 2016.
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, mail gewoon even naar groepsdropping@sint-martinus.be
Twijfel niet, vraag wat vrienden of familie mee en schrijf u in!

Meer info omtrent inschrijven volgt binnenkort!
Alle inschrijvingen en stortingen worden verwacht voor zaterdag 2 april 2016. 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.

PAASDROPPING 2016
Beste Jongverkenners, Verkenners en Jin!

Zaterdag 26 maart 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 29 maart 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

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!
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 BE37 0635 8702 3928 met als mededeling: PWW – Naam van de welp(en)
– TAK. STORTEN = INSCHRIJVEN.
Verder verwachten we jullie op zaterdag 26 maart stipt om 07u45 aan het station van
Hasselt. Jullie ouders kunnen jullie ook daar komen halen op dinsdag 29 maart omstreeks
17u00.
Het adres:
Scouts Don Bosco
Blauwekasteelweg 26
8310 St-Kruis (Brugge)
Wat meenemen:
- Perfect uniform (reeds aanhebben bij vertrek)
- Slaapzak + bedovertrek (bedden aanwezig in slaapzalen)
- 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
- Fluobandje (zelfs beter 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 michiel.stinissen@sint-martinus.be (WK)
of daan.dessers@sint-martinus.be (WHV) zodat wij een duidelijk schema kunnen opstellen.

Alles wat jullie meenemen dient in één rugzak van 50 à 60L gestoken te worden
(Reiskoffer/trolly raden wij ten zeerste af!). Zorg ervoor dat de rugzak niet te zwaar is!
Voor noodgevallen kan u ons bereiken op de gsm van Michiel Stinissen op het nummer
0471/62.24.14 of op de gsm van Daan Dessers op het nummer 0477/04.21.66.
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.

Yooo kapoenen!!
Ik heb al zin in de maand februari!
Maar welke leuke dingen zouden zouden we deze maand weer doen?
6 Februari
A) Leren pony rijden
B) de ganse dag op de wii spelen
C) of een dag uitstap van 2 tot 5 naar bokrijk
waar we afpreken aan de parking van de grote speeltuin!

13 februari
a) van 2 to 5 een super vet spel aan de
lokalen!
b) Meer wiskunde oefeningen maken
c) Paardebloemen plukken

20 tot 21 februari
Deze ga ik al verklappen zo dat jullie je niet
kunnen vergisen wand 20 en 21 Feb. HEBBEN
WE ONS EERSTE WEEKEND!!!
Verdere info volgd nog via mail.
Wanneer u nog geen mail ontvangen heeft van
de leiding gelieven dan zo snel mogelijk op een
volgende activiteit het email adres van de ouders
te geven of een mail te sturen naar sennemercken@hotmail.com

27 februari
a) Aardbijen plukken
b) Helaas deze week is er geen activitiet
c) Dries zijn haren er af knippen

5 maart
A) Voor het snelste een konijn vangen
B) Van 2 tot 5 het grote moerasratspel
C) De vrede ambeteren

Dag kapoenen, een boze tovenaar heeft onze planning van de scoutsactiviteiten van februari
omgetoverd in een soort code die hij ‘morse-code’ noemt ofzoiets. Wij krijgen het niet ontcijfert
kunnen jullie ons helpen?
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Stevige linker,
Wouter, Frederik en Thomas

Michiel Stinissen

Mathias Vandikkelen

Olivier Breemans

Jasper Dessers

Beweegelijk Smelleken

Fervente Kaketoe

Katoenstaart

Hardoen

Daan

Cas

Zeger

Er was eens een klein schattig katje dat zich enorm hard
verveelde. Gelukkig kon het op zaterdag 6 februari van twee tot
vijf naar de scoutslokalen gaan om daar met een
verrassingsactiviteit (info volgt) mee te doen.

In de krokusvakantie ging het kleine katje op skivakantie, maar
het had heimwee naar die leuke activiteit van 6 februari.
Daarom keek het kleine katje heel hard uit naar de vergadering
van 13 februari waar het zich weer kan uitleven van twee tot
vijf aan de kanaalkom.

Het kleine katje was zo enthousiast na deze tweede super toffe
activiteit van deze maand dat het besloot om zelf eens een activiteit te
maken en 20 februari zelf in de leiding te staan!

27 februari was het katje enorm depri, want het was geen activiteit,
de leiding van het katje was namelijk vrijwillig aan 't wandelen in
de Ardennen om het Paasdroppinggevoel terug te ervaren.

