Beste leden, ouders en sympathisanten van Scouts Sint-Martinus den XIIde
Het is bijna niet te geloven maar we bevinden ons ondertussen al in de laatste maanden van het
scoutsjaar. Ik wil via deze weg dan ook de volledige leidersploeg bedanken voor de inzet die
zij in het voorbije jaar hebben getoond. Ik denk dat we terecht fier mogen zijn op alle zaken die
we in het voorbije jaar hebben verwezenlijkt.
In de voorbije maand april vonden onze jaarlijkse paaskampen en de groepsdropping plaats. De
welpen vertoefden in Ieper, waar zij de ideale mix tussen avontuur, plezier en wat cultuur
voorgeschoteld kregen. Op sommige momenten was het even doorzetten, maar later zullen ze
ongetwijfeld met veel heimwee terugdenken aan de avonturen die ze daar hebben meegemaakt.
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. Eind april vond de 18de editie van
groepsdropping plaats. Met een prachtige locatie, mooie tochten en tevreden deelnemers was
ook dit weer eens een succes.
De komende maand zullen voor de meeste takken de laatste, maar zeker niet de minste,
activiteiten plaatsvinden, dit om de leden en leiding voldoende studietijd te geven voor de
eindexamens in juni. Scouts is, jammer genoeg, in juni nog net iets minder belangrijk dan
studeren. Ik wil dan ook iedereen met examens succes wensen.
We zitten nu op een rechte lijn naar het groot kamp en de komende maanden zal er nog volop
voorbereid, samengekomen en gewerkt worden om Nivezé ‘17 onvergetelijk te maken. Eind
mei volgt er nog het kampboekje maar toch nogmaals een beetje duidelijkheid omtrent de
kampdata:




18 juli tot en met 28 juli: Welpen, JVK, VK en JIN
16 juli tot en met 21 juli: Kapoenen Kiewit
21 juli tot en met 26 juli: Kapoenen Hollandveld

Groot Kamp betekent het hoogtepunt van de scouts en is in niets te vergelijken met weekenden
doorheen het jaar. We hopen dan ook dat iedereen er dit jaar van de partij zal zijn. Moest u
echter nog vragen hebben over het kamp van uw zoon omtrent bagage, verloop van het kamp
of andere zaken (ook financieel) 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.
Voor ons kamp is de materiaalploeg nog op zoek naar oude deuren en olievaten. Moesten jullie
ons kunnen helpen mogen jullie altijd een mailtje sturen naar mp@sint-martinus.be.
Een stevige linker,
Pieterjan Schols
Toegewijde Mier

Yuuuuuuw, Kapoenen. De laaste maand(en) van dit scouts jaar zijn alweer aangebroken. Wat een
fantastisch jaar was het weer. Maar uiteraard is het pas echt afgesloten na het GROTE KAMP. We
hopen ook dit jaar op zoveel mogelijk kapoenen, om er echt een top kamp van te maken. Maar eerst
moet de maand mei nog komen…

Ne stevige linker

Frederik

Gijs

Thomas

Dries

6 mei, spreken we van 2u tot 5u af aan
de lokalen voor een schattenjacht !

Vergeet niet tijdig af te melden bij de leiding indien je niet kan komen.

Zaterdag 13 mei spreken we af van 2u tot 5u af
aan het pingpongballenbos in Rapertingen.
Vergeet jullie niet te verkleden als cowboy.

Zaterdag 20 mei spelen we onze
laatste activiteit van dit schooljaar.
We spreken van 2u tot 5u af aan
onze lokalen in Hollandsveld voor
een spetterend einde. In juni zijn
het geen activiteiten wegens de
eindexamens maar we wachten
jullie al in spanning af om op groot
kamp met jullie te vertrekken, tot
dan!

