Beste scouts, ouders en sympathisanten,

Eindelijk is het zover, ons groot kamp in Bras-Haut komt er aan. Na 2 geslaagde corona edities gaan we terug
een normaal kamp zonder bubbels organiseren zoals enkel Sint-Martinus den XIIde dat kan. We zullen 10
dagen lang tussen prachtige natuur ravotten, kampen bouwen, spellen spelen, liederen zingen, kreten roepen,
kampvuren maken, … En zo veel meer!
Ik ben er van verzekerd dat velen van jullie hier al een jaar lang naar uitkijken. Het groot kamp is dan ook de
climax van een geweldig scoutsjaar vol avontuur en voldoening!
Na de topmaand mei, zullen er in juni minder activiteiten zijn. Dit omdat wij met de leiding examens hebben. Ik
wil 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.
Zoals jullie allemaal weten is dit een feestelijk jaar voor onze scouts. Dit zullen we verderzetten op kamp. Het
kampthema is dan ook “80 jaar Sint-Martinus: door de jaren heen”. Elke tak heeft als thema een
noemenswaardig jaar uit onze scouts geschiedenis gekozen waarrond zei hun kamp zullen inkleden. Al dit vind
je terug op de takpagina’s.
Uiteraard is er geen kamp mogelijk zonder praktische info. Wat u allemaal elders in dit boekje kan terug
vinden:
• Hoe inschrijven? Je vindt alle info hieromtrent op de volgende pagina. Let op: stortingen moeten gebeuren
voor 1 juli!
• Er is dit jaar terug een bezoekdag mogelijk. Informatie betreffende de inschrijving van de barbecue van het
oudercomité op de bezoekdag, zoals altijd op 21 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.
Ik stel voor dat u deze informatie nog eens op het gemak doorneemt, zodat u zeker van alles op de hoogte
bent. Bij vragen kan u mij (0472089660) of de leiding altijd een mailtje sturen. We beantwoorden dit graag.
Bij deze is dit mijn laatste voorwoord. Na 2 fantastische jaren geef ik met pijn in het hart en een traantje in mijn
ogen mijn fakkel door aan de volgende groepsleider. Zelf heb ik een ongelofelijke tijd beleeft die me voor altijd
zal bijblijven. Ik wil de leidersgroep nog een laatste keer bedanken voor hun ontelbare inzet en hulp gedurende
deze 2 jaren. Ik ben er zeker van dat deze fantastische groep nog vele fantastische jaren tegemoet gaat. Op
naar de volgende 80!
Semel Semper
Ne Stevige Linker,

Daan Buseyne
Pientere Apella
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kapoenen

mijn naam is theseus en ik heb hulp nodig met een
van mijn ambitieuze plannen. er leeft namelijk op
het eiland knossos een stier die een gevaar vormt
voor de hasseltse jongens en meisjes. de stier is
half mens, half stier, zijn naam is: dé
(minotaurus). omdat ik de stier zeker niet in mijn
eentje ga kunnen verslaan, vraag ik hulp aan de
reeds wereldbekende kapoenen van kiewit. maar
eerst zullen jullie een stierenopleiding krijgen in
de weidse bossen van bras-haut. de opleiding
bestaat uiteraard uit sluipen en spioneren,
verdedigings
en aanvalstechnieken, maar
vooral plezier maken.
hieronder volgt nog verdere info en met vragen
kan je terecht bij jouw leiding

wat neem ik mee?
verkleedkleren in thema (griekse
mytholgie)
een kleine rugzak
stevige wandelschoenen
zonnecreme
zwembroek en handdoek
strips om te lezen
schrijfgerief, enveloppe en postzegel +
adres reeds opgeschreven
regenjas
slaapzak
veldbedje/matje
perfect uniform (das, pull, polo)
witte t-shirts die vuil mogen worden
goed humeur

wat neem ik zeker niet mee?
gsm, ipad
snoep
zakmes/ dergelijke gevaarlijke
voorwerpen

een paar handige tips
maak je rugzak samen met mama of
papa
steek alles in aparte plastieken zakjes,
per dag (warme of koude dagen)
voorzie al je kleren en strips van een
naam

