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

We zitten al in de laatste 2 maanden van het scoutsjaar. Ondanks het Covid-19 Virus en alle
complicaties dat dit met zich meebracht hebben we toch al een spetterend jaar gehad. Laten we
vanaf nu samen beginnen aftellen naar het hoogtepunt van elk scoutsjaar: het groot kamp. Normaal
valt dit voor kapoenen Hollandsveld van 16-21 juli, kapoenen Kiewit van 21 tot 26 juli en de andere
takken van 18 tot 28 juli. Natuurlijk valt er hier ook nog af te wachten wat de maatregelen deze
zomer zijn. Wij weten hier jammer nog niets concreet over. Wel kan ik u vertellen dat mochten we
datums moeten veranderen (wegens bubbel werking) ze altijd rond midden tot eind juli zullen
liggen.
Na een rollercoaster van beslissing mogen onze paaskampen jammer genoeg niet doorgaan.
Natuurlijk staan wij volop achter deze beslissing, we moeten samen het virus in toom proberen te
houden en dit betekend dat ook jeugdverenigingen nog even moeten wachten op versoepelingen.
Maar niet getreurd, we kunnen misschien niet overnachten of met 25 man een activiteit organiseren,
dit alles weerhoud ons er niet van om de maand april zo tof als mogelijk te maken. Bereid je dus
maar voor op wekelijkse top activiteiten, met tien en buiten weliswaar.
Wilt u ook eens weten wat het is om op dropping te gaan en u één dag een echte scout te voelen?
Jaarlijks organiseren wij Groepsdropping. Deze wandeling die wij organiseren speciaal voor ouders
en sympathisanten zal de 2 weken na de paasvakantie toegankelijk zijn. Dit jaar natuurlijk een
coronaproof initiatief. Op onze facebookpagina en u mailbox vindt u alvast extra uitleg.

Voor vragen of opmerkingen sta ik steeds paraat, aarzel dus niet om mij te contacteren!

Een stevige linker,
Daan Buseyne,
Pientere Apella

Heeeeeeeeeeeeey kapoentjes! Het is ondertussen al weer
april, en een nieuwe maand betekent ook nieuwe
scoutsactiviteiten! Los de volgende doolhoven op om te
weten wat we gaan doen. (1 juist antwoord per doolhof)

3 April:
1) Ponyrijden van 2-5 aan de
lokalen
2) Wie-is-het spelen van 2-5 aan de
lokalen
3) Dansen van 5-8 aan de lokalen

10 April:
1) Verrassingsspel van 2-5 aan de
lokalen
2) Slapen van 7-12 thuis
3) Snoep eten (de hele dag)

17 April:
1) In bomen klimmen van 2-5
2) Bosspel spelen van 2-5 aan de
lokalen
3) Bomen knuffelen van 12-3 aan de
lokalen

24 April:
1) Het-grote-niks-doen-spel van 25 aan de kinderboerderij
2) Het-grote-verstoppertje-spel
van 2-5 in Antwerpen
3) Verassingspel van 2-5 aan de
lokalen
Voor de ouders: ook in april gaat we waarschijnlijk weer in bubbels van 10
samen moeten komen. Er zal elke week een mail gestuurd worden wie er mag
komen. Als we terug allemaal samen mogen komen zullen we zeker ook een
mailtje sturen. Voor vragen kan u ons altijd mailen op kk@sint-martinus.be of
door ons te bellen op onze nummers (die op de site staan).

Stevige linker,
Zeger

Wouter

Lander

Beste kapoenen
Klaar om alles te leren over wortels?
Hier gaan we!

Dit is de Parijse wortel. Heel lekker! Meer over
deze wortel op 3 april van 14u tot 17u aan onze
lokalen. Jammieeeeeee

Dit is de paarse wortel. Heel lekker! Meer over
deze wortel op 10 april van 14u tot 17u aan de
holsteenbron. Jammieeeeeee
(Exacte adres op onze tak site terug te vinden)

Dit is de gele wortel. Heel lekker! Meer over deze
wortel op 17 april van 14u tot 17u aan onze
lokalen. Jammieeeeeee

Dit is de bospeen. Heel lekker! Meer over deze
wortel op 24 april van 14u tot 17u aan onze
lokalen. Jammieeeeeee

Zo, nu jullie bijna alles weten over wortels en dat de planning voor onze leerrijke
wortelmaand is ingepland, hebben we nog 1 vraag voor jullie. Welke wortel vinden jullie de
lekkerste? Wij, de leiding, eten ze alleszins allemaal even graag.

