Beste scouts, ouders en sympathisanten,

Eindelijk is het zover, ons groot kamp in Lignières 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
“sagen en legenden”. In elke tak zal er één van vele oude verhalen op
deze wereld ontdekt worden. Welke sagen en legenden dit allemaal zullen
zijn vind je in de verschillende takprogramma’s van dit boekje.
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 andere materialen
kan voorzien is dit altijd welkom.
Omdat een kamp vaak gepaard gaat met de aankoop van heel wat
benodigdheden, wil ik nogmaals vragen om onze naam 'Scouts SintMartinus' te vermelden bij aankopen in de A.S. Adventure. Per aankoop
die u verricht gaat er dan 10% van het bedrag naar een spaarkaart van
onze scouts. Met het totaal gespaarde bedrag kunnen wij dan
kampmaterialen aankopen.
Uiteraard is er geen kamp mogelijk zonder praktische info. Wat je 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, dit jaar op 21 juli.
 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!
 Een traditionele wegbeschrijving naar ons kamp voor de ouders die
naar de bezoekdag komen. Let op: men mag pas vanaf 12u op het
kampterrein, gelieve dit uur te respecteren.
 Informatie omtrent de vertrek en aankomsturen, het afleveren van
bagage en het helpen bij het in- en uitladen voor de oudere takken.

Ik stel voor dat jullie deze informatie allemaal eens op het gemak
doornemen, zodat jullie zeker van alles op de hoogte zijn.
Indien er nog onduidelijkheden zouden zijn mogen jullie mij of de
takleiding altijd contacteren.
Mijn termijn als groepsleider zit er in augustus op, dit is dus mijn laatste
voorwoord. Ik zou dit voorwoord graag willen beëindigen door iedereen
nogmaals te bedanken voor hun inzet en enthousiasme de laatste twee
jaar! Op naar een geweldig kamp en erna een nieuw schitterend
scoutsjaar!
Een stevige linker,
Oprechte Springbok

Data







KHV:
KK:
Welpen:
JVK’s:
VK’s:
JIN:

woensdag 16 juli juli t.e.m. maandag 21 juli.
maandag 21 juli t.e.m. zaterdag 26 juli.
vrijdag 18 juli t.e.m. maandag 28 juli.
vrijdag 18 juli t.e.m. maandag 28 juli.
donderdag 17 juli t.e.m. maandag 28 juli.
woensdag 16 juli t.e.m. maandag 28 juli.

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

Kampprijs
Aanpassing kampprijs:
Er zijn 2 factoren waardoor we besloten hebben de kampprijs sinds
2011 te verhogen:
1. Het bestaan van de mogelijkheid kamp voor -12 jarigen fiscaal af
te trekken sinds 2009.
2. Het besef dat we als jeugdbeweging al jaren één van de
goedkoopste kampformules garanderen van Hasselt.
Het zit zo dat -12 jarigen automatisch tot een bepaald bedrag kunnen
aftrekken van de belastingen. Deze attesten worden dan ook door ons
uitgedeeld NA het kamp. We hebben ook besloten om de maximale
fiscaal aftrekbare som te vragen voor de kampen. Voor kapoenen wordt
dit €67. Voor -12 jarigen (tot en met sommige eerstejaars JVK’s dus)
wordt dit €124. Deze prijzen zijn berekend op de maximaal mogelijk af
te trekken prijzen per dag. JVK’s die 12 jaar worden op kamp vallen
buiten deze categorie.
De +12 jarigen krijgen ook een aangepast tarief berekend op de
gemiddelde kampprijs die er geldt voor jeugdbewegingen in Hasselt. Dit
zal €112 bedragen. Uiteraard blijft Sint-Martinus sociaal-bewust:
gezinnen die het moeilijk hebben, kunnen op discrete steun rekenen
van de groep, bij monde van de groepsleiding. Voor ouders die meer
dan één zoon (+12 jaar) bij onze scouts hebben zitten, hebben wij
besloten om een korting toe te kennen voor de 2de en 3de zoon. Zo zal
men voor de 2de zoon maar 80 procent van het verschuldigde bedrag
(2de zoon betaalt 89,6 euro) moeten betalen en voor de 3 de zoon maar
60 procent van het verschuldigde bedrag (3de zoon betaalt 67,2 euro).

De kampprijs bedraagt:
 € 67 voor kapoenen
 € 124 voor -12 jarigen (geboren vanaf 27/07/2002 - nu)
 € 112 voor +12 jarigen (geboren tot 27/07/2002)
In de prijs zit inbegrepen:
 het vervoer van of naar het kampterrein
 het verblijf op het kampterrein in tenten
 het eten
 … en een onvergetelijke ervaring
Hoe betalen?
Gelieve voor dinsdag 1 juli 2014 het kampgeld van uw zoon/zonen te
storten op het rekeningnummer BE55 7805 9292 5344 met
vermelding: Lignières 2014 – voornaam – naam – tak.
Bijvoorbeeld:
Vermelding
Lignières 2014
Lignières 2014
Lignières 2014
Lignières 2014
zoon)
Lignières 2014
3de zoon)

