Beste leden, ouders en sympathisanten van Scouts Sint-Martinus den XIIde
Het is zover, het traditionele hoogtepunt van het scoutsjaar stormt op ons af, het Groot Kamp!
Als je zo gehaast was om dit voorwoord te lezen en je de voorpagina hebt gemist, dan kan ik
nu in primeur meedelen dat het thema van dit kamp “Wereldsteden” zal luiden. Tien dagen lang
zullen er rond dit thema spelen, kampvuren, sketches en tochten worden georganiseerd. Een
thema met zeer veel creatieve mogelijkheden als je het mij vraagt. Hopelijk weet je het
traditionele Groot Project te plaatsen binnen één van de steden. Wij, leiding, zijn al van de 11de
juli op kamp in Nivezé om alle voorbereidingen te treffen. Er gaat hier een enorme organisatie
aan vooraf, maar vanaf het eerste kampvuur weet je weer waarom je dit doet. Jammer genoeg
zullen we eerst nog een maand moeten wachten. In juni zullen er bijna geen activiteiten zijn
omwille van de examens van de leiding. Ik wil dan ook iedereen die nog examens heeft succes
wensen!
In dit boekje vinden jullie ook de nodige praktische info. Wat je allemaal elders in dit boekje
kan terugvinden:
 Hoe schrijf ik mij in? Je vindt alle informatie omtrent inschrijven op de volgende pagina.
Belangrijk: stortingen moeten gebeuren voor 1 juli!
 Informatie betreffende de inschrijving van de barbecue van het oudercomité op de
bezoekdag, zoals altijd op 21 juli. Stortingen moeten gebeuren voor 14 juli.
 Wat mee te nemen? Een lijst met benodigdheden is iets verder in dit boekje te vinden.
Uiteraard is deze lijst voor de oudere ervaren takken overbodig, maar gebruik hem toch
maar om te controleren of je niets over het hoofd hebt gezien!
 Een wegbeschrijving naar ons kampterrein. Let op: de bezoekdag start voor de
ouders pas vanaf 12u, gelieve dit uur te respecteren.
 Informatie omtrent de vertrek-en aankomsturen, het afleveren van bagage en het helpen
uitladen voor de oudere takken.
 Meer info over het kamp T-shirt, dit jaar willen we ons 75-jarig bestaan extra in de
bloemetjes zetten.
Neem al deze informatie eens op het gemak door zodat jullie zeker van alles op de hoogte zijn.
Indien er nog onduidelijkheden zouden zijn mogen jullie mij of de takleiding altijd contacteren.
Voor ons kamp is de materiaalploeg nog op zoek naar oude deuren en olievaten. Moesten jullie
ons kunnen helpen mogen jullie altijd een mailtje sturen naar mp@sint-martinus.be.
Tenslotte wil ik jullie allemaal nog eens warm uitnodigen om (tijdig) in te schrijven voor de
kamp-BBQ op bezoekdag, georganiseerd door het oudercomité. Na het eten kan u opnieuw de
benen strekken en de omgeving verkennen tijdens een door ons uitgestippeld tochtje.
Nog eens het allerbeste voor de examenperiode en graag tot op de bezoekdag!
Een stevige linker,
Pieterjan Schols
Toegewijde Mier

Data







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

zondag 16 juli t.e.m. vrijdag 21 juli.
vrijdag 21 juli t.e.m. woensdag 26 juli.
dinsdag 18 juli t.e.m. vrijdag 28 juli.
dinsdag 18 juli t.e.m. vrijdag 28 juli.
maandag 17 juli t.e.m. vrijdag 28 juli.
maandag 16 juli t.e.m. vrijdag 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:
 € 67 voor kapoenen
 € 124 voor ‐12 jarigen (geboren vanaf 28/07/2005 ‐ nu)
 € 112 voor +12 jarigen (geboren tot 28/07/2005)
In de prijs zit inbegrepen:
 het vervoer van en naar het kampterrein
 het verblijf op het kampterrein in tenten
 het eten
 … en een onvergetelijke ervaring
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 € 67. Voor ‐12 jarigen (tot en met sommige eerstejaars
Jongverkenners dus) wordt dit € 124. 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 +12 jarigen 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 (+12 jaar) 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 (2de zoon betaalt € 89,6) moeten betalen en voor
de 3de zoon maar 60 procent van het verschuldigde bedrag (3de zoon betaalt € 67,2).

