Beste scouts, ouders en sympathisanten,

Eindelijk is het zover, ons groot kamp in Manhay. Het was jammer genoeg niet het meest normale
scoutsjaar maar toch ben ik ervan verzekerd dat iedereen hier al een jaar lang naar uitgekeken heeft.
Het groot kamp is dan ook hét hoogtepunt van het scoutsjaar. 10 dagen lang vol avontuurlijke
tochten en toffe spellen met u beste kameraden.
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 “Historische figuren van Manhay”. Elke tak heeft een andere interessante historische figuur
gekozen als kamp thema, welke figuur jij hebt vind je terug in het boekje .
Er zijn deze zomer weer corona maatregels waar we ons aan moeten houden. We mogen zeker op
kamp in bubbels van 50, als de vaccinatiegraad hoog genoeg is tegen het begin van ons kamp mogen
we zelf in bubbels van honderd. We bezorgen u, net zoals vorig jaar, een draaiboek met alle
meetregels die wij nemen.
Met dat we zeker zijn dat we weer in bubbels zullen moeten werken, passen we de kampdata ook
wat aan. Bekijk deze dus zeker goed. Ook kunnen we dit jaar jammer genoeg weer geen bezoekdag
organiseren. We houden u op de hoogte met mogelijke alternatieven.
.Alle praktische informatie die u in het boekje terugvindt wordt hieronder nog eens samengevat:
• Hoe inschrijven? Je vindt alle info hieromtrent op de volgende pagina. Let op: stortingen moeten
gebeuren voor 1 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!
• 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.
Bij deze is dit voorwoord mijn laatste voorwoord van het jaar. Een jaar waarbij we vanaf het begin
onze normale werking deels moesten veranderen. Een jaar waar we constant naar alternatieve
activiteiten hebben gezocht om er zo toch maar weer een fantastisch jaar van te maken. Hiervoor
zou ik de gehele leidersploeg willen bedanken. Zonder hun eindeloze inzet en engagement was dit
zeker niet gelukt. B-R-A-V-O, BRAVO! Ik kijk alvast uit naar het groot kamp en om volgend jaar deze
groep nog een jaar te mogen leiden, hopelijk met minder coronarestricties.
Voor vragen, onduidelijkheden of opmerkingen sta ik steeds paraat, dus aarzel niet om mij te
contacteren.
Ne Stevige Linker,

Daan Buseyne
Pientere Apella

Data
Vertrek naar kamp
Kapoenen

Aankomst in Hasselt

Zondag 2021-07-18

Vrijdag 2021-07-23

Welpen

Donderdag 2021-07-15

Zondag 2021-07-25

Jongverkenners

Donderdag 2021-07-15

Zondag 2021-07-25

Verkenners

Woensdag 2021-07-14

Zondag 2021-07-25

JIN

Woensdag 2021-07-14

Zondag 2021-07-25

Kampprijs
Bedragen
€ 100,00 voor kapoenen
€ 157,00 voor -12 jarigen geboren vanaf 2009-07-23 tot nu
€ 145,00 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
Net zoals vorig jaar voorzien we dit jaar extra materiaal om de hygiène tijdens het kamp te
voorzien, zoals handschoenen, alcoholgel, 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. De bedragen zijn voor welpen en
JVK meer dan vorig jaar. Dit omdat ze 10 dagen ipv 7 dagen op kamp gaan. Het verschil

tussen, welpen, JVK en VK komt door het vervoer naar kamp. Uiteraard blijft SintMartinus sociaal-bewust: gezinnen die het moeilijk hebben, kunnen op discrete steun
rekenen van de groep, bij monde van de groepsleiding. Voor ouders waarvan meer dan één
zoon bij onze scouts op kamp gaat, hebben 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 donderdag 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)

€ 157,00

Kamp – Djeffrey Vannoppen – JVK – S

(+12 jaar)

€ 116,00

Kamp – Djoffrey Vannoppen – VK

€ 79,20

Kamp – Joris Vannoppen – VK

€ 79,20
Totaal:

€ 431,40

Voor de familie Vannoppen komt de kampprijs op € 431,40.
Als er vragen of problemen zijn bij deze prijs kunt u de groepsleiding altijd contacteren.
(Daan Buseyne +32 472 089660)

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:
◦ Stapschoenen

◦ 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 2021-07-07 tussen 17u en 18u.

*

De VK en JIN brengen hun bagage op 2021-07-07 tussen 16u en 17u.

*

De welpen en JVK nemen hun bagage mee op de trein.

