Beste scouts, ouders en sympathisanten,
De maand mei is alweer aangebroken en het einde van het scoutsjaar komt stillaan in zicht.
Maar niet getreurd, want de maanden mei en juni zullen zeker nog tal van activiteiten
bevatten
die
scoutsgetrouw
gepaard
gaan
met
het
mooie
weer.
Op 10 mei is er ook een groepsactiviteit gepland waarbij goede daden centraal staan. We
zullen proberen op deze manier iedereen bewust te maken van de plichten en daden van
een échte scout.
Nog even terugblikken op de maand april. Paasdropping was zoals gewoonlijk weer een
succes: het weer zat goed mee en alle takken wandelden verrassend beter dan anders. Ook
paaswelpenweekend zorgde voor veel uitleving voor onze welpen. Spijtig genoeg ging er wel
een virus rond dat een groot deel van de welpen en leiding ziek maakte, maar dit werd goed
opgevangen en liet niemand ontmoedigen om er toch nog een tof kamp van te maken. Ik wil
op deze wijze alle leiding en de keukenploegen bedanken voor hun onuitputbare inzet, die er
voor zorgt dat we deze kampen traditioneel kunnen blijven doorzetten.
Ook werd er al vooruitgeblikt naar ons zomerkamp in Lignières. De leiding hield een
werkactiviteit om al een groot deel van het materiaal en tenten in orde te maken. Omdat we
als groep veel steun kunnen gebruiken omtrent het materiaal, doe ik de volgende warme
oproep: indien u ons kan voorzien van materiaal dat we kunnen gebruiken op kamp mag u
me altijd contacteren. In het bijzonder zijn we nog op zoek naar een paar koelkasten om ons
eten in te bewaren. EHBO-gerief, zonnecrème, sport- en knutselmateriaal zijn ook goede
voorbeelden van materialen die op kamp altijd van pas zouden kunnen komen. Alle hulp
wordt ten zeerste gewaardeerd.
Indien jullie je vakantie al gepland hebben hoop ik dat jullie rekening hebben kunnen
houden met de kampdata. Indien jullie vakantie nog niet gepland is, willen we zeker vragen
om hier rekening mee te houden. In juni krijgen jullie het uitgebreide kampboekje, voorzien
van alle nodige informatie betreffende het groot kamp.
Het zou vanzelfsprekend moeten zijn voor elke scout om mee op kamp te gaan. Indien je
toch nog zou twijfelen, om welke reden dan ook, aarzel dan zeker niet om je leiding hierover
aan te spreken.
Zorg dat jullie deze maand massaal aanwezig zijn op de laatste activiteiten van het
scoutsjaar. Elke gemiste vergadering is een gemiste kans op een ongetwijfeld toffe
scoutsactiviteit!
Bij verdere vragen of opmerkingen: aarzel niet om mij te contacteren.
Een stevige linker,
Wout Scheepers
Oprechte Springbok
Groepsleider@sint-martinus.be

Yooooooowww Kapoenen!!!

Op 3 mei spreken we om 2uur af aan ons lokaal, voor de grote waterspelen. Zorg er zeker voor dat je
reserve kleren meeneemt.(We sluiten af om 5uur)
Op 10 en 11 mei gaan we op weekend, maar niet zomaar een weekend dit is een tenten-weekend.
We gaan voor velen van jullie de eerste keer in een tent slapen. We spreken om 5uur af aan onze
lokalen aan de kanaalkom. Hier zullen we ook een leuke barbecue doen samen met de mama’s en
papa’s. Daarna zal er een info moment plaatsvinden in verband met het groot kamp. We sluiten
zondag af om 4uur aan de kanaalkom. Meer info vinden jullie in de brief.
Op 17 mei gaan we op woudloperskeuken we spreken we aan het rond punt van bokrijk (bij de
parking dicht bij hangar58) om 10uur en we sluiten af om 17uur aan kiewit lokaal. Dus zorg dat je
stevige wandelschoenen aandoet en breng 5euro mee.

Op 24 mei spreken we af op de parking van de kinderboerderij voor een echte speurtocht van 2tot5.

