Beste scouts, ouders en sympathisanten,
Eindelijk is het zover, ons groot kamp in Losange komt eraan. Ik ben ervan verzekerd dat
velen van jullie hier al een jaar lang naar uitgekeken hebben. Het groot kamp is dan ook de
climax van een geweldig scoutsjaar vol avontuur en voldoening! Jammer genoeg zullen we
eerst nog een kleine maand moeten wachten. In juni zullen er bijna geen activiteiten zijn
omwille van de examens van de leiding. Ik wil dan ook iedereen die nog examens heeft veel
succes wensen! Uiteraard nemen deze examens niet weg dat er ondertussen al veel
voorbereidingen getroffen zijn om een avontuurlijk en scoutesk programma in elkaar te
steken. Zo zullen we onze leden gedurende 10 dagen een onvergetelijk kamp bezorgen. Het
kampthema dit jaar is “Graafschappen en Heerschappijen van Losange”. Welke Graaf elke
tak representeert vinden jullie in dit boekje.
Uiteraard is er geen kamp mogelijk zonder praktische info. Wat u allemaal elders in dit
boekje kan terugvinden:
• Hoe inschrijven? Je vindt alle info hieromtrent op de volgende pagina. Let op:
stortingen moeten gebeuren voor 1 juli!
• Informatie betreffende de inschrijving van de barbecue van het oudercomité op de
bezoekdag, deze zal voor één keer een dag vroeger doorgaan op 20 juli. Let op: men
mag pas vanaf 12u op het kampterrein, gelieve dit uur te respecteren.
• Een benodigdhedenlijst waarin staat wat je best meeneemt en wat niet. Uiteraard is
deze lijst voor de oudere ervaren takken overbodig, maar gebruik hem toch maar als
controle zodat jullie niets over het hoofd zien!
• Informatie omtrent de vertrek en aankomsturen, het afleveren van bagage en het
helpen bij het in- en uitladen van de containers voor de oudere takken.
Een zeer belangrijke opmerking voor dit jaar: ALLE KAMPDATA ZIJN EEN DAG
VROEGER DAN ANDERE JAREN! Hou hier dus zeker rekening mee.
Ik stel voor dat u deze informatie nog eens op het gemak doorneemt, zodat u zeker van alles
op de hoogte bent.
Het voorwoord van het kampboekje is alweer het laatste voorwoord van het jaar. Ook dit
jaar is alles weer fantastisch gelopen en kunnen we trots zijn op Den Twaalfde. Dit geweldig
scoutsjaar is nooit tot stand kunnen komen zonder de inzet en engagement van de leiding
maar ook iedereen die bijdrage heeft geleverd aan onze groep. Hiervoor wil ik jullie dan ook
van harte bedanken. Volgend jaar zal ik opnieuw klaar staan om deze groep te leiden en er
wederom een scoutsjaar van te maken om niet te vergeten.
Voor vragen, onduidelijkheden of opmerkingen sta ik steeds paraat, dus aarzel niet om mij te
contacteren.
Ne stevige linker en tot in Losange,
Sam Lambrechts
Standvastige Rob

Data






KK:
KHV:
Welpen:
JVK:
VK:

maandag 15 juli t.e.m. zaterdag 20 juli.
zaterdag 20 juli t.e.m. donderdag 25 juli.
woensdag 17 juli t.e.m. zaterdag 27 juli.
woensdag 17 juli t.e.m. zaterdag 27 juli.
dinsdag 16 juli t.e.m. zaterdag 27 juli.

Derdejaars jongverkenners vertrekken een dag vroeger met de fiets, zie vertrekuren voor
meer informatie. De takleiding zal hier nog verder over communiceren.