Ne stevige linkerpoot

Jarne Bamps
Bezielde Beermarter

Nicolas Lesire
Bestendige Kauw

Tijs Bielen
Grizzlybeer

Yoooo Welpen, ’t is alweer April wat
gaat het toch snel. Jullie kennen je leiding
ondertussen al goed maar hoe goed kennen jullie hun echt?
Bijvoorbeeld wisten jullie dat Dennis deels Viking is? Nee?
Nu wel dan, deze maand zal hij zijn innerlijke Viking naar
boven brengen om jullie iets bij te leren.

Så som du nu vet ben ik deels
Viking en wij Vikingen maken
inte många ord smutsiga, 03/04
doen wij van 14u - 17u dit aan
de lokalen.

Dit jaar kommer att vara där tyvärr geen PWW zijn,
daarom doen wij op 10 en 17 april van 10u - 15u een
activiteit om för att fylla detta tomrum. Deze zullen
dezelfde activiteit zijn zodat iedereen
de kans heeft om dit te hebben
gedaan, m.a.w. het is niet de
bedoeling om op 10 én 17 april te
komen. Er zal nog een postkraai
verstuurd worden met verdere
informatie.

Att stänga månaden ga ik jullie tekniker
leren hoe jullie een betere scout én een
goede Viking wordt. Jag kommer inte att avslöja för mycket än,
men 1 van de tekniker dat ik jullie ga leren is hoe je een
coole gletsjer zoals deze maakt. Så var noga med att
komma den 24/04 från 14u till 17u aan de lokalen.

Vergeet ook zeker niet te reserveren in de doedel.

Ne stevige linker,

Leander

Dennis

Stef

Serene Aboe

Dartele Salangaan

Ingetogen Spitsvogel

ROODPETJE EN DE BOZE WOLF
Er was eens een klein Jongverkennertje dat een rood petje had gekregen van haar oma.
Dat rode petje droeg ze elke dag. Daarom noemde men haar ook Roodpetje.
Op een dag vroeg de moeder van Roodpetje of ze wat eten en drinken naar oma wilde
brengen die in het bos woonde. Dat wilde Roodpetje wel en ze ging op weg. Moeder
waarschuwde om wel om de weg te blijven en niet dwars door het bos te gaan dwalen.
Roodpetje liep door het bos en zag mooie bloemen staan en die ging ze plukken. De boze
wolf zag haar bloemen plukken en vroeg waarom ze dat deed. Roodpetje vertelde dat dit
voor haar oma was die verderop in het bos woonde. De wolf vertelde aan Roodpetje dat
er verderop nog veel meer mooie bloemen bloeide en dat ze daar zeker even moest gaan
kijken. Dat deed Roodpetje.
De wolf kreeg zo wat meer tijd en ging naar het huis van oma. Hij deed net of hij
Roodpetje was en kwam zo binnen bij oma en at haar in een keer helemaal op. De wolf
deed de kleren van oma aan en ging in het bed liggen.
Toen Roodpetje aan de deur kwam zei de wolf met een verdraaide stem dat Roodpetje
zelf de deur moest open doen en binnen kon komen.
Roodpetje kwam dichterbij en zag de armen van oma. "Maar oma, wat heeft u een grote
armen?" De wolf antwoordde, "dat is om je beter vast te kunnen houden, liefje."
"Maar oma, wat heeft u een grote oren?" "Dat is om je beter te kunnen horen."
"Maar oma, wat heeft u een grote ogen?" "Dat is om je beter te kunnen zien."
En toen kwam de laatste vraag van Roodpetje. "Maar oma, wat heeft u een grote mond?"
De wolf kwam omhoog en zei: "Dat is om jou beter te kunnen opeten." Hij pakte
Roodpetje en at haar meteen helemaal op. Door deze twee lekkere hapjes viel de wolf op
het bed in een diepe slaap en ging liggen snurken.
Een jager die in het bos liep hoorde het gesnurk uit het huisje komen en ging even kijken
of het goed ging met oma. Hij zag de wolf en de dikke buik en begreep wat er gebeurt
moest zijn.
Hij sneed snel de buik open en haalde Roodpetje en oma uit de buik die beide nog leefde.
Om niets aan de wolf te laten merken stopte ze een aantal stenen terug in de buik en
naaide de buik weer dicht.
Toen de wolf wakker werd voelde hij zich niet lekker en ging water drinken uit de
waterput. Daarbij verloor hij door de stenen zijn evenwicht en viel hij in de put en
verdronk.
Mannen check deze maand zeker de website want we gaan nog steeds activiteiten doen
via ZOOOOOOM. OOOOOk als ge niet kunt komen naar de activiteit moet ge u nog altijd
AFMELDEN!!!

