Beste Scoutsbroeder,
In dit boekje staat alle informatie die nodig is voor die ene magische periode in het jaar waar
we allemaal al weken, maanden naar uitkijken, het Groot Kamp. Na een schitterend
scoutsjaar wordt dit een afsluiter die we ons nog lang zullen herinneren.
Ons kampterrein is gelegen in de buurt van het dorpje Bras-Haut, een gedetailleerde
wegbeschrijving hiernaartoe vindt u verderop in dit boekje. Het thema van dit jaar luidt: “De
verboden bibliotheek van Bras-Haut”. Elke tak zal werken rond een boek dat op een of
andere manier een duister verleden heeft.
De rest van dit boekje is gevuld met de takprogramma’s, maar ook met zeer belangrijke
praktische informatie. Wat kan u allemaal terugvinden?
• Hoe u moet inschrijven. Gelieve te storten vóór 1 juli zodat wij de finale
voorbereidingen tijdig kunnen aanvatten.
• Een brief voor de barbecue op de bezoekdag (denk eraan om op tijd in te schrijven en
eigen bestek mee te nemen!)
• Exacte data, uren en plaats van vertrek en thuiskomst
• Een bagage checklist met wat wel en wat niet mee te nemen
• Het adres van de eigenaar om een briefje te sturen
Met Groot Kamp gaan vaak een aantal aankopen gepaard en ik zou 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.
Hoewel dit boekje bedoeld is voor Groot Kamp, wil ik ook nog graag een woordje spenderen
aan Internationaal Kamp voor de oudere takken. Aangezien dit zeer kort volgt op Groot
Kamp, zorgen we ervoor dat de bagage van de verkenners en jin, die meegaan naar
Zwitserland, de 28ste juli ’s avonds kan afgehaald worden aan de kanaalkom na de
eindformatie. Zo hebben de mama’s iets meer tijd om de was te doen.
Verschillende takken hielden in mei al een infomoment over Groot Kamp. Maar zijn er toch
nog dingen die niet helemaal duidelijk zijn, aarzel dan niet om de takleiding van uw zoon of
mezelf te contacteren.
Op naar een legendarisch kamp!
Ne stevige linker en tot in Bras-Haut,
Kristof Vandikkelen
Geëngageerde Secretarisvogel

Data







KK:
KHV:
Welpen:
JVK’s:
VK’s:
JIN:

donderdag 16 juli juli t.e.m. dinsdag 21 juli.
dinsdag 21 juli t.e.m. zondag 26 juli.
zaterdag 18 juli t.e.m. dinsdag 28 juli.
zaterdag 18 juli t.e.m. dinsdag 28 juli.
vrijdag 17 juli t.e.m. dinsdag 28 juli.
donderdag 16 juli t.e.m. dinsdag 28 juli.

Derdejaars jongverkenners vertrekken een dag vroeger met de fiets, de takleiding zal dit
nog laten weten.

Kampprijs
De kampprijs bedraagt:
 € 67 voor kapoenen
 € 124 voor ‐12 jarigen (geboren vanaf 28/07/2003 ‐ nu)
 € 112 voor +12 jarigen (geboren tot 28/07/2003)
In de prijs zit inbegrepen:
 het vervoer van of naar het kampterrein
 het verblijf op het kampterrein in tenten
 het eten
 … en een onvergetelijke ervaring
Verantwoording kampprijs:
Het zit zo dat ‐12 jarigen automatisch tot een bepaald bedrag kunnen aftrekken van de
belastingen. Deze attesten worden dan ook door ons uitgedeeld NA het kamp. We
hebben ook besloten om de maximale fiscaal aftrekbare som te vragen voor de kampen.
Voor kapoenen wordt dit €67. Voor ‐12 jarigen (tot en met sommige eerstejaars JVK’s
dus) wordt dit €124. Deze prijzen zijn berekend op de maximaal mogelijk af te trekken
prijzen per dag. JVK’s die 12 jaar worden op kamp vallen buiten deze categorie.
De +12 jarigen krijgen ook een aangepast tarief dat onder de gemiddelde kampprijs voor
scouts en gidsen van district Herckenrode ligt. Dit zal €112 bedragen. Uiteraard blijft Sint‐
Martinus sociaal‐bewust: gezinnen die het moeilijk hebben, kunnen op discrete steun
rekenen van de groep, bij monde van de groepsleiding. Voor ouders die meer dan één
zoon (+12 jaar) bij onze scouts hebben zitten, hebben wij besloten om een korting toe te
kennen voor de 2de en 3de zoon. Zo zal men voor de 2de zoon maar 80 procent van het
verschuldigde bedrag (2de zoon betaalt 89,6 euro) moeten betalen en voor de 3de zoon
maar 60 procent van het verschuldigde bedrag (3de zoon betaalt 67,2 euro).

Hoe betalen?
Gelieve voor woensdag 1 juli 2015 het kampgeld van uw zoon/zonen te storten op het
rekeningnummer BE55 7805 9292 5344 met vermelding: Bras 2015 – voornaam – naam
– tak.
Bijvoorbeeld:
Vermelding
Bras 2015 – Pieter Sanchez – KK (kapoen)
Bras 2015 – Tony Sanchez – JVK (‐12 jaar)
Bras 2015 – Ruben Sanchez – JVK (+12 jaar)
Bras 2015 – Martijn Sanchez – VK (+12 jaar 2de zoon)
Bras 2015 – Francisco Sanchez – JIN (+12 jaar 3de zoon)

Bedrag
€ 67
€ 124
€ 112
€ 89,6
€ 67,2

Voor de familie Sanchez komt de kampprijs op € 459,8
Als er vragen of problemen zijn bij deze prijs kan u mij altijd contacteren.
(Kristof Vandikkelen 0473/42.42.24)

Bagage checklist
Waar en wanneer u de bagage moet leveren of ophalen kan u verder in het boekje
vinden!
Voor bij het vertrek