Omdat het 27 februari geen activiteit was, ging het katje
zich maar amuseren op een gezellig feestje, daar dronk het
katje zo veel melkjes dat het heel zijn bankrekening leeg
moest halen om dat te betalen!
Daarom moest het katje samen met zijn mede-jinners een
geldactiviteit voorzien op 5 maart. Het katje wist echter niet
hoe het geld kon verdienen en hoopte dat de andere jinners
iets voor hem konden bedenken. Gelukkig is de doorsnee
jinner enorm slim en waren ze hier op tijd aan begonnen
waardoor ze op tijd aan de leiding konden laten weten wat ze
gingen doen en met de leiding konden regelen wat ze allemaal
nodig hadden (auto ect.)
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Putvennestraat 37, 3500 Hasselt

0473/424.224
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Toegewijde Mier

Zavelvennestraat 182, 3500 Hasselt

0487/454.984

Jasper Verhoeven

Verantwoordelijke Kemphaan

Hoekvijverslaan 33, 3500 Hasselt
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Pieterjan Schols

Toegewijde Mier

Zavelvennestraat 182, 3500 Hasselt

0487/454.984
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Arthur Claes
mp@sint-martinus.be

Kapoenen Kiewit
kk@sint-martinus.be
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Vlindersstraat 36, 3500 Hasselt

011/22.78.50

Maastrichtersteenweg 100, 3500 Hasselt

0477/212.157

Opgetogen Oerang-Oetang

Gebanne Groezenstraat 65, 3500 Hasselt

0484/815.115

Bruno Aumann

Wrevelige Kongoni

Reuvoortweg 24, 3520 Zonhoven

0495/802.091

Jasper Verhoeven

Verantwoordelijke Kemphaan

Hoekvijverslaan 33, 3500 Hasselt

0486/389.891

Senne Mercken

Schalkse Stokstaart

Vijversstraat 41, 3500 Hasselt

0483/584.335

Jef Breemans

Winterkoninkje

Nachtegalenstraat 15, 3520 Zonhoven

0474/243.149

Dries Dewez

Panda

Berkenlaan 57, 3500 Hasselt

0496/922.902

Umar Dzeitov

Theatrale Wolf

Kunstlaan 10 bus 9, 3500 Hasselt

0495/831.559

Wouter Schreurs

Gezapig Stekelvarken

Casterstraat 102, 3500 Hasselt

0496/347.360

Frederik Cressato

Moeriki

Weidestraat 18, 3511 Kuringen

0492/789.704

Thomas Swennen

Mustang

Rapertingenstraat 102, 3500 Hasselt

0499/283.020

Michiel Stinissen

Beweeglijk Smelleken

Eendrachtlaan 12, 3500 Hasselt

0471/622.414

Olivier Breemans

Katoenstaart

De Drij Dreven 235, 3520 Zonhoven

0493/743.919

Jasper Dessers

Hardoen

Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt

0473/487.247

Mathias Vandikkelen

Fervente Kaketoe

Putvennestraat 37, 3500 Hasselt

0472/999.556

Daan Dessers

Onbezweken Phoca

Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt

0477/042.166

Cas Bartholomevis

Spreeuw

Teschlaan 18, 3500 Hasselt

0474/097.707

Zeger Kenis

Luchthartige Wallabie

Paalsteenstraat 165, 3500 Hasselt

0497/539.400

Arne Hermans

Doordrijvende Seriema

Putvennestraat 80, 3500 Hasselt

0495/380.642

Jörne Kippers

Kwieke Streepmuis

Heuveneindeweg 23, 3520 Zonhoven

0498/577.541

Pieterjan Schols

Toegewijde Mier

Zavelvennestraat 182, 3500 Hasselt

0487/454.984

Tom Verbeek

Goedgemutste Cavia

Nobellaan 8, 3500 Hasselt

0473/114.617

Tim Dessers

Rechtschapen Spitssnuitdolfijn

Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt

0472/446.145

Arno Cressato

Verstrooide Vos

Weidestraat 18, 3511 Kuringen

0470/018.328

Jef Lambrechts

Keuvelende Koala

Gebanne Groezenstraat 83 A, 3500 Hasselt

0493/667.447

Joost Van der biesen

Gezellige Coscoroba

Nieuwstraat 103, 3511 Kuringen

0479/095.099

Michiel Philippaerts

Fiere Serval

Eendrachtlaan 44, 3500 Hasselt

0494/542.865

Gert Poludniak

Coulante Klipdas

Oude Heidestraat 49, 3511 Kuringen

0485/611.391

