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Beste Leden, ouders en sympathisanten van Scouts Sint-Martinus den XIIde
We staan alweer voor de 2 laatste maanden van het scoutsjaar. Wat gaat zo een
scoutsjaar toch snel. Gelukkig staat de maand april bol van de activiteiten en kunnen we
deze maand traditiegetrouw beginnen met onze paaskampen. De welpen gaan op
paaswelpenweekend en de jongverkenners, verkenners en jin op Paasdropping. Beide
zullen ze 4 dagen doorbrengen in de Waalse bossen. Als ik terug kijk op mijn eigen
jaren als lid bij Sint-Martinus, springen de paaskampen er bovenuit. Tijdens deze
kampen werd het voor mij duidelijk waar scouting om draaide. Een dosis aan
zelfredzaamheid, doorzettingsvermogen, scoutstechnieken, avontuur en vriendschap
brachten deze kampen steeds tot een goed eind. Indien jullie vragen hebben over deze
kampen staat de leiding natuurlijk altijd klaar om deze te beantwoorden.
Op 21 april organiseert de leiding onze jaarlijkse groepsdropping. Als u ook eens wilt
ervaren wat een dropping bij den twaalfde inhoudt is dit de ideale gelegenheid. Ook
sympathisanten, oud-leiding en andere scouts-groepen zijn van harte welkom.
Inschrijven kan nog tot en met 8 april via onze website. Graag tot dan!
Zoals altijd sluiten we ons jaar af met de apotheose, namelijk het groot kamp. Ik lijst
nog even de data op:
• 18 juli tot en met 28 juli: Welpen, KVK, VK en JIN
• 16 juli tot en met 21 juli: Kapoenen Hollandsveld
• 21 juli tot en met 26 juli: Kapoenen Kiewit
Voordat we aan dit ultiem scoutsavontuur van het jaar beginnen hebben de leiders van
den XIIde nog een hele reeks activiteiten voor jullie zoon op het programma staan. Zo
denk ik aan 3e jaars weekends die voor de boeg staan, jinners die mee in kapoenen en
welpen takken helpen zodat ze worden klaargestoomd om volgend jaar volwaardige
leiders te worden en zoveel andere activiteiten!
Ik wil daarom ook alle leden van kapoen tot jinner oproepen om er elke week weer te
staan, goed gezind en met veel goesting om jullie samen te amuseren. Dan zal jullie
leiding er elke week staan om jullie een onvergetelijke scoutsnamiddag te bezorgen!
Voor vragen of opmerkingen sta ik steeds paraat, aarzel dus niet om mij te contacteren!
Een stevige linker,
Pieterjan Schols
Toegewijde Mier

1.
2.
3.
4
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Vragen
Leider Wout zijn totem is Boze Wolf.
Op 21 april spreken we van 10h-13h af aan
het lokaal voor een kei leuk bosspel.
Leider Thomas is 1m70.
Arthur en Ben zijn een tweeling.
Het groot kamp gaat dit jaar door in de
sportzaal van Bilzen.
7 april is het dierenactiviteit aan de
Holsteenbron in Zonhoven! We spreken af
op de parking (kruispunt Hengelhoefseweg
en Holsteenweg)
Leider Bert is de knapste van de 3 leiders.
Leider Thomas zijn broer is de groepsleider
van onze scouts.
Op 14 april gaan wij naar de Bibliotheek
van Hasselt. Daar gaan we allemaal samen
lezen en wiskunde oefeningen maken.
Op 31 maart is het geen activiteit 
maar wel vakantie!
De Protwolf heeft een vrouwtje gevonden
en blijft voor altijd in Spanje.
Leider Thomas heeft een oor dat erg lijkt
op een erwt.
Meisjes zijn leuker dan jongens.
14 april gaan we zwemmen in Hengelhoef,
we spreken af om 14h aan de parking van
het zwembad.
Daan en Lars zijn een tweeling.
Leider Wout heeft 3 kinderen: 2 meisjes en
één jongen.
Mizo is de kleinste kapoen.
Op 28 april is het geen activiteit want het is
nationale chiro-dag.
Leider Thomas geloofde tot zijn 14de in
eenhoorns.
Van 28-29 april gaan wij het zotste, bomste
en coolste scoutsweekend geven dat er
ooit heeft plaatsgevonden.

Waarheid

Leugen

*Over het weekend van 28-29 april zal nog een uitgebreide

mail worden gestuurd met alle info.