–
–
–
–

Pieter Sanchez – KK (kapoen)
Tony Sanchez – JVK (-12 jaar)
Ruben Sanchez – JVK (+12 jaar)
Martijn Sanchez – VK (+12 jaar 2de

Bedrag
€ 67
€ 124
€ 112
€ 89,6
€ 67,2

– Francisco Sanchez – JIN (+12 jaar

Voor de familie Sanchez komt de kampprijs op € 459,8
Als er vragen of problemen zijn bij deze prijs kan u mij altijd
contacteren.
(Wout Scheepers 0479/702097)

Bagage checklist
Waar en wanneer u de bagage moet leveren of ophalen kan u verder in
het boekje vinden!
Voor bij het vertrek
 Perfect uniform met scoutsdas !
 SIS-kaart (afgeven aan de leiding bij vertrek)
 Indien nodig medicatie (afgeven aan de leiding bij vertrek met
bijgevoegde uitleg)
 klein rugzakje met lunchpakket
Wat steken we zoal in onze rugzak?
 Slaapgerief:
o veldbedje of luchtmatras (veldbedjes zijn NIET toegestaan
vanaf de JVK’s)
o slaapzak
o eventueel een extra deken
 Eetgerief:
o Gamel
o Bestek
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)
Wat mag je zeker NIET meenemen?
o
o
o
o
o
o

GSM
draagbare spelcomputers
radio of walkman
waardevolle voorwerpen, zoals horloges, juwelen, …
snoep
geld

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

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

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

Bagage brengen

 Kapoenen Hollandsveld, 3de jaars JVK’s, VK’s en JIN
brengen hun bagage op woensdag 9 juli tussen 16u00 en
18u00 naar de kanaalkom, want deze bagage gaat mee
met de vrachtwagens. JVK’s, VK’s en JIN laten hier ook
hun fietsen controleren door hun takleiding.
 Kapoenen Kiewit komen met hun ouders aan op kamp,
dus nemen dan hun bagage mee.
 De Welpen en de 1ste en 2de jaars JVK’s nemen hun
bagage mee naar het station op 18 juli (zorg er dus voor
dat ze dit zelf kunnen dragen!).

Bagage terughalen
 De bagage van Kapoenen Hollandsveld wordt op de
bezoekdag terug mee naar huis genomen.
 De bagage van de Welpen en de JVK’s kan worden
opgehaald op maandag 28 juli bij aankomst aan het
station.
 Op 30 juli worden de VK’s en JIN verwacht om 13u om te
helpen bij het uitladen van de vrachtwagens.
 De bagage van Kapoenen Kiewit, VK’s en JIN kan op
donderdag 31 juli tussen 17u00 en 18u00 afgehaald
worden aan de kanaalkom.

Verloren voorwerpen
De onvermijdelijke verloren voorwerpen kan je komen inkijken op
vrijdag 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 maandag 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 XII
Naam van uw zoon + Tak (KK, KHV, WK, WHV,JVK, VK of JIN)
Rue de Crombin 23
6900 Lignières
Adres en telefoonnummer groepsleider:
Wout Scheepers
Slangbeekweg 7
3520 Zonhoven
Tel: 011/21.28.02
GSM: 0479/70.20.97
(voor dringende gevallen tijdens kamp!)
Email: groepsleider@sint-martinus.be
Bij verdere vragen of opmerkingen mag u mij steeds contacteren!
Tot op bezoekdag,
Wout

Overzicht vertrekuren
TAK

VERTREK

EINDE

VERVOER

KHV

16 juli
8u10
Station Hasselt

21 juli
12u00
Bezoekdag

Trein  Heen
Ouders  Terug

KK

21 juli
12u00
Bezoekdag

26 juli
17u10
Station Hasselt

Ouders  Heen
Trein  Terug

WHV

18 juli
8u10
Station Hasselt

28 juli
17u20
Station Hasselt

Trein  Heen
Trein  Terug

WK

18 juli
8u10
Station Hasselt

28 juli
17u20
Station Hasselt

Trein  Heen
Trein  Terug

JVK
18 juli
ste
de jaars
(1 en 2
) 8u10
Station Hasselt

28 juli
17u20
Station Hasselt

Trein  Heen
Trein  Terug

JVK (3de jaars)

17 juli
7u00
Kanaalkom

28 juli
17u20
Station Hasselt

Fiets  Heen
Trein  Terug

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

Voor u vertrekt een aantal richtlijnen:


De afstand naar het kampterrein van dit jaar is 134 km. Het is
ongeveer een rit van 1,5 uur.



Het is aan te raden dat u buiten deze routebeschrijving ook best
even een kaart of gps bekijkt.
Het adres van de boer is Rue de Crombin 23, Lignières.



Vanaf het dorp Lignières zal u wegplaatjes van Sint-Martinus
vinden, die u door de kleine straatjes loodsen.

Klaar om te vertrekken? Gordel aan en start:
1. Hasselt
Neem de E313 richting Luik/Maastricht
Ongeveer 19 min.