YUUUU Verkenners,
De maand april belooft weer ne speciale te worden. Nu dat de winkels terug dicht zijn en Dieter te
veel coronakilo’s heeft gekweekt de afgelopen maanden, is het voor hem hoog tijd om online wa
grotere T-shirts te kopen.
Hier een voorsmaakje van zijn nieuwe outfit:

Voor de eerste week van de paasvakantie heeft Dieter
een T-shirtje uitgekozen dat hij zal aandoen tijdens het
Paasdropping alternatief. Na de hele dag op pad te zijn,
zal hij hier zijn lijfgeur zeker ingezweet hebben.
Meer specifieke info komt snel op jullie vertrouwde
facebookgroep!

10 april wordt het wat frisjes, dacht Dieter, dan doe ik
maar een dikke trui aan. Deze trui vertelde hem dan ook
dat de eerstejaars verwacht worden op de parking van
de kinderboerderij in Kiewit, met de FIETS dan nog wel!

Op 17 april heeft Dieter het gehad met die coronakilo’s,
we gaan die er af sporten met de derdejaars van 14u tot
17u aan de kanaalkom.
Dieter heeft een sportoutfitje gekocht voor deze
activiteit, dus de derdejaars doen die ook best aan.

Ik dacht, ik doe eens gek en doe een T-shirt aan zonder
mouwen. Maar is dit dan wel nog een T-shirt? Dat is een
moeilijke vraag…
Ik zal het eens aan de tweedejaars vragen die op 24 april
van 14u tot 17u naar de parking van de kinderboerderij
komen met de FIETS.

Nu heeft Dieter er genoeg van en gaat nog wat vliegtuigjes bekijken vanuit de tuin
Stevige linker,
De Leiding,
Gijs, Bram en natuurlijk Dieter

Yuwww mannen, voor deze maand zoeken jullie de 4
activiteiten in de woordzoeker.
Die staan horizontaal en verticaal.

Groepsleiding
groepsleiding@sint-martinus.be

Daan Buseyne

Pientere Apella

0472/089.660

Dries Dewez

Praatlustige Panda

0496/922.902

Jarne Bamps

Bezielde Beermarter

0495/740.322

Financiën/Secretaris

Zeger Kenis

Luchthartige Wallabie

0497/539.400

Bewaarder

Guido Appeltans

Levendige Das

011/227.850

Voorzitter VZW

Frederic Pexters

Eloquente Zwarte Wouw

0477/774.429

Voorzitter Oudercomité

Luc Lesire

Materiaalploeg

Cedric Adler

Flamboyante Baviaan

0484/565.876

Dries Dewez

Praatlustige Panda

0496/922.902

Jasper Dessers

Snaakse Hardoen

0473/487.247

Frederik Cressato

Pittige Moeriki

0492/789.704

Zeger Kenis

Luchthartige Wallabie

0497/539.400

Wouter Cressato

Kwikstaart

0471/451.883

Lander Lamotte

Patrijs

0479/783.692

Jarne Bamps

Bezielde Beermarter

0495/740.322

Nicolas Lesire

Bestendige Kauw

0474/582.782

Thijs Bielen

Grizzlybeer

0495/926.605

Leander Lismond

Serene Aboe

0475/658.046

Dennis Hermans

Dartele Salangaan

0498/462.004

Stef Vanhamel

Spitsvogel

0495/715.606

Naud Bielen

Hulpvaardige Arend

0497/541.300

Robin Vincken

Voorzichtige Vink

0499/410.014

Emile Carmans

Kariboe

0472/677.094

Wouter Blockken

Zorgeloze Cholo

0471/128.727

Jules Guffens

Amicale Herder

0471/534.144

Giel Swennen

Kordate Steenbok

0474/106.058

Giel Lamotte

Bultrug

0470/579.797

Gijs Claes

Nuchtere Sneeuwstormvogel

0479/171.288

Bram Vanwijck

Bescheiden Slechtvalk

0478/054.653

Dieter Schreurs

Gemoedelijke Lama

0491/231.850

Sam Lambrechts

Standvastige Rob

0486/549.595

Thomas Schols

Onbezwaard Damhert

0470/509.224

Michiel Stinissen

Beweeglijk Smelleken

0471/622.414

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

0477/212.157