Hoe betalen?
Gelieve voor zaterdag 1 juli 2017 het kampgeld van uw zoon/zonen te storten op het
rekeningnummer BE55 7805 9292 5344 met vermelding: Kamp 2017 – voornaam –
naam – tak.
Bijvoorbeeld:
Vermelding
Kamp 2017 – Sam Vannoppen – KK (kapoen)
Kamp 2017 – Bob Vannoppen – JVK (‐12 jaar)
Kamp 2017 – Djeffrey Vannoppen – JVK (+12 jaar)
Kamp 2017 – Djoffrey Vannoppen – VK (+12 jaar 2de zoon)
Kamp 2017 – Joris Vannoppen – JIN (+12 jaar 3de zoon)

Bedrag
€ 67
€ 124
€ 112
€ 89,6
€ 67,2

Voor de familie Vannoppen komt de kampprijs op € 459,8
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)
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 Luchtmatras i.p.v. een veldbedje (dus geen veldbedje!)
o Reflectoren
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
 Kapoenen Kiewit, 3de jaars JVK, VK en JIN brengen hun bagage op 8 juli
tussen 16u 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 Hollandsveld 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!!).

Bagage terughalen
 De bagage van Kapoenen Kiewit 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.
 Op 31 juli worden de VK en JIN verwacht om 13u om te helpen bij het
uitladen van de containers.
 De bagage van Kapoenen Hollandsveld kan op 1 augustus tussen 17u en
18u afgehaald worden aan de kanaalkom.

Verloren voorwerpen
De onvermijdelijke verloren voorwerpen kan je komen inkijken op dinsdag 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 vrijdag 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)
Wayai 13
4845 Sart‐lez‐Spa
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

16 juli
7u00
Station Hasselt

21 juli
12u00
Bezoekdag

Trein  Heen
Ouders  Terug

KHV

21 juli
12u00
Bezoekdag

26 juli
Ouders  Heen
17u20
Trein  Terug
Station Hasselt

WK

18 juli
7u00
Station Hasselt

28 juli
Trein  Heen
17u20
Trein  Terug
Station Hasselt

WHV

18 juli
7u00
Station Hasselt

28 juli
Trein Heen
17u20
Trein  Terug
Station Hasselt

JVK
(1ste en 2de jaars)

18 juli
7u00
Station Hasselt

28 juli
Trein  Heen
17u20
Trein  Terug
Station Hasselt

JVK (3de jaars)

17 juli
7u00
Kanaalkom

28 juli
Fiets  Heen
17u20
Trein  Terug
Station Hasselt

VK

16 juli
7u00
Kanaalkom

28 juli
19u00
Kanaalkom

Fiets  Heen
Fiets  Terug

JIN

16 juli
7u00
Kanaalkom

28 juli
19u00
Kanaalkom

Fiets  Heen
Fiets  Terug

Beste leden en ouders,
Naar aanleiding van ons 75-jarig bestaan, dit jaar, hebben we T-shirts laten bedrukken om deze
heugelijke dag te herdenken. Dit T-shirt gaan we ook dragen als kamp T-shirt.

De meesten onder jullie zullen deze al wel hebben. Diegenen die nog geen T-shirt hebben
kunnen bemachtigen, kunnen dit alsnog doen door volgende instructies te volgen. We
verwachten dan ook dat alle Kapoenen, Welpen, Jongverkenners, Verkenners en JIN deze
kamp T-shirt hebben!
Te storten:
Rekeningnummer:
Mededeling:
Voorbeeld:

15 euro
BE55 7805 9292 5344
“Kamp T-shirt: Voornaam+naam+tak+maat1”
“Kamp T-shirt: Louis Guffens JVK Large”

De verschillende maten zijn: 5/6 (110/116), 7/8 (122/128), 9/11 (134/146), 12/14 (152/164),
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL en 4XL
Een stevige linker,
De leiding

