
Campvas Scouts Bree op

kamp in Bastogne!

Ontdek de 10 dingen die deze
man 50 JAAR JONGER doen
lijken. #7 zal je VERBAZEN

Bert Janssen

Nieuwe regering in
de maak?

getipt als nieuwe PREMIER
"Ik zeg niet nee, ik zeg
niet ja. Integendeel."

Ariana Grande breekt
met Lars na GEHEIME

relatie van 2 jaar.

Thank you, next

Missverkiezing Bree loopt aardig MIS 

FLOOR zei
WAT!? over

JANNE?? 

Beroemde FLAT EARTHER
Axel Geysels gespot op de

set van FAMILIE



Campvas
Campvas, inderdaad beste bingewatchers, deze zomer
dompelen we ons onder in de crème de la crème van de
Belgische televisiewereld. Schunnige mollenstreken
zullen worden uitgehaald. Heroïsche sportprestaties
zullen worden neergezet. Aartsmoeilijke quizvragen
zullen worden gesteld en beantwoord, en per slot van
rekening wordt er op de eilandraad misschien wel
iemand naar huis gestemd. Of krijgen we beelden te zien
van onze partners in het andere resort? Neem wat
acteerlessen, doe een vettige gellaag in de haren en je
bent klaar om de filmset te betreden. Tv-kijkend
Vlaanderen zit al op het puntje van de stoel.

Het onderste wordt uit de kan gehaald om het gebrek
aan bovengemiddeld scoutsvertier de voorbije 3
maanden goed te maken. De leiding heeft er alvast
extreem veel zin in.

De maatregelen die we nemen om ons kamp
coronabestendig te houden kan u lezen in het
coronadraaiboek dat op de website staat.
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Inhoudsopgave

Interview: Klaas goes Vogue
Een zwoele blik, 1,70 meter groot en voluptueuze
rondingen: Klaas werd om bijna evidente redenen
ontdekt in discotheek Carré. De Breeënaar zag
zichzelf met zijn 14 nooit als model. Maar intussen
werkt Klaas wel voor vijf modellenbureaus en loopt hij
shows met Victoria Secret-modellen. Zelf blijft hij er
koel onder "Ik snap wel wat de mensen in mij zien en
het is makkelijk geld verdienen , maar ik haal  meer
voldoening uit een goeie dikke forel vangen aan de
watermolen in Reppel."
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Praktische info
We strijken dit jaar neer in het
historische Bastogne met onze
cameracrew. Het precieze adres
is Colline du Mardasson 1, 6600
Bastogne. De opnamestudio
heet 'Ferme du pont de Pierre'.

Locatie

Vervoer

Zoals ook al te lezen stond in het Coronadraaiboek is
vervoersregeling iets specialer dan anders. Het brengen en
halen is namelijk alfabetisch ingedeeld op achternaam:

Brengen: 18 juli 
A-C: 10u - 10u30
 D-J: 10u30 - 11u
 K-P: 11u - 11u30
Q-Z: 11u30 - 12u

Halen: 27 juli 
A-C: 13u - 13u30
 D-J: 13u30 - 14u
 K-P: 14u - 14u30
Q-Z: 14u30 - 15u

Op de kampplaats zullen er twee ingangen voorzien zijn,
één voor de juniors en één voor de givers. We vragen
uitdrukkelijk niet te carpoolen. 
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Inschrijving
Wilt u deelnemen aan dit sensationele avontuur, rep u
dan als de bliksem naar www.scoutsbree.be. Dit wil je
niet missen! 
De inschrijvingen sluiten op 10 juli. 

Een inschrijving is definitief als het inschrijvingsgeld
betaald is. Dit bedraagt €130 voor juniors en givers.
Gelieve het bedrag te storten vóór 10 juli op het
rekeningnummer BE41 9731 1991 8710. Vermeld hierbij
"Groot kamp 2020 - naam lid - tak".
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Moesten er nog vragen zijn na het lezen van dit boekje,
aarzel dan niet om het productieteam te contacteren.
Hieronder vind je onze gegevens, je vindt ze ook steeds op
de website. Indien er tijdens het kamp iets ergs zou
gebeuren aan het thuisfront en u wil uw zoon/dochter
daarvan op de hoogte brengen, kan u deze gebruiken. Let
wel: enkel indien het echt nodig is.

