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Beste scouts, ouders en sympathisanten,
Eindelijk is het zover, ons groot kamp in Bras-Haut 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 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 een onvergetelijk kamp
bezorgen.
Het kampthema dit jaar is “De Historische Tijdlijn”. Welke periode 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 corona-maatregelen vinden jullie terug in het Draaiboek waar alles
duidelijk in staat uitgelegd. Moesten er toch nog vragen zijn, twijfel niet om mij te
contacteren.
• 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 ANDERS
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.
Voor vragen, onduidelijkheden of opmerkingen sta ik steeds paraat, dus aarzel niet om mij te
contacteren.
Ne stevige linker en tot in Bras-Haut,
Sam Lambrechts
Standvastige Rob

Data
Vertrek naar kamp
Kapoenen

Aankomst in Hasselt

Vrijdag 2020-07-17

Woensdag 2020-07-22

Welpen

Donderdag 2020-07-16

Donderdag 2020-07-23

Jongverkenners

Donderdag 2020-07-16

Donderdag 2020-07-23

Verkenners

Maandag 2020-07-13

Donderdag 2020-07-23

JIN

Maandag 2020-07-13

Donderdag 2020-07-23

Kampprijs
Bedragen
€ 100,00 voor kapoenen
€ 115,90 voor -12 jarigen geboren vanaf 2008-07-23 tot nu
€ 107,50 voor JVK +12 jaar
€ 132,00 voor VK en JIN

Inbegrepen
In de prijs zit inbegrepen:
* Het vervoer naar het kampterrein
* Het verblijf op het kampterrein
* Het eten
* Het kamp-T-shirt voor de kapoenen, welpen en jongverkenners
* en een onvergetelijke ervaring

T-shirtmaten
* 5-6 jaar / 7-8 jaar / 9-11 jaar / 12-14 jaar / XS / S / M / L / X

Verantwoording bedragen
We voorzien dit jaar extra materiaal om de hygiène tijdens het kamp te voorzien, zoals
handschoenen, alcoholgeld, reinigingstabletten voor het water, … Om dit te financieren
wordt er een extra som van € 20 aangerekend boven op de gewoonlijke bedragen. Dit zit al

verrekend in de vermelde bedragen. Er is ook rekening gehouden met de verandering in de
duratie van de kampen. 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 waarvan meer dan één zoon bij onze scouts op kamp gaat,
hebben we besloten om een korting toe te kennen voor de 2deen 3dezoon. Zo zal u voor de
2de zoon maar 80 procent van het verschuldigde bedrag moeten betalen en voor de
3dezoon maar 60 procent van het verschuldigde bedrag.

Betaalwijze
Gelieve voor woensdag 2020-07-1 zo snel mogelijk het kampgeld te storten op het
rekeningnummer BE55 7805 9292 5344 met mededeling Kamp – voornaam
achternaam – tak – maat T-shirt. We hebben de inschrijvingen nodig om de bubbels op
kamp te vormen. Bijvoorbeeld:
Vermelding

Bedrag

Kamp – Bart Vannoppen – WK – 9-11 jaar

(-12 jaar)

€ 115,00

Kamp – Djeffrey Vannoppen – JVK – S

(+12 jaar)

€ 86,00

Kamp – Djoffrey Vannoppen – VK

€ 79,20

Kamp – Joris Vannoppen – VK

€ 79,20
Totaal:

€ 359,40

Voor de familie Vannoppen komt de kampprijs op € 359,40.
Als er vragen of problemen zijn bij deze prijs kunt u de groepsleiding altijd contacteren.
(Sam Lambrechts +32 486 54 95 95)

Bagage checklist
Waar en wanneer u de bagage moet brengen of halen kunt u verder in het boekje vinden.
Vergeet dit jaar ook geen mondmasker mee te nemen.