Beste ouders en scoutsvrienden,
Ook dit jaar zijn jullie van harte welkom op de kampbarbecue tijdens
de bezoekdag op 21 juli 2017.
Er is keuze uit twee menu’s:
MENU 1 : kip–kotelet–chipolata–groenten + taart = € 15
MENU 2 : kip – chipolata – groenten + taart = € 13
De inschrijving dient te gebeuren op het rekeningnummer
van het Oudercomité:
BE79 1430 9694 4733 en dit ten laatste op 14/07/2017
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 83 km. Het is een rit van
ongeveer 55 minuten.
Het is aan te raden dat u buiten deze routebeschrijving ook best even een kaart of
gps bekijkt.
Vanaf het dorp Sart 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 37 km.
2. Volg de rechterrijstrook bij het knooppunt Vottem om de borden E40/E42/E25
richting Aachen/Verviers/Maastricht te volgen. Ga verder op de E40/E42
Ongeveer 21 km.
3. Volg de 2 rechterrijstroken om in te voegen op de E42 richting
Saarbrücken/Verviers.
Ongeveer 17 km.
4. Neem de afslag 8‐Spa richting N629/Spa/Jalhay. Volg tot aan de rotonde.
5. Aan de rotonde neemt u de derde afslag richting Tiège, de N640. Volg ongeveer 1,3
km.

6. Sla rechtsaf naar Chemin du Bougnou.

7. Sla linksaf om op Chemin du Bougnou te blijven. Volg ongeveer 280 m.

8. Sla rechtsaf naar Rue Alexandre Beaupain. Volg ongeveer 500 m.

9. Sla rechtsaf naar Stockay. Volg ongeveer 1,7 km.

10.

Volg de weg naar Avenue Fernand Jérôme.

Dit wegje volgt u 100 m en zo komt u op het kampterrein terecht, daar 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

WELPEN


Groepslintje St-Martinus

Takkenteken

Jaarkenteken

Lintje België/Europa

Int. Kenteken 4cm (Paarse

JVK

VK

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

JVK-VK-JIN-LEIDING

Lelie)


Belofteteken

Limburgse Leeuw

Gidsstrepen – PL-strepen

Nesthoekje – Patrouillelintje

Kenteken 70-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.

Olà Kapoenscos della Kiewitos
Hopelijk is iedereen klaar voor een kamp vol piñatas, sombrero’s,
fiësta en zo veel meer! Dit jaar staat het groot kamp dan ook volledig
in teken van …

!!!!Mexico City!!!!
Om deze onvergetelijke kampervaring ten volle te beleven, neem je
best de volgende dingen mee:
‐‐ Alles van het lijstje vooraan in dit boekje!!!!!!!!(zeer belangrijk)
‐‐ Mexicaans getinte verkleedkleren (sombrero, poncho…)
‐‐ een wit T‐shirt dat vuil mag worden (om mee te knutselen)

Wist je dat …
… Mexico City een stad in Mexico is?
… je ongeveer 9316km moet wandelen/zwemmen om
van Dries zijn thuis naar het centrum van Mexico City te gaan?
… een kapoen gemiddeld minder groot is dan een Mexicaan zijn
sombrero?
… Gijs de aller coolste leider is?
… kamp de 5 allerleukste, meest fantastische dagen van het jaar zijn?
… Frederik al oud aan het worden is? (kijk maar naar zijn grijze haren)
… Mexico City perfect past binnen het kampthema “wereldsteden”
… Mexico City een van de dichtst bevolkte steden van de wereld is?
… de vlag van Mexico niet rood wit groen maar groen wit rood is (met
een raar vogeltje in het midden)?
… stenen en vensters niet zo goed samen gaan?
… Thomas zijn huiswerk soms door zijn mama liet maken?
… New Mexico en Mexico City niet hetzelfde zijn???
Alle informatie omtrent bagage, kosten, vertrek etc. vindt u
vooraan in dit boekje. Indien u nog met vragen zou zitten, aarzel
dan zeker niet om ons te contacteren!

Stevige linker en tot op kamp !
Frederik
Dries
Gijs
Pittige Moeriki Praatlustige Panda Sneeuwstormvogel