DE 1 APRIL-QUIZ

Antwoorden:
Waarheid2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20
Leugen1, 3, 4, 5, 9, 13, 16, 17, 18

Heeeeeeeyyyyyy kapoenen
De maand april is begonnen maar we moeten jullie al meteen teleurstellen, op 31 maart en
7 april zal het geen activiteit zijn. Maar niet getreurd, jullie hebben dan 2 weken de tijd om
jullie ouders warm te maken voor de rest van deze maand, want we gaan veel leuke dingen
doen!! Zeg zeker tegen jullie ouders dat ze van 21-26 juni zeker geen vakantie plannen want
dan is namelijk ons groot kamp!
Hieronder kan je je outfit voor de komende maand al kiezen!
Zaterdag 7 april spelen we het grote Paasspel.
We spreken af om 14u aan onze lokalen en
sluiten daar ook weer af om 17u.

Op 14 april zullen we een Starwarsspel spelen van
14u tot 17u aan de lokalen. Op deze activiteit mag je
ook een vriendje meenemen die in het 1e of 2e
leerjaar zit.

Op 21 april is het groepsdropping waarvoor de
Leiding heel veel moet voorbereiden. Daarom is
Het die dag van 10u- 13u verrassingsspel aan onze
Lokalen!

Schrijf je in voor de BBQ! Alle info is terug te
vinden op onze website bij “Kapoenen Kiewit”,
daar kan je op een knop “brief weekend” klikken.

Eindelijk
is
het
zo
ver.
Ons
tweede
kapoenenweekend! Zaterdag 29 april om 17u
spreken we af aan onze lokalen aan de kanaalkom
(slachthuiskaai 22) om te starten met een leuke
barbecue. Zondag om 16u sluiten we af met een
infosessie over het groot kamp in de zomervakantie.

Vergeet zeker niet dat we een heel leuk zomerkamp gepland hebben van 21 tot 26 juli. Op
dit kamp proef je van het echte scoutsleven, boordevol avontuur. De leiding hoopt dan ook
dat alle kapoenen mee komen. Hoe meer kapoenen, hoe leuker het kamp!

Stevige linker
De leiders

Gijs

Dries

Daan

Kobe
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YOOOOW Welpen! Deze maand gaan we het programma voor de
maand april van Spongebob de zeespons volgen!

Zo Welpen, dat was het maandprogramma van April alweer. We
zouden ook nog graag reclame maken voor de ouders om 21 April
mee te komen op groepsdropping om zo een echte dropping en
kampvuuravond mee te maken, meer info vooraan in het boekje.
Ziezo, dan zien we jullie allemaal terug in mei!
Een stevige linker,
De welpen Kiewit leiding

Sam
Standvastige Rob

Wouter
Zorgeloze Cholo

Jules
Herder

Dieter
Gemoedelijke Lama

YOOOOW JONGVERKENNERS!!!
Na een geweldige paasdropping, gaan we voor de maand april er nog eens lap
op geven. Het word weer een maand vol geweldige activiteiten. Maar deze
maand zijn er wel enkele weetjes die je nodig gaat hebben om er voor te
zorgen dat april een topmaand word.
Wist je Dat…
 Jongverkenners altijd hun perfect uniform
aanhebben?
 In de gemiddelde menselijke navel 67
verschillende soorten bacteriën voorkomen?
 De kleinste persoon 54.6 centimeter is?
 De grootste persoon 251 centimeter is?
 Het op 7 april geen activiteit maar gelukkig wel
Dag van de Kaas is?
 Een houtduif een gemiddelde spanwijdte heeft
van 63 cm?
 Leider Thomas een exacte spanwijdte heeft van
207 cm?
 We op 14 april aan de kanaalkom samenkomen
van 14u tot 17u?
 De olifant is het enige zoogdier op aarde is dat niet kan springen?
 De melk van een van nijlpaard roze is?
 Als je een levende goudvis in een donkere kamer houdt, dat hij dan
uiteindelijk wit wordt?

 Dolfijnen met hun ogen open slapen?
 Een slak 3 jaar lang kan slapen?
 Giraffen niet kunnen hoesten?
 Op 21 april we van 10u tot 13u gaan Diepzeeknikkeren aan de
kanaalkom?
 De gemiddelde Jongverkenner op Paasdropping 18 keer zijn ouders mist?
 Leider Jasper dagelijks 165 keer moet lachen?
 Het onmogelijk is om aan je
elleboog te likken
 Er op 28 april een geweldig
bosspel zal plaatsvinden van
14 u tot 17u aan de lokalen in
Kiewit
 Een kakkerlak 9 dagen kan leven zonder hoofd?
 Een aprilvis maar 24 uur overleeft?
 Meer dan de helft van je botten in je handen en voeten zitten?
 Een jongverkenner altijd laat weten als hij afwezig zal zijn op de activiteit,
via mail of sms?
Cas Bartholomevis
Joviale Spreeuw