Voor bij het vertrek
* Perfect uniform met scoutsdas!
* Nieuwe individuele steekkaart
* 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:
◦ Matje of luchtmatras (veldbedjes zijn NIET toegestaan vanaf de JVK)
◦ Slaapzak
◦ Eventueel een extra deken
* Eetgerief:
◦ Gamel
◦ Bestek (geen spork!)
◦ Beker
* Wasgerief:
◦ Handdoeken (zowel kleine als een grote zwemhanddoek)
◦ Washandjes
◦ Zeep
◦ Tandenborstel
◦ Tandpasta
* Kledij:
◦ Mondmasker
◦ Kousen (voldoende!!)
◦ Ondergoed (voldoende!!)
◦ T-shirts
◦ Shorts of korte broeken
◦ Lange broeken
◦ Pulls
* Zwemgerief:
◦ Zwemslip (er worden geen zwembroeken toegestaan in Waalse zwembaden!)
◦ Badmuts
◦ Eventueel ook zwembandjes, een duikbril, …

* Schoeisel:
◦ Stapschoeneno
◦ Sportschoenen
◦ Laarzen
◦ Waterschoenen of schoenen waarmee ze gemakkelijk in het water of in een rivier
kunnen wandelen
* Allerlei:
◦ 5 keukenhanddoeken
◦ Zaklamp
◦ Regenjas!!!
◦ Enkele plastiek zakken
◦ Zakdoeken
◦ Schrijfgerief (pen, papier, omslag, postzegels)
◦ Strips (getekend! Én die door iedereen mogen gelezen worden)
◦ Fluo-vestje!!!

Wat mag je zeker NIET meenemen?
* Gsm, smartphone, …
* Draagbare spelcomputers
* Waardevolle voorwerpen, zoals horloges, juwelen, …
* Snoep
* Geld
* 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?
* Perfect uniform!!!
* Wekker en ovenwanten
* Luchtmatras i.p.v. een veldbedje (dus geen veldbedje!)
* Kompas

* Zakmes (geen dolken)
* EHBO en plakgerief voor de fietsers

Aanvullende informatie
* 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 en uniformcontrole
* De kapoenen brengen hun bagage op 2020-07-09 tussen 17u en 18u.
* De VK en JIN brengen hun bagage op 2020-07-08 tussen 17u en 18u.
* De welpen en JVK nemen hun bagage mee op de trein.

Bagage halen
* De kapoenen komen hun bagage halen op 2020-07-29 tussen 17u en 18u.
* De welpen en JVK nemen hun bagage mee op de trein.

Verloren voorwerpen
De onvermijdelijke verloren voorwerpen kunt u komen inkijken op 2020-07-29 tussen
17u en 18u aan de Kanaalkom. Vergeet zeker geen mondmasker aan te doen. 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.

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)
Rue de Lhommal 21
6800 Bras

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
Sam Lambrechts
Standvastige Rob

Overzicht vertrekuren
Tak

Vertrek

Aankomst

Vervoer

Kapoenen

2020-07-17 08:00
Station Hasselt

2020-07-22 17:30
Station Hasselt

Trein → Heen
Trein ← Terug

WK

2020-07-16 09:00
Station Hasselt

2020-07-23 18:30
Station Hasselt

Trein → Heen
Trein ← Terug

WHV

2020-07-16 08:00
Station Hasselt

2020-07-23 17:30
Station Hasselt

Trein → Heen
Trein ← Terug

JVK

2020-07-16 09:00
Station Hasselt

2020-07-23 18:30
Station Hasselt

Trein → Heen
Trein ← Terug

VK

2020-07-13 07:00
Kanaalkom

2020-07-23 19:00
Kanaalkom

Fiets → Heen
Fiets ← Terug

JIN

2020-07-13 07:00
Kanaalkom

2020-07-23 19:00
Kanaalkom

Fiets → Heen
Fiets ← Terug

Afhankelijk van de inschrijvingen kunnen de bubbels en de vertrekuren nog veranderen.
Dit zullen wij dan tijdig communiceren. Vergeet dus zeker niet voor 1 juli in te
schrijven!

LEIDING

WELPEN

JVK

VK

JIN

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

WELPEN

1
2
3
4
5

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

JVK-VK-JIN-LEIDING

6 Belofteteken
7 Limburgse Leeuw
8 Gidsstrepen – PL-strepen
9 Nesthoekje – Patrouillelintje
10 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 eerste uniform verkoop zal
doorgaan na de opening op 21 september.