Thomas
Damhert

Ciao kapoentjes Hollandsveld,
Het moment is bijna aan gebroken, HET GROOT KAMP! Ik hoop dat jullie allemaal even
verheugd zijn als ons want het gaat een kamp worden om nooit te vergeten! We gaan allerlei
activiteiten doen zoals: veel spelletjes in mooie grote bossen, gezellig aan het kampvuur liedjes
zingen, een spannende twee daagse en veel meer… Degene die mee zijn gegaan op ons laatste
weekend weten dat we in grote legertenten slapen.
Zoals elk jaar is er een mooi kampthema aanwezig, dit jaar wel heel speciaal. Sint-Martinus deelt
zich namelijk op in 7 grote wereldsteden! Kapoenen Hollandsveld heeft natuurlijk de coolste
wereldstad namelijk ROME! Wij gaan jullie dit kamp opleiden tot echte romeinen. Hoe echte
romeinen geleefd en gevochten hebben zullen we allemaal leren op kamp.
Hiervoor worden jullie verwacht verkleedkleren mee te nemen in de trend van echte Romeinen.
Jullie worden samen met mama en papa 21 juli verwacht op het kampterrein (zie wegbeschrijving)
omstreeks 12u. Vergeet jullie niet in te schrijven voor de overheerlijke barbecue. Het kamp is spijtig
genoeg de 26ste juli gedaan. Jullie ouders halen jullie dan op om 17u22 aan het station van Hasselt.
Ook dit jaar zijn er weer onze verplichte kamp T-shirts voor de
kapoenen. Informatie over betaling vindt u vooraan in het kampboekje.
Informatie omtrent de bagage en de kosten etc. vindt u elders in dit
boekje. Indien u nog met vragen zou zitten, aarzel dan zeker niet om ons
te contacteren!

We geven je ook nog even een lijstje met enkele benodigdheden die een Romein 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 enveloppe met postzegel en adres reeds opgeschreven
- 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.
- Maak je rugzak samen met mama of papa
- Steek alles appart in (plastieke) 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

Cedric Adler,
Baviaan

Thomas Swennen,
Trotse Mustang

Wouter Blockken,
Chollo

Bert Gommers,
Sijs

Heeeeeey, stoere welpen!
Zoals jullie weten is het weer tijd voor het beste deel van het scoutsjaar, ONS
GROOTKAMP!!! Dit geweldige 10-daagse avontuur zal dit jaar plaats vinden in Tokio.
Uhmmm… ik bedoel Nivezé! Een prachtig boerendorp met de schoonste weien van België.
De perfecte bestemming om samen met jullie vriendjes en leiding een heel kamp te ravotten,
te zwemmen, zangavonden te houden, kampvuren te maken, bosspelen te winnen,
watersliden en nog een hele reeks andere leuke activiteiten. Ondanks we in Nivezé zitten, zijn
we nog steeds gefascineerd door het prachtige Tokio. Daarom is Tokio dit jaar het
kampthema van onze trotse Welpen Kiewit tak! Vanwaar die fascinatie?
1806,
Monoshino bos gelegen rond Tokio,
Samoerai Hiroshi Kimoto, een befaamde generaal uit
het oude tokio rijdt met zijn samoerai welpen Kiewit
leger door het Monoshino bos. De avond is al gevallen,
enkel het geluid van galoppeerde paarden en klinkende
harnassen doorbreken de stilte. Generaal Kimoto leidt
zijn leger richting de barbaarse Chinese huurlingen,
onder het gezag van de machtige leider genaamd Jef
Breemans. De Chinese huurlingen horen in de verte de
vijand aankomen, het grootse deel van hun deserteert,
Jef kijkt vol doodsangst. Kimoto laat zijn welpen ruiters
sneller en sneller galopperen. De trommels weergalmen
in de nacht, welpen ruiters bewapend met katana’s en
speren rijden de vijand tegemoet. De duivels verklede ruiters rijden in op de vijand.
Dankzij de stoere welpen van Kiewit heeft Kimoto zijn slag om Tokio gewonnen. De
vijandige leider Jef wordt op een ezel vastgesjord en terug naar huis gestuurd.
Wij sterke welpen van Kiewit eren dit lovende
verhaal over onze welpenvoorouders, en zullen
daarom zorgen voor een beetje Tokio in Nivezé.
Neem daarom allemaal Japanse verkleedkleren
mee. Denk bijvoorbeeld aan een kimono, een
punthoed, een samoerai zwaard,… Zo maken we
er samen een culturele doortocht van. En vergeet
geen wit t-shirt mee te nemen dat vuil mag
worden voor een spel.

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 bagage en
betalingen. Een handige tip bij het maken van de rugzak is om dit samen met uw 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 en tak van het lid 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!