Contact productieteam

Juniors

Givers

Stijn Wuytens
(takverantwoordelijke)
0473 56 15 95

Alexander Peeters
0471 20 03 50

Milan
Vandevenne
0478 76 85 79

Lore Reumers
0485 38 05 10

Jon Martens
(takverantwoordelijke)
0493 16 77 60

Charles Lowis
(groepsleiding)
0479 04 94 51

Axel Geysels
0492 20 87 41

Gitte Bongaerts
(groepsleiding)
0493 55 12 59
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Post
Aangezien de kandidaten geen gsm mogen meepakken  is
communicatie enkel mogelijk via post. Op volgend adres
kan je een briefje sturen naar je geliefkoosde spruit. 

Postadres

Scouts en Gidsen Bree
Naam van de gelukkige
Colline du Mardasson 1

6600 Bastogne

'De beestige bietenjatters uit Bree slaan weer toe!'
Boer Jean (58) is slachtoffer geworden van de
beruchte BBB (beestige Breese bietenjatters).
Deze dievenbende is gekend door het
plunderen van tientallen bietenvelden in
Noord-Limburg. In de nacht slaan ze toe. Met
een groep van 7 man verzamelen ze alle bieten
die ze kunnen vinden. In de ochtend
ontdekken de boeren een leeg veld.

Campvas is erin geslaagd een reactie van één van de BBB’ers
vast te krijgen:  “Wij zullen niet stoppen voordat alle bieten van Limburg
in ons bezit zijn. Geen biet is veilig voor de BBB’ers!”
(De vermeende dader wenst anoniem te blijven.)

6



Bagagelijst
GELIEVE ALLES TE LABELEN 
Zo zorgen we er samen voor dat er zo weinig mogelijk
verloren voorwerpen zijn :)

- Uniform (broek/rok en/of t-shirt en/of hemd,
sjaft) 
- Warme truien 
- Voldoende t-shirts 
- Lange en korte broeken 
- Kousen 
- Ondergoed 
- Regenkledij 
- Degelijke wandelschoenen
- Zwemkledij 
- Papieren zakdoeken
- Pet 
- Oud wit-tshirt
- Mondmasker

Kledij

Toiletgerief
- Handdoeken (grote en kleine) 
- Washandjes 
- Tandenborstel, tandpasta, kam, zeep, shampoo,.. 
- Badhanddoek 
- Linnenzak voor vuile was
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- Een pot choco of confituur 
- Gamel + bestek + drinkbeker 
- Drinkfles 
- Zaklamp 
- Tochtrugzak 
- Klein rugzakje
- Strips, leesboeken 
- Muggenmelk 
- Zonnecrème + zonnebril 
- Schrijfgerief + adressenlijst eventueel 
- Identiteitskaart+ medische fiche + coronafiche
(gelieve bij aankomst af te geven)

Bagagelijst
Slaapgerief

- Veldbedje/luchtmatras
- Kussen + kussensloop 
- Warme slaapzak 
- Pyjama 
- Slaapmatje
- Knuffel d:^)

Divers 

Zakgeld
Wij schatten dat €15 euro zakgeld ruim genoeg zal zijn voor
de givers. De juniors hoeven géén zakgeld mee te nemen.
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Deze dingen mogen absoluut niet mee op kamp. In geval
van nood is de leiding altijd te bereiken. Daarnaast willen
we ook graag echt het kampgevoel krijgen door eens even
weg te zijn van alle moderne technologie en luxe. Moesten
we toch een van deze dingen vinden, worden ze door de
leiding in beslag genomen en teruggegeven aan het einde
van het kamp.

Bagagelijst
Zwarte lijst
- Snoep, chips, koeken.. 
- Frisdrank 
- MP3-spelers, Ipod 
- GSM, smartphone 
- Elektronische apparaten 
- Waardevolle spullen
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Dag lieve juniors en ouders,
 
Smikkel, Smekkel, Smeets. WE’RE BACK! 
Na maanden lange quarantaine zonder veel scoutsplezier
zijn we eindelijk terug! We gaan er een spetterend kamp
van maken om de verloren tijd terug in te halen. Dit jaar
doen we dat in het historische Bastogne.
 
Ongetwijfeld komen jullie uit een periode met veel te veel
televisie, films, slechte nieuwsfeeds en TikTok. Om de
overgang naar terug een echt sociaal leven niet te robuust
te maken staat, dit kamp in teken van televisie en
multimedia: Campvas! (je weet wel, zoals die oude mensen
zender ‘canvas’). Jullie opgedane kennis over programma’s,
series en celebrities zal dus zeker van pas komen!
 