Dag farao’s van hollandsveld,

Het is weer zover, de leukste tijd van het jaar. Groot kamp!!! WE gaan vijf
dagen leven als echte stoere kapoenen. WE gaan slapen in een grote tent en
leuke activiteiten doen, die nog geheim blijven tot op kamp. We kunnen
misschien wel al een kleine tip geven, we gaan zeker een leuke kampvuur
avond houden!
Zoals elk jaar is er ook weer een kamp thema. Elke
tak van den twaalfde zal een thema van de
historische tijdlijn pakken. Voor de stoere
kapoenen van hollandsveld zal alles draaien rond
stroomculturen! Jullie gaan dit kamp hier alles over
te weten komen. Op onze prachtige kampwei in
bras-haut zullen jullie dan ook omgetoverd worden
tot echte Egyptenaren.
Jullie worden 17 juli op het afgesproken uur aan
het station in Hasselt verwacht voor het vertrek
naar kamp. 22 juli zullen we terugkeren van kamp
en komen we op het aangegeven uur aan in het
station in Hasselt, hier komen jullie ouders jullie
dan halen als echte Egyptenaren en met een
levenservaring meer. De exacte uren ven de trein
vinden jullie bij de praktische info vooraan in het
boekje.
Dit jaar zullen er ook weer nieuwe kamp T-shirts zijn. Meer informatie over de
betaling staat vooraan in het boekje.
De leiding kijkt er alvast naar uit. Jullie ook?

We sommen nog even de belangrijkste zaken op die echte Egyptenaren moeten bij hebben.
De rest van de spullen die jullie moeten meepakken staat bij praktische info vooraan in het
boekje.
Wat neem ik mee?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VERKLEEDKLEREN IN THEMA (EGYPTISCH)
Een kleine rugzak
Stevige wandelschoenen
Zonnecrème
ZWEMBROEK EN HANDDOEK
STRIPS OM TE LEZEN
Schrijfgerief en enveloppen met postzegel en
adres reeds opgeschreven
REGENJAS
SLAAPZAK
VELDBED/MATJE
PERFECT UNIFORM! (das, pull, polo)
Wit s-shirt dat mag vuil worden

Wat neem ik zeker niet mee?
• Gsm, iPad
• Snoepgoed
• Zakmessen of andere gevaarlijke voorwerpen
worden ook beter thuisgelaten
Enkele tips om jullie verblijf aangenamer te maken
•
•
•
•

Maar 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 een zakje mee voor de vuile was

Als jullie nog met vragen zitten kunnen jullie ons altijd contacteren!
Stevige linker en tot op kamp,
Jarne Bamps
Bezielde beermarter

Naud Bielen
hulpvaardige arend

Robin Vincken
voorzichtige vink

TEST TEST? ZIJN ALLE ASTRONAUTEN
VAN WELPEN KIEWIT
KLAAR VOOR TAKE
-OFF???
TIEN
Pppfffff al die geschiedenis in dit boekje seg, allemaal wel
interessant enzo maar wij leven toch niet in het verleden?
Voor wat is dat eigenlijk allemaal goed? Veel belangrijker
is het heden! Vandaag! Daarom is ons thema de eigen tijd
geworden. Wij kijken niet naar het verleden, nee nee wij
kijken naar het heden en gaan de gebeurtenissen van
vandaag neerpennen. Dus Welpen Kiewit, haal je digitale
opname recorder, 25 Megapixel fotocamera en je high-tech horloge al maar boven, dit
kamp gaan we geschiedenis schrijven.
Maar niet echt, technologie is verboden op kamp
NEGEN
Het begin van de contemporaine, eigentijdse of hedendaagse geschiedenis
(allemaal zo moeilijke woorden…) wordt meestal aangeduid met het begin
van de atoombom en de koude oorlog. En begint zo ongeveer na de tweede
wereldoorlog.
ACHT
De atoombom is een grote bom die heel veel schade kan aanbrengen. Het
coole eraan is dat een ontploffing makkelijk is te herkennen. Het is namelijk
een enorme paddestoel wolk!!!! Cool HE? In de koude oorlog was het niet
echt koud, het was gewoon een periode van heel veel spanningen tussen
Rusland en de Verenigde Staten.
ZEVEN
Dit zijn de twee gebeurtenissen die de hedendaagse geschiedenisperiode opende. Hierna
zijn er van alle coole dingen gebeurt. Zo zijn we voor het eerst naar de maan geweest,
hebben we GSM’s en computers gemaakt. We hebben kernenergie gemaakt en kunnen nu
overal waar we willen naartoe vliegen! Zoals jullie horen hebben wij de echte coole periode
in onze geschiedenis gekozen. Het is misschien een kleine stap voor de mens maar een
grote voor welpen kiewit.
ZES

VIJF

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. 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.

