Beste Scoutsbroeder,
Time flies when you are having fun! We beginnen binnenkort aan de laatste maand vol
activiteiten van dit scoutsjaar. En zo wordt het stilaan tijd om eens terug te kijken op het
voorbije jaar. Met 235 leden is onze groep ook dit jaar weer enorm gegroeid in aantal, doe
daar bovenop een zeer geslaagde editie van Kermisbar, fantastische kampen en weekends
en u kan begrijpen dat ik bijzonder fier ben dat ik dit jaar den Twaalfde mocht leiden.
In April waren de paaskampen weer een ware voltreffer. Paaswelpenweekend was vier
dagen vol plezier en bij terugkomst in Hasselt zag ik dan ook veel blije en voldane gezichten.
Op paasdropping werden de jongverkenners, verkenners en jin serieus op de proef gesteld.
Hun uithouding, teamspirit en verantwoordelijkheidszin is er ongetwijfeld op vooruit gegaan.
En ik ben ervan overtuigd dat ze hun hele leven nog gaan terug denken aan de avonturen die
ze daar hebben meegemaakt. Hiernaast zijn er ook 4 leden en een oud-leider van SintMartinus op mini-kamp geweest als voorbereiding op de World Scout Jamboree in Japan van
komende zomer. Bij het ter perse gaan van het programmaboekje is groepsdropping nog
niet gepasseerd maar met 25 inschrijvingen meer dan vorig jaar en hopelijk mooi weer
wordt ook dit een activiteit om naar uit te kijken.
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 en weet dat er in juli een
prachtig kamp aankomt. Bij deze nog eens de precieze kampdata:
Kapoenen Kiewit
Kapoenen Hollandsvel
Welpen + 1ste en 2de jaars jongverkenners
3de jaars jongverkenners + verkenners
Jin
Bezoekdag

16 – 21 juli
21 – 26 juli
18 – 28 juli
17 – 28 juli
16 – 28 juli
21 juli

In het kampboekje, dat eind juni volgt, staat alle informatie die jullie nodig hebben inzake
het kamp.
Tot slot zou ik nog graag willen wijzen op een actie bij A.S. Adventure. Als u daar rugzakken,
kledij of andere dingen koopt, kan u scouts Sint-Martinus vermelden aan de kassa. Dan gaat
er 10% van het bedrag dat u daar spendeert naar een spaarkaart voor onze scouts, waarmee
wij kampmateriaal kunnen aankopen. Op die manier kan u zonder extra moeite bijdragen
aan onze scouts. Vraag wel voor de zekerheid of het om Sint-Martinus uit Hasselt gaat
aangezien er nog een andere scouts is met dezelfde naam.
Ne stevige linker,
Kristof Vandikkelen
Geëngageerde Secretarisvogel

We vliegen er na de schitterende maand april
al direct in met een weekend samen met de
andere kapoenentak. Dit prachtige weekend
vol avonturen en spelen zal doorgaan van 2 tot
3 mei, jullie krijgen een brief met meer
informatie! Wij kijken er alvast zeer hard naar
uit!

Na het weekend moeten jullie de hele week goed
bijslapen om op 9 mei om 14uur terug paraat te staan
voor een suuuuper cool robot vs cowboyspel aan ons
lokaal. Kapoenen die verkleed aankomen hebben al
direct een voorsprong om uiteindelijk om 5uur bij het
winnende team van de cowboys of robots te zitten!
Omdat we op 16 mei onze voorlaatste activiteit van 2 tot 5 hebben gaan we
een super leuk fijn tof amusant plezant geweldig cool fantastisch stoer
verrassingsspel spelen aan ons lokaal! Alle kapoenen moeten zeker komen
want jullie kunnen verrassingen verdienen tijdens het spel die jullie dan op
het groot kamp krijgen. Mmmmmh, wat zou dat toch zijn?!

Onze aller aller aller aller aller aller aller aller aller aller aller
laatste activiteit dit jaar is jammer genoeg al op 23 mei. Jullie
leiders hebben vanaf dan examens. We hebben dan een
avondspel van 7 tot 9 aan ons lokaal. Maar als jullie ons in de
vakantie niet kunnen missen, zien we jullie sowieso terug op
groot kamp!!
Voor vragen omtrent het groot kamp kunnen jullie altijd de leiding contacteren
via mail (kk@sint-martinus.be) of via gsm (0487/454 984).
Stevige linker,
De kapoenen Kiewit-leiding.

