
 

Zomerkamp 2022 
Melreux 



Beste Brigands 
 
Het is eindelijk weer zo ver. We gaan op kamp! 
 
Ja, op zaterdag 15 juli is het zover. Dan begint voor de leiding het kamp met 
aansleuren van de tenten, het aankopen van het laatste materiaal en het laden 
van de vrachtwagen. 
 

In dit kampbrigandje vinden jullie alle info over het kamp en lichten de 
takken een tipje van de sluier over wat zij zoal gaan uitspoken in Melreux 

 

Dus Brigands, het evenement van het jaar staat voor de deur, het enige echte 
niet te missen zomerkamp. 
 

Wij rekenen op een massale deelname vanuit alle takken en dan maken we er 
samen een onvergetelijk kamp van. 
 
Wij zitten in ieder geval al flink in de kampsfeer en werken aan een 
superkamp voor iedereen. 

 
Tot op kamp, 
Jullie leiding 
  



 
Algemene informatie 
 

Kampdata: 
 

 Kapoenen  : vertrek op dinsdag 26 juli  
 Kawellen  : vertrek op zondag  24 juli  
 Jong-givers       : vertrek op donderdag 21 juli  
 Givers              : vertrek op donderdag 21 juli 

 
Zaterdag 30 juli is het kamp dan voor alle leden gedaan. Enkel de leiding en de laatstejaars 
givers die leiding worden blijven nog tot 1 augustus om alles af te breken en weer naar 
ons eigenste Sint-Joris-Weert te brengen. 
 

Vervoer: 
 
Heenreis: 
Kapoenen, Kawellen: wij vragen u uw kids tot op het kampterrein te willen brengen op 
de voorvermelde data.  
 
Jong-Givers: Zoals ieder jaar vertrekken jullie met de trein richting het kampterrein. Jullie 
krijgen hier later nog meer info over. 
 
Givers: Dit jaar gaan we weer met de fiets richting het kampterrein! Jullie krijgen hier later 
nog meer info over. 
 

Jong-givers en Givers: niet vergeten dan jullie bagage tijdig binnen moet zijn, 
(zie verderop) of jullie mogen sleuren ;-). 

 



Adres kampterrein: 

50°17'22.8"N 5°25'56.3"E einde van Rue des Péheux 

 
 
Wij zullen in het dorpje ook bordjes ophangen die jullie kunnen volgen om vlot op het 
kampterrein te geraken. 
 

Terugreis: 
Op zaterdag 30 juli wordt iedereen op het kampterrein verwacht om jullie bengels te 
komen halen.  
 
Als je je kind een briefje wil schrijven, zet dan het volgende op de enveloppe: 

KAMP SCOUTS BRIGANDS ST-JORIS-WEERT  
Rue du Ban 1 6990 Fronville 

 
Zorg er wel voor dat jullie brief ons voor 30 juli bereikt. 

 
Telefoon:  
 
Gedurende het hele kamp kan je terecht bij :  
Flor Hemmeryckx: 0472 96 14 99 
Wiebe Dehaes: 0485 68 79 78 
Telefoneer alleen in ernstige en dringende gevallen. 
Als uw oproep niet meteen beantwoord wordt, spreek dan een boodschap in, we hebben 
niet altijd een even goede ontvangst. Wij contacteren u dan zo snel mogelijk. 
 



Kampprijs: 
 
Voor een volledig kamp ziet de prijs per tak er als volgt uit : 
 

 Kapoenen   80 euro 
 Kawellen   100 euro 
 Jong-Givers   150 euro 
 Givers    150 euro 

  
In dit bedrag zit: verblijf, eten, activiteiten, tochten,… 
 

Barbecue: 
 
Op zaterdag 30 juli vindt vanaf 12h de traditionele barbecue plaats. We vragen jullie 
vriendelijk om jullie hier voor in te schrijven via deze link: 
https://forms.gle/nE68JAv3jaeKN6Zq6  
 