VIER
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 thuis laten.

Omdat dit jaar een beetje een ander kamp gaat zijn gaan we nog contact op te nemen met
jullie, deze datum volgt nog. Alle info ivm inschrijven en datum vind je vanvoor in dit boekje.
DRIE
Wat doe ik als ik nog twijfels of vragen heb over groot kamp?
Je kan altijd de leiding even bellen of mailen (kdeckers99@gmail.com) en dan zullen die
graag antwoorden op al jullie vragen!
TWEE
Waarom kom ik zeker mee op kamp?
Omdat dit de fijnste dagen van het jaar zijn natuurlijk! Elke avond kampvuur en heel de dag
spelletjes spelen en ravotten op de wei en in de bossen! Je komt zowiezo naar huis met
verhalen die je nog lang kan navertellen.
EEN
TAKE OFF
Ne Stevige Linker,
Kobe Deckers
0472490702

Daan Buseyne Stef Vanhamel
0472089660

0495715606

Tijd voor een waargebeurd verhaaltje over leider Giel.
Niet tien, niet honderd, niet duizend, niet tienduizend, niet honderdduizend maar meer dan 65
miljoen jaar geleden bestonden er dinosaurussen. Misschien kun je er wel een paar opnoemen,
zo had je de Brontosaurus, de Stegosaurus en de Tyrannosaurus Rex. Maar dinosaurussen
bestaan tegenwoordig niet meer.
Toch?
Leider Giel had namelijk wel een eigen echte dinosaurus als huisdier, een kleine
brontosaurus. Tenminste, dat hebben Cas en ik gehoord. Het was waarschijnlijk de enige
dinosaurus op de hele wereld. Of misschien waren er nog wel meer, maar dat is niet met
zekerheid te zeggen. Maar leider Giel had er eentje, die hij Dino noemde. En leider Giel deed
bijna alles samen met zijn dinosaurus. Ze ontbeten samen: leider Giel een boterham met kaas
en Dino een takje met blaadjes. Je moet weten dat brontosaurussen echte planteneters zijn.
Een tak met blaadjes vond Dino zo lekker, je hoorde hem heel hard smakken. Het klonk een
beetje als: Kgggsjomhomzom. En na het ontbijt ging leider Giel naar school, op de rug van
Dino. s’Middags speelden ze samen en s’avonds krulde Dino zich op in zijn mand op de
slaapkamer van leider Giel en viel met een luid gesnurk in slaap.
Leider Giel werd een jaartje ouder en groter, maar Dino ook. Hij groeide flink! Nog voordat
je de stad zag liggen waar leider Giel woonde, zag je Dino boven alle huizen uitsteken, zo
groot was Dino geworden. En dat was handig, want met Dino was je overal in een paar
stappen.
En omdat Dino zo groot werd, ging hij natuurlijk ook meer eten. Dino at nu als ontbijt een
halve boom. Daar waren de buren niet zo blij mee, want Dino at alle blaadjes van de bomen in
de hele straat. En als Dino poepte, was dat ongeveer drie kruiwagens vol. Ook bij de buren in
de tuin.
Het geklaag van de buurtbewoners had ook de burgemeester bereikt en die kwam de volgende
dag op bezoek. Samen zaten ze met een glaasje limonade aan tafel. De burgemeester vertelde
dat hij vond dat Dino misschien moest verhuizen naar het verre Wallonië. Dit vond leider Giel
absoluut niet leuk. Na een lang gesprek en veel tranen moest Dino uiteindelijk dan toch
verhuizen. Hij zou verhuizen naar een plek waar veel bomen waren zodat hij genoeg kon eten
en niemand in de weg zou staan.
Het is bijna 10 jaar geleden dat leider Giel zijn huisdier Dino voor het laatst zag. Daarom
gaan we samen met de welpen van Hollandsveld Dino bezoeken. Om samen met hem 7 dagen
lang kei leuke spelletjes te spelen en te kijken hoe het gaat met Dino. Normaal zou leider Giel
alleen gaan maar omdat Dino zo een lief huisdier was en zo graag speelde met iedereen neemt
hij ons allemaal mee naar het verre Wallonië. Op een niet te vergeten avontuur. Dit willen
jullie écht niet missen!

