Beste scouts, ouders en sympathisanten,
Eindelijk is het zover, ons groot kamp in Arbrefontaine komt er aan. 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! 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 “De
wereldmachten van Arbrefontaine”. Welke wereldmachten dit allemaal zullen zijn vind je in
de verschillende takprogramma’s van dit boekje.
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!
• 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 zijn.
Ik wil via deze weg ook graag een oproep doen naar materiaal dat we zoeken. We zijn nog
volop op zoek naar een paar koelkasten om het eten op kamp koel te kunnen houden. Indien u
ons kan helpen, aarzel niet om me te contacteren! Ook indien u ons van andere materialen kan
voorzien is dit altijd welkom.
Met veel plezier sprak ik u elke maand toe. Dit is echter het laatste voorwoord dat door mij
geschreven zal worden, met het Groot Kamp sluit ik mijn termijn als groepsleider af. Er heerst
bij mij enorm veel trots en dankbaarheid dat ik deze prachtige groep twee jaar mocht leiden. Ik
zou dan ook graag iedereen, met in de eerste plaats de leiding, willen bedanken voor het
vertrouwen, engagement en de steun die jullie mij gegeven hebben. En ik twijfel er geen
seconde aan dat Den Twaalfde de komende jaren een bloeiende toekomst te wachten staat.
Voor vragen, onduidelijkheden of opmerkingen sta ik steeds paraat, dus aarzel niet om mij te
contacteren.
Ne stevige linker en tot in Arbrefontaine,
Pieterjan Schols
Toegewijde Mier

Data







KK:
KHV:
Welpen:
JVK:
VK:
JIN:

zaterdag 21 juli t.e.m. donderdag 26 juli.
maandag 16 juli t.e.m. zaterdag 21 juli.
woensdag 18 juli t.e.m. zaterdag 28 juli.
woensdag 18 juli t.e.m. zaterdag 28 juli.
dinsdag 17 juli t.e.m. zaterdag 28 juli.
maandag 16 juli t.e.m. zaterdag 28 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 28/07/2006 - 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 en JIN 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 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 zondag 1 juli 2018 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 – JIN (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.
(Pieterjan Schols 0487/454.984)

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, VK en JIN brengen hun bagage op 7
juli tussen 17u en 18u naar de kanaalkom, want deze bagage gaat mee
met de vrachtwagens. 3de jaars JVK, VK en JIN 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 18 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 7 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 Hollandsveld wordt op de bezoekdag terug mee
naar huis genomen.
 De bagage van de Welpen en de JVK kan worden opgehaald op 28 juli bij
aankomst aan het station.
 Bij terugkomst 28 juli krijgen de VK en de JIN hun bagage mee aan de
kanaalkom, zo kan deze op tijd gewassen worden voor het internationaal
kamp. Op 31 juli worden de VK en JIN verwacht om 13u om te helpen bij
het uitladen van de containers.

 De bagage van Kapoenen Kiewit kan op 1 augustus tussen 17u en 18u
afgehaald worden aan de kanaalkom.

Verloren voorwerpen

De onvermijdelijke verloren voorwerpen kan je komen inkijken op woensdag 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 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)
Devant le Bois 4
4990 Arbrefontaine
Adres en telefoonnummer groepsleider:
Pieterjan Schols
Zavelvennestraat 182
3500 Hasselt
Tel: 011/35.28.10
GSM: 0487/454.984
(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,
Pieterjan Schols
Toegewijde Mier

Overzicht vertrekuren
TAK

VERTREK

EINDE

VERVOER

KK

21 juli
12u00
Bezoekdag

26 juli
Ouders  Heen
17u20
Trein  Terug
Station Hasselt

KHV

16 juli
8u00
Station Hasselt

21 juli
12u00
Bezoekdag

WK

18 juli
8u00
Station Hasselt

28 juli
Trein  Heen
17u10
Trein  Terug
Station Hasselt

WHV

18 juli
8u00
Station Hasselt

28 juli
Trein Heen
17u10
Trein  Terug
Station Hasselt

JVK
(1ste en 2de jaars)

