Beste ouders, leden en sympathisanten
Vital Vesters richten op 20 Januari 1942 de jongverkenner en verkenner tak van scouts sint-Martinus
den XIIde op. Dit jaar, 80 jaar later, zullen we dit dan ook uitbundig vieren op 30 april 2022. Met alle
leden spreken we om 10 uur af aan het capuciennenplain. Vanaf 17 uur is iedereen (ouders,
grootouders, tantes, nonkels, …) hier ook welkom voor een gezellige receptie, tot dan!
De eerste zonnestralen komen er al door, ideaal weer om te scouten dus ook. We hebben prachtige
vooruitzichten voor de boeg. Enerzijds beginnen we met de paaskampen, een van de hoogtepunten
van elk scoutsjaar. Hier worden vriendschappen voor het leven gesmeed. Ik ben er dus ook zeker van
dat iedereen zich hier zal amuseren! Vervolgens de groepsdropping (op 23 april) voor alle ouders en
sympathisanten die scouts ook eens willen ervaren. Tot slot natuurlijk onze grote viering van ons 80jarig bestaan. Wat een maand!
Elke dag is ook een dag dichter tot het groot kamp, de kers op onze scoutsjaar taart. Ik geef
hieronder nogmaals de data mee zodat jullie deze zeker vrij kunnen houden. Onze traditie is dat we
21/07/2022 alle ouders uitnodigen voor de bezoekdag. Ouders kunnen hun kinderen en de
kampweide hier komen bezoeken en genieten van een heerlijke BBQ. Deze datum ook zeker
vrijhouden dus!
Groot kamp:

o Kapoenen Hollandsveld: 16/07/2022 – 21/07/2022
o Kapoenen Kiewit: 21/07/2022 – 26/07/2022
o Welpen, JVK, VK en JIN: 18/07/2022 – 28/07/2022

We hebben sinds kort een instagrampagina aangemaakt, als je nog meer op de hoogte van onze
activiteiten wilt blijven kan je deze zeker volgen:
https://www.instagram.com/sintmartinus_den_xiide/
Tot slot zijn we bijna aan de laatste scouts maand van het jaar aan beland, hierbij ook bijna aan mijn
laatste voorwoord als groepsleider. Gelukkig hebben we nog een prachtige scouts maand voor de
boeg waar we ons allemaal enorm in zullen amuseren!

Zoals steeds, bij vragen kan u me contacteren ,
Ne Stevige Linker,

Daan Buseyne
Pientere Apella

GROEPSDROPPING 2022
Beste scouts, ouders en sympathisanten,

In 2022 is groepsdropping terug van de partij zoals we hem gewoon zijn en we gaan er weer een
topeditie van maken! Dit is hét avontuur om u te amuseren met uw vrienden of familie. Bovendien
krijgt u de kans om onze groep en het scouts-gebeuren wat beter te leren kennen.

Wat?
Dit jaar kunnen we groepsdropping houden zoals het hoort, een toffe wandeling in een werkelijk
fantastische omgeving. Geen fysieke afmatting, maar een aangename scouts-tocht. U kiest zelf
uw moeilijkheidsgraad met tochten vanaf 7km.
Wanneer?
Groepsdropping start op zaterdag 23 april 2022 om 16u30 of 17u30.
Reserveer deze datum dus alvast in uw agenda. Jullie vertrekken aan de lokalen van Kiewit met de
wagen naar de start van de tocht. Zoals altijd is jullie eindbestemming geheim. Tijdens de tocht heeft u
de mogelijkheid om te genieten van de nodige verfrissingen, versnaperingen en animatie.
Voor wie?
Voor de ouders van onze leden, sympathisanten en scouten (zolang ze 18+ zijn).
Maak ook zeker een team met je vrienden of familie want een dropping is altijd plezanter met
gezelschap dan alleen.
Inschrijven
Dit kan u hier doen:
https://www.sint-martinus.be/groepsdropping.php
Wat na de tocht?
Een lekkere maaltijd wacht op u. Aan het kampvuur kunt u een fantastische scoutssfeer ervaren.
Blijven slapen kan maar de plaatsen zijn beperkt dus first come first served.
Voor zij die blijven slapen is er ‘s morgens een lekker ontbijt dat u op zal staan te wachten.
Blijft u liever niet slapen. Geen probleem, u komt zeker aan op een deftig uur.