Kamp betaling:  
Via overschrijving op het bankrekeningnummer van de groep, VOOR 10 JULI 2020 

Rekeningnummer: BE47 7360 1873 2380  
Begunstigde: Scouts Brigands 
Mededeling: [Voornaam + Achternaam] +[TAK] 

 
Dokters- en apothekersrekeningen: 
 
Deze worden door de kas ter plaatse betaald. Na het kamp vragen wij deze terug te 
betalen en kan u de rekeningen indienen bij uw ziekenfonds. In geval de 
scoutsverzekering dient tussen te komen, dienen wij een aangifte in bij Ethias 
Verzekeringen waarna de maatschappij met u verder alles regelt. 
 
Deelnemen aan het kamp valt onder de scoutsverzekerning die hervat zit in het lidgeld 
dat u bij het begin van het werkjaar reeds betaalde. 
 

Medicijnen nemen tijdens het kamp: 
Indien uw zoon/dochter tijdens het kamp medicijnen moet innemen vragen wij u deze bij 
aankomst op het terrein of bij het vertrek in St-Joris-Weert aan de takleiding te willen 
geven met een kort briefje of uitleg erbij hoe en wanneer ze ingenomen moeten worden. 
Leg ook uw zoon/dochter op voorhand uit hoe en wanneer ze hun medicijnen moeten 
innemen. 
Wij zorgen ervoor dat ze worden ingenomen volgens uw instructies. 
 

Bezoek: 
Naar aloude gewoonte organiseren wij GEEN BEZOEKDAG tijdens het kamp, dit 
teneinde geen problemen te scheppen met heimwee e.d. 
 

https://forms.gle/nE68JAv3jaeKN6Zq6


Wij verzoeken u ook niet zomaar op de kampgrond langs te komen wanneer u toevallig in 
de buurt zou zijn. 
Zeker in tijden van corona is dit niet toegestaan. 
 

Papierwinkel: 
De Kids-ID of ID vragen wij aan de leiding af te geven wanneer u uw zoon/dochter naar 
het kampterrein brengt bij het begin van het kamp. 
Wij bewaren deze documenten gezien zij belangrijk zijn in geval van ziekte of ongeluk, 
zodat de bijgeroepen dokter weet wat hem te doen staat. 
Geef ook samen met de Kids-ID of ID 2 briefjes van de ziekenkas af aan de leiding! 
 

Binnenbrengen van de bagage: 
 
Kapoenen en  kawellen nemen hun bagage mee wanneer ze gebracht worden. Givers en 
Jong-Givers daarentegen brengen hun bagage op voorhand binnen. 
 

BINNENBRENGEN VAN BAGAGE KAN ENKEL  OP 15 
en 16 juli TUSSEN 10 UUR EN 18 UUR  
 
Deze data kunnen nog veranderen. Hou jullie mails goed in de gate! 
 
Als dit niet mogelijk is, bespreek met de leiding of dit op een ander moment kan. 
  



Wat nemen we mee? 

 
Het lijstje dat je hieronder terugvindt is niet beperkend, maar is zowat het minimum. 
 

Slaapgerief 
veldbed of luchtmatras  
slaapzak en eventueel een extra deken  
pyjama 
 

Toiletgerief 
zeep, tandpasta en tandenborstel  
1 washandje en 2 redelijk grote handdoeken  
kam en zakdoeken  
minimaal 1 onderbroek per kampdag en 1 of 2 reserve 
 

Eetgerief 
Mes, vork, lepel en dessertlepel  
bord of gamel en een drinkbeker  
KEUKENHANDDOEK: eentje die erg vuil mag worden. 
 