Yo kapoenen!!! We beginnen de maand mei met het kapoenen weekend!!!!!!!
Waar wij onze dappere kapoenen hun kracht gaan meten met de kapoenen van
Kiewit. Alle informatie is te vinden in de brief. Tot dan!

Hopelijk zijn jullie allemaal uitgerust van het weekend want in de maand mei
legt elke kapoen een ei! Kom zaterdag 9 mei naar de lokalen van 2-5 om het
Gouden ei te vinden!

Trek je wandelschoenen maar aan want we zijn
weg! Zaterdag 16 mei gaan we op dagtocht met
woudlopers keuken. We spreken af om 10 uur aan
onze lokalen en eindigen om 16 u.
Zeker meenemen: wandelschoenen, regenjas,
gamel, bestek, beker, scoutsdas en trui, 3 euro en
je goed humeur!

We sluiten dit scoutsjaar af met de laatste activiteit    De leiders hun blok begint terug  MAAR!
We spelen nog een laatste keer een super bom spel! WAT MOET IK NU ALLEMAAL MEENEMEN OP KAMP
SPEL?!???????!?? Van 2-5 aan onze lokalen, see ya !!!!!
Toon

Jörne

Wouter

Dag Welpen van der Hollandse velden!
Met grote spijt in het hart nadert alweer het einde van ons fantastisch
scoutsjaar vol amusement en vertier. Alvorens we dit afsluiten met
het groot kamp, op de Waalse gronden in de zomervakantie, schotelen
we jullie nog eerst een hele waaier aan activiteiten voor om U tegen
te zeggen.
We starten de maand op
zaterdag 2 mei. Omdat een
echte welp zich overal en op ieder
moment moet kunnen behelpen
in de natuur, gaan we onze
overlevingstechnieken
trainen.
Deze kunnen wel eens zeer goed
van pas komen op het groot
kamp. Op het programma staat: grote constructies leren sjorren, vuur
maken, tenten opzetten, zakmes leren gebruiken en nog veel meer!
We spreken af om 14h aan onze lokalen waar we ook om 17h
zullen eindigen. Voor deze keer mag je, indien je dit hebt, je
zakmes eens meenemen naar de scouts. Denk er wel aan, je gebruikt
dit enkel als er een leider bij is!
Aansluitend op deze techniekenvergadering zal er om 17h een
kort infomoment plaatsvinden over het groot kamp waarop we
jou en je ouders wat meer vertellen over de praktische zaken.
Als je nog bijkomende vragen hebt, zullen we deze zo goed
mogelijk proberen te antwoorden.

Louis, ik
kies jou in
mijn
team!

OH
NO..


Een weekje later, op zaterdag 9 mei,
gaan we de sportieveling in onszelf
omhoog halen, want een scout moet
natuurlijk een goede conditie hebben
om ter allen tijden paraat te kunnen
staan. We spreken hier voor af van 1417h aan de sporthal van Runkst.
Vergeet zeker niet om je sportoutfit,
sportschoenen met een witte zool
en drinken mee te nemen!

Op 16 mei gaan we met ons allen eens een
kijkje nemen in het park midden Limburg,
ook wel BOKRIJK genaamd. Oude huisjes,
oudje mensjes, grote glijbanen en grote
klimrekken zijn hier in overvloed aanwezig.
We spreken hiervoor af van 14-17h aan
het rondpunt van bokrijk ( daar aan de
parking ja). Net zoals op de dagtocht van
paaswelpenweekend gaan we de boel daar weer eens onveilig maken.
Op 23mei is het jammergenoeg de laatste activiteit
van dit jaar  ( ja hoor, een traantje mag
weggepinkt worden!). Om in schoonheid te eindigen
nodigt leider Jef ons allemaal uit om samen bij zijn
thuis te gaan zwemmen, tennissen, honkballen,
frisbeeën, deepzeeknikkeren, ponyrijden… We
spreken hier voor af om 14h aan de kwaakvos in
Kiewit (langs de kids) waar we om 17h
eindigen. Je zwemgerief kan dus zeker van pas
komen!
Dit was het dan voor dit jaar wat de zaterdagen betreft. In juni moet
de leiding door die lastige examens heen, waardoor er spijtig-genoeg
geen activiteiten zijn. Niet getreurd hoor! In de zomervakantie gaan
we met ons allen 10 dagen lang de bossen op de Waalse gronden
verkennen. Hierover ontvang je nog een kampboekje waar alles
duidelijk staat in uitgelegd.
Denk er ook aan dat een echte welp altijd in PERFECT uniform naar
de scouts komt en afbelt/mailt/smst/twittert als hij niet kan
komen!