Perfect uniform met scoutsdas !
SIS‐kaart of identiteitskaart (afgeven aan de leiding bij vertrek)
Indien nodig medicatie (afgeven aan de leiding bij vertrek met bijgevoegde uitleg)
klein rugzakje met lunchpakket

Wat steken we zoal in onze rugzak?
 Slaapgerief:
o veldbedje of luchtmatras (veldbedjes zijn NIET toegestaan vanaf de JVK’s)
o slaapzak
o eventueel een extra deken
 Eetgerief:
o Gamel
o Bestek (geen spork!)
o Beker
 Wasgerief:
o handdoeken (zowel kleine als een grote zwemhanddoek)
o washandjes

o zeep
o tandenborstel
o tandpasta
 Kledij:
o
o
o
o
o
o

kousen (voldoende!!)
ondergoed (voldoende!!)
T‐shirts
shorts of korte broeken
lange broeken
pulls

 Zwemgerief:
o zwemslip (er worden geen zwembroeken toegestaan in Waalse
zwembaden!)
o badmuts
o eventueel ook zwembandjes, een duikbril, …
 Schoeisel:
o stapschoenen
o sportschoenen
o laarzen
o waterschoenen of schoenen waarmee ze gemakkelijk in het water of in
een rivier kunnen wandelen
 Allerlei:
o 5 keukenhanddoeken
o zaklamp
o regenjas!!!!
o enkele plastiek zakken
o zakdoeken
o schrijfgerief (pen, papier, omslag, postzegels)
o strips (getekend! Én die door iedereen mogen gelezen worden)
Wat mag je zeker NIET meenemen?
o
o
o
o
o

GSM, smartphone,…
draagbare spelcomputers
waardevolle voorwerpen, zoals horloges, juwelen, …
snoep
geld

Wat moeten de oudere takken ook nog meenemen?
o
o
o
o
o
o
o

perfect uniform !!
luchtmatras i.p.v. een veldbedje (dus geen veldbedje!)
reflectoren
een kompas
een zakmes (geen dolken)
EHBO en plakgerief voor de fietsers
…

Nog even een kleine aanvulling van de meeneemlijst:
 ALLE SPULLEN moeten GEMERKT zijn, zorg dus dat OVERAL je NAAM in
staat. Anders vindt niemand iets terug. Na enkele dagen kamp, lijken alle
T‐shirts op elkaar. De berg verloren spullen achteraf spreekt voor zich!
 NIETS aan de BUITENKANT van de BAGAGE vastmaken. Als je iets er niet
in krijgt steek je dat in een aparte zak.
 Verpak ALLES in PLASTIEKEN ZAKKEN! Kwestie van het waterdicht te
houden
 Voor de klein mannen: probeer je BAGAGE SAMEN met mama en/of papa
TE MAKEN zodat je weet wat je meeneemt en waar alles zit. Eventueel
ook aparte zakjes met kleren voor de verschillende dagen voorzien bij de
kapoentjes.
 Reservekledij: voldoende en aangepast aan het weer

Bagage brengen
 Kapoenen Kiewit, 3de jaars JVK’s, VK’s en JIN brengen hun bagage op 9 juli
tussen 16u en 18u naar de kanaalkom, want deze bagage gaat mee met
de vrachtwagens. JVK’s, VK’s en JIN laten hier ook hun fietsen controleren
door hun takleiding.
 Kapoenen Hollandsveld komen met hun ouders aan op kamp, dus nemen
dan hun bagage mee.
 De Welpen en de 1ste en 2de jaars JVK’s nemen hun bagage mee naar het
station op 18 juli (zorg er dus voor dat ze dit zelf kunnen dragen!!).

Bagage terughalen
 De bagage van Kapoenen Kiewit wordt op de bezoekdag terug mee naar
huis genomen.
 De bagage van de Welpen en de JVK’s kan worden opgehaald op 28 juli bij
aankomst aan het station.
 Op 31 juli worden de VK’s en JIN verwacht om 13u om te helpen bij het
uitladen van de vrachtwagens.
 De bagage van Kapoenen Hollandsveld kan op 1 augustus tussen 17u en
18u afgehaald worden aan de kanaalkom.

Verloren voorwerpen
De onvermijdelijke verloren voorwerpen kan je komen inkijken op zaterdag 1 augustus
tussen 17u en 18u aan de Kanaalkom. Ook op de opening van het volgende scoutsjaar zal
er nog een mogelijkheid voorzien worden om de verloren spullen terug te vinden.
Probeer verloren spullen echter zoveel mogelijk te vermijden door alles goed te merken.
De spullen die na september toch nog blijven liggen, worden onherroepelijk aan een
hulporganisatie geschonken.

Bezoekdag + barbecue
Elders in dit boekje vind je een duidelijke wegbeschrijving naar het kamp. We verwachten
jullie dan ook allemaal op dinsdag 21 juli vanaf 12u00 (niet vroeger a.u.b.) voor onze
traditionele bezoekdag.
De BBQ (vergeet je eigen bestek en borden niet!) die door het Oudercomité
georganiseerd wordt, gaat dan dadelijk van start. Informatie omtrent de inschrijving vind
je ook in dit boekje.
LET OP: We zouden het hoogst appreciëren indien jullie niet jullie eigen drank
meenemen. De drankverkoop op de bezoekdag is een belangrijke bron van inkomsten
om onze werking te kunnen financieren.
Na de lekkere BBQ kan je samen met je zoon het kampterrein eens bekijken. Er zal ook
een sketch zijn door de jin én de mogelijkheid om de omgeving te verkennen met door
ons aangeboden tochten! Pak dus zeker je stapschoenen mee! Na de eindformatie en
een fotomoment is de bezoekdag gedaan om 17u30 stipt.