Praktische info
Wij gaan dit jaar op kamp van 16-23 juli. Jullie worden 16 juli aan de voorkant van het station
van Hasselt verwacht. Al de nodige informatie in verband met inschrijven, betalen, wat mee
te nemen,… staat vooraan in het boekje dus neem deze zeker grondig door. Op 23 juli komen
de ouders jullie terug halen aan het station van Hasselt. Ook dit jaar is er weer een coole kamp
T-Shirt dus vergeet deze zeker niet te bestellen bij het inschrijven.
Wat moet ik allemaal meenemen?
Eigenlijk staat alles zeer duidelijk aangegeven in het begin van het boekje. Een gouden tip is
wel: neem niet te veel mee! Er wordt verwacht dat je je rugzak zelf kan dragen van het
treinstation tot het kampterrein. Maak ook zeker je rugzak samen met je mama of papa zodat
je weet waar alles steekt. Ook kan het handig zijn om je spullen in je rugzak in aparte
plastieken zakken te stoppen. Zo kunnen je kleren zeker niet nat worden indien het zou
regenen.
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 tenzij je een derdejaars bent.
Tot slot
Indien jullie vragen hebben mogen jullie natuurlijk één van ons drie contacteren. Voor de rest
hopen we dan dat jullie allemaal meekomen op kamp om de tijd van jullie leven te hebben
samen met al jullie vriendjes.

Nicolas Lesire

Cas Bartholomevis

Giel Swennen

Yuuuuuuw Jongverkenners!
De bomste gebeurtenis va het jaar, groot kamp, staat weer voor de deur!
Jammer genoeg zal het dit jaar wat anders lopen aangezien Covid-19 nog
al een ambetant ventje is.
Afgezien van de situatie trekken we er ook dit jaar weer op uit, maar voor
we het kampthema bekend maken eerst wat praktische info over het vertrek.
-

Kamp zal voor de JVK dit jaar doorgaan van 16 tot 23 juli. De
exacte vertrek- en aankomsttijden staan vooraan in het boekje.
Iedereen gaat dit jaar met de trein. Ook de 3de-jaars!

Wat is het thema?
Onder het overkoepelende thema “de historische tijdlijn” zullen wij ons
jongverkennerkamp beleven in het teken van één van de meest bepalende
gebeurtenissen ooit… De Tweede Wereldoorlog!
In deze oorlog streden de geallieerden tegen de as-landen tussen 1939 en
1945, dat weet iedereen, maar één van de grootste geheimen van de
Tweede Wereldoorlog is het bestaan van 4 Hasseltse elite teams die het
vuur legden aan de schenen van de vijand…
De “winged fighters” onder leiding van
sergeant lama

De “tank squat”
onder leiding van luitenant salangaan

De “fire troopers” onder leiding van majoor
sneeuwstormvogel

De “ sniper division”
onder leiding van generaal slechtvalk

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 WO2 dan kunnen we legertje spelen enzo. Leider Dieter zei
dat hij heel het kamp rond zal lopen verkleed als een atoombom hahaha.

Wat neem ik zeker niet mee op groot kamp?
-

Snoep
GSM, iPad, Playstation… elektronische snufjes in het algemeen, die kan je toch niet
opladen en er is niet eens wifi op de wei…
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 bellen, smsen of mailen (JVK@sint-martinus.be). Wij zullen jullie
vragen zo goed mogelijk beantwoorden.

Hoe schrijf ik mij in?
De inschrijving voor kamp staat helemaal uitgelegd vooraan in het kampboekje. Een
inschrijving voor de BBQ van bezoekdag is er niet aangezien bezoekdag dit jaar niet door kan
gaan.

Stevige linker en tot op kamp!
De leiding

Once upon a time in Bras-Haut, there was a farmer called Freddie. Freddie was not a rich
farmer, but he was very happy. He worked in the fields with his sole cow from dawn until dusk. This
gave Freddie vegetables to eat and extra crops which he would sell to the local Walloon people on
market day so that one day, he might buy a second cow.