Kampprijs
De kampprijs bedraagt:
 € 80 voor kapoenen
 € 137 voor -12 jarigen (geboren vanaf 28/07/2007 - nu)
 € 125 voor +12 jarigen JVK
 € 112 voor VK en JIN
In de prijs zit inbegrepen:
 het vervoer van of naar het kampterrein
 het verblijf op het kampterrein in tenten
 het eten
 een kamp t-shirt voor de kapoenen, welpen en jongverkenners
 … en een onvergetelijke ervaring
T-shirt maten voor kapoenen, welpen & jongverkenners:
 5-6 jaar / 7-8 jaar / 9-11 jaar / 12-14 jaar / XS / S / M / L / XL
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 € 80. Voor -12 jarigen (tot en met sommige eerstejaars
Jongverkenners dus) wordt dit € 137. Deze prijzen zijn berekend op de maximaal mogelijk
af te trekken prijzen per dag. Jongverkenners die 12 jaar worden op kamp vallen buiten
deze categorie.
De VK krijgen ook een aangepast tarief dat onder de gemiddelde kampprijs voor scouts
en gidsen van district Herckenrode ligt. Dit zal € 112 bedragen. Uiteraard blijft SintMartinus sociaal-bewust: gezinnen die het moeilijk hebben, kunnen op discrete steun
rekenen van de groep, bij monde van de groepsleiding. Voor ouders waarvan meer dan
één zoon bij onze scouts op kamp gaat, 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 moeten betalen en voor de 3de zoon maar 60 procent van het
verschuldigde bedrag.
Hoe betalen?
Gelieve voor maandag 1 juli 2019 het kampgeld van uw zoon/zonen te storten op het
rekeningnummer BE55 7805 9292 5344 met vermelding: Kamp – voornaam naam – tak –
maat tshirt.
Bijvoorbeeld:
Vermelding
Kamp – Bart Vannoppen – WK (-12 jaar) – 9-11 jaar
Kamp – Djeffrey Vannoppen – JVK (+12 jaar) – S
Kamp – Djoffrey Vannoppen – VK (2de zoon)
Kamp – Joris Vannoppen – VK (3de zoon)

Bedrag
€ 137
€ 100
€ 67,2
€ 67,2

Voor de familie Vannoppen komt de kampprijs op € 371,4
Als er vragen of problemen zijn bij deze prijs kan u de groepsleiding altijd contacteren.
(Sam Lambrechts 0486/549.595)

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!
 Identiteitskaart (afgeven aan de leiding bij vertrek)
 Indien nodig medicatie (afgeven aan de leiding bij vertrek met bijgevoegde uitleg
op papier)
 Klein rugzakje met lunchpakket
Wat steken we zoal in onze rugzak?
 Slaapgerief:
o Matje of luchtmatras (veldbedjes zijn NIET toegestaan vanaf de JVK)
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 Kousen (voldoende!!)
o Ondergoed (voldoende!!)
o T-shirts
o Shorts of korte broeken
o Lange broeken
o 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)
o Fluo-vestje!!!
Wat mag je zeker NIET meenemen?
o Gsm, smartphone, …
o Draagbare spelcomputers
o Waardevolle voorwerpen, zoals horloges, juwelen, …
o Snoep
o Geld
o Dingen waarvan je weet dat ze niet mogen. Als je twijfelt of iets mag, laat
het dan al maar thuis…
Wat moeten de oudere takken ook nog meenemen?
o Perfect uniform!!!
o Wekker en ovenwanten
o Luchtmatras i.p.v. een veldbedje (dus geen veldbedje!)
o Kompas
o Zakmes (geen dolken)

o EHBO en plakgerief voor de fietsers
o …
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 & controle uniform

 Kapoenen Hollandsveld, 3de jaars JVK en VK brengen hun bagage op 6 juli
tussen 17u en 18u naar de kanaalkom, want deze bagage gaat mee met
de vrachtwagens. 3de jaars JVK en VK laten hier ook hun fietsen
controleren door hun takleiding.
 Kapoenen Kiewit komen met hun ouders aan op kamp, dus nemen dan
hun bagage mee.
 De Welpen en de 1ste en 2de jaars JVK nemen hun bagage mee naar het
station op 17 juli (zorg er dus voor dat ze dit zelf kunnen dragen!!).
 Omdat binnen onze groep het uniform een belangrijk gegeven is en we
willen dat alle leden een perfect uniform dragen tijdens het groot kamp
controlleren we het volledige uniform zaterdag 6 juli tussen 17u en 18u
aan de kanaalkom. Alle leden worden dus verwacht in perfect uniform,
indien er nog kentekens, truien of dassen missen kunnen die ter plekke
gekocht worden.