corneel
minne

wouter
cressato

tom
spaas

z

Lang lang geleden in het begin van de
middeleeuwen kampte de Romeinen, net zoals
ons, met een vreselijke pandemie: de pest.
Alleen konden Karel De Grote en zijn
manschappen deze niet onder controle
houden. Zo schakelde hij de welpen Kiewit
van scouts Sint-Martinus den XII in om zijn
leger te versterken. Hun taak? Bras-Haut
beveiligen voor deze vreselijke ziekte. Hij
had veel vertrouwen in de capaciteiten
van de welpen en dat vertrouwen bleek
terecht. De welpen deden er alles aan om
de mensheid te redden. Dit deden ze door
het voortouw te nemen en zo Karel De
Grote en zijn manschappen sterk te
verbazen. Op kamp gaan jullie zien en
meemaken hoe dit allemaal is verlopen.
Zoals de dappere welpen van scouts
Sint-Martinus Den XII, zo zijn er geen
~ Karel De Grote

Wat neem ik mee?
Middeleeuwse verkleedkleren
Kleine rugzak
Stevige wandelschoenen
Zonnecrème
Zwembroek en handdoek
Regenjas/kledij
Slaapzak

BRAS-HAUT

Matje
Zakmes
Ondergoed
Gewone kleren
Wit T-shirt dat vuil mag worden
Strips om te delen (Schrijf je naam er op)
Schrijfgerief en enveloppen met postzegel en adres

Wat neem ik niet mee?
GSM/iPad/...
Snoep
Als je twijfelt of het mag, mag het waarschijnlijk niet

Alle praktische informatie over betalingen, bagage,... staat allemaal vanvoor in het boekje.
Voor vragen kan u ons zeker nog contacteren!

Stevige Linker,
Louis Guffens

Lander Lamotte

Shane Proost

Beste welpen,
Ik moet jullie een mega groot geheim vertellen. Ik heb door een
van mij vrienden die werkt bij de NAVO gehoord dat er super
geheime speciale vergadering plaats vindt in Bras Haut van 18
tot 28 juli.
Alle wereldleiders gaan er aanwezig zijn. Ze hebben ons
persoonlijk gevraagd er voor te zorgen dat alles vlot verloopt.
Ik hoop dat ik op jullie kan rekenen want zo een belangrijke
meeting kan ik niet alleen doen. De wereldleiders hebben al vast
laten weten hoe ze er voor staan.
Zo is Joe Biden onderweg al in slaap gevallen. De luierik!
Hij heeft ook wel de bijnaam sleepy Joe Biden. Boris Johnson had nog een afspraak met de kapper en
moet als een echte Britt eerst zijn thee nog opdrinken. Putin leider van Rusland is niet uitgenodigd.
Want wie vindt Poetin nu leuk. Wie weet wilt hij ons stiekem daar wel aan vallen!!!! Blijf dus zeker op
je hoede voor eventuele Russische spionnen!!!
Verder is Angela Merkel ook van de partij. Ze heeft er
ook alle vertrouwen in want “Wir schaffen das”.
Emmanuel Macron de president van Frankrijk moet
zijn baguette en croissant nog oppeuzelen en dan
komt hij er ook aan. En tot slot komt Kim Jong Un ,
maar die moet eerst nog zijn nucleair speelgoed
opruimen. De deugniet! Ik heb dus echte stoere
welpen nodig die er voor zorgen dat alles in goede
banen gaat verlopen. Zijn jullie dus klaar voor de
meeste fantastische, coolste, vetste meet up ooit?! Ik
alle sinds wel. Ik zie jullie daar!!
Praktische info
Wij gaan dit jaar op kamp van 18-28 juli. Jullie worden 18 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 28 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 neem ik mee?
•
•
•
•
•
•

VERKLEEDKLEREN IN THEMA (als een echte wereldleider)
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
Nog een paar Tips:
● Maak je rugzak samen met je ouders, dan weet je waar alles steekt
● Steek alles in aparte plastieken zakjes.
● 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. Als er dan spullen verloren geraken vindt je deze makkelijk terug.

Als jullie nog met vragen zitten kunnen jullie ons altijd contacteren!