18 juli
8u00
Station Hasselt

28 juli
Trein  Heen
17u10
Trein  Terug
Station Hasselt

JVK (3de jaars)

17 juli
7u00
Kanaalkom

28 juli
Fiets  Heen
17u10
Trein  Terug
Station Hasselt

VK

17 juli
7u00
Kanaalkom

28 juli
19u00
Kanaalkom

Fiets  Heen
Fiets  Terug

JIN

16 juli
7u00
Kanaalkom

28 juli
19u00
Kanaalkom

Fiets  Heen
Fiets  Terug

Trein  Heen
Ouders  Terug

Beste ouders en scoutsvrienden,
Ook dit jaar zijn jullie van harte welkom op de kampbarbecue tijdens
de bezoekdag op 21 juli 2018.
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 14/07/2018
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 112 km. Het is een rit van
ongeveer 1 uur en 30 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: Le Calvaire, 4990 Arbrefontaine
Vanaf het dorp Odrimont zal u wegplaatjes van Sint-Martinus vinden, die u door de
kleine straatjes loodsen tot onze wei.

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 52,0 km en neem de afslag 49-Manhay richting N651.

5. Volg de N651 en rij door het dorpje Bra, na 4 km slaat u rechts af richting Lierneux.

6. Sla na 4,3 km links af richting Odrimont.

7. Na 2,5 km slaat u in het dorpje Odrimont links af.

8. Sla na 130 m rechts af richting Basse-Bodeux.

9. Vervolgens slaat u na 300 m rechts af richting Arbrefontaine.

10. In Arbrefontaine slaat u links af richting Calvaire.

11. 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 parkeerplaarsen 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.

YYYYUUUUUUUUUUUUUUWW
Kapoenen!!!
Het is eindelijk weer daar!!! Het groot kamp!!! De perfecte afsluiter voor ons geweldige
scoutsjaar!
De beste vijf dagen van het jaar zal je doorbrengen in het mooie Arbrefontaine, een
pittoresk dorpje niet ver van Vielsalm en dat van 21 tot 26 juli! Op 21 juli worden de
kapoenen feestelijk ontvangen met een BBQ tijdens de bezoekdag van de oudere takken. Op
deze dag kunnen de kapoenen zich op hun gemak, samen met hun ouders, installeren in de
echte scoutstent (zo een coole zoals op weekend maar dan in een mooiere kleur 😉😉).
Zoals elk jaar is er dit jaar ook weer een kampthema. Deze editie is dit de wereldmachten en
wereldleiders van Arbrefontaine. Onder dit thema hebben wij met onze tak de grootste
veroveraar van de oudheid uitgekozen, namelijk…

ALEXANDER DE GROTE!

Wie is nu die Alexander de grote?
Alexander de Grote? Wie is dat leider? Wel beste kapoen, zoals
de naam doet vermoeden, was hij niet alleen groot, maar ook
een grote leider. Hij leefde in de tijd van de Grieken en de
Romeinen en had een rijk van de verste zee tot de hoogste
bergtoppen. Hij richtte zelfs de prachtige stad Alexandrië op. Hij
heeft nooit een oorlog verloren en kon wel 1000 keer pompen.
Er werden veel standbeelden van hem gemaakt en hij wordt
nog altijd vereerd!

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: zoals de Oude Grieken en Romeinen er uitzagen
- Een volledig wit T-shirt waar op geschreven en geverfd mag worden
Wat neem ik zeker niet mee op groot kamp?
- Snoepjes, 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…
- Zakmes, messen zijn gevaarlijk en laat je beter thuis
Wat doe ik als ik nog twijfels of vragen heb over groot kamp?
Je kan altijd de leiding even bellen of mailen (gijs.claes@live.be) en dan zullen die graag antwoorden
op al jullie vragen!
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!