Bagage terughalen

 De bagage van Kapoenen Kiewit wordt op de bezoekdag terug mee naar
huis genomen.
 De bagage van de Welpen en de JVK kan worden opgehaald op 27 juli bij
aankomst aan het station.
 Bij terugkomst 27 juli krijgen de VK en de JIN hun bagage mee aan de
kanaalkom. Op 30 juli worden de VK verwacht om 13u om te helpen bij
het uitladen van de containers.
 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 donderdag 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 zaterdag 20 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 of VK)
Losange 2
6600 Bastenaken (Bastogne)
Adres en telefoonnummer groepsleider:
Sam Lambrechts
Gebanne-groezenstraat 83A
3500 Hasselt
GSM: 0486/549.595
(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,
Sam Lambrechts
Standvastige Rob

Overzicht vertrekuren
TAK

VERTREK

EINDE

VERVOER

KK

15 juli
12u00
Bezoekdag

20 juli
Ouders  Heen
17u30
Trein  Terug
Station Hasselt

KHV

20 juli
8u00
Station Hasselt

25 juli
12u00
Bezoekdag

WK

17 juli
8u00
Station Hasselt

27 juli
Trein  Heen
17u30
Trein  Terug
Station Hasselt

WHV

17 juli
8u00
Station Hasselt

27 juli
Trein Heen
17u30
Trein  Terug
Station Hasselt

JVK
(1ste en 2de jaars)

17 juli
8u00
Station Hasselt

27 juli
Trein  Heen
17u30
Trein  Terug
Station Hasselt

JVK (3de jaars)

16 juli
7u00
Kanaalkom

27 juli
Fiets  Heen
17u30
Trein  Terug
Station Hasselt

VK

16 juli
7u00
Kanaalkom

27 juli
19u00
Kanaalkom

Trein  Heen
Ouders  Terug

Fiets  Heen
Fiets  Terug

Beste ouders en scoutsvrienden,
Ook dit jaar zijn jullie van harte welkom op de kampbarbecue tijdens
de bezoekdag op 20 juli 2019.
Er is keuze uit twee menu’s:
MENU 1 : kip–kotelet–chipolata–groenten + taart = € 16
MENU 2 : kip – chipolata – groenten + taart = € 14
De inschrijving dient te gebeuren op het rekeningnummer
van het Oudercomité:
BE79 1430 9694 4733 en dit ten laatste op 14/07/2019
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 ongeveer 144 km. Het is een rit
van ongeveer 1 uur en 29 minuten.
• Het is aan te raden dat u buiten deze routebeschrijving ook best even een kaart
of gps bekijkt. Het adres van de kampwei is: Chateau de Losange, 6600
Bastenaken
• De kampwei ligt vlakbij de Chateau, vanaf daar zal u wegplaatjes van SintMartinus vinden.
Klaar om te vertrekken? Gordel aan en start:

1. Hasselt
Neem de E313 richting Luik/Maastricht Ongeveer 36 km.

2. Volg de rechterrijstrook bij het knooppunt Vottem om de borden E40/E42
richting Ring/E25/Luxembourg/Bruxelles/Namur te volgen. Ongeveer 5,4 km.
3. Volg de 2 linkerrijstroken bij het knooppunt Loncin om de borden
E25/Luxembourg/Liège te volgen. Ongeveer 1,5 km.

4. Volg de E25 nog 90,2 km en neem de afslag Martelange om op de N4 te komen
richting Martelange/N84/Diekirch.
5. Volg de N4 en sla na 7,2 km links af richting Losange.

6. Sla na 800 m links af. Hier ziet u de Chateau al liggen.

7. Ten slotte houdt u op dit wegje ongeveer 700 m links aan en zo komt u op het
kampterrein terecht, daar kan u parkeren op de aangewezen parkeerplaatsen en
kan de zoektocht naar uw zoon beginnen!