Bij vragen of problemen kan u ons contacteren via een email
naar: groepsdropping@sint-martinus.be

Tot aan het kampvuur!
Stevige linker,
Leiding van Scouts Sint-Martinus den XIIde

Jowww kapoenen
De activiteiten voor april zijn opgesteld door niemand minder dan de schrik van het wilde westen… Bill!! Bill, how
ya doing, what zijn our activiteiten

Yeah , I have, speciaal for you, de beste activiteiten
uitgekozen die er te doen zijn in de prairie van Kiewit
2 en 9 april is er wel nog geen scouts. Dan ga ik ook
mijn koeien verzamelen.

First, op 16 april, gaan we Uncle Jerry
bezoeken in kentuckiewit. 2-5, lokalen
Kiewit

K3 SHOW KOM ERBIJ!
Eindelijk weten we wie K3 opnieuw compleet maakt! Tuur zal naast Emile en
Arthur dansen, zingen en schitteren op het podium!

sluiten Tuur nu al in ons hart en kunnen niet wachten hem beter te leren

Psssst! Emile en Arthur hier! Kunnen jullie een geheimpje bewaren? Wij gaan
tijdens onze allernieuwste show een party voor Scouts Sint-Martinus den
XIIde organiseren want ze worden 80 jaar.
Deze optredens gaan plaats vinden iedere zaterdag de tijdstippen en de
plaatsen waar deze party s plaats gaan vinden hangen af van welk ticket je
koopt. Bij de Scouts Sint-Martinus den XIIde 80 jaar special worden er dan ook
speciale maatregelen getroffen. De K3tjes hebben er al vast zin in tot dan!

CORONA MAATREGELEN
De overheid heeft beslist dat we vanaf zaterdag 16 april naar code paars van
de corona barometer overschakelen. Dit betekent dat het dringend tijd wordt
om de Paasvakantie af te sluiten met een spetterende activiteit, er zal geen CST
worden gescand, dat er geen beperking op de capaciteit zal gelden en dat enkel
medisch kwetsbare mensen aangeraden worden een FFP2 masker te dragen.

Deze maatregelen kunnen steeds gewijzigd of aangevuld worden naar de op
dat moment geldende maatregelen voor de culturele sector. Studio 100 stelt
alles in het werk om deze nauw op te volgen en toe te passen.
Alle tickethouders worden enkele dagen voor de voorstelling op de hoogte
gebracht in de whatsapp groep van de op dat moment geldende maatregelen
voor hun bezoek aan de voorstelling.

Lokalen Holandsveld
2-5

Helaas geen show!

23.04.2022

10-14

10-17
16.04.2022 Lokalen Holandsveld

Het grote Paas feest!

Mogelijk gemaakt door,
Studio 100

Woudloperskeuken :
Speciale editie!

30-.04.2022 Capucienenplein Hasselt

09.04.2022

2-5

Parking Kiewit

80 jaar Sint-Martinus den XIIde
Knal editie!

APRIL
10 WEETJES OVER ONZE
SCOUTS
☐

Wij bestaan deze maand 80jaar

☐

☐

Leider Louis kan zijn veters niet binden

☐

☐

Van 2tot5 april wij op paaswelpenweekend
zijn

☐

☐

9 april spijtig genoeg geen activiteit

☐

Dat rapper sjors misschien komt optreden

☐

16 april Kiewit lokalen worden versierd met ☐
wc papier van 2tot5

☐

23april verassing activiteit

☐

☐

Dat leider Lander 100 liefjes heeft

☐

☐

30 april wij activiteit hebben in Hasselt van ☐
10tot17uur om onze verjaardag te vieren!!!
Info volgt nog
De PlayStationtent dit jaar ne ps5 krijgt met
Gta 6

☐

☐

GARAGE
☐ Sla gereedschappen en scherp materiaal
correct op om verwonding te
voorkomen.
☐ Plaats alle chemicaliën en benzine uit de
buurt van open vuur. Laat apparatuur
leeglopen indien niet in gebruik. Maak
lekkages direct schoon.

GRONDEN &
STRUCTUUR VOOR
GRONDEN

☐ Controleer ramen, deuren, wanden en
fundering op scheuren of schade.
☐ Inspecteer en repareer de zolder op
waterschade, elektrische schade en losse
draden. Isoleer waar nodig om energie te
besparen.

