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Beste leden, ouders en sympathisanten van Scouts Sint-Martinus den XIIde,
Tegen de tijd dat jullie dit voorwoord lezen, hebben we weer van alles achter de rug.
De volgende maand staan er zoals elk jaar tijdens de maand april weer tal van
activiteiten op het programma.
Tijdens de aankomende paasvakantie gaan de welpen gaan op
Paaswelpenweekend en de jongverkenners, verkenners op Paasdropping.
Gedurende die vier dagen gaat er vooral veel gewandeld worden en wordt hun
uithouding, doorzettingsvermogen en hun technieken kennis op de proef gesteld. Het
is ook een periode die belangrijk is voor het groepsgevoel en de
vriendschapsbanden en dit is toch waar we voor staan. Jullie hebben normaal gezien
alle nodige info ontvangen. Voor vragen kunnen jullie altijd nog terecht bij de leiding
en mezelf.
Op 25 april gaat ook de Groepsdropping door voor allen die dit eens willen
meemaken. Inschrijven kan op onze website. Tijdens de tocht worden er de nodige
versnaperingen voorzien en er wordt afgesloten met een kleine maaltijd en een
gezellig samenzijn rond het vuur.
Bij deze kan ik ook melden dat ons groot kamp zal doorgaan in de buurten van BrasHaut. Dit gaat door van 18 tot 28 juli. Het belooft weer fantastisch te worden!
De maand mei is alweer de laatste maand van ons scoutsjaar, daarna begint voor de
meesten de examenperiode. Meer info daarover bezorg ik jullie volgende maand.
Ne stevige linker,
Sam Lambrechts
Standvastige Rob
0486/549.595

Te doen in April :
Een Legostad bouwen

 Een kasteel van kussens bouwen
 Iets tekenen voor mama
 In mijn neus peuteren

 Een toren maken van karton
 Huiswerk :(

 Insecten vangen

 Een kameel nadoen

 Oefenen om goed in formatie te kunnen staan
 Geocaching (met mijn ouders)
 Skypen met mijn vrienden
 Oren laten uitkuisen
 Een taart bakken

 Toiletpapier verzamelen
 Waterkers groeien

 Een winkel openen voor mijn ouders

 25 April van 13u tot 16u naar de scouts komen , en
daarna mama en papa op groepsdropping sturen .

Iemand is deze todo-list vergeten in ons lokaal .
Svante , kan dit jouw lijst zijn?
Groetjes
Leander

Wouter

Jules

Yowwwwww Kapoenen!!!!
Deze maand wordt hopelijk weer een toffe maand. De Lente
is ook weer begonnen en het groot kamp in juli komt ook
weer dichterbij. Hier is al een leuk ganzenbord voor te
starten.
11 april
geen
activiteit

Oei 3
stappen
terug!

18 april
geen
activiteit

Finish!
Goed
gedaan!

Terug
naar
start!!
4 april
geen
activiteit

Stout

25 April

geweest
1 beurt

13u-16u
aan de
lokalen

overslaan

Ne stevige linker,

Start

+32 495 74 03 22

+32 497 54 13 00

+32 499 41 00 14

Het zijn momenteel gekke tijden met dat virus dat de ronde gaat maar dat is
geen reden om de scouts te doen stoppen. Daarom begint vanaf 04/04
Scouts@home, nu wat betekent dat vragen jullie je waarschijnlijke af. Jullie
zullen elke week een mail ontvangen met al de nodige informatie voor de
activiteit van die zaterdag.

Wel dan, we zullen eerst eens
zien wie van jullie weer de
beste welp is door een 1 tegen
allen spel te spelen op 04/04.

Hieronder zien jullie een tip
over de activiteit van 11/04.

Alhoewel jullie thuis moeten blijven moeten jullie wel geen
bende patattenzakken worden, daarom houden we op 25/04 de
1ste (en hopelijk laatste) editie van de Corona Games!

Voor de olympische spelen kunnen jullie je al
een beetje voorbereiden, dit zijn mogelijke de
disciplines:
• 250m tapijt zwemmen
K•O B100m
E D Ever
C Kspringen
ER
• 5m hoogspringen
KAKETOE
• rond huis lopen
• tandenborstel werpen
• grootste kussenfort bouwen
• hoogste keukenmateriaal toren maken
• ouder-gewichtheffen
• huisgolf
• grondkano
• keuken lepel schermen
• …..
• ????mysterie discipline????

Als de
omstandigheden het
toelaten verwachten
we jullie op 25/04
van 14u – 17u aan de
lokalen van Kiewit.
Mocht dit niet het
geval dan zullen we
een mail sturen en
dan duurt de
Scouts@home een
weekje (of meer)
langer.

