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Jef probeert zijn ogen te openen. Hij wordt verblind door de zon en knijpt zijn 
ogen weer stevig toe. Hij voelt de natte en koude ondergrond en beseft dat hij 
niet meer in zijn bed ligt. Het geluid van brekende golven en rare vogels doet hem 
opschrikken. Opnieuw probeert hij zijn ogen te openen. Hij gelooft niet wat hij 
ziet: zon, zee, strand en verdomde meeuwen. Hij denkt: ‘Tiens, wat is dit voor een 
rotte droom?’ Opeens hoort hij een luide stem, ‘Ah Jef, gij ook hier?’ Jef kijkt op 
en ziet niemand minder dan Hanne. Ze strompelt zijn richting uit maar de lomp-
heid zelf struikelt en landt met haar gezicht in het zand. Wat een goed begin!

De twee hebben nog altijd geen idee waar ze zijn en wat ze hier doen. Ze kijken 
verward rond en spotten iemand drijvend in de zee. Hanne schiet in actie en 
begint naar de vreemdeling te zwemmen. Eenmaal aangekomen herkent ze de 
persoon, het is Jolan! Ze geeft hem een klap om hem tot bewustzijn te brengen. 
Jolan’s ogen springen open en hij roept: ‘Owje doe is normaal, ik probeer hier 
rustig te chillen!’. Hanne snapt er niks van en ook Jef is ondertussen tot bij hun 
gezwommen. ‘Wat doen we hier?’, vraagt Hanne. Jolan trekt een dwaas gezicht 
en zegt: ‘Ik werd wakker, zag niemand en dan dacht ik maar een frisse duik te 
nemen’. Hanne zucht en draait met haar ogen. Ze keren met hun drie terug naar 
het strand en rusten onder een palmboom. Opeens krijgt Jolan een kokosnoot 
op zijn hoofd en gaat KO. ‘Haha, headshot’, roept een stem die iedereen her-
kent als die van Ramon. Nog voor ze naar boven kunnen kijken, doet Ramon een 
drie-dubbele-tijger-sprong en staat hij voor de groep. ‘Etenstijd!’, roept Ramon 
en hij zet zich neer. Ze eten samen het vlees van de kokosnoot, nog steeds geen 
clue waarom ze op het eiland zijn. Ze komen tot het besef dat één kokosnoot niet 
genoeg zal zijn. Ze laten Jolan, die nog steeds KO is, links liggen en stappen de 
jungle in op zoek naar meer voedsel. 

‘Help, help!’ De groep sprint richting de kreet en ze zien Floor bungelen in een 
boom. Haar voet zit vast tussen twee takken. Jef en Ramon schieten in actie en 
helpen Floor veilig naar beneden. Beetje bij beetje vinden ze steeds nieuwe men-
sen: Johannes chillende in een zelfgemaakte hangmat, Janne die al ijverig eten 
aan het zoeken was, Emile in dialoog met een lokale papegaai, Ella die bijna ge-
wurgd werd door een slang, Garin die in de zee aan het snorkelen was en Mette 
die een SOS-teken aan het leggen was met bladeren van een palmboom. Het kan 
geen toeval zijn dat alle givers hier terecht zijn gekomen.

Verhaal De hele groep trekt steeds dieper de jungle in, het wordt laat en de zon gaat on-
der. Ze komen uit op een open plek, er is een cirkel gesjord met balken en in het 
midden brandt er een kampvuur. Raar … 

Dan merkt Adriano iets op, ‘kijk, daar ligt een stuk papier!’. Lara raapt het op en 
leest voor: 

Welkom Givers op het eiland Amor, 

Jullie werden uitverkozen om deel te nemen aan dit sociale maar gevaarlijke 
experiment. 

Jullie zullen 10 dagen op dit prachtige eiland mogen verblijven, maar niet zon-
der een opdracht. 

De vulkaan, Haïko Mana, staat op uitbarsten en om dit prachtige eiland te red-
den, moeten jullie een taak volbrengen. 

Elk van jullie heeft hier iemand speciaal rondlopen, jullie perfect match. 
Het is jullie taak deze persoon te vinden en dit vast te leggen door de vuren des 

liefdes aan te wakkeren.
 Alleen als dit lukt, zal Haïko Mana rust vinden en zijn jullie en dit eiland gered.

 Als jullie niet slagen worden jullie levend verbrand. 

Succes!

Jolan valt opnieuw flauw en Trui pinkt een traantje weg. Miro pakt het heft in 
handen en roept de groep hysterische givers samen met de woorden: ‘wat is 
het plan?’. De givers bespreken wat ze gaan doen en kiezen er dan voor vroeg te 
gaan slapen. De eerste uitdaging zal namelijk niet lang op zich laten wachten … 
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Locatie
Het kamp zal dit jaar doorgaan in het prachtige Hotton. Het “eiland” is omringt 
door de Ourthe, die ons zal voorzien van de nodige verfrissing. 