Ne stevige linker,
Daan

Zeger

Jef

Tom

Dag Jongverkenners,
In deze laatste editie van het
programma boekje gaan wij een
paar dingen nog duidelijk
maken, want ik denk dat er een
paar jongverkenners verward
zijn, verward zeg ik u!
Wat zijn de echte namen van
de leiders? Is het nu Niels?
Gherbuh?
Roppy?
Murat/Wesley?
Misschien kom je erachter bij de vlottentocht op 9 mei van 2 tot 5 bij ons
pittoresk lokaal aan de kanaalkom! Meenemen: handdoek, zwembroek!
Oei, oei, oei! Nog meer mysteries! Wat
gaan wij doen de 16de ? Wie weet!? Het is
alvast te doen aan het lokaal van 2 tot 5.
Meer zeg ik niet! Niet meenemen: uw
pyjama, uw iPhone en een springrouw!
(Sonja weet het al, misschien moet ge
hem een keer bellen eh. Allez, de bal ligt
in uw kamp.)

Sonja: “Ik ga het misschien verklappen leider! Maar misschien ook niet, hihi”
(sonja
danst
verder
met
jazzhandjes)

Als laatste gaan wij de 23ste mei
in stijl afsluiten met een
BBQ/kookvergadering! Jaaaaaa
leuk! “Everybody happy?”
Lander: Ja, ik ben een beetje blij
maar
moeten
wij
iets
meenemen?
Leider: Awel, Boer Lander, als
gij 5 euro meeneemt zorgen wij
voor bergen vlees, liters drank
en enkelen versnaperingen.
Vergeet zeker uw gamel en
bestek niet! En uw blinkende
pokemon kaart! (liefst charizard) We zien u allemaal van 4 tot 7!
Ziezo, dan zijn we weer een jaar rond met onze activiteiten mannen, want er
komt een drukke niet-leuke periode aan voor de leiding: EXAMENS  Leiding
heeft helaas sick VEEEEEEL examens, wat betkent: in juni geen activiteiten!
Dus ga daar niet aan het lokaal staan he, raar volkske. We zien jullie uiteraard
wél allemaal op KAMP!
Stevige linker,
Tim/Niels

Joost/Joops

Michiel/Gherbuh

Murat/Wesley

Yoooooo VERKENNNERRRRSSS,
Na een geslaagde paasdropping en ook het einde van de maand
april komen we in de zalige, zonnige en niet te vergeten warme
maand mei. Dit is ook de laatste echte scouts maand voor ons
giga bom grootkamp want in juni moet jullie leiding studeren
voor de examens!
We sluiten de maand april af met een loei harde fuif op
donderdag 30 april, het is de bedoeling dat jullie direct na school
doorkomen naar de scouts om de fuif op te bouwen.
We verwachten dus iedereen ten laatste om 16.30 aan de
lokalen, jullie krijgen daarna nog genoeg tijd om naar huis te gaan om u om te kleden, matje
en slaapzak te halen.
2 mei krijgen jullie de tijd om
uit te rusten na de fuif maar
geen erg 9 mei verwachten we
jullie om 14 uur tot 17uur aan
de kanaalkom en gaan we met
de winst van de fuif een giga
vette activiteit doen, dus zorg
dat jullie allemaal paraat zijn
dan. Er wordt ook verwacht
dat de derdejaars om 19uur
terug komen en blijven slapen omdat we 10 mei op moederdag ontbijtmanden moeten
rondbrengen.
De week erna is het DERDEJAARS WEEKEND!!!!! HUUYYYY… De derdejaars worden dan 15
mei om 18 uur verwacht en 16 mei mogen jullie naar huis rond 15 uur afhankelijk van
omstandigheden.
Wees niet getreurd maarrrr 23 mei is het onze laatste officiële scoutsactiviteit voor
grootkamp die we gaan afsluiten met een verrassing. We verwachten jullie van 14u – 17u
aan de Kanaalkom.
Jullie leiding,
Gert