Ne stevige linker

Giel Lamotte
0470 57 97 97

Tijs Bielen

Daan Buysene

0495 92 66 05

0472 08 96 60

De jongverkenners
stellen voor:

Kamp Bras 2022

Yuuuwww Jongverkenners!!!!!
In het jaar 2009 vierden we het stripfestival van Felenne, nu 13 jaar later bij ons 80jarig bestaan gaan wij tribuut vieren aan dit mooie jaar! Tijdens dit heugelijk feest
komen alle stripfiguren samen naar ons kamp om 80 jaar Sint-Martinus te vieren.
Urbanus, Kuifje, Lucky Luke en Guust Flater hebben elk een patrouille uitgekozen om dit
kamp met jullie te beleven.
Dag, zijn dit de jongverkenners van Sint-Martinus? Ik ben Guust Flater, ik werk
als postsorteerder op de redactie van het stripblad Robbedoes. Het liefst van
al slaap ik tijdens het werk en als ik wakker ben maak ik de meest ingenieuze
projecten op de afdeling. Soms met wat chaos alhoewel ik dat nog vind
meevallen. Verder zullen jullie mij en al mijn talenten leren kennen op kamp,
tot dan!

Ik ben Lucky Luke, de snelste cowboy uit
het wilde Westen (behalve in de zone 30).
Als ik niet op de gebroeders Dalton aan
het jagen ben, ben ik samen met mijn paard
de rust in mijn dorp aan het bewaren.

Haha jongens, Urbanus hier. Ik heb
gehoord dat jullie de mannen zijn
die de klinken repareren en SMAF
ambeteren. Willen jullie samen met
mijn vlieg en hond een goeie mop
uithalen?

Nog een paar praktische puntjes:
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
Lees dit
nauwkeurig! Neem allen ook oud wit T-shirt mee dat
vuil/kapot mag.

BELANGRIJK: aangezien de 3de-jaars 28 juli terugkeren met de
trein, dienen hun fietsen op
de bezoekdag TERUG MEE NAAR HUIS genomen te worden.

Dennis

Naud

Robin

Leander

Stef

Beste verkenners,

Het kampthema voor de verkenners dit jaar zullen wereldfeesten zijn. Dit jaar neemt Bert
Jans ons mee naar bras haut voor zijn tocht door de wereldfeesten.

Carnaval: In België wordt carnaval op vele plaatsen
gevierd. Dit gebruik bestond al in de late middeleeuwen
(Bourgondisch carnaval). In Henegouwen dateert de
carnavalstraditie minstens van de 14e eeuw. Er zijn echter
steden waar het niet meer bestaat, zoals in Gent en
Brussel. Carnaval wordt gevierd op zondag en maandag of
soms van zondag tot woensdag. In sommige steden vindt
op woensdag een 'popverbranding' plaats. Er lopen tijdens
carnaval soms wel 70 groepen door de straten.
Traditioneel krijgt Prins Carnaval tijdens carnaval
symbolisch de macht over de stad. Als een prins driemaal wordt verkozen, wordt hij in sommige steden
keizer. In Aalst was er een keizer, Kamiel Sergant, tot zijn overlijden op 3 juni 2021. Deze zit dan soms
ook in de Raad van Elf.
Thanksgiving Day (dankzeggingsdag), vaak verkort tot
Thanksgiving, is een nationale feestdag in de Verenigde
Staten en Canada waarop dank wordt gezegd
(traditioneel aan God) voor de oogst en voor allerlei
andere goede dingen. In de Verenigde Staten wordt deze
dag gevierd op de vierde donderdag in november. In
Canada, waar de oogst eerder in het jaar eindigt, wordt
het op de tweede maandag in oktober gevierd. In
protestantse kerken in Nederland bestaat de Biddag en
Dankdag voor Gewas en Arbeid.
Thanksgiving wordt gevierd met de hele familie en men legt grote afstanden af om bij elkaar te kunnen
zijn. Omdat het in de VS op een donderdag valt, is het meestal zo dat werknemers ook vrijdags vrij
krijgen. Daardoor wordt een familiereünie van vier dagen mogelijk.
De Europadag, ook Dag van Europa genoemd, wordt in de
EU-landen sinds 1985 op 9 mei gevierd om stil te staan bij
het feit dat op die datum in 1950 de Franse minister Robert
Schuman een ambitieuze verklaring aflegde waarin hij voor
een organisatie pleitte om Franse en Duitse productie van
kolen en staal onder gemeenschappelijk beheer te plaatsen.
Deze organisatie, de Europese Gemeenschap voor Kolen en
Staal, welke ook openstond voor deelname van de andere
landen van Europa, werd op 18 april 1951 bij het Verdrag
van Parijs door Frankrijk, West-Duitsland, Italië en de
Benelux landen opgericht en trad in 1952 in werking.