ROUTE
Het terrein zelf begeeft zich in een straat zonder straatnaam. Normaal gezien 
als je de coördinaten van het terrein ingeeft in je gps moet dit naar ons terrein 
leiden.
Coördinaten:  50°17’21.4”N 5°25’57.6”E
Indien dit niet lukt kan je onderstaand andres ingeven. Dit is het adres van 
Camping LaBrise, een camping vlakbij het terrein. 

Adres Camping LaBrise: Rue de Durbuy 8, 6990 Hotton

Eens je daar bent aangekomen ziet het kruispunt eruit als volgt: 

Om het terrein te bereiken volg je onderstaande rode pijlen. 
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Op het einde van deze weg ga je vervolgens links af. 

Op het einde van deze weg bevindt ons terrein. Dit is hetzelfde terrein als de 
jojo’s, voor moesten enkelen van jullie er al geweest zijn.

POST
Brieven en kaartjes mogen verzonden worden naar volgend adres:
 
Scouts Sint-Maarten Wilsele - Naam Giver(s)
Rue du Ban 1,
6990 Fronville 

Praktische Info
Net zoals vorig jaar zal het kamp er dit jaar wat anders uitzien dan andere jaren. 
Zoals jullie misschien gemerkt hebben is de pandemie het land nog niet uit, maar 
dit zal ons niet tegenhouden om er opnieuw een fantastisch avontuur van te ma-
ken. In het bijgevoegde document vind je een oplijsting over de maatregelen die 
we voor, tijdens én na het kamp zullen hanteren. Het is belangrijk/verplicht dat 
iedereen, lid én ouder, die hierbij betrokken is alle communicatie van de scouts 
uit grondig doorneemt. Zo kunnen deze regels zo goed mogelijk gerespecteerd 
worden.

Wij willen jullie nogmaals bedanken voor het begrip en we gaan ons best doen 
om er alsnog een zalig kamp van te maken! Achteraan in dit boekje kan je al onze 
gsm-nummers vinden, indien er nog vragen zijn. 
      
Dikke virtuele knuffel, De Giverleiding
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Prijs
De kampprijs bedraagt €140, gelieve dit over te schrijven naar BE18 7360 
4340 7665 voor 1 juli, met vermelding van de naam van het lid. Geef je giver 
nog een klein centje mee voor postkaartjes, postzegels en drankjes. Givers krij-
gen de kans om nog iets extra te drinken aan het vuur. We vragen 50 cent per 
drankje. Dit wordt op het einde van het kamp afgerekend.

De kampprijs werd dit jaar verhoogd met 5 euro, ten opzichte van de vorige ja-
ren. We werden genoodzaakt dit te doen omwille van een duurder kampterrein 
en een extra taks die we moeten betalen bij de gemeente. 

Daarom willen we erop wijzen dat er een mogelijkheid is om een gedeeltelijke te-
rugbetaling aan te vragen bij jouw mutualiteit. Indien je dit wenst aan te vragen, 
zal je een aanvraagformulier moeten invullen (terug te vinden op de website 
van jouw mutualiteit) en deze afgeven bij de bagage drop aan Cato. Je krijgt het 
papier dan ook meteen terug mee naar huis. Deze tegemoetkoming is elk jaar te 
verkrijgen!

Heb je het moeilijk met het betalen van het kamp, neem gerust een kijkje op 
https://www.scoutswilsele.be/scouting-op-maat. Scouting op maat is een een 
fonds vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen dat tegemoetkomt aan de kosten van 
scouting voor wie financieel wat minder ademruimte heeft.

Bagage
De bagagedrop is 13 juli op de scoutslokalen. Door de omstandigheden zal het 
afzetten van de bagage in shiften verlopen. Binnenkort komt er een formulier 
online waarbij we jullie opdelen in verschillende bubbels. Per bubbel worden er 
10 minuten voorzien om de bagage af te zetten. We voorzien een lokaal waar 
de bagage gedropt kan worden en enkelen van ons zullen ook aanwezig zijn om 
alles te begeleiden. Als het kan vragen we ook om alleen te komen (enkel indien 
het niet anders gaat), een mondmasker te dragen en ook niet te blijven plakken 
voor een gezellig praatje.
      
Deze bubbels moeten ten alle tijden gerespecteerd worden, dus ook bij het af-
halen van de leden op het einde van het kamp. De bubbels zullen verbonden zijn 
aan een strak schema waarbij we vragen je hier zo goed mogelijk aan te houden.
   