Een stevige linker,
Jef Breemans

Jasper Dessers

Sa m Lambrechts

Dieter Schreurs

HEEEEYYY WELPEN VAN HOLLANDSVELD
Ja ja het is weer bijna zo ver! Ik weet dat jullie
allemaal al aan het aftellen zijn. Binnenkort
vertrekken wij naar ons geweldig groot kamp
dat zich dit jaar gaat doorbrengen in Nivéze!
In het bijzonder culturele, vooruitstaande
werelddorpje Nivéze, mag 10 dagen genieten van
onze aanwezigheid! Laten wij als wereldwelpen
de inwoners van dat dorpje hen de cultuur van
een andere stad leren kennen! Steden zoals
Londen of New York kennen de slimme walen al
dus zijn we daarom op PEKING gekomen!
Omdat echte Pekingnezen ook echte
Pekingse kleding dragen moeten jullie
ook zo goed en zo slecht mogelijk uw
Pekingse outfit proberen mee te nemen
zodat de Nizéveraren eindelijk ook iets
kunnen bijleren! Hiervoor kunnen
jullie bijvoorbeeld een voor jullie te
grote witte T-shirt meenemen die we
dan tijdens kamp zullen verpekingen
naar
een
echte
Hanfu-Pagri!!
Omdat het kamp een echte Expo gaat
worden van allerlei steden verspreid
over de hele wereld moet wij als enige
echte welpen de eer trots en cultuur
van Peking verdedigen.
Omdat de meesten van jullie nog niet zo veel weten van Peking heb
ik het op me genomen om een korte samenvatting te schrijven over
peking door de jaren heen.
eking heeft een rijke geschiedenis dat tot 3000 jaar terug gaat!! In
het begin werd Peking volledig bezet door Kris-Xin en heerste hij
met een ijzeren vuist. Zijn heerschappij heeft wel niet lang
geduurd want voor hij het wist was een hele revolutie onder zijn
macht aan het woeken onder de leiding van Pitu-Xin. Pitu-Xin was
een verre achterneef van Kris-Xin en werd verbannen door de
koninklijke familie omdat hij gezien werd als een onrein,
oneervol joch. Na zijn geslaagde poging tot wraak kon Pitu-Xin
de kroon dragen als alleenheerser over de helft van het
Aziatische continent. Zijn macht streek over een land dat zo ver
reikte van Siberië tot helemaal in het laatste eilandje van
Thailand. Na deze laaaaaaange heerschappij die over ging van
vader op zoon werd het Aziatische continent geschrokken door
vele ruziën en oorlogen onder de vele Aziaten.

Tot er een dag kwam niet zo lang
geleden en werd de Amerikaanse
voet neergeplant in het hartje
van China!! Heel Slim was dat van
die amerikanen want nu hebben ze
peking volledig doen uitgroeien
tot het alomgekende economische
centrum van Azië!!!!
Maar voor we op deze avonturische expeditie vertrekken moet
jullie 1000000% voorbereid zijn om deel te nemen aan deze leuke
stap in de wereld! Hieronder hebben we de verschillende basische
regels overgenomen van in de tijd dat Pitu-xin nog heerste:
----De Tien PItu-xin geboden voor Tien dagen plezier---E3n: je persoonlijke informatie gebundeld in uw boek (siskaart)
TwE3: Je naam zetten op all3s dat je hebt (bv; Van mij)
DrI3: het dragen van ied3r zijn perfect uniform
Vi3r: Je bagage zelf maken hulp van je slimme papa-of-mama
V!Jf: Alles in zakjes steken voor als je rugzak in het water valt
Z3+3=6s: Je goed humeur meenemen
7: Al je grappigste strips en boekjes om voor te lezen
4cht: Je me3st energieke maaltijd voor onderweg
NEG3n: Je Glimlacht perfectioneren ┌( ಠ‿ಠ)┘
Ti3N: De e3rste pagina’s lez3n van het boekje voor alle info!

Altijd bereikbaar En kijken er samen uit naar de beste expeditie
dat NIvéZe in jaren heeft gezien!! Kom zoals steeds in perfect
uniform!

Tot in peking boys
Stevige linker,
Umar
Cas

Bram

&

Bob

Dag vriende van die natuur,
Ons het daar 'n fantastiese jaar opzitten maar die beste moet
nog kom, kamp! Daar vore gekom die adolessent homself tot
'n scout. Hierdie jaar reis ons af na Kaapstad. Die stad waar
elke maand twee mense ten huwelik word gevra op die
tafelberg. Die stad waar die grootse LGBTI‐fees word
aangebied in heel Afrika. Die stad waar Die Antwoord
vandaan kom. 'N perfekte plek dus om ons tente oop te gooi
...
Om julle al wegwijs te maak is hierdie teks al in die Suid‐
Afrikaans geskryf. Dit sou wel eens handig kan wees moes
julle 'n woordje Afrikaans kan praat (wenk, wenk).