Stevige linker en tot op kamp!
De leiding

0479171288

0496922902

0472490702

0472089660

Dag Kapoenen van Hollandsveld
Zoals jullie weten is het bijna weer tijd voor ons jaarlijkse GROOT KAMP! Wij hopen dat
jullie zeker ook zo verheugd zijn als ons om deze mooie ervaring mee te maken! Het
beloofd alvast veel goeds. Zo hebben wij zeer veel leuke activiteiten gepland zoals
spelen in de mooie bossen, gezellige kampvuur avonden en een spannende 2daagse!
We hebben nog meer in petto maar dat zien jullie op kamp. Wij slapen ook in mooie
grote legertenten zoals jullie al weten van op ons laatste weekend.
Zoals elk jaar zal er opnieuw een schitterend kampthema aanwezig zijn. Dit jaar zal
het bij Den Twaalfde draaien rond verschillende wereldleiders doorheen de tijd. Voor
ons, de Kapoenen van Hollandsveld, zal alles draaien rond de Egyptische koningin
Cleopatra! Ik ben het ook, koningin Cleopatra, die deze brief aan jullie schrijf! Dit
kamp gaan jullie omgetoverd worden tot echte Egyptenaren. We zullen teruggaan in
de tijd toen er nog op papyrus werd geschreven, er nog geen flatgebouwen waren
maar gigantische piramides en we nog schreven in hiërogliefen! Daarom vraag ik
jullie om zeker de nodige verkleedkleren mee te nemen om er uit te zien als echte
Egyptenaren op kamp.

Jullie worden verwacht op 16 juli aan het station van Hasselt (meer info zie elders in
het boekje). Het kamp duurt 5 dagen dus jullie ouders worden verwacht op 21 juli. Het
is dan ook de bezoekdag waar er ook een heerlijke barbecue zal zijn. (zie elders in
kampboekje)
Wij wisselen dan met de Kapoenen van Kiewit die dan op het kampterrein aankomen.
Er zullen dit jaar ook opnieuw onze verplichte kamp T-shirts gemaakt worden voor de
Kapoenen. Meer informatie in verband met de betaling kan u vooraan in het boekje
terugvinden.
Informatie omtrent de bagage en de kostprijs voor het kamp kan u elders in het
boekje terugvinden. Indien er nog vragen of onduidelijkheden zijn, aarzel dan zeker
niet om ons te contacteren.

We geven je ook nog even een lijstje met enkele benodigdheden
die een echte Egyptenaar zeker niet vergeten mag. De rest van
de materialen die een romein moet meenemen staat bij de
praktische info in het begin van het boekje.
- Verkleedkleren: thema Romeinen
- Een rugzak voor op 2 daagse
- Stevige wandelschoenen
- Zonnecrème
- Zwemgerief - Strips om te lezen
- Schrijfgerief en enveloppen met postzegel en
adres reeds opgeschreven

Kan jij dit ontcijferen tegen Groot kamp?

- 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 :

Hoe wordt bovenstaand standbeeld genoemd?

- 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

Bovendien is er dit jaar ook nog een leuk
extraatje voor jullie. Als jullie de drie
vragen onder deze foto’s juist
beantwoorden en op een papiertje mee
nemen op kamp, zal de leiding een SUPER
verrassing voorzien voor aan het
kampvuur! Succes!

Wie is deze persoon? Hint: 'Vader'

Een stevige linker,
Wout Lamotte

Thomas Schols

Bert Gommers

+32476441207

+32470509224

+32488108227

Wouter

Jules

Dieter

Sam

Gegroet beste welpen,
Zoals jullie al zeker weten is ons glorieuze groot kamp in aantocht.
We zullen het dit jaar doorbrengen in het oh zo mooie Arbrefontaine!
Dit jaar zijn de grootste wereldmachten van over de heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeele geschiedenis
afgereisd naar Arbrefontaine en bevinden zich op onze weide.
Onze keuze was natuurlijk snel gemaakt, namelijk de grote en machtige:

Julius caesar

Tijdens onze 10 dagen kamp gaan wij Julius caesar moeten helpen in het verdedigen van zijn
Romeinse rijk, maar ook gaan we hem helpen in het gevecht tegen zijn grootste vijanden namelijk
DE GALLIËRS. En niet zomaar een stam van de Galliërs nee nee. Wij gaan hem helpen in het
gevecht tegen de stam van ASTERIX & OBELIX.
Trek dus allemaal jullie Romeinse harnassen aan, neem een zwaard en schild en maak je borst nat
om ingewijd te worden tot Romeinse legionair! Julius Caesar rekent op onze hulp!