Kledij 
regenjas 
voldoende t-shirts en sweaters  
een warme trui of een fleece  
een lange broek  
enkele korte broeken  
voldoende kousen voor het ganse kamp  
een paar stevige stapschoenen, ook de kleinsten gaan op dagtocht  
niet verplicht maar mag: rubberlaarzen 
schoenen waarmee ze in het water mogen 
een petje tegen de zon. 
minstens 1 mondmasker (enkel voor Jong-Givers en Givers) 
 
NEEM VOORAL KLEDIJ MEE WAARIN JE JE GOED VOELT EN WAARIN JE NAAR 
HARTELUST KAN RAVOTTEN ZONDER TE MOETEN OPLETTEN DAT JE KLEREN 
SMERIG WORDEN OF ER EEN SCHEUR IN KOMT 
ZORG OOK DAT ALLES GEMERKT IS MET JE NAAM, ZO GERAKEN JE SPULLEN 
NIET IN DIE VAN ANDEREN MEE NAAR HUIS. 
 

Allerlei 
Schrijfgerief, bik, papier, enveloppen  
Adressenlijst van diegenen waar je een kaartje naar wil sturen (wij zorgen voor 
postkaartjes en postzegels)  
Zwempak  
Zonnecrème  
Muggenspray 



Een linnen zak voor vuile kleren 
Drinkbus  
Zaklamp  
Zakmes (enkel voor jong-givers en givers)  
Een boek of stripverhalen voor de platte rust  
Wat zakgeld voor de dagtocht, niet teveel, liefst minder dan 10EUR voor kapoenen en 
kawellen.  
Kids-ID of ID en 2 briefjes van de ziekenkas, af te geven aan de takleiding 
 

Wat laat je beter thuis 
Dure kledij 
Speelgoed  
Gsm en andere elektronica 
Teveel strips en boeken  
Een zakmes voor de kapoenen en kawellen is niet nodig, dit zal dan ook in beslag 
genomen worden.  
Spullen die je van thuis niet mag meenemen 
 
Trouwens al deze dingen zijn niet echt bestand tegen het ruwe kampleven en als ze kapot 
gaan is dat volledig op je eigen verantwoordelijkheid en moet je niet komen klagen bij de 
leiding. 
 

Uniform 
Zoals een echte scouts vertrekken wij in volledig uniform.  
Dus iedereen is VERPLICHT in piekfijn uniform aan het kamp te beginnen.  
Alleen kapoenen hoeven geen uniform te dragen. Het mag natuurlijk, maar is niet 
verplicht.  

Een sjaaltje is wel aangeraden, dit helpt ook als we eens 
een uitstap maken om iedereen in het oog te houden. 



De 10 geboden 
 

1) Iedereen doet mee aan alle activiteiten, zonder gezaag of geklaag! 
 
2) Geen enkele deelnemer verlaat het kampterrein zonder haar of zijn leiding. 

Tenzij jong-givers of givers in opdracht van hun takleiding voor een spel, 
een tocht of om hout te halen. 

 
3) RESPECT voor de omgeving waar we op kamp gaan. 
 
4) RESPECT voor het materiaal van de groep. Je vraagt steeds toestemming 

aan een leider als je iets wil gebruiken van de groep. 
 
5) Volgende plaatsen op het kampterrein zijn verboden voor alle leden: de 

fourage tent (keuken), de materiaaltent, de leidingstenten en de 
leidingshoek. 

 
6) Je hebt alleen iets te zoeken in je eigen tak- of patrouilletenten en -hoeken. 

Dus de jong-givers hebben niets te zoeken bij de kapoenen of givers bij de 
kawellen en alle andere combinaties natuurlijk. 

 
7) We spelen niet met vuur! Jong-givers en givers moeten natuurlijk kunnen 

koken op hun houtvuren. Doch enkel daar mogen zij, onder begeleiding 
van hun leiding, vuur maken. 

 
8) Etenswaren laat je niet rondslingeren, je brengt deze meteen terug naar de 

foerage na het eten of koken! 
 
9) Schouwing: regelmatig controleren we de slaaptenten op hun netheid, 

buiten mogen we dan de varkens uithangen, in de tent moet het elke dag 
netjes zijn. Dus als je opstaat maak je je bed en je zorgt dat je geen kleren 
laat rondslingeren in je tent. 