Freddie and his cow worked very hard, but they were happy with their simple life and they
didn’t complain as they had everything they needed.
But one year, everything changed. A Chinese disease appeared, and everything became
to crumble for Freddie. Because markets weren’t allowed, Freddie couldn’t sell his crops,
and therefore he had no money to buy food or a new cow.
So in order to gain money, he decided to organise a camp for young people. On this
camp, he would learn children, young adults and especially teenagers about the real
‘farmlife’. Freddie quickly ate his crops and jumped on his cow to look for the perfect
place. After a long search, he found the best place in Bras-Haut.
Quickly after this, Freddie immediately emailed a local Scouting group from Hasselt and
wrote the following: ‘BoNjoUr, jE suIs FreDdie, vous voUlez Camp BrAs Hoo?
€10o?’. The captain of the group was enthusiastic about this email and instantly
accepted the offer and paid the bill.
A few months later, bad news arose. It appeared that the captain of the local Scouting
group had been victim of a phishing email and that Freddie was an Indian crook. He told
the news to his fellow companions of the group and came up with the amazing idea to
organise the camp on his own!
They had to learn all the do’s and don’ts of farming and learned how to work in a team.
But bad luck again for the group.
The Chinese disease had been a huge influence on the organisation of the camp. The
camp was divided in “bubbles”, and no one was allowed to leave it. The rules were very
important to make the camp work, so everyone understood the importance of good
behaviour regarding these rules. Luckily the rules were strictly followed and all the
teenagers had an amazing camp, and they lived happily ever after.

Praktische info:
VERTREK:
Maandag 13 juli om 7 uur STIPT aan de kanaalkom.
Wat neem je mee???
• Een fiets die in ORDE is: Lichten, remmen ,ketting, bel...
• NIET in orde = NIET vertrekken!!!
• Reserve fietsband + plakmateriaal
• Het dragen van de fietshelm is VERPLICHT. Dit is voor je eigen veiligheid!
• LUNCHPAKKET (je zit de hele dag op de fiets, neem dus voldoende mee)
• DRANK (veel drinken, het kan wel eens warm zijn tijdens jullie fietstocht)
• Fluo vestje voor ‘s avond
TIP: fietstassen zijn zeer handig zo moeten jullie geen rugzak dragen tijdens het fietsen.
Wanneer de bagage geleverd moet worden vind je elders in dit boekje.
Je vindt in dit kampboekje ook een lijst met spullen die je nodig hebt op kamp.
Wat steek je nog in je bagage?
•
•
•
•

een wekker (zo kan je elke dag op tijd op staan en koffie maken voor de leiding)
recepten voor kookavond
een item dat u er echt boers doet uitzien
Uw corona-package: handgel, mondmasker & evt plastic handschoentjes

TERUGKOMST:
Donderdag 23 juli, einde van het kamp! Wanneer we precies terug gaan zijn, is afhankelijk van hoe
snel jullie fietsen.
ELDERS IN HET BOEKJE VINDEN JULLIE ALLE ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE i.v.m. KAMP!
Houd ook zeker de Facebookgroep in de gaten, hier word veel praktische nuttige informatie in
geplaatst!
Indien er toch nog vragen zouden zijn kunnen jullie altijd terecht bij jullie geweldige leiding

Jesus huilt,
Als jij lijden kent.
Eenzaam bent.
Ziekte moet dragen.
Vol zit met vragen.
Jesus huilt,
Om de wereld in nood,
Het gaat de hemel,
Niet voorbij,
Zorgen klein of groot.
Jesus huilt,
Als hij vol bewogenheid,
Bij zijn vader pleit,
Aan ons te geven,
Het eeuwige leven.
Leo Heuvelman

Welkom Mijn Beste Volgelingen,
Wederom zullen we ons op bedevaart naar Wallonië begeven. Dit jaar (het jaar van onze Heer
nul) zullen we ons verplaatsen naar het goddelijke Bras-haut. Doe 13 weesgegroetjes en hoop
er dan op dat uwen fiets nog in orde is. “Oog om oog en tand om tand, maar zeker geen kapotte
binnenband.” (dit was een mopje van leider Zeger, even vermeld ter duidelijkheid).