Nuttige adressen en telefoonnummers
Adres eigenaar kampterrein:
Om een briefje te schrijven naar uw zoon:
Scouts Sint‐Martinus den XIIde
Naam van uw zoon + Tak (KK, KHV, WK, WHV,JVK, VK of JIN)
Rue de Lhommal 21
6800 Bras
Adres en telefoonnummer groepsleider:
Kristof Vandikkelen
Putvennestraat 37
3500 Hasselt
Tel: 011/23.52.25
GSM: 0473/42.42.24
(voor dringende gevallen tijdens kamp!)
Email: groepsleider@sint‐martinus.be
Bij verdere vragen of opmerkingen mag u mij steeds contacteren!
Stevige linker en tot op de bezoekdag,
Kristof Vandikkelen
Geëngageerde Secretarisvogel

Overzicht vertrekuren
TAK

VERTREK

EINDE

VERVOER

KK

16 juli
8u00
Station Hasselt

21 juli
12u00
Bezoekdag

Trein  Heen
Ouders  Terug

KHV

21 juli
12u00
Bezoekdag

26 juli
Ouders  Heen
18u10
Trein  Terug
Station Hasselt

WK

18 juli
8u00
Station Hasselt

28 juli
Trein  Heen
18u20
Trein  Terug
Station Hasselt

WHV

18 juli
8u00
Station Hasselt

28 juli
Trein Heen
18u20
Trein  Terug
Station Hasselt

JVK
(1ste en 2de jaars)

18 juli
8u00
Station Hasselt

28 juli
Trein  Heen
18u20
Trein  Terug
Station Hasselt

JVK (3de jaars)

17 juli
7u00
Kanaalkom

28 juli
Fiets  Heen
18u20
Trein  Terug
Station Hasselt

VK

17 juli
6u30
Kanaalkom

28 juli
19u00
Kanaalkom

Fiets  Heen
Fiets  Terug

JIN

16 juli
7u00
Kanaalkom

28 juli
19u00
Kanaalkom

Fiets  Heen
Fiets  Terug

Beste ouders en scoutsvrienden,
Ook dit jaar zijn jullie van harte welkom op de kampbarbecue tijdens de
bezoekdag op 21 juli 2015.
Er is keuze uit twee menu’s:
MENU 1 : kip–kotelet–chipolata–groenten + taart & koffie = € 13
MENU 2 : kip – chipolata – groenten + taart en koffie = € 11
De inschrijving dient te gebeuren op het rekeningnummer
van het Oudercomité:
BE77 7350 3064 7742, BIC KREDBEBB en dit ten
laatste op 14/07/2015
Gelieve bij inschrijving te vermelden :
NAAM+VOORNAAM+TAK+ …M1+…M2
OPGELET :
De scoutsjongens op het kamp zijn automatisch ingeschreven.
Vergeet ook jullie eetgerief niet !!!! (bord, mes , vork, …)
Tot dan,
Scoutsgroeten van het oudercomité.

Voor u vertrekt een aantal richtlijnen:




De afstand naar het kampterrein van dit jaar is 163 km. Het is een rit van ongeveer
1 uur en 40 minuten.
Het is aan te raden dat u buiten deze routebeschrijving ook best even een kaart of
gps bekijkt.
Vanaf het dorp Bras zal u wegplaatjes van Sint‐Martinus vinden, die u door de kleine
straatjes loodsen.

Klaar om te vertrekken? Gordel aan en start:
1. Hasselt
Neem de E313 richting Luik/Maastricht
Ongeveer 19 min.
2. Houd rechts aan bij het knooppunt Vottem en volg de borden E40/E42 richting
Ring/E25/Luxembourg/Bruxelles/Namur.
Ongeveer 3 min.
3. Houd links aan, rij door op E42 en volg de borden
A604/Liège/Luxembourg/Namur/Seraing/Aéroport Liège.
Ongeveer 2 min.
4. Houd links aan bij het knooppunt Loncin en volg de borden E25/Luxembourg/Liège
Ongeveer 1 min.
5. Voeg in op E25
Ongeveer 32 min.
6. Neem de afslag 50‐La Roche en voeg in op de Baraque de Fraiture/N89.Ga verder
op de N89.
Ongeveer 14 min.

7. Rij in La Roche rechtdoor naast het water tot aan de Rue du Pont en sla daar
rechtsaf zoals aangegeven op de foto.
Ongeveer 1 min.

8. Ga vervolgens rechtdoor over de rotonde (Rue de Beausaint).
Ongeveer 20 min.
9. Neem de afslag richting Bras/Hatrival.
Ongeveer 200 m.
10. Sla linksaf richting Bras.
Ongeveer 50 m.

11. Sla rechtsaf naar de Rue de Mochamps richting Bras.
Ongeveer 100 m.

12.

Sla linksaf naar de Rue de L’hommal.
Ongeveer 300 m.

13. Sla linksaf naar de Chemin de la Core en houdt links aan.
Ongeveer 500 m.

14. Sla linksaf op de Vieux Chemin.
Ongeveer 1 min.

15. Na 1 km slaat u linksaf zoals aangegeven op de foto.

Dit wegje volgt u 200m en zo komt u op het kampterrein terecht, daar kan de zoektocht
naar uw zoon beginnen!