2. Houd rechts aan bij het knooppunt Vottem en volg de borden

E40/E42 richting Ring/E25/Luxembourg/Bruxelles/Namur.
Ongeveer 3 min.

3. Houd links aan, rij door op E42 en volg de borden

A604/Liège/Luxembourg/Namur/Seraing/Aéroport Liège.
Ongeveer 2 min.

4. Houd links aan bij het knooppunt Loncin en volg de borden
E25/Luxembourg/Liège
Ongeveer 1 min.

5. Voeg in op E25

Ongeveer 32 min.

6. Neem de afslag 50-La Roche en voeg in op de Baraque de
Fraiture/N89.
Ga verder op de N89.
Ongeveer 14 min.

7. Sla rechtsaf naar de Av. du Hadja zoals aangegeven op de foto
Ongeveer 1 min.

8. Sla rechtsaf naar de N833.
Ongeveer 3 min.

9. Sla linksaf naar de Vecpré/N888.
Ga verder op de N888.
Ongeveer 4 min.

10. Sla rechtsaf naar de Quatre-Bras de Gênes/N888.
Ga verder op de N888.
Ongeveer 5 min.

11. Sla linksaf naar de Al Basse.
Ongeveer 2 min.

12.

13.

Sla linksaf naar de Rue de Crombin zoals Jasper aanwijst op
onderstaande foto:

Sla rechtsaf om op de Rue de Crombin te blijven

Hierna volgt u Rue de Crombin tot op het einde. Hier zal het mogelijk zijn
om langs de weg te parkeren en te voet verder te wandelen naar onze
wei, waar uw zoon op u wacht voor een schitterend bezoek.

Beste ouders en scoutsvrienden,
Ook dit jaar zijn jullie van harte welkom op de kampbarbecue
tijdens de bezoekdag op 21 juli 2014.
Er is keuze uit twee menu’s:
MENU 1 : kip–kotelet–chipolata–groenten + taart & koffie = € 13
MENU 2 : kip – chipolata – groenten + taart en koffie = € 11
De inschrijving dient te gebeuren op het
rekeningnummer van het Oudercomité:
BE77 7350 3064 7742, BIC KREDBEBB en dit
ten laatste op 13/07/2014
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.

Beste kapoen en ouders,
Het jaar loopt op zijn einde en dat betekent dat we aan het
hoogtepunt van ons jaar komen! Namelijk 5 dagen ravotten,
kampvuren,
snoepcantus,
bospelen,
zangavonden,
avonturen,
dagtocht, zwemmen,.. Werkelijk teveel om op te noemen! We willen
jullie ook nogmaals bedanken voor de massale opkomst op onze
barbecue tijdens het weekend. We hebben toen al even overlopen wat
jullie van kamp mogen verwachten. Vooraan in het boekje staat alle
uitleg maar hier willen we nog even de belangrijkste dingen
overlopen en waar een kapoen zeker op moet letten. We zijn altijd
bereikbaar via telefoon of e-mail die terug te vinden is aan de
achterkant van het boekje. Aarzel niet om te bellen want op kamp zelf
accepteren we enkel noodgevallen.
Maar er is geen kamp zonder kampthema, en je hebt het al gezien aan
de voorpagina, dat is “Sagen & Legenden van Lignières”. “Maar leider,
iedere tak heeft toch een eigen thema, wij niet?” Tuurlijk wel slimme
kapoen, wij hebben het beste kampthema van iedereen. Want wij hebben
de kans om de halfgod Hercules te helpen in zijn opdrachten om zijn
vrijheid te verdienen, is dat niet cool? “Jazeker, ik heb gehoord dat

die jongen heeeeeel sterk was, maar zo goed ken ik die jongen eigenlijk
niet” Ha maar dan vertellen we wel even zijn verhaal hoor:
We gaan terug naar de Griekse oudheid, dat is wel meer als 2000 jaar
geleden! “how joh zo lang?!” Ja shhht, onderbreek me nu eens niet, we
gaan verder. Hercules was een halfgod, de zoon van Zeus. Dit betekent
dat hij half god en half mens was. Hij was beroemd om zijn geweldige
kracht, hij kon wel 20 kapoenen op 1 arm dragen. En toen hij klein was
wurgde hij al een slang in zijn babykoets die daar door de kwade
godin Hera waren gelegd. “Wat een heks!!” Ja die vrouw was niet zo
lief, nee. Hij zorgde er ook voor dat hij opgesloten werd door de
koning Euristheus die hem 12 ONMOGELIJKE opdrachten gaf.
Wij zullen Hercules helpen met 5 opdrachten, iedere dag van kamp kan
Hercules je hulp wel gebruiken.
Het doden van de enorme Nemeïsche leeuw

Het doden van de Hydra

Het roven van de gouden appels der
Hesperiden

Het weghalen van Cerberus
uit de Hades (onderwereld)
Het reinigen van de stal van Augias