VERTREK


Dinsdag 18 Julie om X uur aan die Kanaalkom

Wat saamneem?






Fiets wat in orde is
o Ligte, remme, ketting, fietsbel, Bandendruk, fietspomp
o Fiets nie in orde: julle vertrek nie!
GEEN FIETSTASSEN, enkel 'n rugzakje met:
o Middagete (aandete kry julle op die kampterrein)
o Genoeg drink, tydens die fietse is dit noodsaaklik!
o Fluo‐vestje, dit is verpligtend!
Reservebinnenband + plakmateriaal
Fietshelm

Bagageregeling



Hierdie vind mens elders in die boekie, onder die praktiese info.
Perfect uniform in bagasie, das voldoende vir die fiets.

Handig vir kamp self
•
•

Wekker
Resepte vir op kookavond

TERUGKOMST
Vrydag 28 Julie, aankoms is afhanklik van hoe vinnig julle fietsry.

As daar nog vrae sou wees, moet dan seker nie om hierdie via mail (vk@sint‐martinus.be)
die stel.

Dan sien ons op kamp!

Stewige linker, die VK‐leider

11 mei, 401 v. Christus. Een zekere T.D, J.L en A.C. liepen zingend en hand in hand door de
smalle straten van Athene. Tot grote ergernis van de omstaanders bestond hun liederenkennis
slechts uit één enkel lied genaamd ‘Vis Vis’ en hielden ze absoluut geen rekening met de
vanzelfsprekende beleefdheidsregels die op de Griekse straten golden. Ze waren gehaast
aangezien J.L. weer gebruik had gemaakt van het verzonnen ‘Vannoppenkwartier’, een illusie
waarbij een kwartier te laat komen voor het chique volk bestemd is, aldus Vannoppen. En
daarnaast zat de zekere A.C. permanent gevangen in ‘The Wonderful World of Carlito’. Een
plek waar alles simpel, rustig en aangenaam kan zijn, maar tegelijkertijd ook precair,
beangstigend en zeer chaotisch. Ze doelden die dag op een mooi plekje op de plaatselijke
markt waar ze hun zelfgemaakte surimisalade aan de man konden brengen. Dit was natuurlijk
buiten de verdacht korte concentratiespanne van de zekere J.L. gerekend. Hij hoorde plots een
vriendelijke en herkenbare doch voor hem vervelende stem en verbrak de zangketting.
Onmiddellijk riep J.L. te luid en zoals altijd ongepast: ‘Eyo Plato, aaaah nerd.’ De enige echte
Plato, toen nog geen gerespecteerd filosoof, stond op de plaatselijke agora het volk te
vervelen tijdens één van zijn vele redenvoeringen. Plato herkende de stem maar al te goed en
vele nare herinneringen kwamen ongewild teug naar boven. Hij nam een slok van zijn
wortelsap, zuchtte diep en ging met tranen in zijn ogen verder met zijn verhaal.
Hij vertelde dat hij uit de teksten van de Atheense dichter Solon had kunnen afleiden dat
Memut en Atlan, twee Armeense broeders en reeds ook fervente postzegelverzamelaars, ruzie
hadden over de kleur van hun tandenborstels. Volgens de gedichten beweerden zowel Memut
als Atlan dat ze de cyaan blauwe kleur hadden en zaten ze zeer verveeld met de lange
tijdspanne van hun onwetendheid. Atlan schold Memut daarom uit voor ‘vuil janet’ maar
versprak zich en zei ‘vuil skelet’ maar Memut was heel dik en hierdoor moesten ze volgens
Plato heel hard lachen. Op dat moment had de zekere A.C. meer dan genoeg van Plato zijn
nozemverhaal en smeet een hampel surimisalade richting de reeds snikkende man. Het was
inmiddels duidelijk dat deze zich alvorens de zonsondergang in slaap ging proberen wenen.
De zekere T.D., die beschikte over de nodig dosis charisma en leiderschap, snoerde het
rumoerige publiek de mond door middel van een luide ‘krak boem’.
Plato vertelde vervolgens dat dit lachen maar van korte duur was. Atlan besefte na 5 minuten
en vierentwintig seconden weer hoe degoutant een tandenborstel delen eigenlijk is en noemde
Memut een leugenaar. Memut probeerde zich ultimum remedium nog te verdedigen in zwaar
Noord-Limburgs dialect en zei: ‘Atlan tis echt woa zalle’. Plato, toen nog opgezadeld met een
stevig alcoholprobleem en gedreven door waanideeën en zware psychotische bipolaire
periodes, had uit dit onnoemelijk betekenisloos verhaal volgende zin afgeleid: ATLANTIS,
ECHT WAAR ZALLE. Plato ging
verder met zijn pleidooi en
beweerde dat hij ooit een
Egyptische
perkamentrol
had
gevonden waarin de locatie van een
rijkelijke stad Atlantis, bruisend
van cultuur en leven, en vol met
dure bezittingen werd beschreven.
Volgens de legende een wereldstad,
ver voor op zijn tijd, die jammer
genoeg verdwenen was van de
aardbol.