☐ Gebruik beveiligingsknoppen om
☐ Voorkom dat er water blijft staan op uw
apparatuur te vergrendelen. Controleer
terrein, zodat ongewenste insecten en
apparatuur op goed functioneren en
dieren niet aangetrokken worden.
losse onderdelen.
☐ Berg ladders uit de buurt van kinderen
☐ Onderhoud regelmatig struikgewassen en
op.
bomen.
☐ Berg zaken op die mogelijk schadelijk
☐ Verwijder bladeren, gruis en wortels uit
zijn voor kinderen, zoals batterijen, kleine
goten, ventilatieopeningen,
items, snoeren of een slang.
buitenluchtverwarming en airconditioning
apparatuur.
☐ Bel professionals voor de bestrijding van
Neem de garage op in het
ongedierte en termieten.
alarmbewakingssysteem
☐ Gebruik de vergrendeling op de
☐ Installeer een omheining met een
garagedeuropener om te voorkomen dat
vergrendelde poort rond zwembaden.
andere afstandsbedieningen het kunnen
openen.
☐ Overweeg om de garagedeuropener te
☐ Inspecteer en repareer het terras, de
voorzien van een deksel om te
balustrade, het dak, de schoorsteen, de
voorkomen dat kleine kinderen de deur
afvoer, de goot en waterkering.
openen.
☐ Inspecteer de kelder en kruipruimten voor
Ga veilig om met de auto in de garage
waterschade, schimmel en meeldauw.
☐ Houd waardevolle en schadelijke
producten uit de auto, zoals medicijnen,
vuurwapens en zaken die
verstikkingsgevaar met zich meebrengen.

☐ Houd de auto vergrendeld in de garage
om te voorkomen dat kleine kinderen
erin kunnen.
☐ Bewaar autosleutels op een veilige plaats,
buiten het bereik van kinderen.
☐ Verberg extra sleutels voor de auto en
huis in de garage of geef ze aan een
betrouwbare familielid of buur.

hadden we jullie al eens goed gefopt he? Bereid u allemaal dus ook al maar voor op
een maand vol flauwe mopjes!
Deze maand gaan we jullie de activiteiten niet zomaar geven, nee nee wij hebben een
heuse QUIZ gemaakt: De slimste welp ter wereld!!!. Laat ons zeker de juiste
antwoorden weten, wie weet win jij wel de titel van slimste welp ter wereld.
Vraag 1: De leider met de grootste neus is:
1. Daan
2. Giel
3. Tijs
Vraag 2: Welke leden komen mee van 2-5 april naar het paaswelpenweekend (info
van voor in boekje)(PS: beste weekend van het jaar!!)
1. Alle Welpen
2. Alle Kapoenen
3. Alle Jinners
Vraag 3: Cryptische vraag: welke welpennaam zit verborgen in deze zin:
Lach Eens Ove
1. Raphael
2. Bram
3. Leon

Vraag 4: Wie zal waarschijnlijk toch aan de lokalen staan 9 april, terwijl we geen
activiteit doen dat weekend?
1. Leider Tijs
2. Julien
3. De protwolf
Vraag 5: 3x3. Zoek de 3 keer 3 termen die bij elkaar horen!

Vraag 6: Op 23 april spreken we van 10-13 af aan de lokalen, maar waarom?
1. Het is groepsdropping! De top dropping speciaal voor de ouders! Alle
info staat vooraan in het boekje, zeker een aanrader als je als ouder
het scouts gevoel ook eens wil ervaren!
2. Tijs moet in de namiddag studeren
3. De leiders gaan in de namiddag minigolven
Vraag 7: Wie is er jarig op 30 april,
1. De scouts 80 JAAR!!!! We spreken om 10 uur af aan het Capuciennen
plein in Hasselt. Om 17 uur sluiten we hier af voor een receptie waar
iedereen op uitgenodigd is!
2. Giel wordt 16
3. De koning

Giel

Tijs

Jarne Bamps

Giel Swennen

Nicolas Lesire

Bezielde Beermarter

Kordate Steenbok

Bestendige Kauw

Hey Lars, we zijn nu al zo lang
vrienden, maar eigenlijk moet ik
bekennen dat ik beetje meer wil
dan alleen vrienden

Ja Jules heb precies het
zelfde gevoel, zouden we
niet samen op date gaan,
maar wel een paar dagen
dan.

Haal me hier uit en ga ergens
anders u liefde verklaren. Tijdens
paas dropping van 2-5 april
hebben jullie 4 dagen een date!

Voor de luizakken hebben we 9
en 16 april geen activiteit.

yow, ik had gehoord dat Jin
ging helpen bij de
groepsdropping op 23-24
april

Joepie, ik kijk er heel hard naar uit.
Hopelijk zijn ze allemaal aanwezig,
maar dan kunnen ze best op facebook
kijken zodat ze niet te laat aan
komen( Kaspar!!!)

Onze leiding is weer te druk
bezig? Daarom mag de Jin weer
op 30 april in leiding staan bij
andere takken.