Thomas
Trotse Mustang
0499/28 30 20

Wouter
Cholo
0471/12 87 27

Bert
Sijs
0488/10 82 27

Cedric
Baviaan
0484/56 58 76

Yo welpen!
Jammer genoeg is dit de laatste maand tot groot kamp maar we gaan nog super vette
activiteiten maken!!

Jammer genoeg is dit de laatste maand maar dat wil wel zeggen dat kamp al weer wat
dichter komt waar wij heel fel naar uitkijk en natuurlijk ook iedereen verwacht! Daarom
geven wij 13 mei een info avond over het kamp! Waar we dan ook nog eens een dassen en

pullenverkoop doen!
Hopelijk tot dan!

Yooooow JVKinkels!
Het scoutsjaar loopt weer op zijn einde, maar dat betekent wel dat we nog een
maand vol heel bomme jvk-activiteiten voor de boeg hebben. Om er voor te
zorgen dat jullie deze maand zeker iets bijleren hebben we hier enkele weetjes
die wel eens van pas kunnen komen.
Wist je dat…
-

Vissen kunnen verdrinken?

-

Ook deze rare jongens het fijn vonden
op paasdropping?

-

Alle jongverkenners op 6 mei
samenkomen aan de kanaalkom van 2
tot 5 om samen
met de leiding het grote
verrassingsspel te

spelen?

-

De gemiddelde jongverkenners 200 keer lacht per dag, en een leider maar
20?

-

De snelheid van een onbeladen europese zwaluw ongeveer 38 kilometer per
uur is?

-

Er op 13 mei wordt geprobeerd door een groep stoere JVK de wilde
wateren van de kanaalkom te bevaren, en dat je van 2 tot 5 best een
zwembroek kunt aandoen?

-

Krokodillen hun tong niet kunnen uitsteken?

-

Een kleine groep jongverkenners een dwalm heet?

-

Dat je ballonnen kunt opblazen met je oren?

-

De laatste activiteit van het jaar zich plaatsvindt aan de lokalen in kiewit
op 20 mei, en de leiding jullie hier met veel plezier zal ontvangen , met
jullie zwembroek en barbequevleesjes, van 16u tot 19u?
- De gemiddelde dwalm maximaal 3,35
km/h wandelt?
-

Dolfijnen met hun ogen open slapen?

- Een jongverkenner altijd in perfect
uniform naar activiteiten komt?
- Dat de jongverkennerregels hier ook
bijhoren?
- Een kakkerlak 9 dagen kan overleven
zonder hoofd?

-

Een dwalm jongverkenners steeds opnieuw naar
buskotjes graviteert?

-

Je beter oppast als je deze 2 stoere jongens
tegenkomt op straat?

-

100% van de jongverkenners lasergamen vies fijn
vindt?

-

Dat Wout zijn auto nog heeft gereden in WOII?

Ne stevige linker,
Arne

Michiel

Wout

Zeger

Kauan sitten oli jossain kuningas ja kuningatar, joka todella halusi vauva. Kun vauva lopulta
tuli, he olivat niin tyytyväisiä, että he juhlivat suuri juhla. He kutsuivat heidän perheilleen ja
ystävilleen, mutta myös kaksitoista keijuja hyvää toivoa heidän pikkutyttö. Oikeastaan oli
kolmetoista keijuja, mutta kuningas ja kuningatar oli vain kaksitoista kultalevyt. Siksi
kolmastoista keiju joutui jäämään kotiin. Kuudentena toukokuuta. Välillä kaksi tuntia ja
viisi tuntia. kanava

Se oli hieno puolue ja keijuja halusi vauva kaikki oli toivomisen varaa. Vuorottelevat. Mutta
sitten yhtäkkiä tuli kolmastoista keiju sisällä. Hän oli hyvin järkyttynyt, että hän ei kutsuttu.
Hän oli kosto. He huusivat: "Tämä prinsessa, jos hän on viisitoista, haavoittaen rukki ja
kuole!" Sitten jumalattomat keiju käveli pois. Kaikki olivat peloissaan. Kahdestoista keiju,
joka ei ollut tehnyt halu, sanoi: "En voi kumota kirous, mutta hieman muuttua Hän ei kuole,
vaan nukkua sata vuotta .." Ja kuningas käski, että kaikki rukit koko poltettavaksi rikas.
Kolmetoista toukokuussa. Kahden tunnin ja viiden tunnin ajan. kanava

