
 

 
 
 



 
 
Wij zijn heel blij dat jullie meegaan op kamp en ook heel opgelucht dat het door mag gaan! 
Ondanks de corona maatregelen gaan we er een supertof kamp van maken. In dit kampboekje 
vind je al de nodige informatie over het kamp en over deze extra maatregelen. Lees dit boekje 
dus grondig door!  
 
We gaan op kamp in de lokalen van Chiro Gompel in Mol. De titel van het kamp is: Escape 
Chiro Gompel. Escape betekent ontsnappen, dus het hoofddoel van het kamp zal ontsnappen 
zijn. Een tipje van de sluier dat we wel alvast kunnen oplichten, is dat het kampthema iets te 
maken heeft met escape rooms. Het kampthema zal de eerste dag van het kamp al veel 
duidelijker worden. Dus jullie moeten nog even in spanning afwachten…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
Het verhaal dat leidt tot het thema van het kamp begint allemaal op een zaterdag in oktober. 
In het begin van het scoutsjaar waren we nog maar net jullie leiding. Sommigen van ons 
kenden jullie nog niet zo goed en de leiding kende elkaar ook nog niet super goed. Daarom 
besloten we om een teambuilding activiteit te doen om elkaar nog beter te leren kennen. Lukas 
stelde voor om een dagje naar Gent te gaan. Dit vonden we allemaal een leuk idee, dus we 
legden een datum vast.  
We spraken af aan het station om 9:00 uur en daar namen we de trein richting Gent. Toen we 
aankwamen, wandelden we naar het centrum en besloten we om iets te drinken op een 
terrasje omdat het zo mooi weer was. Wat er toen gebeurde had niemand zien aankomen: 
het begon superhard te regenen, maar het weerbericht had dit totaal niet voorspeld. We 
renden het café in en helemaal doorweekt namen we plaats aan een tafeltje. Daar begonnen 
we na te denken over wat we konden doen. Oorspronkelijk waren we van plan om een 
wandeling te maken, maar dat idee viel letterlijk in het water. Naar huis gaan was een optie, 
maar we besloten om dat niet te doen. We begonnen dingen op te zoeken die we indoor in 
Gent konden doen en Marie kwam uit op een escape room. We belden de eigenaar en hij 
vertelde ons dat er nog één escape room vrij was, maar dat deze wel lang duurt en zeer 
moeilijk is. We besloten toch maar de escape room te reserveren omdat we niets anders te 
doen hadden.  
Tegen dan was het al 12:04 uur, dus we besloten onderweg te stoppen aan een broodjeszaak 
om iets te eten. Toen we bij de escape room aankwamen, waren we natuurlijk weer helemaal 
doorweekt want niemand had een regenjas of een paraplu mee. We kregen van de eigenaar 
tijd om te bekomen en om op te drogen en in de tussentijd vertelde hij ons dat de escape room 
die we zouden betreden heel moeilijk was omdat deze wel zeker drie tot zes uur kon duren! 
Het was dus de bedoeling dat we heel goed zouden samenwerken en dat iedereen uit de 
escape room geraakte binnen de drie uur. We wisten toen nog niet welk thema de escape 
room zou hebben, dus dat moesten we nog ontdekken.  
De meesten van ons waren wel al eens een keer naar een escape room gegaan, dus we 
hadden al wat ervaring. Maar achteraf gezien kon iedereen wel zeggen dat ze nog nooit zo’n 
extreem moeilijke, heftige en geweldige escape room hadden gedaan: het leek net echt!  
We kwamen binnen in de kamer en voor de man de deur op slot deed zei hij dat we geen tips 
mochten vragen. Dit was zeer vreemd want normaal gezien mag je als je in nood zit een tip 
vragen die je dan helpt met het oplossen van de raadsels. Wat hij ons ook vertelde was dat 
we eerst drie uur kregen, maar dat we daarna nog eens 3 uur zou krijgen als we nog niet aan 
het einde waren. Dus hij zou de kamer pas na zes uur terug openen als we onszelf nog steeds 
niet hadden kunnen bevrijden.  
Wanneer de man de deur op slot had gedaan begon iedereen ijverig te zoeken naar raadsels 
en naar tips in de kamer. We liepen een beetje onhandig door elkaar en in elkaars weg, dus 
Margot zag meteen dat het niet zo goed liep en dat dit geen goede tactiek was. Ze maande 
iedereen aan tot kalmte en samenwerking. De eerste tips werden vlot gevonden, maar 
niemand wist eigenlijk wat ons nog te wachten stond en dat was zeer spannend. Serge vond 
in de kamer al snel een sleutel, maar we wisten nog niet waarvoor die sleutel diende. Na het 
oplossen van nog veel meer verschillende raadsels waren we al ongeveer een uur verder. De 
tips leidden ons naar een specifieke plek in de kamer en daar vond Robbe na lang zoeken 
een knop en hij drukte erop zonder na te denken. Iedereen verschoot hard toen er plots een 



deel van de muur verschoof. Deze muur bleek een valse muur te zijn en hierachter bevonden 
zich drie deuren met een slot.  
Wat er toen gebeurde verbaasde iedereen en iedereen van jullie leiding denkt er nog steeds 
elke dag aan... 
  