LEIDING

WELPEN

Lange groene
Korte groene
broek
broek
Beige hemd
Beige hemd
Trui St.-Martinus Trui St.-Martinus
Das St-Martinus
Das St-Martinus
+ Dasknoop
+ Dasknoop
Lederen Riem
Lederen Riem

JVK

Groepslintje St-Martinus
Takkenteken
Jaarkenteken
Lintje België/Europa
Int. Kenteken 4cm (Paarse Lelie)

JIN

Korte groene
Lange groene
Lange groene
broek
broek
broek
Beige hemd
Beige hemd
JIN-uniform
Trui St.-Martinus Trui St.-Martinus Trui St.-Martinus
Das St-Martinus
Das St-Martinus
Das St-Martinus
+ Dasknoop
+ Dasknoop
+ Dasknoop
Lederen Riem
Lederen Riem
Lederen Riem

WELPEN







VK

JVK-VK-JIN-LEIDING







Belofteteken
Limburgse Leeuw
Gidsstrepen – PL-strepen
Nesthoekje – Patrouillelintje
Kenteken 75-jaar

Het uniform kan men kopen in:
Open op: Woensdag tem vrijdag
(14u-18u)
Hopper Winkel Hasselt
Zaterdag
(10u-12u30 en 13u30-18u)
Vredestraat 6
3500 Hasselt

011/22 42 42
Behalve de das, groepslintje en scoutstrui: vraag deze aan uw leiding. Onze volgende uniform verkoop zal
doorgaan op 7 juli tussen 17u en 18u aan de kanaalkom.

Joooooooow Kapoenen
Het is weer tijd voor de vijf leukste dagen van het jaar! Dit jaar is het kamp in het thema van
graafschappen en heerschappijen. Het kampboekje is dan ook geschreven door

AMBIORIX
Hallo, ik ben Ambiorix, koning van de Eburonen, een Gallische stam die het gebied tussen
de Maas en de Rijn bezit. Ons koninkrijk loopt over Nederland, België en een stuk van
Duitsland! Mijn naam betekent niet voor niets “rijke koning”.
Caesar zei ooit: De Belgae zijn de dappersten aller Galliërs. En dat klopt bijna. Ik heb
namelijk gehoord dat Kapoenen Kiewit de dapperste aller galliers zijn…
Mijn stam heeft in 54 v.Chr. helemaal alleen 7200 soldaten van de Romeinen in de pan
gehakt. Dat zal ze wel leren, ruzie zoeken met de Galliërs. Jammer genoeg willen de
Romeinen hun lesje niet leren, en omdat de oogst dit jaar niet goed gelukt is moet ik jullie,
kapoenen Kiewit, om hulp vragen. Willen jullie meekomen op kamp om mij te helpen, en
mijn stam te verdedigen tegen de Romeinen?
Liefs,
Ambi

Praktische info
Wij gaan dit jaar op kamp van 15-20 juli. Jullie worden op 15 juli aan het station van Hasselt verwacht
(meer info vooraan in het boekje), op 20 juli komen de ouders jullie terug halen en is ook onze grote
bezoekdag geplant. Ook dit jaar is er weer een coole kamp T-Shirt vergeet deze niet te bestellen.
Leider, leider, wat moet ik allemaal meenemen?
Eigenlijk staat alles duidelijk aangegeven in het begin van het boekje. Een gouden tip is wel: neem niet
teveel mee! Maak ook zeker je rugzak samen met je mama of papa.
Wat mag ik niet meenemen?
Snoepgoed wordt direct afgepakt, elektronische spullen (GSM, Playstation, …) horen ook niet thuis op een
kampterrein. Ook zakmessen of andere gevaarlijke voorwerpen worden beter thuisgelaten.
Tot Slot
Natuurlijk kunnen jullie met alle mogelijke vragen ons altijd contacteren.

Een stevige linker en tot op kamp
Daan(04 72 08 96 60)
Arne(04 95 38 06 42)

Tom(04 73 11 46 17)
Pieterjan(04 87 45 49 84)

David (04 75 91 03 79)
Leander(04 75 65 80 46)

Dag Kapoenen van Hollandsveld

De raaf gaf ons deze brief in handen. Lees hem aandachtig!