Jan

Olivier
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Groepsleiding
groepsleider@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

Kristof Vandikkelen
Arthur Claes
Tim Dessers
Jasper Verhoeven
Guido Appeltans
Luc Lesire
Stijn Poludniak
Jeffrey Peeters
Philippe Ruland
Brecht Schreurs
Pieterjan Schols
Maarten Luyts
Senne Mercken
Jörne Kippers
Wouter Schreurs
Toon Timmerman
Arne Hermans
Arno Cressato
Umar Dzeitov
Michiel Stinissen
Mathias Vandikkelen
Tom Verbeek
Daan Dessers
Zeger Kenis
Jef Lambrechts
Tim Dessers
Murat Dzeitov
Toon Jans
Michiel Philippaerts
Joost Van der biesen
Jan Ghysen
Gert Poludniak
Olivier Vandervoort
Arthur Claes
Jasper Verhoeven

Geëngageerde Secretarisvogel
Opgetogen Oerang-Oetang
Rechtschapen Spitssnuitdolfijn
Verantwoordelijke Kemphaan
Levendige Das
Slome Schildpad
Jolige Jariboe
Stugge Zwaan
Enthousiaste Anoa
Toegewijde Mier
Onbaatzuchtige Marmot
Stokstaart
Kwieke Streepmuis
Gezapig Stekelvarken
Nachtegaal
Doordrijvende Seriema
Verstrooide Vos
Wolf
Smelleken
Kaketoe
Goedgemutste Cavia
Phoca
Wallabie
Keuvelende Koala
Rechtschapen Spitssnuitdolfijn
Parmantige Pica
Opzichtige Salangaan
Fiere Serval
Gezellige Coscoroba
Betrouwbare Steppelemming
Coulante Klipdas
Baldadige Caracara
Opgetogen Oerang-Oetang
Verantwoordelijke Kemphaan

Putvennestraat 37, 3500 Hasselt
Gebanne Groezenstraat 65, 3500 Hasselt
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Hoekvijverslaan 33, 3500 Hasselt
Vlindersstraat 36, 3500 Hasselt
Maastrichtersteenweg 100, 3500 Hasselt
Oude Heidestraat 35, 3511 Kuringen
Heksenheide 14, 3500 Hasselt
Bosstraat 63, 3560 Lummen
Casterstraat 102, 3500 Hasselt
Zavelvennestraat 182, 3500 Hasselt
Vilstraat 2, 3511 Kuringen
Vijversstraat 41, 3500 Hasselt
Heuveneindeweg 23, 3520 Zonhoven
Casterstraat 102, 3500 Hasselt
Vijversstraat 211, 3500 Hasselt
Putvennestraat 80, 3500 Hasselt
Weidestraat 18, 3511 Kuringen
Kunstlaan 10 bus 9, 3500 Hasselt
Eendrachtlaan 12, 3500 Hasselt
Putvennestraat 37, 3500 Hasselt
Nobellaan 8, 3500 Hasselt
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Paalsteenstraat 165, 3500 Hasselt
Gebanne Groezenstraat 83 A, 3500 Hasselt
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Kunstlaan 10 bus 9, 3500 Hasselt
Padenstraat 15, 3500 Hasselt
Eendrachtlaan 44, 3500 Hasselt
Nieuwstraat 103, 3511 Kuringen
Visserijstraat 59, 3590 Diepenbeek
Oude Heidestraat 49, 3511 Kuringen
Wellekensveldweg 10B, 3520 Zonhoven
Gebanne Groezenstraat 65, 3500 Hasselt
Hoekvijverslaan 33, 3500 Hasselt

0473/424.224
0484/815.115
0472/446.145
0486/389.891
011/22.78.50
0477/212.157
0488/981.876
0496/602.259
0486/024.653
0494/71.21.39
0487/454.984
0495/34.73.43
0495/101186
0498/577.541
0496/347.360
0471/469,465
0495/380.642
0470/018.328
0495/831.559
0471/622.414
0472/999.556
0473/114.617
0477/042.166
0497/539.400
0493/667.447
0472/446.145
0484/023.195
0472/729.063
0494/542.865
0479/095.099
0486/462.315
0485/611.391
0476/457.862
0484/815.115
0486/389.891