Kobe

Daan

Stef

Onbeschroomde kaketoe

Pientere apella

Spitsvogel

Omwille van het Coronavirus zullen er
tot met 18 april geen activiteiten zijn.
Vanaf 25 april vliegen wij er terug
volledig in! We verwachten jullie dan
allemaal van 13u tot 16u aan onze
lokalen in Hollandsveld. We beginnen
deze week een uurtje vroeger omdat
het dit weekend groepsdropping is!
Verdere info hierover vindt u op het
Facebookevenement van
Groepsdropping 2020! Zeker de
moeite om mee te komen!

Nicolas Lesire

Giel Swennen

Cas Bartholomevis

DAG VRIENDJES EN VRIENDINNETJES!
Zoals jullie wel weten zitten we momenteel in quarantaine door het Coronavirus en
gaan de scoutsactiviteiten niet door tot minstens 20 april
Ook paasdropping gaat
niet door en dat vinden wij allemaal zeer spijtig aangezien dit zowel voor jullie als
voor ons heel leuk is. De kans zit er ook in dat die quaranteine nog langer gaat duren
dan dat er nu gezegd wordt, maar gelukkig gaan jullie niet stilzitten door:
DE CORONACUP!
Jawel lieve jvk’ers, jullie leiding heeft een google drive gemaakt waar wij elke week 3
opdrachten in posten. De bedoeling is dat jullie een foto van de volbrachte
opdrachten in deze drive plaatsen. Voor elke opdracht is er een mapje om een foto in
te uploaden. Wij houden bij wie er mee doet en geven uiteraard ook punten voor de
beste foto’s. Zodra het Coronavirus weg is getrokken zullen de punten opgeteld
worden en krijgt de top 3 een prijs. Dit is geen loze belofte vrienden, er vallen echt
prijzen te winnen!
Hou zeker jullie mail in de gaten! Wij sturen via mail de link naar de google
drive door!
Veel succes allemaal en moge de beste JVK’er winnen!
Omdat we weten dat jullie ons missen is hier nog een leuke foto om jullie op te
vrolijken!

Stevige linker ,

Groepsleiding

Sam Lambrechts

Standvastige Rob

0486/549.595

Daan Buseyne

Pientere Apella

0472/089.660

Thomas Schols

Onbezwaard Damhert

0470/509.224

Financiën/Secretaris

Cedric Adler

Flamboyante Baviaan

0484/565.876

Bewaarder

Guido Appeltans

Levendige Das

011/227.850

Voorzitter VZW

Frederic Pexters

Eloquente Zwarte Wouw

0477/774.429

Voorzitter Oudercomité

Luc Lesire

Materiaalploeg

Michiel Stinissen

Beweeglijk Smelleken

0471/622.414

Pieterjan Schols

Toegewijde Mier

0487/454.984

Thomas Swennen

Trotse Mustang

0499/283.020

Mathias Vandikkelen

Fervente Kaketoe

0472/999.556

Wouter Blockken

Zorgeloze Cholo

0471/128.727

Jules Guffens

Amicale Herder

0471/534.144

Leander Lismond

Serene Aboe

0475/658.046

Jarne Bamps

Bezielde Beermarter

0495/740.322

Naud Bielen

Hulpvaardige Arend

0497/541.300

Robin Vincken

Voorzichtige Vink

0499/410.014

Kobe Deckers

Onbeschroomde Kaketoe

0472/490.702

Daan Buseyne

Pientere Apella

0472/089.660

Stef Vanhamel

Spitsvogel

0495/715.606

Nicolas Lesire

Bestendige Kauw

0474/582.782

Giel Swennen

Kordate Steenbok

0474/106.058

Cas Bartholomevis

Joviale Spreeuw

0474/097.707

Bram Vanwijck

Bescheiden Slechtvalk

0478/054.653

Dennis Hermans

Dartele Salangaan

0498/462.004

Dieter Schreurs

Gemoedelijke Lama

0491/231.850

Gijs Claes

Nuchtere Sneeuwstormvogel

0479/171.288

Thomas Schols

Onbezwaard Damhert

0470/509.224

Dries Dewez

Praatlustige Panda

0496/922.902

Frederik Cressato

Pittige Moeriki

0492/789.704

Cedric Adler

Flamboyante Baviaan

0484/565.876

Bob Lambrechts

Guitige Bergduivel

0486/827.892

Jasper Dessers

Snaakse Hardoen

0473/487.247

Zeger Kenis

Luchthartige Wallabie

0497/539.400

groepsleiding@sint-martinus.be

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