Was de sleutel die Serge vond de sleutel van een van deze drie deuren? Wat bevond zich 
achter elk van deze deuren? Wat gebeurde er nog verder met jullie leiding? Wat was het 
thema van de escape room? Geraakte de leiding op tijd aan het einde? Of moesten ze bevrijd 
worden? Wat gebeurde er allemaal nog dat dit verhaal zo spectaculair maakt?  
Kom het allemaal te weten op kamp! 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
We gaan op kamp in de lokalen van 
Chiro Gompel in Mol. Het adres om 
kaartjes naar te sturen is:  
 
De naam van je kawel, Scouts Wilsele 
Chiro Gompel  
Onze-Lieve-Vrouwstraat 84 
2400 Mol  

 
 
 

Gelieve voor 1 juli te betalen. Het 
bedrag is 110 euro per kawel en je 
mag dat overschrijven op dit 
rekeningnummer: BE29 7360 4340 7564. Indien er moeilijkheden zijn om het kamp te betalen, 
mag je ons hier altijd over aanspreken en zoeken we samen naar een oplossing. Vermeld ook 
zeker de naam van je kawel(len)! 

 
 
 

Op zondag 12 juli (het uur zal nog meegedeeld worden via mail) in de ochtend spreken 
we af aan het benedenplein aan de achterkant van het station in Leuven. De kinderen kunnen 
makkelijk afgezet worden boven het plein aan de Martelarenlaan met de auto. Hier zal de 
leiding wachten en de kinderen begeleiden naar het Benedenplein. We verwachten jullie 
allemaal in uniform. Vergeet zeker geen lunchpakket, drinkbus en een koekje of fruitje mee te 
nemen. Carpoolen is niet toegestaan. Eén ouder mag GEEN verschillende kawellen (die 
geen broers of zussen zijn) vervoeren met de auto naar het station. Het is de bedoeling dat je 
naar het station komt zonder bubbels te mixen. We verwachten van jullie dat je het kiss-and-
ride principe hanteert bij het afzetten van je kind. Wij nemen het dan over! 
 

 

Het kamp eindigt op zaterdag 18 juli. Bij het ophalen van de kawellen in Mol komen nog extra 
maatregelen kijken. Om zo weinig mogelijk ouders tegelijkertijd op het terrein te hebben, zal 
er een schema opgesteld worden zodat de leden in shiften opgehaald worden. Elke ouder die 
zijn eigen kind(eren) komt ophalen, zal een plekje krijgen in het schema. Het ophalen zal 
beginnen om 13u. Heel belangrijk hierbij is dat je alleen je eigen kind(eren) mag komen 
ophalen. Het is de bedoeling dat het schema zo goed mogelijk gevolgd wordt om problemen 
te vermijden. Het uur dat je je kind(eren) moet komen ophalen zal hetzelfde zijn als het 
uur waarop de bagage afgegeven moet worden (zie hieronder)!!! 



 

 

De bagage wordt op 11 juli ingeleverd op onze lokalen vanaf 13u. Om de maatregelen zoveel 
mogelijk te volgen, zullen we net zoals bij het ophalen een schema voorzien. Vergeet zeker 
geen naamkaartje aan de bagage van je kawel te hangen. Het is de bedoeling dat het schema 
zo goed mogelijk gevolgd wordt om problemen te vermijden. Er komt 1 iemand de bagage 
afzetten om zoveel mogelijk interactie tussen de verschillende bubbels te vermijden en jullie 
dragen een mondmasker. Wij raken de bagage niet aan dus u kan ze zelf in de lokalen gaan 
leggen.  

Belangrijk is dat je dan de corona-aangepaste medische fiche afgeeft. Bekijk je groepsadmin 
hiervoor en pas aan waar nodig. Voor verdere vragen of moeilijkheden verwijzen we je door 
naar de groepsleiding. Dus ook als deze fiche geen bijzondere medische informatie bevat, 
print je deze toch af en geef je deze aan de leiding.  

Kids ID, gamel, beker, bestek, de pot choco/confituur/speculoospasta en eventuele medicatie 
worden ook dan afgegeven. 

 

  



 
 
Om je voor te bereiden op het kamp kan je onze opdrachten (die op de Facebookpagina staan) 
uitvoeren. Om een extra punt te verdienen, kan je de cluedo-zoektocht door Wilsele dorp doen 
en het resultaat doorsturen. Succes! 
 
Dit doolhof zal je al een voorproefje geven in verband met het kampthema: Escape Chiro 
Gompel.           
  



 

Zet zeker overal de naam van je kawel op! Dit is héél belangrijk om de corona maatregelen 
optimaal te kunnen volgen! 