Ruususen kasvoi kaunis tyttö ja tuli päivä, jolloin hän oli viidentoista vanha. Ja juuri sinä
päivänä he vaelsivat linnan ja hän tuli vanha torni. Hän kiipesi portaat ja avasi oven
unohdettu ullakko. Siellä istui spinning pellava vanha nainen rukki. "Mikä tuo on?" kysyi
prinsessa. "Jotain En ole koskaan nähnyt." Sillä hetkellä hän kosketti pyörän ja välittömästi
hän vaipui syvään uneen. Ja veti nukkuva koko linnan. Kaiken ja kaikkien vaikeni.
kahdeskymmenesosa toukokuussa. Kaksi tuntia ja viisi tuntia. kanava

Linnan ympärillä tuli piikki suojauksen, jolla oli niin suuri, että linna oli enää näy. Jokainen
maa tunsi tarinan kauniin nukkuvan Ruususen. Usein oli prinssejä, jotka halusivat hyökätä
linna. Mutta piikki hedge hold 'em, ja he eivät päässeet vapaasti. He kuolivat surkeasti.
Eräänä päivänä tuli prinssi linnaan. Juuri sinä päivänä oli kulunut sata vuotta. Hedge kukki
kauniita kukkia ja avata, kun prinssi saapui. Selän takaisin muodostivat tiheä piikkejä
hedge. Prinssi käveli linnan jossa kaikki on vielä pysähtynyt. Unohdettu ullakko löysi
Ruususen. Hän antoi hänelle suukon. Sleeping Beauty avasi silmänsä ja hän ei voinut uskoa
kunnossa. Mikä ihana prinssi näki heidät. Yhdessä he kävelivät takaisin alas. Kaikki olivat jo
hereillä. Natural Sleeping Beauty naimisiin prinssin ja tietysti he elivät onnellisina elämänsä
loppuun asti.

Jörne

Mathias

Daan

Senne

Naam
Leeftijd
Geslacht
Ik zoek
Tussen
Interesses
Kinderen
Nationaliteit
Extra

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Jules Guffens
17 Jaar
Man
Man
18j-35j
Scouts, Handbal, pingpong , …
2 jongens en 3 meisjes
Geen idee
Ik kan zaterdag 6 mei van 10u-20u aan de lokalen chillen

Naam
Leeftijd
Geslacht
Ik zoek
Tussen
Interesses
Kinderen
Nationaliteit
Extra

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Daan Buseyne
34
Man
Vrouw
55j-…j
Sterrenkunde, jongleren, Scouts, tekenen, teennagels verzamelen
/
Crique du soleil
13 mei sta ik bij de grote mannen

Naam
Leeftijd
Geslacht
Ik zoek
Tussen
Interesses
Kinderen
Nationaliteit
Extra

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Kobe Deckers
Niet vermeld
Niet vermeld
Vrouw/man
Niet vermeld
Walvissen beluisteren , openingszinnen maken
Niet vermeld
Pakistaan
19 mei werken op een feest + eigen weekend

Naam
Leeftijd
Geslacht
Ik zoek
Tussen
Interesses
Kinderen
Nationaliteit
Extra

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Giel Swennen
17
Man
Jongens
12-18
NLRAP,
1 zoon
Nederlander
27 mei examenbar