BELANGRIJK: Gelieve je slaapzak en matje apart af te geven zodat we niet in 
jullie zakken moeten duiken om deze terug te vinden. Label je slaapzak en matje 
ook goed, zodat je deze zelf makkelijker kan terugvinden. 

Ook je choco- of confituur pot geef je apart af. Scherven brengen geluk maar een 
zak vol choco iets minder. 

Vertrek
Dit jaar zal het vertrek ietwat anders verlopen: we gaan namelijk op fietskamp! 
Omwille van deze reden zal het kamp ook een dagje langer duren, we gaan name-
lijk naar het terrein fietsen in twee dagen met een tussenstop waar we de nacht 
zullen doorbrengen. 

We spreken woensdag 14 juli om 08u00 af op het Sint-Martinusveld aan het 
kerkhof in Wilsele, in scoutshemd en fietsuitrusting (niet verplicht, maar wel 
aangeraden: zeker een fietsbroekje!). Gelieve thuis al afscheid te nemen van el-
kaar, zodat we corona-proof kunnen vertrekken. 
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De leden hoeven geen slaapmateriaal (slaapzak, matje) mee te nemen op de 
fiets voor de overnachting, we komen met de aanhangwagen het nodige mate-
riaal brengen om de nacht door te brengen. De leiding fiets de hele tocht mee, 
alsook zal er leiding paraat staan in een volgwagen. Zij voorzien de coureurs van 
water, snacks, herstellend materiaal, fietspompen, etc. Toch raden we aan om je 
giver zelf te bevoorraden van plaksel voor banden voor moest er onderweg toch 
wat misgaan. 

Verder in het kampboekje zal je een materiaallijst vinden dat alles zal omvatten 
(ook voor de fietstocht), zodat je giver zonder tekortkomingen van een zalig kamp 
kan genieten. 

Afhalen
Hoe leuk we lange afstanden fietsen ook vinden ( 😉 ) , gaan we niet met de fiets 
terugkeren. Je mag je vermoeide maar voldane giver zondag 25 juli dus komen 
ophalen vanaf 13u00 op het kampterrein in Hotton. Ook dit jaar zal dit verlopen 
in bubbels aan de hand van een kiss-and-ride principe. Carpoolen is dit jaar wel 
terug toegestaan, zolang jullie met mondmaskers de wagen in kruipen. 

De fietsen moeten natuurlijk ook thuis geraken. Niet iedereen heeft een fietsen-
drager ter beschikking. Daarom zullen we in het document van de kiss-and-ride 
een carpool-onderdeel zetten die jullie zelf kunnen aanvullen. Zodat, indien jullie 
je giver die dag niet kunnen komen halen of de fiets niet zelf mee kunnen nemen, 
jullie dit hier kunnen afspreken en vastleggen  met de andere ouders. 

Wij met de leiding blijven dit jaar een week langer in Hotton. Indien er geen an-
dere optie is, kan de fiets van je giver wel nog altijd meekomen met de camion, 
maar deze zal dus wel later aankomen. 

Medicatie
We gaan er vanuit dat givers zelf met hun medicatie kunnen omgaan maar we 
zouden toch graag op de hoogte zijn. Laat iets weten aan een leiding bij vertrek. 
We kunnen de medicatie ook veilig in onze EHBO steken en we raden telefonisch 
contact aan indien er persoonlijke zaken gemeld moeten worden.

Vragen
Indien u nog met vragen zit of persoonlijke zaken wilt melden, mag u ons bellen of 
een mailtje sturen naar giverleiding@scoutswilsele.be. Achteraan het kampboek-
je vind je onze persoonlijke gegevens. 
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Het thema van dit jaar is dus Are You the One Survival Mode. Bovendien gaan 
we op fietskamp. Hieronder kan je een volledige oplijsting vinden van alles wat je 
zeker nodig hebt. Zorg dat alles goed gelabeld is zodat er niets door elkaar wordt 
gehaald. 

Verplicht mee te nemen
- +/- 5 mondmaskers, liefst herbruikbaar en wasbaar
- Identiteitskaart 

Thema gerelateerde spullen
Ook deze zeker niet vergeten! 
- Een fancy outfit (denk eraan dat het nog steeds kamp is, neem dus niet je  
 allerbeste kostuum mee)
- Hawaiian fit meets Survival fit: bloemenhemd, gekke zonnebril, zonnehoed,  
 … + safari, jungle, Expeditie Robinson. Wees creatief!! (meerdere outfits  
 mag hehe)