Dag kapoenen van Kiewit,
Ik heb gehoord van Professor zonnebloem dat jullie
16 juli aanwezig zullen zijn in Bras-Haut. Ik zit met
een probleem. Mijn 2 stuntelige detectives Jansen en
Jansen zijn gevangen genomen door het rode leger.
Ik ben ze verloren tijdens mijn missie in Bras. Mijn
bedoeling was om informatie te winnen omtrent de
Russische bandiet Boris Jeltsin. Ik ben in zijn huis in
Bras binnengedrongen en heb een brief gevonden aan de opperofficier van
het rode leger. Ze willen heel de wereld veroveren! Toen ik terug in onze
herberg aankwam waren Jansen en Jansen verdwenen. Het enige wat ik nog
heb gevonden is een hoed van Jansen en een stuk van een rode broek,
vermoedelijk van een soldaat van het Russische leger. Toen ik dit zag heb ik
meteen kapitein Haddock gebrieft. Hij heeft zijn schip al klaargemaakt om
meteen te vertrekken naar Bras. Professor zonnebloem is ook meteen
gekomen met zijn teletijdmachine. Hij vreesde dat we
veel dappere pientere jongens nodig hebben om het
rode leger te overwinnen. Willen jullie ons helpen? Ik
beloof jullie dat het een spannende week wordt, maar
de beloning zal er zijn! We zullen de gebroeders Jansen
en Jansen terug vinden.
De kapoenen van Kiewit hebben ook een kamp t-shirt.
Deze moet besteld worden door 13 euro te storten op het rekeningnummer
BE04 9731 2191 9031 met vermelding naam en maat (5-6 jaar/7-8 jaar).

Wat moeten jullie zeker meenemen naar dit onvergetelijk avontuur?
• Sis-kaart (geef af aan leiding wanneer je aankomt).
• Geen geld of elektronische brol (buiten zaklamp...).
• Schrijfgerief en enveloppe met postzegel en adres reeds opgeschreven (voor
thuis, oma, tante,…).
• Verkleedkleren van kuifje mogen maar zijn niet nodig.
• Strips die gemarkeerd zijn met naam en door iedereen gelezen mogen
worden.
• Zwemmuts, zwembroekje en handdoek in apart zakje.
• Alle kleding markeren.
• Kleding per dag in apart plastic zakje.
• Zakje voor vuile was.
• Bij aankomst slaapzak-hoesje/veldbed-hoesje aan slaapzak/veldbed
vastmaken.
• Medicatie met voldoende uitlegpapier.
• Indien snoep wordt meegenomen wordt dit verdeeld onder alle kapoenen.
• Kleine rugzak voor 2-daagse reeds gepakt.
Altijd bereikbaar
Stevige linker,
Jullie leiding
0487/45 49 84
kk@sint-martinus.be

Waaaajinkels cooooolste kapoenen van Sint-Martinus!
Het jaar loopt bijna ten einde. Het was een geweldig tof jaar waar wij als scouts heel fier op mogen
terugkijken! Maar kapoenen, treur niet, want de leukste scoutservaring moet nog komen: GROOT
KAMP! Wajinkelsssssss!
5 dagen vol activiteiten zoals bosspelen, sluipen, zingen aan het kampvuur, in tenten slapen, en nog
zo veel meer! Vooraan in het boekje vind je alle uitleg maar hier gaan wij nog even de belangrijkste
dingen overlopen!
Dit jaar gaan we toveren!! Shhhhhhhhhtttttt! Nog wel eventjes stil houden. De leiding heeft
namelijk het “Verboden Spreukenboek van Merlijn” gevonden! Zo staan er spreuken in die
elke kapoen super sterk maken en waarmee je het gras in zuurtjes kan veranderen. Op het
einde van het kamp zijn jullie allemaal hooggeleerde tovenaars! De leiding is al vast
grondig het boek aan het ontcijferen zodat wij alles kunnen toveren wat een pientere
kapoen maar kan bedenken.
Ahja! Voor wie het nog niet wist: dit is Merlijn. Een wijze oude tovenaar die misschien
wel eens kan verschijnen in de Ardense bossen…
Wil je alle spreuken te weten komen? Elke dag gaat er een spreuk worden aangeleerd
die de volgende dag in werking zal treden! 
Nu even de praktische zaken overlopen! Hier is een lijstje waar kapoenen zeker op moeten letten. We
vragen nog eens uitdrukkelijk om samen met je kapoen de rugzak te maken en alles goed uit te leggen
zodat hij alles zelf gemakkelijk kan vinden en met een gerust hart op kamp kan gaan. Vergeet ook
zeker niet op alles een naam te zetten!
Wat mogen jullie zeker niet vergeten:
• Zonnecrème
• Sis-kaart (geef je af aan de leiding wanneer je aankomt)
• Geen geld of elektronische toestellen (wél zaklamp)
• Schrijfgerief en enveloppe met postzegel en adres reeds opgeschreven (voor thuis, oma, tante, …)
• Verkleedkleren van Tovenaars
• Strips die gemarkeerd zijn met naam en door iedereen gelezen mogen worden.
• Zwemmuts en zwembroekje en handdoek in apart zakje.
• Kleding: broeken, t-shirts, pulls, ondergoed, kousen, …
• ALLE KLEDING MARKEREN.
• Eventueel kleding per dag in apart plastic zakje.
• Extra zakje voor regenweer, extra zakje voor vuile kleren.
• Zakje voor vuile was.
• Bij aankomst slaapzak-hoesje/veldbed-hoesje aan slaapzak/veldbed vastmaken.
• Medicatie met voldoende uitleg voor de leiding: dagelijkse handelingen + wat in
noodgevallen/uitzonderlijke gevallen.
• Indien snoep wordt meegegeven wordt dit aan de leiding gegeven/afgenomen en
onder iedereen verdeeld onder gepaste momenten (kampvuuravonden, snoepcantus, …)
• Kleine rugzak voor 2-daagse, reeds gepakt
Ook dit jaar zal er een kamp T-shirt zijn. De prijs van het T-shirt bedraagt 13 euro en hoort bij het
kamp uniform. Gelieven dit te storten op het volgende rekeningnummer BE53 0635 6987 6853.