Op 31 mei spreken we om 7uur af aan ons lokaal voor gezellig een film te kijken. We sluiten af om

9uur. Jullie mogen natuurlijk iets lekkers voor tijdens de film meepakken.
De komende weken zullen er even geen activiteiten meer zijn want de leiders moeten leren voor hun
examens. Maar niet getreurd op 28 juni sluiten we in steil af met één laatste activiteit voor het kamp,
namelijk een casinoavond van 6uur tot 9uur aan ons casino in kiewit.

Een stevige linker,
Pieterjan

Jochen

Olivier

Maarten

HEEEEEEEEEEY kapoenen!
Na de geweldige zonnige maand april beginnen we de maand mei met een supertof
scoutsweekend op 2-3 mei. We verzamelen vrijdag aan de lokalen van kiewit (aan de
voetbalvelden van Hades) om 19 uur. Zaterdag kunnen jullie om 15 uur weer naar huis om
te bekomen van een geweldig weekend! Verdere informatie staat in de brief.

Zaterdag 10 mei spelen we het

laatste geweldige bosspel van het
jaar van 14-17u aan onze lokalen
in hollandsveld! Kom dus allemaal
om afscheid te nemen van jullie
geliefde bos en jullie kampen
want jullie zien het pas terug na
de zomervakantie . Gelukkig is
er op ons kamp in de zomer een
véél leuker en groter bos!

De week erna, 17 mei gaan we van 14-17
uur zwemmen in kapermolen. We spreken
er af voor de ingang van het
binnenzwembad en jullie moeten ook 3
euro meenemen.

Jaja, 24 mei, de allerlaatste activiteit van het scoutsjaar! 
De laatste activiteit moet iets speciaals zijn, dus houden we
vandaag een super-barbecue bij boterham zijn thuis van 1720 uur! Jullie leiders zorgen voor het eten, jullie moeten
enkel een gamel, bestek en 6 euro meenemen. We
verzamelen aan Kiewit lokaal om 17u, daar eindigen we ook.

Het jaar sluiten we definitief
af met ons groot kamp in juli
(16/07 - 21/07).
5 dagen zullen we in een echte
legertent slapen midden in de
natuur! De leukste
scoutservaring van het jaar.
Een van de laatste activiteiten
krijgen jullie een kampboekje
waarin alle nodige info staat.
Als er dan nog verdere vragen
zijn kunnen jullie altijd bellen
naar een van de leiders.

Een stevige linker,

Joost

Joël

Wouter

Jörne

Dag allerliefste welpen!
Mei belooft weer een topmaand te worden met talrijke leuke activiteiten. In juni hebben we
enkel de 28ste acitiviteit wegens examens. Kunnen jullie ontcijferen waar en wanneer we
activiteit hebben?

˙(ןıɹdɐ uɐʌ ǝɾʞǝoq ʇǝɥ uı pןǝɯɹǝʌ ʇnoɟ ʇɐɐʇs ɹnn ʇǝɥ :do ʇǝ˙ )ןuǝƃıʇsoʞǝq ǝʇ uǝʇuǝoɹƃ uǝ
sǝɾsǝǝןʌ ǝıןןnɾ ɹooʌ ǝǝɯ oɹnǝ 4 ɯǝǝu ˙(ʇןǝssɐɥ '002 ʇɐɐɹʇsuǝǝʇsןɐɐd) uǝǝʇsןɐɐd ǝp uɐɐ n41
ʇoʇ n01 uɐʌ uǝʞnǝʞsɹǝdoןpnoʍ ǝʍ uǝqqǝɥ ıǝɯ 3 dO
TIP:
(3 mei, 10u-14u, Paalsteenstraat + 4 euro meebrengen)

Ap 10 mai gaan wa hat HASALAPALY spal spalan an Hassalt. Wa sprakan af van 14u tat 17u
aan hat kalanal Dasart plain (aan da bib an Hassalt).
TIP:

O en E zijn vervangen door…..
(10 mei, 2u-5u dusartplein)

.sedneb eredna ed neget negidedrev et ej mo nemeneem nelotsipretaw gam eJ .laakol
tiweiK naa 5 tot 2 nav neleps lepssob osoiffam etorg teh ew naag iem 71 pO
TIP: Je moet van achter naar voor lezen.