Praktische info:
Ons kamp valt dit jaar van de 18de tot de 28ste 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!

Ne Stevige Linker,
Bob Lasbus Lambrechts

Bram Nosumus Van Wijck Cedric Magnus Adler

Giel Primoannus Swennen

Beste jongverkenners en ouders,
Na een reeds geweldig scoutsjaar achter de rug te hebben met onze mannen van de JVK,
mogen wij jullie met trots meedelen dat ons jaarlijkse groot kamp alweer voor de deur staat!
Dit tiendaagse avontuur staat volledig in het thema van avontuur, vriendschap, overleving
skills en het samenleven in harmonie met de natuur. De perfecte gelegenheid dus met andere
woorden om u tien dagen eens goed uit te leven!! Het merendeel van jullie is doorheen hun
scoutscarrière waarschijnlijk al verscheidene keren mee gekomen op ons kamp. Wie hier nog
niet mee bekend is, aarzel zeker niet om uw leiding te contacteren. Wij komen met heel veel
plezier jullie extra informatie geven over hoe zo een kamp bij de JVK er nu eigenlijk uitziet.
Ook naar onze eerstejaars toe, ons JVK-kamp zal verschillen van wat we met de welpjes
deden. Onze eigen hoek volledig opbouwen, zelf koken met de leiding, zelf kampvuren
maken, veel leukere spellen doorheen de dag als s’ avonds, … Met andere woorden jullie
winnen aan zelfstandigheid, één van de vele eigenschappen die jullie bij scouts Sint Martinus
den 12de zullen verwerven doorheen de jaren.
Traditiegetrouw als we zijn, zullen we ook dit jaar weer een kampthema vertegenwoordigen
met onze JVK tak. Na lang woekeren en nadenken kwamen we uit op het perfecte thema. Dit
jaar gaan wij namelijk niemand minder dan de grootste krijger uit het oosten
vertegenwoordigen, een man die vele generaties is geëerd door zijn nakomelingen, een man
waarvan zelfs leider Cas een beetje schrik zou hebben. Zijn naam is Dzjengis Khan.

Dzjengis Khan

We blikken terug naar het jaar 1162. Hier begint ons verhaal. In een klein dorpje uit het
Oosten, genaamd Borijan, zal die ochtend het belangrijkste keerpunt in de geschiedenis
van het nomadenrijk zich voordoen. Het was nog vroeg in de ochtend. De stilte in het dorp
werd doorbroken door het steeds steviger wordende gehinnik van de paarden. Zonder dat
het volk van de Mongoolse stam Borjigin het door had, was dit het belangrijkste moment
in de geschiedenis van hun rijk. Dzjengis Khan werd geboren. Onder deze toen nog kleine
papzak (was volgens betrouwbare bronnen een vrij dikke baby) zal het grootste Mongoolse
imperium ooit opgebouwd worden. Een Meedogenloze strijder die niet aarzelt om ten strijde
te trekken.

De sleutel tot het leiderschap van Dzjengis Khan was het verzamelen van loyale en
talentvolle mensen om zich heen. Er ontstond een politieke en militaire hiërarchie. Zo was
hij uiterst respectvol tegen anderen die aan hem loyaal waren, en het was niet ongewoon
voor hem om bevriend te raken met vijandelijke vechters die loyaliteit toonden. Hij maakte
zeer duidelijk dat degenen die op een bepaald gebied begaafd waren, allemaal een eerlijke
kans kregen om te worden bevorderd. Daar staat niet van los dat hij zijn rivalen niet met
ijzeren vuist aanpakten. Het was een grote krijger door zijn strategisch inzicht, zijn
Mongoolse manier van oorlogsvoering en ook zijn meedogenloosheid verpletterde hij ieder
die tegen hem in opstand kwam.