Wil je graag weten wat de overige 7 onmogelijke opdrachten waren
en hoe Hercules deze vervulde? Elke avond wanneer je in je slaapzak
ligt, speelt de leiding een toneeltje waar je te weten komt hoe moedig
die Hercules wel niet was!
Nu even de praktische zaken overlopen! Hier is een lijstje waar
kapoenen zeker op moeten letten. We vragen nog eens uitdrukkelijk
om samen met je kapoen de rugzak te maken en alles goed uit te leggen
zodat hij alles zelf gemakkelijk kan vinden en met een gerust hart op
kamp kan gaan.
Wat mogen jullie zeker niet vergeten:
•
•
•
•
•
•

Zonnecreme
Sis-kaart (geef af aan leiding wanneer je aankomt).
Geen geld of elektronische brol (buiten zaklamp...).
Schrijfgerief en Enveloppe met postzegel en adres reeds opgeschreven
(voor thuis, oma, tante).
Verkleedkleren van Griekse oudheid.
Strips die gemarkeerd zijn met naam en door iedereen gelezen mogen

•
•
•
•
•
•
•
•

•

worden.
Zwemmuts en zwembroekje en handdoek in apart zakje.
ELKE KLEDING MARKEREN.
Kleding per dag in apart plastic zakje.
Extra zakje voor regendag, extra zakje voor vuile kleren.
Zakje voor vuile was.
Bij aankomst slaapzak-hoesje/veldbed-hoesje aan slaapzak/veldbed
vastmaken.
Medicatie met voldoende uitlegpapier: dagelijkse handelingen + wat in
noodgevallen/uitzonderlijke gevallen.
Indien snoep wordt meegegeven wordt dit aan de leiding
gegeven/afgenomen en onder iedereen verdeelt onder gepaste
momenten (kampvuuravonden, snoepcantus etc.)
Kleine rugzak voor 2-daagse reeds gepakt.

Altijd bereikbaar
Stevige linker,

Pieterjan
0487/45 49 84

Maarten
0495/34 73 43

Olivier
0476/45 78 62

Dries
0485/02 02 19

Jochen
0494/92 84 74

Yoooooooooooo kapoenen!
We hebben er samen weer een fantastisch jaar opzitten, maar dé grote
climax moet nog komen: groot kamp!!! Naar jaarlijkse gewoonte zullen we
in juli weer 5 dagen terug te vinden zijn in de wijde natuur van Wallonië, te
Lignières om precies te zijn.

Zoals jullie misschien al hebben
vernomen is ons kampthema dit jaar
mythen en sagen. Wij gaan ons met
de kapoenen van Hollandsveld
verdiepen in het alom bekende
verhaal van Robin Hood! Deze
Engelse volksheld vergaarde naam
en faam door gewapend met pijl en
boog geld te stelen van de rijken en
vervolgens te verdelen onder de armen.

Maar al die jaren vol inspanningen en gevaarlijke
ondernemingen hebben zijn tol geëist, Robin Hood is
moe en slaperig! Het is hem al een tijdje niet meer
gelukt om geld te stelen bij de rijken en de armen te
voorzien. Zijn pijlen zijn zelfs op en zijn boog is
kapot. Dat ziet er niet goed uit. Naar verluid houdt
hij zich tegenwoordig op in de bossen en natuur
rondom Lignières. Wat toevallig dat wij daar net op
kamp gaan! Robin Hood heeft absoluut de hulp
nodig van zoveel mogelijk kapoenen om zijn oude
taken weer op te nemen! Kom zeker mee op kamp om de legende van Robin
Hood weer in ere te herstellen!

Maar voordat we ons met z'n allen gaan inleven in het verhaal van deze
held moeten er enkele voorbereidingen getroffen worden. Hieronder
vinden jullie een lijstje met handige tips en hints om er een vlekkeloos
kamp van te maken, neem ze zeker even door.
- We gaan 5 dagen op kamp. Hou
hier rekening mee.
- Zorg dat al jouw kleren en
schoenen voorzien zijn van naam.
We moeten jullie niet vertellen dat
na enkele dagen kamp àlles op
elkaar lijkt.
- Maak jouw rugzak voor kamp
samen met mama en papa. Zo
weet je waar alles steekt en zal je
niet lang moeten zoeken als je iets
nodig hebt.
- We gaan op kamp, dus neem zeker
niet je beste kleren mee. Eerder
kleren die zeer vuil mogen worden.
- Wat NIET mee mag op kamp:
GSM, snoep, elektronica, ...

Alle belangrijke en praktische informatie staat vooraan in het boekje. Zorg
ervoor dat je op tijd betaalt hebt! We vertrekken woensdag 16 juli 's
ochtends vroeg aan het station van Hasselt. Het kamp eindigt voor ons op
21 juli. Die dag is het bezoekdag op ons kampterrein en mogen jullie ouders
jullie komen halen. Er is eveneens een grote BBQ voorzien. Alle precieze
informatie omtrent het vertrek en inschrijven voor de BBQ vinden jullie
vooraan.
PS: er zou wel weer eens een verrassing kunnen inzitten voor degenen die
hun veters al zelf kunnen binden op kamp!
Hopelijk zien we jullie allemaal terug in juli!
Stevige linker,
Joost