Een betoverende stevige linker,
Jörnelijn
Wouterkadouter

Tonnywajonkelspronkel

Zweinsteins Hogeschool voor
Scouts & Techniek
Bospad 47 ¾
Bras te Libramont
Hoofd: Renaatus Vandingelen
23 - 05 – 2015
Beste Welp der Hollandsche veld
Het doet ons de eer en het genoegen u te kunnen meedelen dat u in aanmerking komt
voor een opleiding aan de Zweinsteins Hogeschool voor Scouts en Techniek. Op dit 10daags avontuur zal u kunnen genieten van een excellente opleiding, die het mogelijk
maakt een volleerde, dappere en slimme scout te worden. U zal onderworpen worden
aan een hele waaier van proeven, die het kaf van het Koren zullen scheiden. Op 18 juli
zal het avontuur van start gaan en op 28 juli zullen jullie volleerd terugkomen. Meer
informatie omtrent het transport naar onze school vindt u elders in dit perkament.

Jullie einddoel op deze 10-daagse is het ontrafelen van het mysterie
van de verboden bibliotheek van Harry Potter (1 van Zweinsteins
oudere studenten). Door het geklungel van deze jongeman is het
vrijwel onmogelijk om in deze bib nog een stap binnen te zetten.
Kan jij Zweinstein hier mee verder helpen?

Op 21 juli is het toegestaan om door ouders, vrienden en familie (zowel dreuzels als
tovenaars als heksen) zich voor een namiddag op onze hogeschool te begeven. Dit wordt
ook wel ‘de bezoekdag’ genoemd. Meer info omtrent de inschrijving, wegbeschrijving,
ect… vindt u elders in dit perkament. Vergeet zeker niet om een klaptafeltje, stoel,
bord en bestek mee te nemen.

Hier vindt je een lijstje terug met
enkele belangrijke voorwerpen die Harry potter
zeker niet vergeet mee te nemen (zie ook de lijst
elders
in
dit
perkament
met
de
standaardbenodigdheden):
-Verkleedkleren: thema Harry Potter
-Een oud boek ( dat je niet meer terug moet hebben)
-Een rugzak voor op 2/3-daagse ( hier past je slaapzak, matje en bezem in)
-dun matje voor op 2/3 daagse
-wandelschoenen
-zonnecrème
-Schrijfgerief en Enveloppe met postzegel en adres reeds opgeschreven (voor thuis, oma,
tante).
-een goede regenjas
-Warme slaapzak
-perfect uniform
Er zijn ook nog enkele tips die Ron Wemel je kan
meegeven om van deze 10-daagse een geslaagde
opleiding te maken:
-Maak je rugzak samen met mama of papa
-steek alles appart in (plastieke) zakjes, evt. setjes
per dag
-neem niet te veel in het begin mee. Op de bezoekdag kan bijgeleverd worden
-Voorzie al je kleren en strips van een naam
-zorg dat je je rugzak zelf kan dragen
-neem geen geld/smartphone/tablet mee, dit wordt
door ‘jeweetwel’ afgenomen.
-Snoep wordt eveneens afgenomen en aan de
medestudenten uitgedeeld
-Neem een zakje mee voor de vuile was

Dan wil ik er ook nog eens op hameren dat we op onze
hogeschool erg gesteld staan op het schooluniform
(Welpenpet, Scoutsdas, Sint-Martinus trui, Scoutshemd, leren
riem…). Dit is zeer belangrijk en dient dus voor iedereen in orde
te zijn, geen excuses!

Naar jaarlijkse gewoonte laten we voor deze opleiding speciale gewaden, ook T-shirts
genoemd, maken. Deze worden enkel gedragen door onze afdeling. Deze horen bij het
perfect uniform op kamp, dus gelieve allemaal eentje te bestellen.
Hoe? Door VOOR 20 JUNI 13 euro te storten op het rekeningnummer (BE54 0015
2590 7097) met als vermelding Naam + Maat.
Bv: “ GEOFFREY VANOPPEN XL”
Dan hoop jullie te mogen ontvangen deze zomervakantie in grote getalen zodat we er
weer een spetterende ervaring van kunnen maken en om ons tien dagen lang te kunnen
uitleven in de Ardeense bossen. Meer info omtrent de inschrijvingen vindt u elders in
dit perkament. Voor verdere vragen kan u steeds contact opnemen met Tom Verbeek
door te bellen/smsen/mailtje te sturen of een postuil af te vaardigen.
Met vriendelijke groet,
Prof. Daan Dessers ( topografisch en oriëntatie genie, uitvinder van de
‘WEGISWEG’. 1 van de 24 rosse kinderen uit de Wemel-familie)
Tom Verbeek (Commandeur in de orde van Renaatus, Int. Sjor-groottmeester en
vuurleider 1e Klas)
Prof Zeger Kenis ( hoogleraar toverdranken en verweer tegen zwarte kunsten)
Prof Jef Lambrechts ( Doctor in de toverspreuken en Draken-Temmer in zijn vrije tijd)

Dag beste welpen,
Het is weer bijna tijd voor het hoogtepunt van het jaar “groot kamp”! Jullie zijn
alvast aan het aftellen om te kunnen ravotten, zwemmen, kampvuren maken,
zangavonden, bosspelen, dammen bouwen, watersliden, in het kort gewoonweg
teveel om op te noemen. We hopen dan ook dat alle welpen meekomen op deze
niet-te-missen ervaring. Maar wat zou een groot kamp nu zijn zonder een
superstoer welpenthema?
Er woedde reeds 10 jaar een oorlog
tussen de Trojanen en de Grieken.
De

Trojaanse

stad

was

oppermachtig en door de hoge muren
was het onmogelijk binnen te geraken.
Daarom

bedacht

Odyssoemar

een

de
slim

Griek
plan:

we

bouwen een paard. “Een paard?”
vroegen alle Grieken zich af.
Omdat dit hun laatste hoop op een overwinning was bouwden ze het paard. En
wat voor een paard was dat! Een gigantisch houten paard alsof het door de goden
geschapen was. Ze lieten het paard achter en het Griekse leger verstopte zich met
de volledige vloot op een ander eiland.
De volgende morgen ontdekten de Trojanen dat
het Griekse leger verdwenen was. Enkel een
gigantisch houten paard was te zien in de verte.
Omdat de Trojanen dachten dat dit een
geschenk van de Goden was, sleepten ze het
paard tot binnen de hoge muren van de stad.

