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Beste leden, ouders en sympathisanten van Scouts Sint-Martinus den XIIde

In de maand februari hebben de meeste leiders gedaan met de examens. De avondactiviteiten
lopen ten einde en maken plaats voor de vertrouwde zaterdagnamiddagactiviteiten. Het is
voor de leiding niet altijd gemakkelijk om een gezond evenwicht te vinden tussen het studeren
en aan scouting doen, zeker niet voor de 1e jaars leiding. Ook de leiding die mee op
winterkamp gaat, hebben een aanzienlijk aantal dagen blok opgeofferd om onze scouten te
voorzien van een onvergetelijk kamp.
Traditiegetrouw zullen ook dit jaar de Paaskampen plaatsvinden van 31 maart tot en met 3
april. Onze Welpentakken gaan het avontuur opzoeken in de buurt van Wiesme, een dorpje
gelegen midden in de prachtige natuur van Wallonië. De Jongverkenners, Verkenners en Jin
gaan de echte scoutsavonturen beleven op een (voor hun toch) strikt geheime locatie. We
hopen natuurlijk op een massale opkomst op deze kampen.
Op 21 april houden wij onze jaarlijkse Groepsdropping. Wilt u ook wel eens weten hoe een
echte dropping er uit ziet? Wilt u ook wel eens weten hoe geweldig een kampvuuravond kan
zijn? Schrijf u dan zeker in, meer informatie vinden jullie op onze website.
Naast deze kampen zijn we ook al volop bezig met de voorbereidingen voor groot kamp. In
het voorwoord van januari vermelde ik al dat we onze tenten opslaan in het Waalse dorpje
Arbrefontaine. Na dit kamp gaan de verkenners en jin ook nog op internationaal kamp. Meer
informatie over het internationaal kamp vinden jullie op onze website en op
www.home2018.at.
Ik wil jullie er ook aan herinneren dat op onze website, onder de rubriek ‘extra, documentatie’,
de ziekenfonds formulieren voor het lidgeld terug te vinden zijn. Daarnaast kunnen jullie bij
de CM tot 100 euro per jaar terugkrijgen voor de deelname aan kampen en weekends. Indien
u mij een mailtje stuurt met alle kampen en weekends waaraan uw zoon heeft deelgenomen,
dan bezorg ik u de juiste attesten.
Voor vragen of opmerkingen sta ik steeds paraat, aarzel dus niet om mij te contacteren!
Een stevige linker
Pieterjan Schols
Toegewijde Mier

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 Wiesme, en klein dorpje in de buurt van
Beauraing.
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 BE56 7450 4015 9988 met als mededeling: PWW – Naam van de welp(en)
– TAK. STORTEN = INSCHRIJVEN!
Verder verwachten we jullie op zaterdag 31 maart stipt om 08u00 aan het station van
Hasselt. Jullie ouders kunnen jullie ook daar komen halen op dinsdag 3 april omstreeks
17u20.
Het adres is: VZW-laiterie, Rue de la Laiterie 13, Wiesme (Beauraing)
Wat meenemen:
– Perfect uniform (reeds aanhebben bij vertrek)!
– slaapzak en matje (geen bedden in slaapzaal )
– 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 (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 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:
Sam Lambrechts: 0486 54 95 95
Bob Lambrechts: 0486 82 78 92
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 2018
Beste Jong-Verkenners, Verkenners en Jin,
Zaterdag 31 maart 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 geweldige verhalen thuis over hun avonturen.
We spreken af op zaterdag 31 maart om 08u00 stipt aan het station van Hasselt. Vier
dagen later, dinsdag 3 april om 17u20, 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 lintje of 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…

Zorg dat je stevige, waterdichte schoenen draagt met deftige sokken zodat je geen blaren
krijgt en je perfect uniform aanhebt op de dag van het vertrek.
Nog enkele andere aanwijzingen 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.
De deelnameprijs bedraagt 60 euro, te storten op rekeningnummer:

BE16 0688 8969 8474

Dit dient te gebeuren voor 17 maart met als vermelding: Paasdropping – Scoutstak –
naam. Betalen = inschrijven.
Indien je nog vragen hebt, aarzel dan niet om de leiding van je tak aan te spreken.
Een stevige Linker
De leiding van den Twaalfde

Deze maand testen we hoe slim jullie zijn, maak het
doolhof hieronder af.
Wat mis ik mijn
kapoenen toch,
snik,…, snik…

1) 3 Februari
2) 10 Februari
3) 12 Februari
4) 17 Februari
5) 19 Februari
6) 24 Februari
7) 31 Februari
8) 3 Maart

A) Vandaag is het geen activiteit maar ik wilde jullie gewoon
laten weten dat leider Bert net gevallen is tijdens het
skiën. Hij hangt helemaal onder de sneeuw! Leider
Thomas heeft zonet een drie dubbele salto gedaan, wat
voor hem opwarming is.
B) Dit is op maandag, FOP! Julie zitten vandaag lekker
achter de schoolbanken, Hahahahaha!
C) Vandaag, de dag van de liefde. Schrijven we brieven naar al jullie liefjes! NEE, we gaan kei hard in het
bos spelen van 14 tot 17 aan de lokalen van Hollandsveld.
D) Ook vandaag zal er geen activiteit zijn. Momenteel zitten Thomas, Wout en Bert in een snik hete bus in
de file en kunnen ze spijtig genoeg alleen maar dromen om de dag met jullie door te brengen…
E) Vandaag zal het geen activiteit zijn omdat de leiders het einde van hun examens gaan vieren op
skilatten. Ver, heeeel ver van Holandsveld.
F) Weet je al wat er niet klopte met 31 februari? Kom het ons maar al wandelend vertellen! We gaan
namelijk op woudloperskeuken en spreken hier voor af van 10u tot 14u aan de paalsteen (Paalsteenstraat
172, 3500 Hasselt). Jullie mogen allemaal een stukje vlees mee nemen (liefst iets wat je makkelijk kan
spiesen)!
G) Hmm,… 31 februari, hier klopt iets niet… (Zoek het zelf maar uit en weet het ons te vertellen op 3 maart!)
H) Om de maand af te sluiten gaan we het ‘Het grootste wie niet weg is, is gezien spel’ spelen! We spreken
af van 14u-17u aan ons lokaal in Hollandsveld.

Antwoord: 1)E - 2)D - 3)A - 4)C - 5)B - 6)H - 7)G - 8)F
Voor vragen kunnen jullie ons altijd mailen naar
khv@sint-martinus.be

Yuuuuuuw, Kapoenen!!!
We hebben het nieuwe jaar al goed ingezet met een fantastisch maand Januari. Februari is dan
misschien wel de kortste maand maar daarom niet minder leuk. Kan jij het kruiswoordraadsel
oplossen en erachter komen wat we allemaal in februari gaan doen?

zoon

Ne stevige linker
Gijs

Dries

Daan

Kobe

Yuuuuuuuw beste welpen.
Ik Hoop dat jullie een super goeie kersvakantie hebben gehad en
dat het terug naar school gaan een beetje meevalt. Deze maand
word weer een super bomme maand met kei coole activiteiten.

Ik hou echt super veel
van de kinerboerderij

Op 3 februari gaan we een super fijne activiteit spelen. Ons lokaal
zal echter niet beschikbaar zijn omdat er nu veel ongelukken
gebeuren in de skiperiode en er dus in ons lokaal een EHBO cursus
wordt gegeven. Wij gaan daarom een fijn spel spelen van 2-5 aan de
kinderboerderij. We spreken dan ook af aan de parking van de
kinderboerderij.

Hopelijk zullen jullie
mij missen, want ik
ben toch wad droevig

Als een echte welp is het natuurlijk ook belangrijk dat we een pauze
nemen. Daarom is het spijtig genoeg geen activiteit op 10 februari.
Maar spaar jullie krachten zodat we er de komende weken weer
volop tegenaan kunnen gaan.