Bagage halen
*

De kapoenen, VK en JIN komen hun bagage halen op 2021-08-01 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 2021-08-01 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)

Bellaire 5, 6960 Manhay

Adres en telefoonnummer groepsleider:
Daan Buseyne
Prins Bisschopssingel 39
3500 Hasselt
GSM: 0472/089660 (voor dringende gevallen tijdens kamp!)
Email: groepsleider@sint-martinus.be
Bij verdere vragen of opmerkingen mag u mij steeds contacteren!
Stevige linker
Daan Buseyne
Pientere Apella

Overzicht vertrekuren
Tak

Vertrek

Aankomst

Vervoer

Kapoenen

2021-07-18 07:30
Station Hasselt

2021-07-23 17:30
Station Hasselt

Trein → Heen
Trein ← Terug

WK

2021-07-15 08:00
Station Hasselt

2021-07-25 18:30
Station Hasselt

Trein → Heen
Trein ← Terug

WHV

202&-07-15 08:00
Station Hasselt

2021-07-25 18:30
Station Hasselt

Trein → Heen
Trein ← Terug

JVK

2021-07-15 07:00
Station Hasselt

2021-07-25 18:30
Station Hasselt

Trein → Heen
Trein ← Terug

VK

2021-07-14 07:00
Kanaalkom

2021-07-25 19:00
Kanaalkom

Fiets → Heen
Fiets ← Terug

JIN

2021-07-14 07:00
Kanaalkom

2021-07-25 19:00
Kanaalkom

Fiets → Heen
Fiets ← Terug

Deze vertrekuren zijn geldig als we in bubbels van honderd op kamp mogen. Wanneer we
in bubbels van 50 moeten werken zullen deze wat aangepast worden. De data blijven zeker
dezelfde.

Dag Schildknapen van Kiewit,
Ik schrijf jullie omdat ik jullie hulp nodig heb. Mijn ronde tafel Is op het moment
helemaal leeg , maar ik heb gehoord dat jullie mij wel kunnen helpen. Jullie zijn
blijkbaar allemaal stoere Kerels. OM echte ridders Van jullie te maken Gaan we
samen allemaal op kamp in Manhay van 18 tot 23 Juli . Wij hopen jullie
allemaal te kunnen verwachten Zodat we samen kunnen oefenen met paardrijden
,zwaardvechten , boogschieten en nog veel meer . Hieronder vinden jullie nog handige
informatie voor elke ridder.
Als jullie nog met vragen zitten kunnen jullie de leiding altijd contacteren
Ne Stevige linker en tot op kamp,

Koning Arthur

Wat neem ik mee?
• VERKLEEDKLEREN IN THEMA (Ridders)
• 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
Een paar handige tips
• MAAR jE RugzAK SAMEN MET MAMA of PAPA
• STEEK ALLES in aparte plastieken zakjes, per dag (voor warme en koude dagen)
• Voorzie al je kleren en strips van een naam!

Beste kapoenen,
Het is de Jules hier. Voor zij die mij nog niet kennen zal ik mij kort even
voorstellen.
Mijn naam is Julius Caesar: Romeins politucs,
generaal en schrijver. Ik heers over het oude
Romeinse keizerrijk. Ik sta bekent om mijn
beroemde veroverong van het vroegere Gallië.
Om deze verovering te kunnen waarmaken heb ik
een groot, sterk, stoer leger nodig. Voor dit leger
had ik gedacht aan jullie aangezien ik via via
gehoord heb dat jullie gedurende een heel jaar
allemaal stoere en dappere opdrachten gedaan
hebben.
Hiervoor heb ik met Scouts Sint-Martinus samengezeten om samen met al mijn
mede historische figuren te kijken of jullie het in jullie hebben om in het
grootste leger ooit te geraken.
Daarom organiseren wij een groot kamp van 5
dagen in het mooie rijk van Manhay.

Jullie worden 18 juli op het afgesproken uur aan
de voorkant van het station in Hasselt verwacht
voor het vertrek naar kamp. 23 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 Romeinse krijgers en met een levenservaring meer. De exacte
uren van 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 en ik kijken er alvast naar uit. Jullie ook?