Frederik Cressato
Pittige Moeriki

Jasper Dessers
Snaakse Hardoen

Zeger Kenis
Luchthartige Wallabie
Thomas Swennen
Trotse Mustang

OP EEN DAG HAD DE OLIFANT GENOEG VAN HET BOS . Altijd maar lopen, staan en
weer lopen, dacht hij, nee, dat is eigenlijk niets voor mij. Ik ga vliegen. Hij liep nog eenmaal
door het hoge gras bij de rozestruik, botste nog één keer tegen de beuk en riep toen, zwaaiend
met zijn slurf: ‘Tot ziens. Maar ik weet niet waar!’ De eekhoorn en de mier hoorden hem
roepen en liepen op hem af. ‘Waar ga je heen?’ vroegen zij. ‘Zien jullie die wolk?’ vroeg de
olifant en wees naar een klein wit wolkje. ‘Daarachter ga ik verdwijnen. En dan zie ik wel
verder.’ ‘Maar waar zijn dan je vleugels?’ ‘Vleugels?’ vroeg de olifant. ‘Denk je dat ík
vleugels nodig heb? Heb je wel eens een stofje gezien, of een berkeblad? Hebben die soms
zaterdag 7 januari geen activiteit omdat het paasdropping geweest is en alle verkenners hun
blaren nog moeten verzorgen, en vleugels?’ De mier en de eekhoorn zwegen. ‘Nou dan,’ zei
de olifant. Er waren langzamerhand veel dieren samengestroomd op de open plek in het bos.
Zij keken allemaal even ongelovig en riepen: ‘de 14de is het toch activiteit van 2 tot 5 aan de
kanaalkom olifant! De olifant wierp zijn slurf omhoog, nam een aanloop en vloog de lucht in,
tot boven de bomen. Het was een schitterend gezicht, een grijze wolk met een slurf, die zich
boven het bos verhief. ‘Zien jullie wel?’ hoorden de dieren nog heel zacht, ver boven zich
roepen. En de zwaluw scheerde rakelings langs hem heen en vloog naar beneden om te
vertellen dat hij het echt was, de olifant, die daar vloog. Het was een prachtige dag. De geur
van hars kringelde tussen de bomen door en alles bloeide wat maar bloeien kon. De dieren die
hun hoofd konden schudden, schudden hun hoofd. En 21 april is het activiteit van 10 uur tot
13 uur omdat het die avond ook groepsdropping is, mompelden de anderen. Mestkever
Michel was zo onder de indruk en zei: ‘Niet te geloven.’ Toen hoorden zij een reusachtige
klap, achter de bomen. Stof warrelde omhoog en even later klonk er een zwak en klaaglijk
getrompetter. Iedereen die kon knikken knikte. De mier riep: ‘Ga mee!’ en holde er met de
eekhoorn op af. Achter de bomen troffen ze de olifant aan, op de bodem van een gat in de
grond. Hij zag er grauw en rimpelig uit, en zijn slurf was gebroken. ‘Ach olifant...’ zei de
eekhoorn zacht. 28 april spreken we terug af aan onze lokalen van 2 tot 5 daar achter die
wolk,’ kreunde de olifant, ‘en daar kon je niet verder. Maar dat wist ík toch niet?!’ ‘Nee,’ zei
de eekhoorn en klopte hem voorzichtig op de schouder. ‘Dat kon jij niet weten.’ De olifant
knikte en zuchtte toen zo diep dat alle bladeren in zijn buurt aan hun boom begonnen te
ritselen. Zo, bij deze zijn we een levenswijsheid rijker en weten we wat er komende maand op
het programma staat.
Stevige linker,
Mathias

Daan

Umar

Michiel

METALCOLOR
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Financiën/Secretaris
Bewaarder
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Kapoenen Kiewit
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Jongverkenners
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Pieterjan Schols
Arne Hermans
Sam Lambrechts
Thomas Swennen
Guido Appeltans
Luc Lesire
Tim Dessers
Jef Breemans
Gert Poludniak
Gijs Claes
Daan Buseyne
Kobe Deckers
Dries Dewez
Wout Lamotte
Bert Gommers
Thomas Schols
Sam Lambrechts
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Jules Guffens
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Toegewijde Mier
Doordrijvende Seriema
Standvastige Rob
Trotse Mustang
Levendige Das
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