Dzjengis Khan scheen niet veel om persoonlijke rijkdom te geven. Hij leefde immers als een
nomade. Hij sprak alleen Mongools en kon niet lezen en schrijven. In plaats van
persoonlijke rijkdom te vergaren deelde hij de goederen die hij in zijn bezit kreeg bij zijn
veroveringen met zijn mensen en allianties. Hij werd daarom gezien als een zeer
grootmoedige leider. Zijn politieke ideologie stond zwart op wit in zijn geschreven wet: de
„Yasa“. Hij wees zijn zoon Chagatai Khan aan als de persoon die de gerechtelijke besluiten
betreffende Yasa moest treffen. Deze stond bekend als een zeer loyaal verdediger van
Dzjengis Khan en zijn beleid.
Dzjengis Khan wordt vandaag de dag nog steeds herdacht als de grootste Mongoolse leider
ooit bestaan. Hij verenigde de Mongoolse stammen en stichtte het grootste imperium in de
wereldgeschiedenis in termen van oppervlakte. Het strekte zich uit van China tot aan de
rivier de Donau. Tijdens de veldtochten onder zijn bewind vonden massale slachtpartijen
onder de bevolking van veroverde steden plaats, vooral in Centraal-Azië.
Deze dappere Mongoliërs leefden een simpel nomaden leven. Paard en zwaard waren hun
beste vriend. Het is dus dan ook niet onlogisch dat dit thema onze jongverkenners goed
zal liggen .
We hopen om jullie allemaal talrijk terug te zien op het begin van dit prachtige avontuur!!
Praktische informatie omtrent inschrijvingen en benodigdheden zijn van voor in het boekje terug
te vinden. Dan nog enkel even speciaal voor de derdejaars, jullie zullen dit jaar samen met de
leiding naar kamp fietsen. Hiervoor vertrekken wij één dag vroeger dan de andere leden. Dus
voor jullie begint het kamp al op 17 juli. Informatie hierover is ook van voor terug te vinden.
Stevige linker,
Cas

Zegers

Frederik

Thomas

Jasper

VELKENNELS
Ni hao,
Me just being
jealous

Wist je dat:

•
•

China, een land met vijftien glenslanden is
De Chinese muul 6000 kilometel lang is

•
•

Sushi vool janetten is
Chinees = mandalijn

Huh maal leidel,
is Tlump dan ook
een Chinees??

•
•
•

Chinezen niet echt plopel zijn
o Ze spugen ovelal
o Ze vegen hun leet af met watel
Chinezen aap eten
Chinzen echt lijst kakken

VELKENNELS
HOE VAAK ETEN CHINEZEN CHINEES??!!
Alblefontainiëls eten meestal een keel pel dag walm. Dat is vaak de avondmaaltijd, maal vaak ook de
middagmaaltijd en vaak ook hetzelfde. Eens in de zoveel tijd eten ze Chinees. Dit kan een keel in de
week, twee keel in de week, een keel in de maand, of zelfs een keel in het jaal.
Chinezen eten vakel walm op een dag. Wij eten ook wat vakel Chinees dan de gemiddelde
Alblefontainiël. Chinezen in China eten dlie keel op een dag walm.
Ze eten dus walm eten vool het ontbijt, walm als lunch en walm tijdens het avondeten. Zo gebeult het
dat Chinezen lijst eten tijdens het ontbijt. Andele Chinezen eten bami als ontbijt en weel andelen eten
bapao bloodjes als ontbijt. Maal de kaka blijft altijd lijst!
Wij hebben in Alblefontaine wat Alblefontainiëls gebluiken ovelgenomen en wij eten blood als ontbijt.
Dit is namelijk makkelijk, lekkel en ligt licht op de maag. Dit doen heel veel Chinezen in Alblefontaine,
maal sommige gloepen Chinezen in Alblefontaine en de lest van Walenland eten nog steeds walm
voedsel in de ochtend. Hun kaka is dan ook weel walmel.
Maal ons walm eten komt veel oveleen met de standaald Waalse kost. Wij eten namelijk wel dagelijks
Chinees, maal niet dagelijks Babi Pangang of Foe Yong Hai. Wij eten vaak gloenten, vlees, kip, vis en
andele gelechten, samen met lijst. Dit kunt u zien als een waasle maaltijd, met gloenten, vlees, kip, vis,
maal dan in combinatie met aaldappelen in plaats van lijst.
Dus aan de ene kant eten wij vaak Chinees, maal dit is net zo saai en nolmaal als Waals voedsel. Het
Chinees dat wij velkopen, zoals Babi Pangang, eten wij niet zo vaak.