Beste vrienden,
Traditiegetrouw zal de JIN dit jaar eveneens een kampthema representeren, na veel debatteren
werd uiteindelijk geopteerd voor de tijdsperiode ‘De Klassieke Oudheid’ van ca. 800 v.Chr tot
ca. 500 n.Chr, waarbij we specifiek inzoomen op ‘Het Jaar Nul’.
Indien jullie braaf oplette tijdens de godsdienstlessen in het lagere onderwijs, weet elke
mondiale burger wel dat het ‘jaar nul’ refereert naar de wedergeboorte van onze almachtige
profeet Jesus Christus. Desondanks hebben historici later reeds aangetoond dat een accurate
positionering van Jesus zijn levensloop zich manifesteert tussen ca. 5 v.Chr.- Jeruzalem tot ca.
30 n.Chr.. Maar bon, de wetenschappelijke feiten secundair, zullen wij dit kamp voor de JIN in
het thema plaatsen van de Klassieke Oudheid waarbij het jaar nul centraal zal te komen staan.
Voor de kids die tijdens de lessen geschiedenis liever met hun klasgenootjes speelden dan op
te letten, volgt een bondige uiteenzetting van de tijdsperiode die bekend staat als de Klassieke
Oudheid, alsook onze profeet Jesus.
De Klassieke oudheid is de naam voor een periode die uitsluitend wordt gebruikt in de periodisering van de westerse geschiedenis. Gewoonlijk laat men deze periode
met Homerus en het begin van de Archaïsche periode van het oude Griekenland, beginnen in de 8e eeuw v.Chr. en met de val van het West-Romeinse Rijk eindigen in 476 na
Chr. Centraal staat daarbij de geschiedenis van het oude Griekenland en Rome. De Klassieke Oudheid wordt gevolgd door de Middeleeuwen. Sommige historici noemen de
overgangstijd tussen Oudheid en Middeleeuwen de Late Oudheid, die dan tot ongeveer 600 duurt.
De Klassieke Tijd begint rond 500 v.Chr. in de Griekse geschiedenis, een periode van grote culturele bloei. De stadstaat Rome wordt ongeveer gelijktijdig een republiek. Als
einde van de Klassieke Oudheid gold lange tijd 476. In dat jaar zette Odoaker, een Germaanse legeraanvoerder, de laatste Romeinse keizer van de westelijke rijkshelft af.
Daarmee kwam definitief een einde aan het West-Romeinse Rijk.
Het doorgeven van de literatuur uit de Klassieke Oudheid gebeurde door christelijke en islamitische kopiisten, die ondanks hun reserves bij de 'heidense' geschriften voldoende
het belang ervan onderkenden om er veel van hun tijd in te investeren, de filosofie gold als dienstmaagd van de theologie. Er waren weliswaar tegenstanders.
Tertullianus, Tatianus, Johannes Chrysostomus, maar de meer openen van geest wonnen het pleit: Justinus de Martelaar, Origenes, Clemens van Alexandrië, Basilius van
Caesarea, Gregorius van Nazianze, Johannes Damascenus. Volgens een ruwe schatting heeft zo'n 10% van de klassieke geschriften de tand des tijds doorstaan.
Volgens de christelijke leer is Jezus de eniggeboren Zoon van God en de door God in het Oude Testament (Tenach) bij monde van de profeten beloofde messias
(o.a. Jesaja 53:3 en verder),[1] de Gezalfde van God, die de mensen verlost van hun zonden en de harmonie tussen God en mensen, die verbroken was als gevolg van
de zondeval van de eerste mensen in het paradijs, herstelt. Volgens de Bijbel is Jezus geboren om de mensen te redden van hun zonden. Volgens de uitleg in de evangeliën
maakte zijn dood de verzoening met God de Vader mogelijk, doordat hij de straf voor de zonden van de mensheid op zich nam: Jezus is "het Lam van God dat de zonden van
de wereld wegneemt." De opvatting dat Jezus met zijn kruisdood de mens verzoent met God, wordt beschreven als verzoeningsleer. Het abrahamitische principe van de
rechtvaardiging door geloof kreeg daardoor een nieuwe betekenis: ieder die Jezus navolgt, zal voor God gerechtvaardigd (gerehabiliteerd) zijn.
Centraal in de theologie van het christendom staan: de in het Nieuwe Testament beschreven geboorte van Jezus (Kerstmis), zijn dood aan het kruis (Goede Vrijdag), de
opwekking uit de dood (Pasen), de hemelvaart (Hemelvaartsdag), het neerdalen van de Heilige Geest op zijn discipelen (Pinksteren) en de terugkeer (de Wederkomst).

Kunde hij het lezen???? (persoonlijke anekdote: Zeger manneke vergeet het lettertype niet
terug te zetten naar 12)

Dude ….?