Toen

de

Trojanen

allemaal

sliepen slopen de Grieken, die
verstopt zaten in het grote paard,
via

een

klein

luik

aan

de

onderkant van het paard naar
buiten.

Ze

openden

van

binnenuit de poorten van Troje
om het leger binnen te laten en zo
konden ze terwijl de Trojanen sliepen, de stad overwinnen. De Grieken staken de
stad Troje in brand en namen alle kostbare bezittingen mee. Nadien volgde een
lange weg over zee terug naar huis.
Van zodra de Grieken huiswaarts
vertrokken met hun schepen begon
het woelig te stormen op zee. Het
schip van Odyssoemar verloor de
legervloot door de hevige regen en
bliksem uit het oog. De volgende
ochtend werd Odyssoemar alleen
wakker op een vreemd eiland. Langs
hem lagen wrakstukken van het schip op het strand. Plots verscheen de god
Renatus en hij riep: “Jij hebt de intelligentie van de Goden overtroffen met je
paard! Als straf laat ik je niet verder varen tenzij je de 10 listen van Renatus kan
volbrengen! Voor elke list krijg je één dag de tijd.” Hiervoor kreeg Odyssoemar de
hulp van een bende energieke welpen die geen enkel gevaar uit de weg durfden te
gaan.
Hoe het verhaal verder loopt zullen wij met de welpen van Kiewit ontdekken op
kamp! Odyssoemar heeft ons dan ook gevraagd hem te helpen met het volbrengen
van de 10 listen zodat hij verder kan varen naar zijn Griekse thuishaven.

Om de 10 listen van Renatus te kunnen overwinnen is er nog wat praktische informatie die
we moeten overlopen.
Zoals reeds vermeld vooraan in het boekje gaat het groot kamp door van 18 tot 28 juli.

Praktische info omtrent bagage, vertrek-en aankomsturen en betalingen vinden jullie

vooraan in het boekje. Een handige tip is dat je jouw rugzak samen met je ouders maakt
zodat je weet waar alles steekt. Ook is het handig alles in aparte plastieken zakken te
verpakken in geval van regen en dit alles in 1 enkele rugzak van rond de 40 à 60 liter

(afhankelijk van de grootte van de welp). De rugzak moet draagbaar blijven en niet té
groot zijn. Op bezoekdag kunnen immers een heleboel vuile kleren terug worden
meegegeven en propere op kamp blijven. Het is ook handig om op bezoekdag een klein
rugzakje en een dun matje voor op 2/3-daagse mee te geven die na de bezoekdag

plaatsvindt. Als laatste moet er een oud wit t-shirt worden meegegeven dat zeer vuil mag
worden.

Vergeet ook niet het kamp t-shirt te bestellen door een mailtje met de maat te sturen naar

wk@sint-martinus.be. Hierna kan u het t-shirt betalen door 13 euro te storen op het
rekeningnummer BE44 0635 6629 6745 met vermelding van naam en maat t-shirt.

Als laatste hopen we dat de uniformen perfect in orde zijn op groot kamp, zodat iedereen
er als een echte Sint-Martinus scout uitziet in de formaties.
Het zal weer een schitterend kamp worden en hopelijk in grote getale! Bij vragen of
onduidelijkheden kan u mij steeds contacteren op het nr: 0495/38.06.42 of op het
bovenstaande email adres.
Een stevige linker,

Arne
Doordrijvende Seriema

Arno
Verstrooide Vos

Michiel

Umar

Mathias

Smelleken

Wolf

Kaketoe

Mannen, …
Hetgene waar we allen zo lang naar hebben uitgekeken…
Iets dat geen enkele andere scouts in België ons nadoet…
Waar de vlaggenmasten elk jaar weer een stukje groter zijn als het jaar ervoor…
Waar er gezongen wordt alsof het leven ervan af hangt…
Waar je één wordt met de natuur en vrienden voor het leven maakt…
Het groot kamp van Sint-Martinus Den XII! Ons groot kamp!! Het is bijna zover!!!
Dit jaar zullen we 10 dagen vertoeven in Bras. Een klein pittoresk dorpje, ongeveer 140
kilometer in zuidelijke richting. Ik hoor jullie al denken: ‘waarom Bras? Waarom niet naar de
kinderboerderij of Noord-Limburg?’
Wel ten eerste, omdat Smaf al op kamp gaat naar de kinderboerderij. En ten tweede, omdat in
Bras de ‘verboden bibliotheek’ van België ligt! Ver verscholen van alle beschaving! Elk land
heeft er zo één,… maar er zijn maar weinig mensen die de exacte locaties van deze verboden
bibliotheken kennen. En daar is een goede reden voor… Zo is ‘de verboden bibliotheek van
Bras’ een opslagplaats voor al de boeken die door de eeuwen heen zijn verboden door de
Belgische overheid. Ook in onze streken waren er bepaalde boeken die zogenaamd té ver
gingen en daarom niet gelezen mochten worden. Maar daar denken wij, mannen van scouts
Sint-Martinus, anders over!
Elke tak gaat zich verdiepen in een verboden boek. Voor de Jonverkenners hebben we het
boek ‘Lord of the flies’ of in het Nederlands ‘Heer der vliegen’ gekozen. Het boek is
geschreven door William Golding, een Engelse schrijver. Even wat duidelijkheid scheppen
over hoe illegaal dit boek nu eigenlijk is. Toen William Golding het boek net had uitgebracht,
is het in verschillende landen verboden geweest. Maar dat is het niet meer op de dag van
vandaag. Het is zelfs verkozen als één van de beste boeken uit de vorige eeuw! Waarom het
vroeger verboden was, er is misschien wel een goede reden voor?
Het gaat over een groep jongens, ongeveer van jullie leeftijd, die stranden op een onbewoond
eiland. Het probleem is dat er geen volwassenen bij hun is. De piloot is namelijk bewusteloos