Wouter

Jörne

Joël

Yoooo welpen!
Het moment waar we allemaal naar hebben uitgekeken is eindelijk aangebroken: GROOT
KAMP! Jullie hebben er alvast hééééééééééééél veel zin in want… we gaan 10 dagen naar het
prachtige Lignières gelegen in de Ardennen. Lignièwablieft? Lignières, waar het de zon altijd
schijnt en waar Murat ieder jaar komt kamperen, is de thuishaven van, je hoort het goed, DE
VLIEGENDE HOLLANDER! Daarom hebben we ook gekozen om de Vliegende Hollander als
welpenthema te nemen voor groot kamp.
Paasochtend 1676, golven sloegen
tegen de kade en bliksem deed de
schepen daveren. Toch was er één
moedig man die dit weer niet vreesde.
Willem Van Der Decken, een
Hollandse kapitein, moest en zou
uitvaren en dat deed hij ook.
Doorheen de bliksem en torenhoge
golven trotseerde hij de woeste zee.
Het schip bereikte het zuidwesten van
Afrika, Kaap de Goede Hoop genaamd,
en de kapitein probeerde het gevaarlijke landpunt voorbij te varen. De bemanning
protesteerde alsook de stuurman. De kapitein werd woest en hij gooide zijn stuurman
overboord waarbij hij riep: "God of de duivel... de Kaap vaar ik om, al moet ik varen tot het
laatste oordeel.” De duivel hoorde dit en strafte de kapitein tot het eeuwig rondvaren op zee.
De Vliegende Hollander wordt soms nog gezien op zee en in de lucht. Het schip vliegt tegen
de wind in met bloedrode zeilen. Ook in Lignières wordt het schip eens per jaar zwevend door
de lucht gezien. Het terroriseert er de bevolking door zoutwatergolven door de lucht met zich
mee te brengen, wat alle huizen kapot maakt. Wij
stoere welpen, zijn nergens bang voor, en zullen
dit kamp de Vliegende Hollander trotseren en
verjagen uit Lignières!
Neem daarom allemaal jullie piratenkledij en
eventueel een zwaard (zelfgemaakt) mee zodat
we deze boze meneer terug naar de hel kunnen
sturen! Jullie moeten ook een !!!oud wit t-shirt!!!
meenemen wat nodig is voor een superleuk spel.

PRAKTISCHE INFO
Zoals reeds vermeld vooraan in het boekje gaat het groot kamp door van 18 tot 28 juli.
Praktische info omtrent bagage, vertrek-en aankomsturen en betalingen vinden jullie vooraan
in het boekje. Een handige tip is dat je jouw rugzak samen met je ouders maakt zodat je weet
waar alles steekt. Ook is het handig alles in apparte plastieken zakken te verpakken in geval
van regen en dit alles in 1 enkele rugzak van rond de 50 à 60 liter. De rugzak moet draagbaar
blijven en niet té groot zijn. Op bezoekdag kunnen immers een heleboel vuile kleren mee
terug worden gegeven en propere op kamp blijven.
Vergeet ook niet het kamp t-shirt te bestellen door een mailtje met de maat te sturen naar
wk@sint-martinus.be. Hierna kan u het t-shirt betalen door 13 euro te storen op het
rekeningnummer BE70 0635 3636 0525 met vermelding van naam en maat t-shirt.
Na de laatste activiteit, 28 juni (zwemmen van 2-5, kiewit lokaal), zal er een infoavond zijn
over groot kamp waar ook vragen gesteld kunnen worden. We hopen op een grote opkomst!
(Vragen kunnen altijd gesteld worden via wk@sint-martinus.be)
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 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!

Een stevige linker,
Toon
Serene Wouw

Murat
Parmantige Pica

Arne
Seriema

Arno
Vos

Yoooow welpen van Hollandsveld,
Jawel hoor, … Het aftellen kan beginnen. We vertrekken bijna op ons schitterend
groot kamp dat zich dit jaar zal afspelen in Lignières, een rustig dorpje in Wallonië.
Er is echter één probleem met deze schijnbaar rustige plaats.
Ik zal het even uitleggen. Het viel Robby De Clown plots op dat wanneer je de plaats
van de letters van Lignières binnen het alfabet optelt, dat je dan aan 98 komt en dat

Robby zich al aan het voorbereiden is voor kamp en zich momenteel exact 39 dagen,
2 uur en 26 minuten niet heeft gewassen, en als je dan 98 vermenigvuldigd met deze
39,08163 uur dan kom je aan het getal 3830. En we weten natuurlijk allemaal wat

dit betekent. De postcode van de stad Wellen. Ja en toen viel onze frank, dit kon geen
toeval meer zijn. In Wellen heb je namelijk de Veerstraat, die op het stratenplan naast
het huis van Janine het nummerke 98

heeft, en op die Veerstraat, tegenover
het huis met nummer 98 waar Pierre
vroeger woonden maar die jammer

genoeg vorig jaar op 98 jarige leeftijd
is overleden, heb je het legendarische

rondpunt van de Veerstraat waar het
bekende

standbeeld

van

‘De

Bokkenrijders’ op staat. Jawel, jullie
hebben mij goed gehoord,
DE BOKKENRIJDERS!!