Ziezo lieve jinnertjes,
Ons kampthema prachting ingelijfd,
Wat ons enkel nog rest is even opnieuw de 14 geboden op te lijsten,
Voor de rest kijken wij er alleszins enorm naar uit,
Indien er nog vragen zijn mogen jullie altijd leider Zeger een berichtje sturen op zijn Facebook
account, Instagram alsook een opmerkingkje via Strava.
Tot op kamp!!!!!!

1. Bovenal bemin één God.
2. Zweer niet ijdel, vloek noch spot.
3. Heilig steeds de dag des Heren.
4. Vader, moeder zult gij eren.
5. Dood niet geef geen ergernis.
6. Doe nooit wat onkuisheid is.
7. Vlucht het stelen en bedriegen.
8. Ook de achterklap en 't liegen.
9. Wees steeds kuis in uw gemoed.
10. En begeer nooit iemands goed.
11. Sta klaar om te vertrekken, laten we hopen om op 13 Juli geen fietsbanden te plekken (vertrek
kanaalkom om 7 u.)
12. Wees in orde met uw gerief (veilige fiets, helm, pomp, plakgerief en fluovestje wordt van jullie
verwacht + Das meenemen op de fietstocht - Jullie bepalen zelf jullie route voor de fietstocht
alsook voor een adequate plek om middag te eten en dit geven jullie op een deftig uur door aan
de leiding, jullie worden verwacht op het kampterrein aan te komen voor de avond valt.
13. Zoals Jesus, alsook ons opperhoofd vooraan in het boekje aangeeft, worden de praktische zaken
betreffende de inschrijvining, betaling, benodigheden, verboden voorwerpen, het afgeven van
de bagage enz. allen geregeld in het voorwoord dat terug te vinden is vooraan in het boekje.
14. Zoals Jesus leven geschiedde, zullen ook wij van goede verkleedpartijtijes houden, vandaar
vergeet zeker niet jullie Klassieke Oudheid outfit, alsook de benodigheden voor op bonte
avond!!! (verkleedkleren zullen dit jaar een must zijn op kamp, pak dus je beste toga en
sandalen uit de kast zodat we dit feesstje kunnen opengooien).

Stevige linker
Bob lambrechts

Zeger Kenis

Jasper Dessers

Groepsleiding

Sam Lambrechts

Standvastige Rob

0486/549.595

Daan Buseyne

Pientere Apella

0472/089.660

Thomas Schols

Onbezwaard Damhert

0470/509.224

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

Pieterjan Schols

Toegewijde Mier

0487/454.984

Thomas Swennen

Trotse Mustang

0499/283.020

Mathias Vandikkelen

Fervente Kaketoe

0472/999.556

Wouter Blockken

Zorgeloze Cholo

0471/128.727

Jules Guffens

Amicale Herder

0471/534.144

Leander Lismond

Serene Aboe

0475/658.046

Jarne Bamps

Bezielde Beermarter

0495/740.322

Naud Bielen

Hulpvaardige Arend

0497/541.300

Robin Vincken

Voorzichtige Vink

0499/410.014

Kobe Deckers

Onbeschroomde Kaketoe

0472/490.702

Daan Buseyne

Pientere Apella

0472/089.660

Stef Vanhamel

Spitsvogel

0495/715.606

Nicolas Lesire

Bestendige Kauw

0474/582.782

Giel Swennen

Kordate Steenbok

0474/106.058

Cas Bartholomevis

Joviale Spreeuw

0474/097.707

Bram Vanwijck

Bescheiden Slechtvalk

0478/054.653

Dennis Hermans

Dartele Salangaan

0498/462.004

Dieter Schreurs

Gemoedelijke Lama

0491/231.850

Gijs Claes

Nuchtere Sneeuwstormvogel

0479/171.288

Thomas Schols

Onbezwaard Damhert

0470/509.224

Dries Dewez

Praatlustige Panda

0496/922.902

Frederik Cressato

Pittige Moeriki

0492/789.704

Cedric Adler

Flamboyante Baviaan

0484/565.876

Bob Lambrechts

Guitige Bergduivel

0486/827.892

Jasper Dessers

Snaakse Hardoen

0473/487.247

Zeger Kenis

Luchthartige Wallabie

0497/539.400

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

JIN
jin@sint-martinus.be

0477/212.157