We sommen nog even de belangrijkste zaken op die echte Romeinen 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 (Romeinse klederdracht)
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 T-shirt dat mag vuil worden
Zaklamp

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

Tijs Bielen
Grizzlybeer

Nicolas Lesire
Bestendige Kauw

Beste welpen
De Romeinen bedreigen al jaren mijn thuisland,
Carthago. Ik heb jullie hulp nodig om eens goed
wraak te nemen. Samen met jullie en mijn
olifantenleger ga ik hun bestormen. Willen jullie
mee gaan? Ik heb hierlangs mijn route
uitgestippeld. We gaan langs Spanje, Frankrijk, en
de alpen naar Rome. Onderweg gaan wij echter
veel vijandige stammen tegenkomen. Doe daarom
zeker een perfect uniform aan! We spreken af in
Manhay. Jullie leiding zal jullie tot daar brengen
met de trein.
Nadat we elkaar ontmoeten gaan we ons
bevoorraden. We moeten wapens, eten, materialen
en nog van alles verzamelen. Vanuit Manhay vertrekken we dan naar de alpen. We gaan wel zeker
1000 km verder moeten stappen, maar dan zijn we wel in Zwitserland. Daar eten we een schnitzel en
skiën we van een zwarte piste.
Daarna dalen we af naar Italië, daar wacht ons nog een groot obstakel op! De Romeinen vragen
namelijk péage. We moeten dan heel stiekem naar de hoofdstad van het Romeinse rijk zien te
geraken: Rome. Wanneer we een parkeerplaats hebben gevonden voor onze olifanten kunnen we dan
op zoek naar Publius Cornelius Scipio en zijn handlangers. Om hun voor eeuwig weg te jagen gaan we
een verschrikkelijke schrikkeltocht maken.
Tot slot slaan we Rome kort en klein en keren we terug. Dat zie je dan zelf maar hoe je dat doet, ik
ben dan weg.

Wat neem ik mee?
 Verkleedkleren
 Kleine rugzak
 Stevige wandelschoenen
 Zonnecrème
 Zwembroek en handdoek
 Regenjas/kledij
 Slaapzak
 Matje
 Zakmes
 Ondergoed

 Gewone kleren
 Wit T-shirt dat vuil mag worden
 Strips om te delen
 Schrijfgerief en enveloppen met postzegel en adres

Wat neem ik niet mee?
 GSM/iPad/…
 Snoep
 Wapens
Als je twijfelt of het mag laat je het beter thuis!

Wat doe ik voor ik vertrek?
 Maak je rugzak zelf/met mama en papa
 Steek alles in aparte, waterdichte zakjes (per dag bv)
 Schrijf uw naam op alles! Anders is het van Hannibal.

Alle info over inschrijvingen, vertrekdata, ... vind je van voor in het boekje. Kijk daar ook zeker nog
eens de bagagelijst na!
Ceterum autem censeo Romam esse delendam.
Een stevige linker
Hannibal
Leandros
Dennix
Stefanos

Welpen Hollandsveld présentée
Kamp Manhay 2021
Général Bielen

Colonel Vincken

Majeur Carmans

“Le grand orateur du monde, c'est le succès.”
Napoleon
Bonaparte was
een beroemde
Franse
legeraanvoerder,
keizer en politiek
hervormer. Hij
kwam aan de
macht in de
laatste roerige
fase van de
Franse Revolutie
en veroverde met
het Franse leger
grote delen van
Europa. In veel
landen voerde hij
op terreinen als
de rechtspraak,
gewichts- en
afstandsmaten
en de burgerlijke
stand
belangrijke en
vaak blijvende
veranderingen
tiendaagse zullen jullie sFranse-revolutie!
door.

Wij zijn nog
opzoek naar de
dapperste
welpen die
samen met mij
willen strijden op
de veldslag van
Manhay. Deze
heuse veldslag
zal plaats vinden
van de 15de tot
25ste juli. Ik reken
op iedere welp
zijn
aanwezigheid!
Alleen zo zullen
we zege vieren en
de geschiedenis
in gaan als
overwinnaars
van Manhay.
Jullie zullen door
mijn beste
mannen worden
opgeleid tot
heldhaftige
soldaten!
Tot dan.

Praktische info:
Het kamp zal doorgaan van de 15 tot 25 juli. We vertrekken de 15de aan het
station van Hasselt en de komen hier de 25ste ook weer terug aan. De exacte
data kan u vooraan in het boekje vinden. Tevens vinden jullie ook alle
andere info van betalingen en inschrijven, daar terug. Dit jaar zal er ook
weer een kamp T-shirt worden gemaakt dus vergeet deze ook zeker niet te
bestellen bij het inschrijven.
Wat mee te nemen:
Alles wat jullie moeten nemen op kamp staat
ook vooraan in het boekje. Het is wel heel
belangrijk dat jullie de rugzak samen maken
zodat u zoon zeker alles weet te vinden. Maak
de rugzak ook niet te zwaar want deze moet
mee op de trein en moet dus van het station
tot het kampterrein worden gedragen. Pak
dus niet te veel mee! Nog een handige tip is om
alles in plastieken zakken te steken, zo kan
dit niet nat worden door de regen.