Zoals jullie heren weten is het bijna tijd voor ons jaarlijkse grote kamp.
We hopen dat jullie even veel enthousiasme hebben als jullie leiders om mee te komen op
dit onvergetelijke avontuur. Er staan veel leuke activiteiten gepland zoals het spelen
in bossen, gezellige kampvuur avonden en ook de spannende 2daagse.
Het thema dit jaar zijn graafschappen en heerschappijen. Wij verplaatsen ons dit jaar
naar het machtige winterfell met graafschap County down. Jullie kapoenen blijven
geen kapoenen maar worden geslagen tot ridders en graven. hier zullen jullie 5 dagen
doorbrengen in het koninklijke Bastenaken.
Jullie worden verwacht op de bezoekdag 20 juli en zullen terug thuis zijn op
25 juli. We zullen de 25ste terug richting hasselt vertrekken met de andere
Takken, de uren van aankomst zijn te vinden in het voorwoord met ook nog
Meer Praktische uitleg.
Op de bezoekdag is er een heerlijke bbq voor de ouders, grootouders…
(Meer informatie over de inschrijving vindt u elders in het boekje.

Er zullen dit jaar ook opnieuw kamp t-shirts gemaakt worden.
Meer informatie over de betaling de betaling is vooraan terug te vinden.

Let op summer is coming

We geven je ook nog even een lijstje met enkele benodigdheden die een echte heer
zeker niet vergeten mag. De rest van de materialen die een heer moet meenemen staat
bij de praktische info in het begin van het boekje.
- Verkleedkleren: thema Middeleeuwen, Heren,
ridders, knechten
- Een rugzak voor op 2 daagse
- Stevige wandelschoenen
- Zonnecrème
- Zwemgerief
- Strips om te lezen
- Schrijfgerief en enveloppen met postzegel en
adres reeds opgeschreven
- Een goede regenjas
- Warme slaapzak
- Perfect uniform (das en pull)
- Witte T-shirt die vuil mag worden
Daarnaast zijn hier wat tips om jullie verblijf wat aangenamer te maken :
- Maak je rugzak samen met mama of papa
- Steek alles IN aparte (plastieken) zakjes, evt. setjes per dag (voor warme en koude
dagen)
- Voorzie al je kleren en strips van een naam !
- Neem geen geld/smartphone/tablet/zakmes mee
- Snoep laten we thuis
- Neem een zakje mee voor de vuile was

Hoogachtend en stevige linker
heersers van bastogne

Jarne bamps

Dennis hermans

Bob Lambrechts

Wout Lamotte

Robin vincken

Bert gommers

YUUUUUUUWWW WELPEEEEEENNN.

Eindelijk is het zover, het groot kamp is nabij! Ik hoop dat
jullie er al even lang naar uit kijken als ons,
Dit jaar is het thema Graafschappen en heerschappijen.

Wij, als stoere welpen van Kiewit, hebben dit jaar als thema:
Clan Macdougall.
In de 13DE eeuw was Deze clan was één van
de machtigste van heel west Schotland.
Gevreesd over heel het eiland, De krijgers
van deze clan waren de grootste,
dapperste en de sterkste in de Highland.
Dit was te zien in de vergschilden
gewonnen veld slagen en hun top
prestaties bij de Highland games. Dat
wisten ook hun grootste rivalen de
leden van clan Donald die beefde in hun schoenen van angst
bij het zicht van de rood en groene twee kleur op hun klit.
Onder ge donder van doe doedelzakken trokken deze clan ten
strijde.

Loyaal aan de Britse vorst vochten ze tegen
de lands verrader Robbert The Bruce tijdens
de schotse burgeroorlog. Na jaren van
strijden en verschilden veldslagen moesten
ze de strijd opgeven tegen The Bruce En hij
kon het koningschap over Schotland
bemachtigen. Door deze nederlaag de
Macdougall s een grote haat voor de
heerschappij van the Bruce. Na deze
nederlaag was de clan fel verzwakt maat ze
wisten als snel terug de macht van voor de
oorlog te bemachtigen. Ze bleven een grote

macht in de schotse Highland.

Julie welpen van Kiewit gaan dit kamp de rode en groene twee
kleur van deze clan eer aan doen. Door jullie kracht,
doorzetting en dapperheid op de proef te stellen. Na Dit kamp
gaan jullie weten wat het in houd om gevreesde High Landers
te zijn.