Sommigen onder jullie zijn al ervaren rotten in het
kampleven. Voor anderen is dit de eerste
keer. Daarom alles nog eens op een rij: In dit kampboekje
vinden jullie alle nodige info over het vertrek/aankomst,
regels, locatie, post en dergelijke. Voor vragen kunnen jullie
natuurlijk altijd terecht bij jullie leiding!
 

Wij staan alvast te springen om te vertrekken, jullie ook?
Tot snel!

Juniors
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Op een frisse zaterdagmiddag genoot Staf van een aangenaam
warme chocomelk. Plot schiet er iets in zijn keelgat. 
“Uit het niets werd ik geconfronteerd met een zacht weefsel
achteraan in mijn keel. Ik wist niet wat ik moest doen, maar ik
voelde dat het einde naderde. Het ene moment lekker choco, het
andere moment pure doodsangst. Toch vond ik plots de kracht om
het velleke uit mijn keel op te hoesten.”  
Sinds deze traumatische gebeurtenis mijdt Staf de vellekes van
warme choco als de pest. Hij startte zelfs een fonds op tegen
vellekes, het FTV Bree. 
“Nooit nog zal een kind meemaken wat ik heb moeten doorstaan”.

Juniors
Staf en het velleke, "Een traumatische gebeurtenis!"

F T V
Fonds Tegen Vellekes

Breng jij Lore op tijd bij haar koffie?
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Givers
Het is weer zo ver! We zien elkaar (eindelijk) weer terug
op onze mooie kampplaats in Bastogne! Het zal weer
helemaal back to basics zijn, met veel sjorhout en touw
zullen we zelf onze slaap- en eetplaats sjorren. We
verwachten van jullie als volwaardige givers mooie
constructies en een slaapplaats die minstens een meter
boven de grond hangt xd. 

Tijdens deze komkommertijd is er niet al te veel
interessants te zien op tv, elk moment van de dag
worden we weer overspoeld door die vettige corona.
Daarom zullen wij dit jaar zelf onze tv- programma’s
maken zodat het leven weer wat interessanter kan
worden. Hier is alvast een voorproefje van wat wij voor
jullie in petto hebben voor het kamp.
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Janne Stinkens, Lander Vanderhoydonk en Sterre
Bartels zijn de drie finalisten die vanavond uitmaken
wie ‘de Slimste mens ter wereld’ wordt.  De kaarten
liggen ideaal voor Janne, maar in de tv-quiz is er één
zekerheid: er is er geen.

De statistieken duiden Janne aan als nieuwe ‘slimste
mens’. Het ideale profiel is een vrouw van 15 jaar oud,
die journalist is of bij de scouts zit. De tegenstanders
kunnen statistisch simpelweg niet aan haar tippen.
Lander is 14 jaar en dus haast een jaar te jong. 
Speltechnisch heeft Sterre dan weer de meeste kans
om te winnen.  Zij nam in het reguliere spel acht keer
deel en moest drie keer de finale spelen om te
overleven.

Wie wordt de Slimste mens ter wereld?
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Aan welke
eigenschappen moet
jouw ideale misses 
 voldoen?

Qua uiterlijk hou ik van
dames met donkere haren,
lichte ogen en een mooie
poep. En als we het over
haar karakter hebben:
iemand die lief, sociaal en
respectvol is. Ik weet dat ik,
zo gauw ik haar tegenkom,
haar sowieso uniek ga
vinden. Of ik haar gevonden
heb tijdens ‘Ex on the
beach: Double Dutch’? Dat
mag ik niet verklappen.
*gniffelt*

Dubbelinterview met  Breese Ex on the Beach-sterren

Wout 
Hoe gaat het nog met je
Instagram carrière? We
hebben vernomen dat je
wat problemen hebt
ondervonden na je
deelname? 

“Ik heb laatst een foto
moeten verwijderen omdat
mijn Instagram blokkeerde
door alle negatieve reacties.
Zoiets heet nog steeds
pesten”, schrijft hij. “Dus ik
hoop dat jullie
internetheldjes stoer
genoeg zijn om in real life
ook zo’n grote mond te
hebben. De helft van deze
haters lijkt op f*cking
ratten en gaan anderen
beoordelen.

Maarten
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