(17 mei, 2-5 kiewit lokaal)

Oq 24 mɘi oqɘnƚ ɔinɘmɒ ʞiɘwiƚ ʜɒɒɿ bɘuɿɘn vɒn 19 ƚoƚ 21u. Jɘ mɒǫ ɔʜiqƨ ɘn ʇɿiƨbɿɒnʞ
mɘɘnɘmɘn mɒɒɿ wɘ zijn ɘɘn ǫɿoɘq bu, buƨ bɘlɘn iƨ bɘ doobƨɔʜɒq!
TIP:
(24 mei, 7u-9u, kiewit lokaal)
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- / -.. .. - / .-- --- .-. -.. - / -.. . / ..--- ---.. ... - . / .- .-.. .-.. . -- .- .- .-.. / --. -- . -.. --. . -- .- .- -.- - / -- . - / . . -. / ... ..- .--. . .-. ... .-.. ..- .. - .. -. --. ... .- .-. - .. ...- .. - . .. - .-.-.TIP:

(Oplossing: 31 mei, 7 juni, 14 juni en 21 juni is er GEEN ACTIVITEIT, DE 28ste wel!)

On June 28 we will have a great closing activity at kiewit locally! We're going to BBQ at a
private pool nearby so don’t forget your swimming gear (zwemgerief!!!).
BELANGRIJK!!! Hierna houden we een infoavond over groot kamp dat van 18 tot 28 juli zal
doorgaan in Lignières. Dit duurt een half uurtje en er wordt nadien tijd gemaakt om alle
vragen te beantwoorden. U mag ons ook altijd via mail vragen sturen (wk@sintmartinus.be)
Stevige linker,
Toon
Serene Wouw

Murat
Parmantige Pica

Arne
Seriema

Arno
Vos

Yuuw welpen,
het einde van weer een geweldig scoutsjaar is in zicht. Maar niet zonder eerst nog een
paar fantastische activiteiten!

10 mei: We spreken af aan het
rondpunt in Bokrijk van 14-17u.
Hier gaan we genieten van het mooie
natuurterrein, slein.

17 mei: Tijd om te genieten van het goede weer en dat
doen we met een BBQ!
We spreken af van 14-17u aan de lokalen van
Kiewit. (Putvennestraat 123, tegenover voetbal
Hades) Neem 3 euro mee zodat jullie leiding lekkere
groentjes en vleesjes kan kopen.

Na de activiteit zal er ook nog een infoavond
gehouden worden voor ons groot kamp (18-28
juli) en wordt er tijd gemaakt om nog eventuele
vragen te beantwoorden. Dit is zeker de moeite
en duurt slechts een half uurtje.

Potjandorie, waar
is mn vislein
nouw?!

24 mei: Om af te sluiten gaan we allemaal
samen zwemmen bij koala zijn thuis, we
spreken af van 14-17u aan de kwaakvos
in de Borggravevijversstraat.

Helaas zullen de activiteiten voor het schooljaar 2013-2014 hier eindigen. Omwille van
examens kan de leiding zelf niet meer aanwezig slein. We hopen jullie allemaal terug
te zien op ons super geweldig kei vet bom groot kamp!

Dag lieve jongverkennertjes,
De maanden mei en juni zijn de 2 laatste maanden voor het
hoogtepunt van het jaar, het grote kamp in juli. Uiteraard zijn ook
deze maanden gevuld met geweldige activiteiten, althans dat is wat ik
gelezen heb in het dagboek van Alfons, het geheimzinnige onzichtbare
lid wat eigenlijk in de tijd kan reizen. Ik heb de passages hieronder
even overgeschreven zodat jullie zelf kunnen lezen wat er zal
gebeuren.