Mijn ouders zeiden
altijd dat ik kei goed ben
in actionparken, dus ik
ben super blij.

En als het allemaal niet meer leuker kan, hebben wij als leiding
besloten om 17 februari ons te gaan uitleven in het actionpark.
De info hierover volgt nog, maar zorg maar allemaal dat jullie
dan klaar zijn om jullie goed te kunnen uitleven!

Hopelijk kan ik die
dag dan ook wat
nieuwe vriendjes

Wat we allemaal willen is het hebben van vele vrienden. Wij als
leiding wouden ervoor zorgen dat jullie veel nieuwe vrienden gaan
hebben en we gaan daarom een vriendjesactiviteit organiseren samen
met de welpen van hollandsveld. Deze activiteit gaat doorgaan op 24
februari aan de kinderboerderij van 1-5. Neem allemaal zo veel
mogelijk vrienden mee want hoe meer vrienden hoe fijner die dag
gaat worden!

Goed mannen, dit is het programma boekje voor februari. Wij hopen dat jullie er allemaal naar
uitkijken, wij zeker wel. Wij hopen dus ook dat we jullie allemaal zien in februari en dan gaan we
daar een kei bomme maand van maken.

Een stevige linker,
Jullie leiding

Sam

wouter

dieter

jules

*de parking bij het kruispunt van de holsteenweg en de hengelhoefseweg

**meer informatie volgt via mail

Een stevige linker,
De JVK-leiding

Als ik jou aan de einder zie
weerklinkt één woord ijl
In de quantumleegte van het heelal
EINDELIJK
tentamens zijn passé composé, fini
Wij zijn klaar voor februari!

Lekker zwemmen in het bad
want mijn zwembad ligt helemaal plat
Zaterdag gaan we het opzetten
ik ga nu eens goed opletten
Dan kan ik spelen leuk en fijn
lekker alleen dat hoop ik dat het zal zijn
Maar hier in het bad is het echt saai
maar lekker geen lawaai
Ik hoop dat ik dan lekker kan gaan zwemmen
Ik moet een nieuwe fiets, want die heeft geen remmen
Geschreven op 3 februari 2018

De verkenners kijken er al zolang naar uit
hun leiders hebben hun iets beloofd
Ze roepen het al maanden zo luid
Wat het is kunnen ze enkel raden in hun hoofd
Verlangend naar die ene activiteit zo groot
twee maanden weg uit de klas
ze willen zeker niet dood
ze wouden dat het nu al die activiteit was
Hopend dat het iets leuk is
Misschien kunnen ze het raden
Maar ze hebben het telkens mis
ze hopen dat het ergnens warm is
Uitkijken naar de activiteit
het enige waar ze naar verlangen
ze zullen het dan wel zien
maar het is nu dat ze hun leiders benen hangen
Vertel het ons, alstublieft
maar hun leiders lossen geen woord
toch zijn hun leiders bij hen geliefd
maar ze krijgen pas over enkele weken antwoord.

Geschreven op 10 februari 2018,
herwerkt op 17 februari 2018.
Definitieve druk op 24 februari

Zalig… wandelen in ’t licht van volle maan
Een dropping door veld, bos, over de baan
Vertrouwen in elkaar, één terugweg vinden
Eenstemmigheid, in group, METERS VERSLINDEN
Nooit gezucht, gezeur, discussie over ’t pad
Terug maar zeker verder stappen, afgemat
Wikken en wegen, marcheren door de nacht
Eindmeet in zicht, samen, gebundelde kracht
Engagement, tot waar we worden verwacht.
Geschreven op 3 maart 2018