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
Daan Dessers
Tom Verbeek
Arne Hermans
Guido Appeltans
Luc Lesire
Kristof Vandikkelen
Gert Poludniak
Joost Van der biesen
Tom Verbeek
Frederik Cressato
Gijs Claes
Dries Dewez
Thomas Schols
Thomas Swennen
Cedric Adler
Wouter Blockken
Bert Gommers
Jef Breemans
Jasper Dessers
Sam Lambrechts
Dieter Schreurs
Umar Dzeitov
Cas Bartholomevis
Bob Lambrechts
Bram Vanwijck
Arne Hermans
Zeger Kenis
Wout Lamotte
Michiel Stinissen
Jörne Kippers
Daan Dessers
Senne Mercken
Mathias Vandikkelen
Tim Dessers
Arno Cressato
Jef Lambrechts

Toegewijde Mier
Onbezweken Phoca
Goedgemutste Cavia
Doordrijvende Seriema
Levendige Das
Geëngageerde Secretarisvogel
Coulante Klipdas
Gezellige Coscoroba
Goedgemutste Cavia
Pittige Moeriki
Sneeuwstormvogel
Praatlustige Panda
Damhert
Trotse Mustang
Baviaan
Cholo
Sijs
Vermakelijk Winterkoninkje
Snaakse Hardoen
Rob
Lama
Theatrale Wolf
Joviale Spreeuw
Bergduivel
Slechtvalk
Doordrijvende Seriema
Luchthartige Wallabie
Arkal
Beweeglijk Smelleken
Kwieke Streepmuis
Onbezweken Phoca
Schalkse Stokstaart
Fervente Kaketoe
Rechtschapen Spitssnuitdolfijn
Verstrooide Vos
Keuvelende Koala

Zavelvennestraat 182, 3500 Hasselt
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Nobellaan 8, 3500 Hasselt
Putvennestraat 80, 3500 Hasselt
Vlindersstraat 36, 3500 Hasselt
Maastrichtersteenweg 100, 3500 Hasselt
Putvennestraat 37, 3500 Hasselt
Oude Heidestraat 49, 3511 Kuringen
Nieuwstraat 103, 3511 Kuringen
Nobellaan 8, 3500 Hasselt
Weidestraat 18, 3511 Kuringen

0487/454.984
0477/042.166
0473/114.617
0495/380.642
011/227.850
0477/212.157
0473/424.224
0485/611.391
0479/095.099
0473/114.617
0492/789.704

Lisbloemstraat 7, 3500 Hasselt
Berkenlaan 57, 3500 Hasselt
Zavelvennestraat 182, 3500 Hasselt
Rapertingenstraat 102, 3500 Hasselt
Schrijnbroekstraat 36, 3500 Hasselt
Albertkanaalstraat 62A, 3511 Kuringen
Zwartvennestraat 8,3500 Hasselt

0479/171.288
0496/922.902
0470/509.224
0499/283.020
0484/565.876
0471/128.727
0488/108.227
0474/243.149

Nachtegalenstraat 15, 3520 Zonhoven
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Gebanne-Groezenstraat 83A, 3500 Hasselt
Casterstraat 102, 3500 Hasselt
Kunstlaan 10 bus 9, 3500 Hasselt
Teschlaan 18, 3500 Hasselt
Gebanne-Groezenstraat 83A, 3500 Hasselt
Beukenstraat 20, 3500 Hasselt
Putvennestraat 80, 3500 Hasselt
Paalsteenstraat 165, 3500 Hasselt
Hommelheide 40, 3511 Kuringen
Eendrachtlaan 12, 3500 Hasselt
Heuveneindeweg 23, 3520 Zonhoven
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Vijversstraat 41, 3500 Hasselt
Putvennestraat 37, 3500 Hasselt
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Weidestraat 18, 3511 Kuringen
Gebanne-Groezenstraat 83A, 3500 Hasselt

0473/487.247
0486/549.595
0491/231.850
0495/831.559
0474/097.707
0486/827.892
0478/054.653
0495/380.642
0497/539.400
0476/441.207
0471/622.414
0498/577.541
0477/042.166
0483/584.335
0472/999.556
0472/446.145
0470/018.328
0493/667.447