Ons kamp valt dit jaar van 17 tot 27 Juli. De exacte vertrek en
aankomst uren zijn terug te vinden vooraan in het boekje. Als
ook de inschrijving voor de BBQ van de bezoekdag, en
praktische info omtrent bagage en betaling van het kamp en
het Kamp T-shirt.

Nog een paar praktische Tips:

• Maak je rugzak samen met je ouders, dan weet je
waar alles steekt
• Steek alles in aparte plastieke zakjes, zeker bij
regenweer
• Best neem je 1 grote rugzak en 1 klein rugzakje mee
(voor uitstapjes, 3daagse kan eventueel ook met de
grote rugzak). Je gaat deze zelf moeten dragen van
het treinstation tot aan ons kampterrein dus zorgt
dat je deze zelf kan dragen.
• Moest je medicatie nodig hebben tijdens kamp of
dingen om rekening mee te houden, laat ons dit dan
zo snel mogelijk weten.
• Zet in ALLES je naam. Elk jaar zijn er gigantisch veel
verloren voorwerpen en gaan er spullen verloren,
dit is dus zeker zinvol.

Wat Neem ik absoluut niet mee:

•
•
•
•

Elektronica (Ipads,Wasmachines,GSM’s, Haardroger,….)
Geld
Snoep
Twijfel je of het mag meenemen? Dan kan je het best
thuislaten.

Hopelijk zien we jullie allen daar,

Ne stevige linker

Jules Guffens
Bielen

Dieters Schreurs

Dries Dewez

Naud

WESSEX
THE
LAST KINGDOM
Groot-Brittannië laat in de 9e eeuw. Het eiland is
verdeeld in zeven koninkrijken die belaagd worden door
Denen. De meeste koninkrijken houden geen stand tegen de
machtige Denen die veel land innemen. Het laatste
koninkrijk is Wessex dat door de gerenommeerde koning
Alfred de Grote wordt bestuurd. In 868 vocht Alfred een
vergeefse strijd om de Denen uit het aangrenzende
Koninkrijk Mercia te weren. Daarna bleef Wessex
vervolgens bijna twee jaar lang van aanvallen gespaard,
omdat Alfred de Vikingen een schatkist betaalde om het
koninkrijk
Wessex
met
rust
te
laten.
De
Denen
concentreerden zich in deze periode op de verovering van
het koninkrijk East Anglia, een doel dat zij in 870 wisten te
verwezenlijken. Met de komst van het Grote zomerleger
onder leiding van de Deense koning Bagsecg was het echter
met de relatieve rust in Mercia en Wessex gedaan. Bacsegc
voegde zich met zijn troepen bij het Grote heidense leger
dat in 865 onder leiding van Ivar de Beenderloze en
Halfdan Ragnarsson aan de Engelse oostkust was geland.
Vanaf 31 december 870 begon een half jaar van heftige
strijd met de Denen. Voor het
koninkrijk Wessex was het nu erop
of eronder:
Wij welpen Hollandsveld zullen
Koning alfred De Grote 10 dagen
helpen de mooie stad WESSEX te
beschermen
tegen
de
wrede
Vikingen, wij de leiding kunnen deze
niet alleen aan, wij hebben dus
iedereen
nodig
van
welpen
hollandsveld. Vergeet dan ook
zeker niet jullie zwaard en harnas
mee te pakken van thuis want wij gaan ten strijden!!!!!