 
10) Drugs, Drank en Roken: het spreekt voor zich dat die tijdens het kamp 

niet toegelaten zijn. Wie betrapt wordt met rookgerief of alcoholische 
drank is die uiteraard kwijt en mag zich met een gesprek met zijn of haar 
ouders verwachten. Voor wie met drugs betrapt wordt is het kamp 
onmiddellijk afgelopen. In dit geval contacteren wij de ouders met de 
vraag hun zoon of dochter onmiddellijk te komen halen. 

 
  



Kapoenen 
Dag toekomege astronauten Er wacht jullie een zware taak dit kamp. De NASA heeft ons 
gevraagd of we een lading van de best getrainde kapoentjes konden sturen om nieuwe 
astronauten te worden. Jullie zullen moeten vechten tegen allerlei buitenaardse wezens en andere 
monsters  
 

   



Kawellen 
Beste kawellen  
Welkom op jullie avontuur hier in Hauton aan de Oerte. Op dit avontuur moeten jullie in 
7 zware dagen de enige echte mol vinden of misschien zijn het er ook meer.  jullie zullen 
het moeten uitzoeken. De leiding wenst jullie veel succes  
 
 

  



Jong givers 
 

Dag nederige jong-givers,  

 

Op de Olympus gaat het niet goed. De goden hebben ruzie, Zeus heeft niet meer alles onder 

controle. Er gaan geruchten rond dat Hades, god van de onderwereld de macht gaat grijpen. Apollo 

is al te lang weg om een brief te versturen waardoor sommige denken dat hij een nieuwe fiancé 

heeft.  

Het vuur in Hephaistos zijn smidse is beetje bij beetje aan het doven. Ares is een leger aan het 

klaarmaken voor als het allemaal nog harder misgaat. 

 

Om het in het kort te beschrijven er is chaos. Kunnen jullie, de Jong-Givers van scouts Brigands ons 

helpen en de Olympus terug op orde te brengen. 

 

Hopelijk kunnen wij op jullie hulp rekenen op de 21ste juli! 

Tot dan!  

Griekse groetjes van de Griekse goden :)  

  



Givers 

Beste Givers! 
Na de tweede wereldoorlog was het hele continent een grote ruïne. Wanneer het stof 
was gaan liggen bleek Europa in tweeën gedeeld te zijn. Het Westelijke deel van Europa 
verzaakte zich aan het kapitalisme. In dit deel van Europa kreeg de bezittende klasse 
vrijspel om alle proletariërs brutaal te onderdrukken. Gelukkig was er nog een andere 
kant. Het Oosten van Europa was een plaats zonder ook maar enig spoor van de 
Westerse cultuur. Die Deutsche Demokratische Republik was een plaats waar de mensen 
vrij konden leven en uit de greep konden blijven van de Westerse tirannie. De DDR was 
een plaats waar vrijheid van meningsuiting en politieke transparantie altijd in het hoogste 
vaandel werden gedragen. Deze ongelooflijk belangrijke ideeën werden in stand 
gehouden door het ministerie van staatsveiligheid beter bekend als de stasi.  

                                                                                                
Vergeet jullie niet te verdiepen in Marxistische literatuur zodat we de kennis hebben om 
alle uitwassen van de kapitalistische wereld te vernietigen. Om ons sterke blok te doen 
wankelen hebben de Westerse leiders de NAVO opgericht. Wij zullen ons dus moeten 
verdedigen voor deze imperialistische en terroristische beweging. Alleen zo kunnen wij 
de totale vrijheid in de DDR vrijwaren. 

                                                                                
Er zal een verbod zijn op alle elektronische apparatuur, ongeregistreerd eten en andere 
waren die in de kapitalistische wereld geproduceerd zijn. Deze zomer gaan we enkel 
genieten van alles wat onze kameraden uit het Oostblok te bieden hebben. Hieronder ziet 
u de enige toelaatbare vormen van techniek.                                                        

                   
Verdere info over hoe we tot op het kampterrein fietsen volgt! 

 