en verdwijnt na enkele dagen op het strand. De jongens moeten
zelf zien te overleven. Een menselijke overlevingsdrang stuurt
hen. Maar deze overlevingsdrang zorgt ook voor nare situaties.
Waarin de ware aard van de mens naar boven komt…
Als jullie willen weten wat er allemaal gebeurt, moeten
jullie het boek zelf lezen! Er bestaan ook twee films van!
Wat wij nu precies met dit controversiële thema gaan doen?
Allereerst het tegendeel bewijzen: dat we bij de scouts kunnen
overleven, enkel door het goede uit onszelf te halen. En als
tweede argument zijn er mogelijkheden teveel om met dit avontuurlijke thema aan de slag te
gaan! Denk maar eens aan de bosspelen, sluipspelen, survivaltochten, leeskwartiertjes,… die
we hierop kunnen baseren. Hou jullie maar klaar! Wij kijken er alvast heel erg naar uit!!
Nog een paar praktische puntjes:
Naar jaarlijkse gewoonten laten we voor het kamp T-shirts maken voor onze tak. Stort voor
20 juni 13 euro op rekeningnummer BE59 0688 9367 0626 met als vermelding naam + maat.
Voorbeeld: ‘Djofrey Vanoppen S’. Doe dit direct, anders wordt het vergeten!
De 1ste en 2de jaars Jongverkenners:
Jullie vertrekken 18 juli met de trein naar kamp. Inschrijven kamp, wat mee te nemen, vertrek
uur, bezoekdag (BBQ inschrijven),… vinden jullie vooraan in het boekje. Lees dit
nauwkeurig! Neem allen ook een oud wit T-shirt mee dat vuil/kapot mag.
De 3de jaars Jongverkenners:
Zie ook hierboven + jullie vertrekken (onder begeleiding van 2 leiders) op 17 juli met de fiets
naar het kamp. We zien jullie ’s ochtends om 7u00 aan de kanaalkom.
Wat hebben de 3dejaars nodig voor de fietstocht?
- scoutsdas (geen uniform, dat zit in jullie bagage die met de camion naar het kamp gaat)
- comfortabele fietskledij + regenjas
- fietshelm + fluo vestje!!
- identiteitskaart
- fiets die in orde is (remmen, lichten, reflectoren,…)!!
- fiets-repareermateriaal (fietspomp, plakgerief, reservebinnenband die past, ..)
- lunchpakket voor ’s middags en ’s avonds: we verwachten tegen 20u aan te komen op het
kampterrein, maar een leger marcheert of fietst beter niet op een lege maag!
- voldoende drinken, liefst water of sportdrank
BELANGRIJK: aangezien de 3de-jaars 28 juli terugkeren met de trein, dienen hun fietsen op
de bezoekdag TERUG MEE NAAR HUIS genomen te worden.
Stevige linker
Joost, Murat, Michiel en Tim

Beste Verkenners,

Dit jaar is het kampthema ‘De verboden bibliotheek van Bras-Haut’. Een eewenoud verboden
boek is dat van Don Quichot, tevens het kampthema van de verkenners.
Er zullen ongetwijfeld enkelingen zijn onder jullie die van deze Don Quichot nog nooit gehoord
hebben, en anderen die over deze man het een en het ander kunnen vertellen.
Wie of wat is Don Quichot?
Don Quichot, de vernuftige edelman van La Mancha, de komische roman van ene Cervantes.
Don Quichot is een rondreizende komiek met
ridderallures. Het is een dwaze held die met zijn goede
bedoelingen maar onpraktische daden zichzelf min of
meer belachelijk maakt.
Wat is het verhaal?
Door het lezen van te veel ridderromans is
de hidalgo (laagste adellijke rang in Spanje) Alonso
Quijano zijn verstand kwijtgeraakt. Denkend dat hij zelf
een dolende ridder is, verlaat hij onder de naam Don
Quichot van La Mancha (naar zijn geboortestreek) zijn
huis en begint een dwaaltocht over de wegen en het
platteland
van
Spanje.
Gezeten
op
zijn
'strijdros' Rocinante, in feite een oude, uitgemergelde
boerenknol die hij ophemelt tot raspaard, en gehuld in een
oud verroest harnas en een papieren helm, trekt hij ten
strijde tegen alle soorten van onrecht en
onrechtvaardigheid. Door het stellen van goede daden hoopt hij beroemd te worden en zo in de
gunst te komen van zijn grote liefde, de wonderschone Dulcinea. De queeste naar
deze hoofse en begeerlijke prinses, die in feite zijn idealisering is van Aldonza Lorenzo, een
eenvoudige boerendochter uit het naburige dorp El Toboso, die hij nog nooit heeft gezien, en
die vermoedelijk zelfs niet eens bestaat, is een parodie op het genre van de amour lointain.
Op zijn trektocht wordt Don Quichot vergezeld door zijn buurman en dienaar Sancho Panza.
Sancho is een kleine boer, analfabeetmaar niet dom, met veel en lekker eten en drinken als zijn
belangrijkste interesses. Sancho weet dat z'n meester niet helemaal goed bij z'n hoofd is, Sancho
betitelt hem als "Ridder van de droevige figuur", maar toch volgt hij hem, want zijn zwakheid

