


BESTE OUDERS EN JOJO’S

Het is bijna zo ver … HET ULTRA COOLE, SUPER MEGA LEUKE 
SCOUTSKAMP waar jullie ongetwijfeld al een volledig jaar naar uitki-
jken, staat voor de deur! Dit jaar gaan we op kamp in het pittoreske Recht.

In dit boekje vinden jullie al de nodige informatie over het kamp zodat al-
les op wieltjes zal verlopen. Graag zouden wij, indien nodig, alle belangri-
jke informatie van jullie willen weten zodat we jullie weer gezond en wel 
terug kunnen geven aan jullie ouders. Vergeet dus niet om bij de inschri-
jving, per mail of telefonisch nog eens duidelijk te vermelden of we reken-
ing moeten houden met bepaalde medicijnen, allergieën, bedplassen, etc. 
Gelieve op ALLES wat jullie inpakken een naam te schrijven zodat de berg 
verloren voorwerpen dit jaar binnen de perken blijft. Verder in dit boekje komen 
jullie de uitgebreide versie van het kampthema te weten.

Indien jullie na het lezen van dit boekje nog met enkele vragen zitten, aarzel dan 
zeker niet om ons te contacteren.

Het gaat een onvergetelijk kamp worden en wij hebben er alvast enorm veel zin 
in!!

Groetjes van jullie leiding, 

Annelies, Camille, Lander, Lars, Liesje en Quinten



HET KAMPTHEMA

Avatar, de legende van Aang

Lang geleden leefden de vier naties in vrede samen. Maar alles veranderde toen 
de vuurnatie aanviel. Alleen de avatar, meester van alle vier de elementen, kon 
ze stoppen. Maar toen de wereld hem het meest nodig had, verdween hij. 100 
jaar gingen voorbij en Katara en Sokka vonden de avatar, een luchtmeester ge-
naamd Aang. Na vele avonturen kwamen ze Taff tegen, leerde Aang alle vier de 
elementen en versloeg hij vuurheer Ozai (aka de Fenikskoning). Dit kampboekje 
is te kort om al hun avonturen in samen te vatten, maar het is zeker de moeite om 
te kijken. Alle seizoenen vind je terug op www.avatar-fourelements.nl. Elke af-
levering duurt ongeveer 25 minuten en er zijn 61 afleveringen, dus binge-watch-
en komt neer op slechts 25 uur en 25 minuten onafgebroken plezier en vermaak!

Ons verhaal begint in de jaren na de grote oorlog met de vuurnatie. Avatar 
Aang heeft de balans in de wereld hersteld en er heerst vrede. Helaas is ook 
aan zijn tijd als avatar een einde gekomen. Vol verwachting werd uitgekeken 
naar een nieuwe avatar. Toen deze op zich liet wachten werden er over de hele 
wereld zoektochten georganiseerd om de avatar te vinden. Af en toe leek hij 
gevonden te zijn, maar steeds bleek het om bedrog te gaan. Na het afspeu-
ren van de koude vlakten van de zuidelijke waterstam tot de meest afgelegen 
vulkanische eilanden van de vuurnatie, werd de zoektocht uiteindelijk opge-
geven. Vele jaren gingen voorbij en zonder de avatar raakte de wereld steeds 
verder uit balans. Rijke krijgsheren uit het aarderijk kochten hele dorpen op 
om er fabrieken neer te zetten, de vuurnatie gebruikte haar nieuwe technol-
ogieën om de elite rijker te maken terwijl de armen armer werden en de no-
maden van de waterstam palmden de luchttempels in. Niemand hield hen tegen.

De Orde van de Witte Lotus organiseert daarom een groot tornooi om een 
nieuwe avatar te vinden. Enkel door het doorstaan van beproevingen zal 
de nieuwe avatar naar voren treden en kan de balans hersteld worden. Elke 
natie krijgt dus de kans om een team van zijn sterkste en meest wijze stu-
urders naar het tornooi te sturen. Op het neutrale terrein in Recht, zal er ge-
streden worden om het leveren van de Avatar. We kijken er naar uit om de 
Spelen te organiseren en om de kampioen aan te duiden! Tot binnenkort!