Praktische info:
Ons kamp valt dit jaar van de 17de tot de 27ste juli. De
exacte vertrek en aankomst uren zijn terug te vinden in
het voorwoord, alsook de praktische informatie omtrent
de bagage en de betalingen. Een handige tip bij het maken
van de rugzak is om dit samen met je ouders te doen, zo
weten jullie goed waar alles steekt. Ook is het handig om
niet alles van in het begin mee te geven maar op bezoekdag
de vuile kleren voor nieuwe om te wisselen. Ook is het
handig van alles in aparte plastieken zakken te verpakken
in geval van regen. Alles moet worden gestopt in 1 grote
trekrugzak voor de tocht van het treinstation tot ons
kampterrein. Het is aangeraden om nog een extra kleiner
rugzakje mee te nemen voor uitstapjes of drie daagse (dit
kan ook met een grote rugzak). Vergeet ook niet het kamp
T-shirt te bestellen. Alle praktische info in verband met de
betaling en bestelling hiervan staat ook vermeld vooraan
in het boekje. Vergeet zeker niet bij de betaling de naam van
uw zoon, tak en de maat van het T-shirt duidelijk te
vermelden. Dan hopen we jullie ALLEMAAL te mogen
ontvangen op de 10 fijnste dagen van het jaar! Ga je mee
voor de eerste keer? Vraag dan maar eens naar de
enthousiaste verhalen van medewelpen over het kamp
vorig jaar, dan ben je vast en zeker overtuigd om mee te
gaan! Als er nog vragen of twijfel zijn aarzel zeker niet
om de leiding iets meer uitleg te vragen, dit doen wij
natuurlijk met plezier!!! Als laatste hopen we dat de
uniformen PERFECT in orde zijn op groot kamp, zodat
iedereen er een echte Sint-Martinus scout uitziet in de
groepsformatie. Het zal weer een schitterend kamp worden
en hopelijk in grote aantallen!

Giel Uthred

Bram Finna

Niolas asthelston

Stef veusters

Achilles ragnrar

YYYYUUUUUUU
UUUUUUW
JVK!!!
Het is eindelijk weer daar!!! Het groot kamp!!! De
perfecte afsluiter voor ons geweldige scoutsjaar!
De beste 10 dagen van het jaar zal je doorbrengen in het mooie Losange, een pittoresk dorpje
niet ver van Bastogne en dat van 17 tot 27 juli!
- Op 17 juli worden de 1e- en 2e-jaars in perfect uniform om 8 uur verwacht aan het
station van Hasselt. Vergeet zeker geen lunchpakket mee te nemen voor tijdens de
middag.
- Op 16 juli worden de 3e-jaars met de fiets verwacht om 7 uur aan de Kanaalkom.
Vergeet geen lunchpakket mee te nemen. Jullie hoeven geen uniform aan te doen om
te fietsen, enkel je scoutsdas. (Je neemt je uniform natuurlijk wel mee naar kamp,
duh)
- Alle 3e-jaars brengen hun bagage naar de kanaalkom op 3 Juli om 18uur en moeten
hun fiets dan ook laten inspecteren door de leiding. De fietsen worden door de
ouders opgehaald op de bezoekdag, 20 juli.
- Op 27 juli komen we allemaal
samen terug met de trein in het
station van Hasselt.
Zoals elk jaar is er dit jaar ook weer een
kampthema. Deze editie is dit
“Graafschappen en Heerschappijen”.
Onder dit thema zijn wij met onze tak
het niet ver gaan zoeken, namelijk…

Het Graafschap
anno 1302!

Vlaanderen

Graafschap Vlaanderen? Waar hebt gij het nu over…
Wel, het Graafschap Vlaanderen is de basis van het huidige Vlaanderen, vrij logisch… Het
bestond in der tijd uit wat nu Oost- en West-Vlaanderen is.
Gwijde van Dampierre staat vooral bekend omdat hij tijdens de Guldensporenslag (1302) de
graaf van Vlaanderen was. Hoewel hij zelf ten tijde van deze gebeurtenissen in
gevangenschap doorbracht in Frankrijk heeft een van zijn zonen een belangrijke rol gespeeld
in de Guldensporenslag. Samen met Willem van Gulik de Jongere had hij een groot aandeel in
de overwinning van de Vlamingen op het Franse ridderleger in de Guldensporenslag van 11
juli 1302 in Kortrijk en de grote democratische beweging die daarop volgde.