Praktische info

Vertrek:
Vertrekken doen we zondag 17 juli om 6:30 aan de kanaalkom
Wat meenemen?
-

Een fiets die in orde is (voor en achter lichten, remmen, bel,…) en die de tocht
aankan. Ge vertrekt niet als uw fiets niet in orde is.
Reserve binnenband, plekmateriaal,.. ( ander materiaal om uw fiets te repareren)
Een fietshelm deze is VERPLICHT, een fluohesje deze is ook verplicht s’avonds
Lunchpakket voor in de middag, in de avond voorzien wij eten.
Neem zeker voldoende drinken meer, zeker bij warm weer.
Kleed u op de fietstocht

Bagage:
-

-

Wanneer de bagage kan gebracht en opgehaald worden staat vooraan in het boekje
bij de praktische info.
Bij het brengen van de bagage zal uw fiets gecontroleerd worden.
Vooraan in het boekje staat een lijst met wat ge moet mee nemen.
Nog handig om mee te nemen:
• recepten voor kookavond
• een wekker
• een horloge
• pen en papier
Ge weet allemaal wat ge niet moogt meenemen, dit word dan ook NIET
meegenomen.

Terugkomst:
-

Vrijdag 28 Juli ( hoelaat exact hangt af van hoe snel jullie fietsen.)

Indien er vragen zijn kan u ons steeds contacteren.

Ne stevige Linker,

Jarne Bamps

Giel Swennen

Nicolas Lesire

Beziede Beermarter

Kortdate Steenbok

Bestendige Kauw

Beste Interpol inspecteurs
Zoals besproken op de laatste internationale meeting heeft de zaak JSM12 de hoogste prioriteit
gekregen met onmiddellijke ingang. Laat de internationale drugsbaronnen en kunstdieven links
liggen want ons volledig budget, al onze resources en al onze werkuren MOETEN nu naar deze
zaak gaan. Het is van uiterst belang dat deze ASAP wordt opgelost. Uit informatie van onze
grenscontroles weten we dat de dader zich hoogstwaarschijnlijk nog steeds binnen de grenzen
van het Europese grondgebied bevindt. We gaan dus heel Europa uitkammen in de maand
juli. Op deze kaart vinden jullie de locaties waar onze hotlines meldingen van de dader hebben
binnengekregen.

De verklaringen van de ooggetuigen zijn hieronder toegevoegd. Laten we allemaal alles op alles
zetten om deze zaak tot een goed einde te brengen. Succes!
Hoogachtend
Hoofdcommandant B. Vanwijck
Commandant W. Blockken
Commandant G. Claes

P.S. Het thema van ons kamp is dus reis door Europa check facebook voor alle info.

zit nog zo vers in mijn gedachten alsof het de dag van gisteren was. Wij, de jinners
van Sint-Martinus, waren nietsvermoedend op winterkamp in het prachtige
Boedapest. De eerste dagen verliep alles zoals gepland, we amuseerde ons rot en
onze reis kwam verstoren, al wist
ons ook nog een paar Hongaranen en nog wa andere toeristen. Twas gezellig, maar
ook wel druk, dus ik was ff naar buiten gegaan voor een luchtje te scheppen. Da
kan goed doen soms, ge kent da wel he. En dus jah, die mens was daar dus ook he,
iets voor
.

, da was gans goed daar, moet ge echt ook eens
gaan. En toen zag ik J.K. daar buite challe, dus ben ik daar effe bij gaan challe. En
toen kwam inderdaad die ene daar bij staan, die had ne vage naam, en ik dacht
eerst dat da ne kerel was ma da bleek dus niet. Ah ja, ik weet het weer, twas James,

echt niet waar dit over gaat? Waar ben ik eigenlijk? Kan ik hier ergens een

random dingen. Ze zei dat ze tuinkabouters verzamelt, graag diertjes aait, dat ze
een of ander virus had opgelopen en dat ze af en toe wel eens stiekem iets steelt.
Die bleef maar vertellen, daar kwam echt geen einde aan en ik kreeg er geen woord
tussen. Ik dacht ff dat die iets gepakt had ofzo, maar die was blijkbaar gewoon
~M.V.
ript, ik heb het met mijn eigen ogen
n is die gaan lopen, met onze lieve Gemairo. Ge moet
die echt zo snel mogelijk vinden, ik weet nie hoe lang ik het nog trek als ik niet weet

P.S. Het thema van ons kamp is dus reis door Europa check facebook voor alle info.