Stevige linker,

Michiel Stinissen

Daan Dessers

Umar Dzeitov

Mathias Vandikkelen

Beweeglijk Smelleken

Onbezweken Phoca

Theatrale Wolf

Fervente Kaketoe

Vermist!!
Dit is Stef Vanhamel hij is sinds 3 februari vermist. Hij is het laatst
gezien aan de lokalen van kiewit tussen 2 en 5. Op het moment van
de verdwijning had hij een badjas met tijgerprint aan.
We hopen stef te vinden voor 10 februari zodat hij toch mee kan
met de jinners op winterkamp naar Porto dat eindigt op 15
februari. Dit kunnen vermoeiende dagen zijn voor Stef want hij
durft al eens in slaap te vallen op de meest ongepaste momenten.
Ook zullen we deze jong volwassen extreem behaarde man nodig
hebben op 17 februari voor een geldactivitet waarover nog meer info
volgt. Let op stef kan gevaarlijk uit de hoek komen als je hem bedreigt.
Op 24 februari moet stef in de leiding staan. Hij kan heel goed met
jonge kinderen om dus dat zal geen probleem zijn voor hem.
3 maart komt Stef naar een activiteit die zelf gemaakt is door de jin.
Stef heeft daar heel veel zin in en zal daarom zorgen dat hij tegen dan
minder gezichtsbeharing heeft want deze jongen heeft wel extreem
veel gezichtsbeharing voor zijn leeftijd.
Als u deze jonge man gezien heeft gelieve dan Naud Bielen te
verwittigen maar let op ook Naud kan opvliegerig uit de hoek komen.
Tip: Blijf uit Stef zijn buurt als hij een darts pijltje vast heeft!!

METALCOLOR

Groepsleiding

groepsleiding@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

Pieterjan Schols
Arne Hermans
Sam Lambrechts
Thomas Swennen
Guido Appeltans
Luc Lesire
Tim Dessers
Jef Breemans
Gert Poludniak
Gijs Claes
Daan Buseyne
Kobe Deckers
Dries Dewez
Wout Lamotte
Bert Gommers
Thomas Schols
Sam Lambrechts
Wouter Blockken
Jules Guffens
Dieter Schreurs
Bob Lambrechts
Cedric Adler
Giel Swennen
Bram Vanwijck
Cas Bartholomevis
Frederik Cressato
Jasper Dessers
Zeger Kenis
Thomas Swennen
Mathias Vandikkelen
Daan Dessers
Umar Dzeitov
Michiel Stinissen
Arne Hermans
Pieterjan Schols
Tom Verbeek

Toegewijde Mier
Doordrijvende Seriema
Standvastige Rob
Trotse Mustang
Levendige Das
Rechtschapen Spitssnuitdolfijn
Vermakelijk Winterkoninkje
Coulante Klipdas
Nuchtere Sneeuwstormvogel
Apella
Kaketoe
Praatlustige Panda
Vreedzame Arkal
Olijke Sijs
Onbezwaard Damhert
Standvastige Rob
Zorgeloze Cholo
Herder
Gemoedelijke Lama
Guitige Bergduivel
Flamboyante Baviaan
Steenbok
Bescheiden Slechtvalk
Joviale Spreeuw
Pittige Moeriki
Snaakse Hardoen
Luchthartige Wallabie
Trotse Mustang
Fervente Kaketoe
Onbezweken Phoca
Theatrale Wolf
Beweeglijk Smelleken
Doordrijvende Seriema
Toegewijde Mier
Goedgemutste Cavia

0487/454.984
0495/380.642
0486/549.595
0499/283.020
011/227.850
0477/212.157
0472/446.145
0474/243.149
0485/611.391
0479/171.288
0472/089.660
0472/490.702
0496/922.902
0476/441.207
0488/108.227
0470/509.224
0486/549.595
0471/128.727
0471/534.144
0491/231.850
0486/827.892
0484/565.876
0474/106.058
0478/054.653
0474/097.707
0492/789.704
0473/487.247
0497/539.400
0499/283.020
0472/999.556
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0495/831.559
0471/622.414
0495/380.642
0487/454.984
0473/114.617