Nu blijkt, zo gaf Plato zelf toe, dat een aantal jaar geleden de combinatie van ongeloof,
manische oprispingen en een grote onstilbare honger heeft geleid tot het opeten van deze rol,
iets waar hij zeker niet fier op was. Gelukkig, zo zei hij zelf, was hij een geleerd man en heeft
hij onthouden waar de stad zich zou bevinden. Onder het pittoreske dorpje Nivezé, gelegen in
Wallonië, zou er sprake zijn van een enorme onderwatergrot met de gezonken stad Atlantis in.
Dat Atlantis bestond was in Plato zijn ogen onomstotelijk door het harde bewijs. Al had het
omstaande volk hier een andere mening over. Zij waren alles behalve overtuigd door dit
vreselijk raar en omslachtig verhaal. Larie en apekool waren er in hun ogen niets tegen. Het
gros het volk verspreidden zich dan ook, op zoek naar een lauwe bietenbok in een van de
aanliggende bruine kroegen. Iedereen, behalve T.D., J.L. en A.C. Deze stonden vol verbazing
te kijken naar Plato en waren direct overtuigd. Ze boden hun verontschuldigingen aan en
vroegen aan Plato: ‘Terug vriend?’ Dit was het begin van een prachtige vriendschap die
resulteerde in een onnoemelijk spannende zoektocht naar ‘The lost empire of Atlantis’!
T.D., J.L. en A.C. startten de volgende ochtend nog de jeugdvereniging ‘Sint-Atlantis’ om
manschappen te sprokkelen. Ze kwamen uit bij de dochter van de mosselboer Gielina
Swennius, de quarterback van het lokale American football team Dean Busain, het lief van
Gielina Swennius namelijk Kobius de Decker. En last but not least ‘vonden’ ze nog een
laatste jonge knaap. Eigenlijk kwam het er op neer dat ze hun voormalige werknemer Julio
Guffio dwongen om de surimiplantages te verlaten en mee te komen op deze nagelbijtend
spannende zoektocht. T.D., J.L., en A.C. noemden hun groep olijke knapen ‘de Jinsters’ en als
kersverse groepsleiding van Sint-Atlantis zworen ze nooit een werkactiviteit, sjorring of
eender welke andere daad van handarbeid in te voeren binnen hun jeugdvereniging. Enkel en
alleen de zoektocht naar Atlantis was prioritair. Ze stelden vervolgens een brief op zodat ‘de
Jinsters’ zich optimaal konden voorbereiden.

Geachte Jinsters,
Dit is een handgeschreven brief met praktische informatie:
- We vertrekken 1 dag vroeger naar Atlantis namelijk 16 juli om 8u aan
de kanaalkom. Ahja en niet met een duikboot maar met de fiets. Uw fiets
is in perfecte staat (reserveband, pomp, licht, plakmateriaal en helm!)
- Bagage wordt op tijd binnengebracht (zie vooraan boekje). Hierin zit het
uniform en alle benodigdheden voor Bonte Avond
- Slaapzak + Das meenemen op de fietstocht
- Jullie bepalen zelf jullie route voor de eerste dag en hoe ver jullie willen
fietsen + slaapplaats fixen jullie zelf en geven jullie op een deftig uur
door aan de leiding
Stevige Linker,
Tim Dessers, Jef Lambrechts en Arno Cressato