Als tweede wapenfeit op zijn kerfstok nam Gwijde in 1270, aan de zijde van de Franse koning
Lodewijk IX, deel aan de Achtste Kruistocht naar Tunis. Tijdens de belegering van Tunis
werd een groot deel van zijn leger ziek als gevolg van het slechte drinkwater, en op 25
augustus overleed Lodewijk zelf.
Gwijde van Dampierre overleed in gevangenschap te Compiègne in 1305. Hoewel hij liever
naast zijn tweede echtgenote Isabella van Luxemburg in de Abdij van Beaulieu was begraven,
werd hij door zijn kinderen begraven in de Abdij van Flines. Hij werd in Vlaanderen
opgevolgd door zijn zoon Robrecht III van Béthune.
Wat neem ik mee op groot kamp?
Eigenlijk staat alles vooraan in dit kampboekje, handig toch!!!
Neem zeker niet te veel mee, hoe meer je mee neemt hoe meer er kwijt kan geraken 😉😉.
De leiding vraagt alleen om nog wat speciale dingetjes mee te nemen.
- Verkleedkleren in thema middeleeuwen zodat ge ne ridder na kunt doen, of een
prinses ofzo…
- Jongverkennerregels
Wat neem ik zeker niet mee op groot kamp?
- Snoep, die worden toch afgenomen en opgegeten door leider Kobe…
- GSM, iPad, Playstation… elektronische snufjes in het algemeen, die kan je toch niet
opladen en er is niet eens wifi op de wei. Fortnite lukt dus zeker niet…
- Alles wat op een activiteit niet mag, mag ook niet op kamp
Wat doe ik als ik nog twijfels of vragen heb over groot kamp?
Je kan altijd de leiding even bellen of mailen (JVK@sint-martinus.be) en dan zullen die graag
antwoorden op al jullie vragen!
Hoe schrijf ik mij in?
De inschrijving voor kamp en de BBQ op bezoekdag staat helemaal uitgelegd vooraan in het
kampboekje
Stevige linker en tot op kamp!
De leiding

Geachte heren die zichzelf verkenners noemen,

https://www.youtube.com/watch?v=qdK
byEXC4TM&fbclid=IwAR05kp6oQtuw1lb3
iHzJ1HLGhbMTzY1DOsOnl9McRX7i5CwOVvsA-Up_QE

Hoogachtende groeten,
En een stevige linker,
De VK leiding,
Jasper

Cas

Zeger

Thomas

Cedric

Groepsleiding

Sam Lambrechts

Standvastige Rob

0486/549.595

Michiel Stinissen

Beweeglijk Smelleken

0471/622.414

Mathias Vandikkelen

Fervente Kaketoe

0472/999.556

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

Daan Dessers

Onbezweken Phoca

0477/042.166

Mathias Vandikkelen

Fervente Kaketoe

0472/999.556

Daan Buseyne

Pientere Apella

0472/089.660

Pieterjan Schols

Toegewijde Mier

0487/454.984

Arne Hermans

Doordrijvende Seriema

0495/380.642

Tom Verbeek

Goedgemutste Cavia

0473/114.617

Leander Lismond

Aboe

0475/658.046

David Claes

Slingeraap

0475/910.379

Bob Lambrechts

Guitige Bergduivel

0486/827.892

Bert Gommers

Olijke Sijs

0488/108.227

Wout Lamotte

Vreedzame Arkal

0476/441.207

Jarne Bamps

Beermarter

0495/740.322

Dennis Hermans

Salangaan

0498/462.004

Robin Vincken

Vink

0499/410.014

Jules Guffens

Amicale Herder

0471/534.144

Dries Dewez

Praatlustige Panda

0496/922.902

Dieter Schreurs

Gemoedelijke Lama

0491/231.850

Naud Bielen

Arend

0497/541.300

Giel Swennen

Kordate Steenbok

0474/106.058

Bram Vanwijck

Bescheiden Slechtvalk

0478/054.653

Nicolas Lesire

Kauw

0474/582.782

Achilles Bomans

Bizon

0489/188.108

Stef Vanhamel

Spitsvogel

0495/715.606

Thomas Swennen

Trotse Mustang

0499/283.020

Frederik Cressato

Pittige Moeriki

0492/789.704

Kobe Deckers

Onbeschroomde Kaketoe

0472/490.702

Wouter Blockken

Zorgeloze Cholo

0471/128.727

Gijs Claes

Nuchtere Sneeuwstormvogel

0479/171.288

Jasper Dessers

Snaakse Hardoen

0473/487.247

Zeger Kenis

Luchthartige Wallabie

0497/539.400

Cas Bartholomevis

Joviale Spreeuw

0474/097.707

Thomas Schols

Onbezwaard Damhert

0470/509.224

Cedric Adler

Flamboyante Baviaan

0484/565.876

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

0477/212.157