voor de aardse geneugten maakt dat hij gelooft in de grote beloning die Don Quichot hem in
het vooruitzicht stelt.
Dat Don Quichot behoorlijk in de war is blijkt als hij herbergen aanziet voor kastelen,
geestelijken voor schurken (kritiek op de kerk), windmolens voor reuzen (Don Quichot
herinnert zich de mythische reus Briareüs en acht de wijze tovenaar Frestoen hiervoor
verantwoordelijk omdat deze hem de roem van de zege niet zou gunnen), een hoertje voor een
prinses, een kudde schapen voor een leger (kritiek op het kuddegedrag van mensen)... Zo
bevrijdt hij ook enkele "staatsgevaarlijke misdadigers" (mensen die omwille van een
afwijkende mening gevangen werden gezet) en gaat hij flink tekeer tegen een
begrafenisstoet. Maar zijn waanideeën stuiten steevast op de nuchterheid, de voorzichtigheid
en de spreekwoorden van Sancho. Deze botsing tussen de ideale en fictieve wereld van Don
Quichot en de werkelijke wereld van Sancho is een hoofdthema van het boek en meteen ook de
bron van een groot deel van zijn humor.
Waarom is het boek verboden geweest?
"Werken van liefdadigheid die achteloos worden gedaan, hebben geen waarde". Deze zin, en
deze zin alleen is de reden waarom het boek verboden werd door de Spaanse inquisitie. Het
persifleert de grondvesten van de Katholieke Kerk volgens de Spanjaarden van weleer.
Weetjes?
-

Spreekwoordelijk heeft het boek van Cervantes een grote invloed gehad op de
Nederlandse taal.
o “Een slag van de molen krijgen”



o

In de war zijn
“Tegen windmolens vechten”



o

Een denkbeeldig gevaar bestrijden
“Een Don Quichot”



o

Iemand die een hopeloze strijd levert
“Don-Quichotterie”



o

Dwaas-idealistisch optreden
“Een Dulcinea”



o

Een geïdealiseerde, onbereikbare vrouw
“Een Rossinant”



-

Een slecht paard
Don Quichot staat afgebeeld op het Spaanse €2 munstuk dat in 2005 geslagen werd.

Genoeg over onze vriend Don Quichot, enkele praktische zaken moeten nog mede gedeeld
worden:
-

-

-

Vertrek
o Vrijdag 17 juli om 6u30 aan de Kanaalkom
Wat meenemen?
o Fiets die in orde is
 Lichten, remmen, ketting, fietsbel, ...
 Niet in orde? Er wordt niet vertrokken
o Reserveband + plakmateriaal
o Fietshelm
 Dit is verplicht!
o Lunchpakket voor de middag, avondeten wordt op het kampterrein voorzien
o Genoeg drank, tijdens een intensieve activiteit gelijk deze is het belangrijk
genoeg te drinken!
o Fluo-vestje voor tijdens het fietsen in de donker
 Dit is verplicht!
Bagageregeling
o Deze vindt men elders in het boekje, onder de praktische info
Handig voor op kamp zelf
o Wekker
o Recepten voor op kookavond
Terugkomst
o 28 juli, aankomst is afhankelijk van hoe snel jullie fietsen

Als er nog vragen zouden zijn, aarzel dan zeker niet een mailtje te sturen naar vk@sintmartinus.be.

Dan zien we ons op kamp!

Ne stevige linker,

Jan

Gert

Olivier

AMERICAN PSYCHO
Jawel beste Jinners ons kampthema van dit jaar is American Psycho. Samen zullen wij ons laten
transformeren in de Yuppie cultuur en absurde moorden plegen op het rustig kamp terrein van
Bras-Haut. Nu waarover gaat het verboden verhaal eigenlijk precies? Hieronder zullen we je kort
en snel toelichten:
Patrick Bateman is een stereotype yuppie, hij woont in een prachtig appartement in New York en
draagt alleen de duurste mode. Maar 's avonds komt Patricks ware aard boven, een losgeslagen
moordende en verkrachtende psychopaat. Ondanks zijn vele slachtoffers (vooral vrouwen,
prostituees) wordt Patrick nooit gepakt en gestraft. Het tij keert pas nadat Patrick een collega
vermoordt, hij voelt dat zijn straf eraan zit te komen. Nadat het zelfs hem te veel wordt, besluit hij
via de telefoon alles aan zijn advocaat op te biechten. Als hij zijn advocaat een tijd later in een
restaurant tegenkomt, spreekt Patrick hem aan om een oplossing te vinden. Maar de advocaat lijkt
Patrick niet te willen geloven en weigert Patricks verhaal te accepteren. Uiteindelijk blijft Patrick
ongestraft, zijn straf blijft hem ontlopen.

Als jullie meer willen weten over ons kampthema wat wij jullie ten sterkste aanraden! Lees dan het
boek of voor de luie mensen onder jullie kijk naar de film.

Praktische info:
Wij vertrekken zoals jullie al reeds weten een dag vroeger op kamp. Het uur dat jullie vertrekken
kunnen jullie terug vinden vooraan in het boekje ook wat jullie moeten meenemen voor kamp en
wanneer jullie de bagage moeten afgeven en halen staat ook vooraan vermeld.
Nu wat is nog !!ZEER BELANGRIJK!!
•
•
•
•
•

Zorg dat jullie alles meenemen voor BONTE avond
Slaapzak meenemen op de fiets
Perfect uniform steekt ge in uw bagage (alleen das hebben jullie nodig voor de fietstocht)
Fiets in perfecte staat (genoeg reserve banden, pomp, licht, zadels, …)
Jullie bepalen zelf jullie route voor de eerste dag en hoe ver jullie willen fietsen (tip: zo ver
mogelijk)

Voor de rest kunnen we jullie alleen maar nog heel veel succes toewensen met jullie examens.
Zodat jullie niet nog een jaar met de verkenners in de klas zitten. En dan zien we jullie de 16 juli
aan de kanaalkom klaar om te vertrekken richting kamp.

Ne stevige linker,

Arthur Claes
Opgetogen Oerang-Oetang

Jasper Verhoeven
Verantwoordelijke Kemphaan
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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