Wat neem ik zeker niet mee:
Snoep wordt afgepakt op het kampterrein, ook gsm’s en andere elektronische
spullen horen niet thuis op de kampwei. Ook zakmessen of andere gevaarlijke
spullen pak je niet mee, tenzij je derdejaars bent.
Tenslotte:
Het kamp zijn de 10 leukste dagen van het jaar! Als je nog twijfelt of je gaat voor
de eerste keer mee, vraag dan zeker aan je mede welpen om hun verhalen te
delen. We hopen dus iedereen te zien! Als je nog vragen hebt aarzel dan zeker
niet om ons te contacteren.
Het zal ook dit jaar weer een fantastisch kamp worden!
Stevige linker,

Robin Vincken

Naud Bielen

Emile Carmans

Yo knapen!
Eindelijk is het dan zo ver, het langverwachte grootkamp. Natuurlijk gaat het weer zeer bom
worden dus zorg dat ge aanwezig zijt! Ik kan u verzekeren dat het heel nice gaat worden.

Wat is het thema?
Ons thema dit jaar is historische figuren en als JVK tak hebben wij de bekendste
architect, uitvinder, ingenieur, filosoof, natuurkundige, scheikundige, anatomist, beeldhouw
er, schrijver en schilder gekozen. VOLGT GE NOG? Natuurlijk hebben wij
Leonardo Da Vinci.

Leuk feitje: Leonardo da Vinci ging ’s avonds lijken opgraven in
het kerkhof om deze te bestuderen. Wanne gekke kerel! Echte
gravedigger

Praktische info
Het kamp gaat doorgaan van 15-25 juli. Behalve voor de 3de jaars want deze vertrekken al
een dagje eerder met de fiets (verdere info volgt nog). Het gaat doorgaan in bubbels maar
dat zien jullie wel nog.

Wat neem ik mee?
-Alles staat voorin het kampboekje.

-Neem ook liefst uw goed verstand mee ( kan handig zijn op kamp

).

Wat neem ik niet mee?
-

Snoep
Gsm, playstation(1,2,3,4 en ook ja de 5 ook niet!), xbox natuurlijk ook niet, in het
algemeen geen elektronica.
Alles wat ook niet op de activiteiten mag.

Inschrijven voor kamp
Staat ook voorin het kampboekje.

Vragen over kamp?
Je kan altijd de leiding bellen, smsen of mailen (JVK@sint-martinus.be). Wij zullen jullie
vragen zo goed mogelijk beantwoorden.

Ne stevige linker,
De JVK leiding

Wouter Blockken

Jules Guffens

Giel Swennen

Zorgeloze Cholo

Amicale Herder

Kordate Steenbok

Giel Lamotte
Bultrug

Dit is een boodschap voor al mijn bondgenoten.

Afgelopen nacht sprak Odin, de Alvader, tot mij in een droom. Hij
belastte mij met een opdracht: Het wordt tijd, tijd dat we Noorwegen
laten uitgroeien tot het grote en machtige Vikingrijk waar de Goden
trots op kunnen zijn.

Zo verdienen wij onze plaats in de grote hallen van WALHALLA!

Daarom roep ik jullie op om deze zomer jullie beste krijgers te
verzamelen en samen te komen in Manhay in het rijk der
Walloneyen. Van deze uitvalsbasis zullen wij ons rijk uitbreiden
tot ver voorbij de grenzen van Island, Frankia, Wessex en het land
van de Russ.

Broeders, met Thor, Odin en Loki aan onze zijde, zullen wij
onverslaanbaar domineren over onze vijanden en zo onze plaats
langs de goden verdienen.

Moge de Goden u kracht en wijsheid geven,

Ragnar Lothbrok

Het Vertrek:
Woensdag 14 juli om 7u stipt aan de kanaalkom
Wat meenemen?
-

Een fiets die in orde is (lichten, remmen, bel…) en de tocht aankan!
Ge vertrekt niet als uw fiets niet in orde is!
Reserve binnenband + plakmateriaal
Fietshelm is VERPLICHT, fluovestje voor ’s avonds ook VERPLICHT
Lunchpakket (om heel de dag mee toe te komen)
Drank (zeker genoeg meenemen als het warm is!)