WAT JE ZEKER NIET MAG VERGETEN

BETALEN

Gelieve voor 26 juni 115 euro per jojo over te schrijven op rekeningnummer.: 
BE07 7360 4340 7766, met vermelding van de naam.

BAGAGE

De bagage wordt zondag 30 juni tussen 20.00 en 21.00 in de scoutslokalen van 
Wilsele verwacht. Een naamkaartje aan de bagage van je jojo zou handig zijn. 

BEGIN KAMP

Donderdag 4 juli om 8.45 uur verwachten we de jojo’s aan het station van 
Leuven. Hier verzamelen we en nemen we ook afscheid van ouders, zusjes, 
broertjes, oma’s, opa’s,… Iedereen komt in uniform met stevige schoenen 
en neemt een rugzakje met een lunchpakket en een flesje water mee. Bij 
het vertrek worden de sis-kaarten/ identiteitskaarten en eventuele medi-
catie aan de leiding afgegeven indien dit nog niet gebeurd is bij inlevering 
van de bagage. Neem zeker niet te veel bagage meer mee, want we moet-
en nog een heel eind stappen voordat we aankomen op het kampterrein. 

EINDE KAMP

Zaterdag 13 juli worden de ouders om 13.00 uur aan het kampterre-
in in Recht verwacht om hun jojo – herkenbaar of niet – op te komen ha-
len. Indien mogelijk lijkt het ons een goed idee om te carpoolen, zo moet 
niet iedereen rijden en wordt het milieu weer een tikje minder vervuild!

Quinten Wouters
EDIT: We spreken af aan de kerk van Recht, daar krijgt iedereen de instructies om naar het terrein te rijden

Quinten Wouters


Quinten Wouters
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HET ADRES VOOR POST

Scouts Sint-Maarten Wilsele
Naam jojo
Hunningen 5
4760 Bullingen

WAT MEENEMEN?

Dit moet je zeker meenemen

o  Uniform
o  Luchtmatras of matje
o  Slaapzak
o  Pyjama
o  Knuffel
o  Washandjes + handdoeken
o  Tandenborstel + tandpasta + bekertje
o  GEEN ZEEP OF SHAMPOO
o  Zonnecrème + aftersun
o  Een pet of hoedje voor de zon
o  Kam/haarborstel
o  Genoeg ondergoed en sokken
o  Voldoende T-shirts
o  (Warme) pulls
o  Geld voor postkaartjes en postzegels
o  Adressen van het thuisfront om  
      briefjes of kaartjes te sturen
o  Lange broeken
o  Korte broeken
o  Kousen
o  (Stevige) schoenen + schoenen die  
        nat/ vuil mogen worden + 
sandalen
o  Zwembroek/zwempak 
o  Regenkledij

o  Zaklamp
o  Wasknijpers
o  Stripboeken, gezelschapsspelletjes    
      ...
o  Pot choco, confituur, pindakaas,  
      speculaaspasta,…
o  Bestek/gamel/beker

Verkleedkledij is niet nodig. 
Neem gewoon een witte T-shirt mee 
zodat je hierop je groep kan op aan-
duiden. 



WAT THUISLATEN?

Dit is ten strengste verboden mee te nemen*

o  Aansteker
o  Juwelen
o  Game-boy of andere computerspelletjes
o  Gsm  
o  En andere waardevolle spullen…
 
Notie: enkel 3e-jaars mogen een niet-smartphone meenemen. Deze zal 
vanaf het begin van het kamp worden bewaard door de leiding en worden 
enkel op 2-daagse meegegeven om contact te houden met de leiding. 

Voorwerpen die volgens de leiding te gevaarlijk zijn of voorwerpen die 
erg duur zijn worden door de leiding bijgehouden tot aan het einde 
van het kamp.

*

Zorg er aub voor dat alles goed en duidelijk gemerkt is!



DE REGELS VAN AVATAR

- Ruzie maken, iemand plagen of iemand pijn doen.
- Uit bed komen voordat de leiding het zegt, behalve voor de wc.
- In de fourage komen zonder toestemming van de leiding.
- In de tent van de leiding komen.
- Het terrein verlaten.
- Alleen naar buiten gaan.