❏ kids ID: afgeven bij bagage. Als dit nog niet gebeurd is, geef deze dan mee met de 
kawel met duidelijke instructies om die af te geven aan de leiding. 

❏ uniform 
❏ matje (of luchtmatras of veldbed, liefst matje) 
❏ slaapzak 
❏ pyjama 
❏ knuffel 
❏ washandje + handdoeken + waskommetje (wij voorzien ecologische zeep) 
❏ tandenborstel, tandpasta, beker 
❏ zonnecrème en aftersun 
❏ genoeg ondergoed 
❏ sokken 
❏ t-shirts 
❏ lange broeken 
❏ korte broeken 
❏ stevige schoenen 
❏ schoenen die vuil mogen worden  
❏ kleren die weggegooid mogen worden (t-shirt, broek en sokken) 
❏ sandalen 
❏ zwemkledij en bandjes (indien nodig) 
❏ (warme) pulls 
❏ geld voor postkaartjes en postzegels 
❏ adressen van het thuisfront om brieven te sturen 
❏ regenkledij 
❏ drinkbus 
❏ kussen 
❏ 2 keukenhanddoeken 
❏ pot choco/confituur/speculoospasta afgeven bij bagage inleveren 
❏ eventueel persoonlijke medicatie afgeven bij vertrek of bij bagage inleveren. Het is 

voor de leiding handig als wij op de hoogte worden gebracht wanneer uw kind 
medicatie moet nemen.  

❏ corona-geüpdatete medische fiche, ook afgeven bij het inleveren van bagage  
❏ zaklamp 
❏ wasknijpers 
❏ gamel, bestek, beker afgeven bij inleveren bagage 
❏ stripboeken, gezelschapspelletjes… (iets om je bezig te houden in de ochtend) 



❏ verkleedkleren in thema escape (denk maar aan boeven die proberen te ontsnappen, 
detectives die een escape room oplossen, wetenschappers die raadsels en 
problemen oplossen…)  

❏ witte T-shirt  
❏ snoep mag, maar wordt ingeleverd bij bagage en wordt verdeeld 
❏ je goed humeur :) 

 

Wat neem je zeker niet mee? 

❏ te veel geld (een beetje geld voor postkaartjes en postzegels mag zeker) 
❏ juwelen 
❏ zakmes 
❏ ipod, MP3 speler, GSM en andere dure elektronica 
❏ te veel snoep (wordt afgegeven aan de leiding en verdeeld onder alle kinderen) 



 

 
 
 
 
 



  



 

X Dit is verboden: 

● ruzie maken, iemand plagen of iemand pijn doen 
● uit bed komen voordat de leiding het zegt, behalve voor de WC 
● in de keuken komen zonder dat de leiding toestemming geeft 
● het terrein verlaten 
● schelden 
● uitsluiten, iedereen mag meedoen 

 

V Dit moet zeker gedaan worden: 

● heel het kamp vriendelijk zijn voor alles en iedereen, ook tegen de leiding ;) 
● altijd luisteren naar de leiding en stil zijn wanneer er 3012 wordt geroepen 
● hulp vragen wanneer je pijn hebt of verdrietig bent 
● rustig zijn tijdens de platte rust 
● gamel leeg eten en blijven zitten tot iedereen klaar is 
● je in stilte bezighouden ‘s ochtends tot de leiding je komt wakker 

maken 
● zowel in de ochtend als in de avond je tanden poetsen  
● elke keer als de leiding het zegt je handen wassen  
● als we onderweg zijn: bij elkaar blijven en afstand houden van andere mensen 

(minstens 1,5m) 

 
 
 
  



 
 

Margot De Schuyteneer 

Openhartige Collie  

margotdeschuyteneer@scoutswilsele.be  

0471/42.28.12 

Marie Joiris 

Wereldwijze Seriema  

mariejoiris@scoutswilsele.be  

0471/95.77.75 

 

Robbe Kennes 

Doelbewuste, behoedzame sneeuwhoen  

robbekennes@scoutswilsele.be  

0484/90.56.82 

 

Serge Bou Serhal 

Daadkrachtige poolvos  

sergebouserhal@scoutswilsele.be  

0471/43.44.24 

 

Lukas Martens 

Ongevijnsde Alpaca  

lukasmartens@scoutswilsele.be  

0470/08.44.94 



 
 
Op kamp wordt er natuurlijk ook lekker voor jullie gekookt, dit doen onze 7 geweldige fouriers. 
Dat belooft! 

Lucas, Wout, Margo, Kasper, Dongmei, Kato en Kaat  

 

  



Zo, we zijn eindelijk aan het einde van dit lange kampboekje gekomen. We hopen dat jullie 
er evenveel zin in hebben als wij, want we gaan er een: geweldig, 
buitengewoon, daverend, denderend, excellent, fameus, fantastisch, formidabel, gruwelijk, 
machtig, magnifiek, prachtig, subliem, kortom SPETTEREND KAMP van maken!!! 

Veel groeten,  

Jullie leiding 

Lukas, Serge, Marie, Robbe en Margot  

 