Liefste dagboek,
Vandaag, 10 mei 2014 was een prachtige dag, het
zonnetje scheen en er was geen wolkje aan de lucht. Ik
voelde me fantastisch en vond dat vandaag iedereen
zich zo goed moest voelen als ik deed vandaag. Daarom
maakte ik ’s morgens het voornemen om deze dag veel
goede daden te doen! Ik stuurde dan een brief met alle
info naar al mijn vriendjes om samen zo veel mogelijk
goede daden te doen, want hoe meer zielen hoe meer
vreugde. Gelukkig kwam ook iedereen opdagen en
hebben we echt veel mensen blij kunnen maken. Na deze
vruchtbare dag heb ik even uitgerust op de zetel en
kroop ik al vroeg mijn bed in,
tot morgen liefste dagboek!
Liefste dagboek,
Vandaag, 17 mei, was echt een warme dag! Ik ben
daarom gaan zwemmen, dat koelde lekker af. Maar niet
gewoon zwemmen hoor lieve dagboek, ik ben gaan
zwemmen in het grote Albert kanaal, aan de
scoutslokalen. Mijn vriendjes hadden me gevraagd om
naar daar te komen omdat ze vlotten gingen bouwen
waar ze mee gingen varen. Toen ik dat hoorde ging ik
onmiddellijk mijn zwemgerief bij elkaar zoeken,

herinnerde ik mezelf even aan hoe je ook weer sjorring
moet maken, en nam ik mijn zakmes mee voor sjortouw
te kunnen snijden. Om 2u kwam ik aan aan de lokalen,
en amuseerde me daar met mijn vriendjes tot 5 uur. Dit
was echt een onvergetelijke dag!
Tot morgen liefste dagboek.
Liefste dagboek,
Vandaag, 24 mei, leek het mij een goed idee om eens wat
beter te leren koken, ik moet namelijk in juli op
scoutskamp mijn eigen eten kunnen klaarmaken. Ik
vroeg al mijn vriendjes of ze naar het scoutslokaal
zouden komen om 4 uur om daar belangrijke kennis uit
te wisselen en ervaringen op te doen door lekker te
kokerellen tot 9 uur. We maakte oneindig veel receptjes
en probeerden ook allerlei dingen uit, wat soms leed tot
zwartgeblakerde gerechten en braakneigingen maar
soms ook tot echt lekkere culinaire hoogstandjes!
Dankzij deze leerrijke dag zal ik nu zeker lekker eten
hebben op kamp!
Tot morgen liefste dagboek.

Liefste dagboek,
Vandaag, 31 mei, moet ik thuis blijven van mama en
papa. Helaas kon ik vandaag niet met mijn vriendjes
afspreken want mama en papa zeggen dat ik nog veel
werk heb voor school en dat ik al elke zaterdag ben
weggeweest. Ze zeiden dat het tijd is om te beginnen
leren want binnenkort zijn het weer examens. Ze hebben
ook voor 1 keer eens gelijk, als ik vandaag niet was
begonnen met leren zou ik nooit aan mijn streefdoel
van 99.9% komen. En een genie als ik is niet tevreden
met minder. Het was dus een dag vol leerplezier!
Tot morgen liefste dagboek.

Zo, dat was het weer, nu kunnen we alweer beginnen aftellen naar de
zomervakantie en het groot kamp.
DENK ERAAN, ALS JE NIET KAN KOMEN BEL/MAIL/SMS DAN
STEEDS NAAR DE LEIDING!

Een stevige linker,
Gert

Jasper

Michiel

Kristof

Yuuuuuuuuuuuuu Jinners!! Laatste programma van de maand, but first! Let me take a
selfie!
3 mei: vandaag 14u-17u wafelverkoop! Aanwezigheid verplicht!

De wafel-selfie!

10 mei: Het grote algemene Goede daden spel! Info volgt8
Klaar om hun goede daden te doen - selfie! 

17 mei: Daguitstap! Meer info binnenkort op facebook!

Jinner op daguitstap – selfie 

24 mei: vlottentocht! Van 10 – 17 uur

Jinners maken een vlot – selfie

31 mei en 7-14-21-28 juni Examenbars 8-10u
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