Dit is absoluut verboden

Dit moet zeker gedaan worden

- Heel het kamp vriendelijk zijn voor alles en iedereen.
- Altijd luisteren naar de leiding en zwijgen wanneer er 3012 wordt geroepen.
- Hulp vragen wanneer je pijn hebt of verdrietig bent.
- Na het eten aan tafel blijven tot iedereen klaar is met eten.
- Je tent en bagage altijd netjes houden.
- Gaan slapen als de leiding het zegt.
- Je ’s ochtends in stilte bezig houden tot de leiding komt.
- Rustig zijn tijdens de “platte rust”.

MUZIEK

Omdat er geen smartphones toegelaten zijn op kamp, hebben we 
een oplossing gevonden om toch jullie vette plaatjes te kunnen draa-
ien. We hebben namelijk een afspeellijst gemaakt op spotify. Jullie mo-
gen hier al je muziek in zetten die jullie graag willen horen op kamp! 

https://open.spotify.com/user/21w36hffzb4buucsyj2c5ly2y/playlist/3ae3LAfHwX-
2H1Cu3JuKk4P?si=rmbGNjVoQJWixQXhgZfdJA





ENKELE TIPS VOOR DE OUDERS

INPAKKEN

Nogmaals raden we jullie aan alles goed te merken. Er is wel wat werk aan, 
maar het bespaart ons op het kamp heel wat moeite. Bovendien heeft u op 
deze manier de grootste kans dat alles terug mee naar huis wordt gebracht.
Ook kan je best alle kleren in plastiek zakken steken. Zo worden deze niet nat 
wanneer de rugzak een beetje nat zou worden bij regenweer.  

BRIEVEN EN KAARTJES

Het kampadres vindt u vooraan bij de praktische informatie in dit kampboekje. 
Zo kan u een kaartje of een briefje schrijven naar uw jojo.  

Jojo’s hebben zelf ook de kans om een kaartje te schrijven. Daarom is het han-
dig als u vooraf een lijstje met adressen meegeeft.

TELEFONEREN

In dit kampboekje staan ook de telefoonnummers van de leiding. Indien hoogst 
dringend, kan u ons steeds bereiken. Maar maak u vooral geen zorgen, uw jojo 
is echt in goede handen ...

KAMPUUR

Op kamp draaien we de klok 1u terug. Zo kunnen we ‘s avonds nog een leuk 
avondspel in het donker spelen en wordt het toch niet te laat.



FOURIERS??!

Op kamp gaan we jullie natuurlijk niet laten verhongeren. Daarom nemen we su-
per goeie koks mee die zelfs lekkerder kunnen koken dan jullie mama en papa! 
Dat belooft!

Jullie fouriers zijn:

Willem Kobe

Witse Pieter

Ziezo nu zijn jullie helemaal klaar om op kamp te vertrekken! Het duurt niet zo 
lang meer voor we aan onze fantastische week beginnen. We zien jullie snel 
weer en hou je klaar, want het wordt een avontuur!

Een stevige linker, 
Jullie favoriete leiding



BELANGRIJKE ADRESSEN - TELEFOONNUMMERS

Annelies Somers
Hulpvaardige Secretarisvogel
R. Verbeeckstraat 20
3012 Wilsele
anneliessomers@scoutswilsele.be
0471/64.68.82 
 

Liesje Martens
Spontane Mees
Emile Mathieustraat 22
3000 Leuven
liesjemartens@scoutswilsele.be
0487/67.23.29 
 

Lander Kennes
Toegewijde Rob
Weggevoerdestraat 14A
3020 Herent
landerkennes@scoutswilsele.be
0485/07.32.01

Lars Degrauwe
Bedaarde Valk
Pastoriestraat 48a
3150 Wakkerzeel
larsdegrauwe@scoutswilsele.be
0492/55.05.26 
 

Camille Langenberg
Zanglustige Stern
Engelenbosweg 15
3020 Winksele
camillelangenberg@scoutswilsele.be
0491/13.39.23 
 

Quinten Wouters
Vindingrijke Hond Herentsesteenweg 
102
3012 Wilsele quintenwouters@
scoutswilsele.be
0470/51.54.05