Toeval of niet? Robby heeft in plaats van met zijn telraam, zijn berekeningen nog eens
gecontroleerd door te cijferen en hij kwam weer tot dezelfde conclusie. De linken
waren overduidelijk, dit was geen toevalligheid meer. We zijn uiteraard rechtstreeks
naar Wellen gereden om dit tot op de bok uit te zoeken. Op het standbeeld, aan het

rondpunt in de Veerstraat, hebben we tussen de linker hoef van de bok een klein
stukje perkament gevonden. Hier zie je wat er op stond.

“In de 18de eeuw had je de legendarische bokkenrijders die
als geesten op bokken door de lucht reden. Of ze echt hebben
bestaan weet niemand zeker. Wel was er een bende
gauwdieven en inbrekers in met name Zuid-Limburg die van
deze sage gebruik maakte om de bevolking te beangstigen.
Wellen was het epicentrum van de Bokkenrijders van ZuidLimburg. De sage vertelt dat de rovers een pact met de duivel
hadden gesloten.. Het volk vertelde dat ze door de lucht
vlogen, als ze de volgende spreuk opzegden: 'Over huis, over
tuin, over staak, en dat tot Keulen in de wijnkelder!'
Eenmaal per jaar rijden ze naar Lignières, naar hun meester, de duivel. “
Vooral de laatste zin vinden wij met de leiding van Hollandsveld beangstigend, ons
kamp gaat namelijk door in Lignières. We hebben dan ook jullie hulp nodig om deze
bokkenrijders voor eens en voor altijd uit de lucht te schieten.
Ik heb zelf ook wat opzoek werk gedaan en het is dus
werkelijk mogelijk dat bokken en geitjes kunnen

vliegen. Kijk deze kleine is net aan het opstijgen en
trekt zijn landingsgestel in.

Of hieronder zijn ze allemaal de boom in gevlogen,
malle vliegende geitjes toch.
Praktisch: Ons kamp valt dit jaar van 18 tot
28 juli. Op het begin van het boekje vinden
jullie alle praktische info in verband met
betalingen,

de

BBQ

op

bezoekdag

(inschrijven) en een lijst met al de

benodigdheden voor kamp.

Denk er aan dat jullie 13 euro voor de
T-shirts storten op het rekeningnummer BE59 0688 9367 0626.
Dan hopen wij jullie allemaal terug te zien op ons groot kamp.
Stevige linker: Jef, Tom, Toon en Tim!

Beste goudzoekers van de Jonverkenner-orde,
Zoals jullie nu wel doorhebben zal dit jaar op ons kampterrein
een groot aanbod van mythen en legenden weer tot leven geblazen
worden! En dat is niet anders in de Jongverkenner-hoek, want
wij hebben gekozen voor…

de intrigerende legende van

EL DORADO!

“Huuuuuh, leiders, wat is dat de legende van El Radodo?” Wel, El Dorado
was een mythische stad gemaakt van goud, gelegen in Zuid-Amerika. Het zou
gaan om een koninkrijk van Indianen in het gebied in de bergen van de
noordelijke Andes, de Guatavita. Iedere dag zou de koning-priester door
zijn mensen worden ingesmeerd met een kleefstof en daarna zou hij met
goud stof bedekt worden. De vergulde man nam dan plaats op een groot vlot
dat naar het midden van het meer werd gebracht. Eerst werden er dan goud
en edelstenen geofferd in het meer, voordat de koning-priester zich in
het water begaf en het goud van zich afwaste . Deze legende van El Dorado
werkte
Europa.

natuurlijk

als

een

magneet

op

de

goudzoekers

uit

het

oude

De meesten onder jullie staan nu
enthousiast in hun handen te
wrijven; zouden we de hele JVKhoek omtoveren in een gouden
paradijs? Wie weet!
Eén ding weten we zeker: het
belooft weer een spetterend kamp
te worden!

Uiteraard hopen we alle JVK’ers te zien: indien je niet meekomt
(indien er bijvoorbeeld een meteoriet in je oor is gevallen)
verwachten wij als leiding uiteraard een telefoontje.
Tien dagen lang zullen jullie ondergedompeld worden in deze
spannende legende. De oudsten van de groep (3de-jaars dus)
vertrekken 1 dag vroeger dan de rest (1ste -en 2de-jaars). + De 3de
jaars worden op 9 juli verwacht aan de Kanaalkom met hun bagage én
fiets die dan wordt gecontroleerd!