Groepsleiding

groepsleiding@sint-martinus.be
Financiën/Secretaris
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Kapoenen Kiewit
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Welpen Kiewit

wk@sint-martinus.be

Welpen Hollandsveld

whv@sint-martinus.be

Jongverkenners

jvk@sint-martinus.be

Verkenners
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Pieterjan Schols
Daan Dessers
Tom Verbeek
Arne Hermans
Guido Appeltans
Luc Lesire
Kristof Vandikkelen
Gert Poludniak
Joost Van der biesen
Tom Verbeek
Frederik Cressato
Gijs Claes
Dries Dewez
Thomas Schols
Thomas Swennen
Cedric Adler
Wouter Blockken
Bert Gommers
Jef Breemans
Jasper Dessers
Sam Lambrechts
Dieter Schreurs
Umar Dzeitov
Cas Bartholomevis
Bob Lambrechts
Bram Vanwijck
Arne Hermans
Zeger Kenis
Wout Lamotte
Michiel Stinissen
Jörne Kippers
Daan Dessers
Senne Mercken
Mathias Vandikkelen
Tim Dessers
Arno Cressato
Jef Lambrechts

Toegewijde Mier
Onbezweken Phoca
Goedgemutste Cavia
Doordrijvende Seriema
Levendige Das
Geëngageerde Secretarisvogel
Coulante Klipdas
Gezellige Coscoroba
Goedgemutste Cavia
Pittige Moeriki
Sneeuwstormvogel
Praatlustige Panda
Damhert
Trotse Mustang
Baviaan
Cholo
Sijs
Vermakelijk Winterkoninkje
Snaakse Hardoen
Rob
Lama
Theatrale Wolf
Joviale Spreeuw
Bergduivel
Slechtvalk
Doordrijvende Seriema
Luchthartige Wallabie
Arkal
Beweeglijk Smelleken
Kwieke Streepmuis
Onbezweken Phoca
Schalkse Stokstaart
Fervente Kaketoe
Rechtschapen Spitssnuitdolfijn
Verstrooide Vos
Keuvelende Koala

Zavelvennestraat 182, 3500 Hasselt
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Nobellaan 8, 3500 Hasselt
Putvennestraat 80, 3500 Hasselt
Vlindersstraat 36, 3500 Hasselt
Maastrichtersteenweg 100, 3500 Hasselt
Putvennestraat 37, 3500 Hasselt
Oude Heidestraat 49, 3511 Kuringen
Nieuwstraat 103, 3511 Kuringen
Nobellaan 8, 3500 Hasselt
Weidestraat 18, 3511 Kuringen

0487/454.984
0477/042.166
0473/114.617
0495/380.642
011/227.850
0477/212.157
0473/424.224
0485/611.391
0479/095.099
0473/114.617
0492/789.704

Lisbloemstraat 7, 3500 Hasselt
Berkenlaan 57, 3500 Hasselt
Zavelvennestraat 182, 3500 Hasselt
Rapertingenstraat 102, 3500 Hasselt
Schrijnbroekstraat 36, 3500 Hasselt
Albertkanaalstraat 62A, 3511 Kuringen
Zwartvennestraat 8,3500 Hasselt

0479/171.288
0496/922.902
0470/509.224
0499/283.020
0484/565.876
0471/128.727
0488/108.227
0474/243.149

Nachtegalenstraat 15, 3520 Zonhoven
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Gebanne-Groezenstraat 83A, 3500 Hasselt
Casterstraat 102, 3500 Hasselt
Kunstlaan 10 bus 9, 3500 Hasselt
Teschlaan 18, 3500 Hasselt
Gebanne-Groezenstraat 83A, 3500 Hasselt
Beukenstraat 20, 3500 Hasselt
Putvennestraat 80, 3500 Hasselt
Paalsteenstraat 165, 3500 Hasselt
Hommelheide 40, 3511 Kuringen
Eendrachtlaan 12, 3500 Hasselt
Heuveneindeweg 23, 3520 Zonhoven
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Vijversstraat 41, 3500 Hasselt
Putvennestraat 37, 3500 Hasselt
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Weidestraat 18, 3511 Kuringen
Gebanne-Groezenstraat 83A, 3500 Hasselt

0473/487.247
0486/549.595
0491/231.850
0495/831.559
0474/097.707
0486/827.892
0478/054.653
0495/380.642
0497/539.400
0476/441.207
0471/622.414
0498/577.541
0477/042.166
0483/584.335
0472/999.556
0472/446.145
0470/018.328
0493/667.447