Tip: fietstassen zijn een handige vervanger van een zware rugzak
De Bagage:
-

Het aflevermoment staat vooraan in dit boekje
Een lijst met wat je moet meenemen staat ook vooraan in dit boekje
Nog extra meenemen:
• Wekker
• Recepten voor kookavond
• Een mondmasker + reserve maskers

De Terugtocht:
Zondag 25 juli (hoe laat exact hangt af van hoe snel jullie fietsen!)

Hou zeker de facebookgroep in de gaten, daar wordt alle extra info geplaatst.
Als jullie nog vragen hebben, dan kunnen jullie altijd bij ons terecht.

Stevige linker,
De leiding
Gijs Bram en Dieter

Inleiding
Christoffel Columbus is de beroemdste ontdekkingsreiziger uit het
tijdperk van de grote ontdekkingen. Hij maakte naam door zijn
'ontdekking' van Amerika onder Spaanse vlag in 1492. Columbus dacht
na het oversteken van de Atlantische Oceaan Indië bereikt te hebben,
maar was in werkelijkheid gestuit op een Nieuwe Wereld. Zijn
ontdekking vormt een keerpunt in de wereldgeschiedenis, waarvan de
betekenis nauwelijks overschat kan worden. Europese machten
koloniseerden de beide Amerikaanse continenten. De ruime
hoeveelheden land en grondstoffen speelden een rol bij de opkomst van
Europa als het overheersende continent in de wereld. De Columbiaanse
uitwisseling zorgde voor een wereldwijde uitwisseling van gewassen,
dieren en ziektes. De besmettelijke ziektes van de Oude Wereld hadden
een verwoestende uitwerking op de inheemse bevolkingen.
Kadering
De jinsters van Sint-Martinus anno 2020-2021 hebben gemengde gevoelens over deze
ontdekkingsreiziger. Dat werd duidelijk uit de wekelijkse gesprekken onderling. Als volgt
een dialoog uit de strip ‘Het leven als een Jinner – Hoofdstuk 6: Dagske tsjaffelen aan
shopping 1 tempo’.
Ey mannen
weer al
wandelen, wa
denkt die
leiding wel
nie…

Echt he, gaan we
die weer goed
liggen hebben?

Sowieso! Hele
dag tsjaffelen
aan shopping 1
tempo,
harrreeee

Whee,
siktir lan
amina
koyim
Whheeee,
lijp

Putain corneel, hoe kunt ge
nu zo stom zijn om nie op
die bel te drukken!! Nu
moeten we hele halte terug
wandelen..

G, eigenlijk
houd ik van
tsjaffelen

Shopping 1
tempo?? G,
pak bussie
he

G, op
kamp
gaan we
al genoeg
wandelen

Gelijk
Christopher
Columbus!!

Whee, juist
ontdekkingsreizigers
wij

G!!! Wa bomme kerel??
Ontdekking Amerika heeft
gezorgd voor die k*tcoronja,
ganse virusverspreiding
Shana daar zit
ge mis man

Wazaa,
bomme
kerel!

Boeiee, kom gewoon zoeken

Eigenlijk had dieje Christopher
wel een bom leven, HELD!

G, ik ga ook nieuw land
ontdekken
Ey, zouden we
hier nie goed
kunnen bbq’en?

G, eerst vlot
bouwen
ofzo?
Wazaaa

Sonja, lijp plan man! Ik haal
stokskes en turks brood

Wazzaaa, kijk mij,
juist Columbus

Guffens: wazzaa,
goesting in kamp man

G, shana nie hopen

Andere
jinners
door
elkaar:
Wazzaa,
ik ook!!

Wazzaa, wazzaa… ,soms
snap ik die mannen echt
nie.. wa’s da, wazaa??

Probleemstelling
Bovenstaande dialogen zijn veel voorkomend in de strip ‘Het leven als een jinner’. Zowel
Sonja als de leiding staan dus geregeld met hun mond vol tanden, en hopen bovendien op een
wazzaa-vrij kamp. Shane hoopt daarentegen op geen virussen in juli, zodat hij met zijn 8
mede-g’s rustig kan gaan tsjaffelen in de Waalse Ardenne. Guffens heeft echter geen zin in de
fietsrit naar kamp, en is daarom al volop bezig met het bedenken van plan. Corneel zit elders
met zijn gedachten.
Conclusie
Jinners zijn jinners, een kamp is een kamp, een programmaboekje is overrated.
Alle praktische info omtrent grootkamp komen op onze socials, dus houd die zeker in de
gaten.
P.S. Corneel, de stedelijke bibliotheek is geopend op weekdagen. Hier zijn publieke
computers die ge gratis kunt gebruiken om het internet te raadplegen.

Groepsleiding
groepsleiding@sint-martinus.be
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