Voor de vertrekuren van de 1ste-en 2de-jaars: elders in het
boekje.
Voor de aankomsturen van al de jongverkenners: elders in het
boekje.
De 3de-jaars vertrekken (onder begeleiding van 2 leiders) op 17 juli aan de Kanaalkom
om 7u00 stipt met de fiets richting kampterrein. Daarom is het uitermate belangrijk dat
jullie FIETS in orde is en dat jullie beschikken over een fietshelm. Wat hebben de 3dejaars nodig?
- scoutsdas (geen uniform, dat zit in jullie bagage die met de camion naar het kamp
gaat)
- fietshelm
- identiteitskaart & SIS-kaart & medische fiche
- fiets die in orde is (remmen, lichten, relfectoren,…)
- fiets-repareermateriaal (fietspomp, plakgerief, reservebinnenband (die past!), ..)
- lunchpakket voor ’s middags en ’s avonds (we verwachten tegen 20u aan te komen op het
kampterrein, maar een leger marcheert of fietst beter niet op een lege maag)
- voldoende drinken, liefst water (= sportdrank bij uitstek) en geen frisdrank
- fluovestje
- comfortabele fietskledij (geen skipak of laarzen en toestanden)
- regenjas
BELANGRIJK: aangezien de 3de-jaars de 28ste terugkeren van het kamp met de trein dienen
hun fietsen op de bezoekdag TERUG MEE NAAR HUIS genomen te worden.

We hopen dus iedereen te zien, als er
vragen zijn, wees niet bang ze te stellen!
We hebben er gigaaaaaaaaa veel zin in,
jullie ook?
Stevige linker,

Michiel, Kristof, Gert, Jasper

Beste verkenners,
Dit jaar is ons Kampthema de doos van Pandora. Hieronder zullen we een korte beschrijving geven
wat de mythologie is van de doos van Pandora.
Volgens de Griekse mythologie maakte de god van het vuur, genaamd Hephaestus, in zijn werkplaats
de eerste vrouw: Pandora. Aanvankelijk was het een metalen
beeld, maar het was zo mooi dat Zeus besloot het leven te
schenken.Toen gaven alle goden haar op hun beurt een
geschenk: schoonheid, kracht, slimheid, handigheid,
overredingskracht. Hera gaf haar de nieuwsgierigheid die haar
geen moment met rust zou laten. Zeus zond Pandora als
geschenk aan Epimetheus die haar tot zijn vrouw maakte. Als
huwelijksgeschenk kregen zij een mooie doos, versierd met
goud en edelstenen. Deze doos zat op slot, maar Zeus had de
sleutel erbij gegeven en tegen Pandora gezegd dat als ze
gelukkig wilden leven, ze de doos nooit moest openen. Op
een bepaald moment won de nieuwsgierigheid het en opende Pandora de doos. In een klap kwamen
daar alle tegenslagen en onheil uit die een mens maar kunnen treffen: ziektes, verbittering, pijn en
alle mogelijke kwaad. Als laatste kwam echter de hoop eruit, in de vorm van een vogel. Dat was de
boodschap van de troost voor de mensheid.
Nu wat zal de doos van Pandora inhouden op kamp? Zal het vol toffe verrasssingen zitten zoals een
dagje uitslapen, opdrachten overslaan op x-daagse, … of vol ongeluk met onder andere droppingen,
afwas, Jef’s teennagels knippen en zoveel meer. Dat is voor ons al een weet en voor jullie nog een
vraag. Maar voor dat we op kamp kunnen vertrekken zijn er ook nog een aantal praktische zaken die
geregeld moeten worden.
Als jullie een leuk filmpje willen zien over de doos van pandora ga dan naar deze link:
http://www.youtube.com/watch?v=Om3Xd6Ka-Go

Praktische info:
VERTREK:
Donderdag 17 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
• Fietshelm.
• 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 hier nog in??
• verkleedkleren!!!! (Dit is echt verplicht)
• een wekker (zo kan je elke dag op tijd op staan en koffie maken voor de leiding)
• recepten voor kookavond
TERUGKOMST:
Maandag 28 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!

Indien er toch nog vragen zouden zijn kunnen jullie altijd terecht bij jullie geweldige leiding

Ne stevige linker,
Arthur
Opgetogen Oerang-Oetang

Jasper
Hartstochtige Drongo

Jan
Betrouwbare Steppelemming

Jef
Dartelende Saki

Fenrir
yuu jiners,
Het is weer tijd om op kamp te gaan. En zo als jullie al weten is ons thema dit
jaar Fenrir.
Even een opfrisser wie fenrir is:
Fenrir (of Fenrisulfr, "Fenriswolf") is de zoon van de
vuurgod Loki en de vrouwelijke vorstreus Angrboda.
Hij is de broer van Hel de godin van de onderwereld
en Midgardsorm de Midgaardslang. Fenrir was geen
mens of god, maar leek op een klein hondje toen hij
jong was en Odin hem meenam naar de Asgaard waar
de æsen, de volgelingen van Odin, woonden. Alle
voorspellingen zeiden dat Fenrir een probleem zou
worden voor de æsen.
Hij ontwikkelde zich tot een reusachtige wolf met
verschrikkelijke kaken en stond als kwaadaardig te
boek. Bovendien was hij niet alleen sterk, hij had
ook de sluwheid van Loki geërfd. Uiteindelijk
durfde hij zelfs de æsen te bedreigen.