Wat is aboltus in het Chinees??
Pingpongwegjong
Hoe heet een chineesadoptie kind?
Afhaalchinees

VELKENNELS
Mao Zedong (veleenvoudigd Chinees: 毛泽东; tladitioneel Chinees: 毛
澤東; pinyin: Máo Zédōng) (Shaoshan, 26 decembel1893 – Peking, 9
septembel 1976) was een Chinees politicus en paltijleidel. Mao volmde
decennialang het gezicht van de Volkslepubliek China.
Mao Zedong (of zoals in de toenteltijd in Nedelland en Vlaandelen
gebluikelijke tlanslitelatie: Mao Tse-tung of Mao Tse-toeng) was de
leidel van de Communistische Paltij van China (CCP) vanaf 1935.
Mao leidde het land op dictatoliale wijze, met geweld en telleul als
middelen om zijn politieke doelen te velwezenlijken. Dool Mao geleide
politieke campagnes, met de Cultulele levolutie als dieptepunt, wolden
vaak gezien als mislukkingen; en zijn beleid woldt gezien als oolzaak van
naal schatting 40 tot 70 miljoen doden.[1][2] Enolme velhongelingen
tijdens de Glote Chinese Hongelsnood, massale zelfmoolden als gevolg
van de Dlie-anti en Vijf-anti Campagnes, en politieke velvolging tijdens zowel de Anti-Lechtse
Campagne als de stlijdbijeenkomsten zijn alle het gevolg van zijn beleid. Ook de histolische cultuul en
gemeenschap van China is dool zijn beleid ladicaal velandeld, en vele lelikwieën en leligieuze plaatsen
zijn dool zijn beleid velnield, in een poging om 'het bewustzijn van de natie' te 'modelniselen'.

Da’s nogal ne keirel éh, doar
kunde nie mee lachen

VELKENNELS
Veltlek:
•

Dinsdag 17 juli om X uul aan de kanaalkom.

Wat meenemen vool fietstocht?
•

Fiets die in olde is
o Licht, lemmen, fietsbel, bandenluk, fietspomp,…
o Fiets niet in olde niet veltlekken!!!

•

Lugzak met:
o Middageten (avondeten is voolzien op kamptellein)
o Genoeg Dlinken!!!
o VELPLICHT fluo-vestje

•

Leselvebinnenband + plakmateliaal

•

Fietshelm

Bagagelegeling:
•

Wanneel en waal? Kijken bij plaktische info aan het begin van het boekje.

•

Pelfect unifolm in de bagage steken! Niet op de fiets, das is voldoende.

Handig vool op kamp:
•

Wekkel

•

Lecepten vool op kookavond

Telugkomst
•

Zateldag 28 juli, wanneel hangt af van hoe snel jullie fietsen.

•

Info bagage halen is opnieuw te vinden bij plaktische info.

Vool vlagen kunnen jullie ons altijd een mail stulen naal vk@sint-maltinus.be. Aalzel ook niet om te
bellen naal ons vool dlingende vlagen.

Stevige linkel,

Michiel Stinissen

Daan Dessels

Umal Dzeitov

Mathias Vandikkelen

Beweeglijk Smelleken

Onbezweken Phoca

Theatlale Wolf

Felvente Kaketoe
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Toegewijde Mier
Doordrijvende Seriema
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