Nog enkele belangrijke puntjes:
● Vergeet jullie bonte avond spullen en voorbereiding niet mee te nemen!
● We vertrekken al op 16 juli met die fiets, belangrijk hierbij is dat jullie
ZELF een slaapplaats moeten zoeken voor de nacht van 16-17 juli.
● Vergeet ook niet jullie bagage op voorhand binnen te brengen, de datum
staat vooraan in het boekje.
Een stevige linker,
De jinleiding

Groepsleiding
groepsleider@sint-martinus.be
Financiën/Secretaris
Bewaarder
Voorzitter Oudercomité
Materiaalploeg
mp@sint-martinus.be
Kapoenen Kiewit
kk@sint-martinus.be

Kapoenen Hollandsveld
khv@sint-martinus.be

Welpen Kiewit
wk@sint-martinus.be

Welpen Hollandsveld
whv@sint-martinus.be

Jongverkenners
jvk@sint-martinus.be

Verkenners
vk@sint-martinus.be

Jin
jin@sint-martinus.be

Scheepers Wout
Moons Jasper
Vandikkelen Kristof
Vandikkelen Kristof
Appeltans Guido
Lesire Luc
Waeghe Bert
Groven Gilles
Poludniak Tim
Schols Pieterjan
Luyts Maarten
Martens Dries
Vandervoort Olivier
Van der Biesen Joost
Kippers Jörne
Schreurs Wouter
Vandebroek Joël
Van Snick Toon
Cressato Arno
Dzeitov Murat
Hermans Arne
Dessers Tim
Jans Toon
Lambrechts Jef
Verbeek Tom
Philippaerts Michiel
Poludniak Gert
Vandikkelen Kristof
Verhoeven Jasper
Claes Arthur
Ghysen Jan
Keijers Jef
Moons Jasper
Ruland Philippe
Peeters Jeffrey
Schreurs Brecht
Poludniak Stijn

Oprechte Springbok
Hartstochtige Drongo
Geëngageerde Secretarisvogel
Geëngageerde Secretarisvogel
Levendige Das
Ongedwongen Kyang
Gematigde Ara
Rustige Potto
Mier
Marmot
Bereidwillige Schoenbekooievaar
Baldadige Caracara
Gezellige Coscoroba
Streepmuis
Stekelvarken
Inschikkelijke Bizon
Serene Wouw
Vos
Parmantige Pica
Seriema
Rechtschapen Spitssnuitdolfijn
Opzichtige Salangaan
Koala
Cavia
Fiere Serval
Coulante Klipdas
Geëngageerde Secretarisvogel
Verantwoordelijke Kemphaan
Opgetogen Oerang-Oetang
Betrouwbare Steppelemming
Dartelende Saki
Hartstochtige Drongo
Stugge Zwaan
Jolige Jariboe
Enthousiaste Anoa
Slome Schildpad

Slangbeekweg 7, 3520 Zonhoven
Vildersstraat 4, 3500 Hasselt
Putvennestraat 37, 3500 Hasselt
Putvennestraat 37, 3500 Hasselt
Vlindersstraat 36, 3500 Hasselt
Maastrichtersteenweg 100, 3500 Hasselt
Wijerstraat 27, 3520 Zonhoven
Carnegielaan 55, 3500 Hasselt
Oude Heidestraat 35, 3511 Kuringen
Zavelvennestraat 182, 3500 Hasselt
Vilstraat 2, 3511 Kuringen
Beukenlaan 11a, 3570 Alken
Bokrijkstraat 8, 3500 Hasselt
Nieuwstraat 103, 3511 Kuringen
Heuveneindeweg 23, 3520 Zonhoven
Casterstraat 102, 3500 Hasselt
Zavelvennestraat 136, 3500 Hasselt
Vilstraat 53, 3511 Kuringen
Weidestraat 18, 3511 Kuringen
Kunstlaan 10 bus 9, 3500 Hasselt
Putvennestraat 80, 3500 Hasselt
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Padenstraat 15, 3500 Hasselt
Gebanne-Groezenstraat 83 A, 3500 Hasselt
Nobellaan 8, 3500 Hasselt
Eendrachtlaan 44, 3500 Hasselt
Oude Heidestraat 49, 3511 Kuringen
Putvennestraat 37, 3500 Hasselt
Hoekvijverslaan 33, 3500 Hasselt
Gebanne Groezenstraat 65, 3500 Hasselt
Visserijstraat 59, 3590 Diepenbeek
Steenweg 233, 3590 Diepenbeek
Vildersstraat 4, 3500 Hasselt
Luikersteenweg 226, 3500 Hasselt
Heksenheide 14, 3500 Hasselt
Casterstraat 102, 3500 Hasselt
Oude Heidestraat 35, 3511 Kuringen

0479/702.097
0476/291.864
011/23.52.25
011/23.52.25
011/22.78.50
0477/212.157
0477/257.526
011/75.90.47
0488/377.099
0487/454.984
011/75.56.89
0485/020.219
011/23.14.97
0479/095.099
011/81.79.32
011/22.51.70
0478/915.698
0479/845.299
0470/018.328
0484/023.195
011/24.10.37
0472/446.145
0472/729.063
011/21.34.15
0473/114.617
0494/542.865
011/24.29.32
011/23.52.25
011/82.57.24
0484/815.115
0486/462.315
011/23.15.63
0476/291.864
0486/024.653
0496/602.260
011/22.51.70
0488/981.876