Fietstocht
Voor de fietstocht zelf zorg je best voor een zo licht mogelijke rugzak, je moet er 
namelijk twee dagen op je rug mee kunnen fietsen. 
- Een nieuwe binnenband geschikt voor je fiets of een bandenplakset om  
 een gaatje in een band te kunnen plakken. 
- Drinkbus
- Een mondmasker 
- Snack 
- Fietslichten!!
- Fietsslot (bij aankomst verzamelen we alle fietssleutels zodat deze niet  
 verloren kunnen gaan) 
- Scoutshemd (vergeet deze niet aan te doen bij vertrek zodat iedereen   
 kan  zien dat we van de scouts zijn)
- Regenjas indien regen is voorspeld
- Spullen voor één overnachting (tandenborstel, ondergoed, washandje om  
 op te frissen, vers t-shirt, ... ) 

TIP: Steek eventueel materiaal in je slaapzak of matje die je tijdens deze over-
nachting kan gebruiken (verse t-shirt, toiletzak, …). Zo hoef je hier niet de hele 
fietstocht mee te sleuren. 

Slapen
- Matje 
- Slaapzak
- Knuffel en je leukste pyjama

Kledij
- Onderbroeken
- Kousen 
- Pet of hoed voor de zon
- T-shirts 
- Broeken (kort en lang)
- Stevige wandelschoenen, waterschoenen, slippers, sneakers 
- Warme truien
- Zwemkledij 
- Regenjas 

Hygiëne 
De leiding voorziet biologisch afbreekbare zeep, je moet dus geen shampoo of 
douchegel meenemen. 
- Handgel 
- Tandenborstel en tandpasta 
- Handdoek en washandje
- Waskom
- Medicatie (indien nodig)

Varia
- Gamel + bestek + beker 
- Keukenhanddoek 
- Zaklamp 
- Een klein centje voor kaartjes, afrekening drankjes, ...
- Een pot confituur/ choco/ speculoospasta/ …. 
- Spel kaarten/ tijdschriften/ strip/ boek/ …
- Pen en papier + adressen om het thuisfront te schrijven
- Wegwerpcamera (kleine reminder voor enkele onder jullie ☺ ) 

Inpaklijstje
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Andere
- We zijn allemaal vrienden: pesten, stelen, uitsluiten en elkaar pijn doen,  
 hoort daar niet bij.
- Een giver luistert naar de leiding en de fouriers.
- Givers blijven aan tafel zitten tot iedereen klaar is met eten.
- Een giver staat op en gaat slapen wanneer het hem/haar gevraagd wordt.
- De fourage en de leidingstent zijn verboden terrein voor givers.

Regels
Jullie kennen de regels ondertussen, maar voor de zekerheid lijsten we ze toch 
even graag voor jullie op. 
           
Alcohol  
Zelf alcohol meenemen of kopen op kamp wordt niet getolereerd, en wordt be-
straft. Op onze scouts hanteren we de 0-0-3 regel. Zo mogen de 3e jaars af en 
toe, mét onze toestemming, tijdens de kampvuurmomenten maximum 3 pintjes 
drinken.

Dit laat je thuis     
- Juwelen
- Smartphone (een bakje mag je meenemen, maar je smartphone laat je 
thuis. Indien je deze toch meeneemt zal deze bij vertrek afgenomen worden door 
de leiding en bewaard worden tot het einde van het kamp). 
- Andere elektronica zoals computerspelletjes
- Gevaarlijke voorwerpen en dure spullen laat je beter ook thuis 
- Huisdieren 
Je mag eventueel een Ipod of een box meenemen, maar dit op eigen risico. 
Jullie hebben een Spotify-link van ons ontvangen waar je heel wat muziek kan 
inzetten.

De Fouriers!
Wij nemen mee: de episch leuke jojo-leiding!

Igor
Pientere Schoenbekooievaar

Wout
Begaafde Slangenhalsvogel

Margot
Openhartige Collie

Dongmei
Onbevangen Kauw

Marie
Wereldwijze Seriema

Anton
Guitige Grizzly
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Tot op kamp!

PS: we missen jullie 💕

Jullie epische leiding
(En hun contactgegevens)

Cato (0470/01 08 70)
Vrijgevochten Tijger

Liesje (0487/67 23 29)
Spontane Mees

Emma (0479/22 08 88)
Empathische Schaarbek

Lien (0479/07 03 94)
Zachtmoedige Bongo

Lander (0485/07 32 01)
Toegewijde Rob

Lukas (0471/73 87 37)
Zachtaardige Papegaai



SCOUTSKAMP   ZOMER  2021

LEES DE MAIL GRONDIG VOOR MEER DUIDING.

BRENG MEDISCHE FICHE IN ORDE.
EXTRA FORMULIER WORDT ZOALS VORIG JAAR BIJ AANVANG GETEKEND AFGEGEVEN.

BAGAGEDROP GEBEURT IN TIJDSLOTEN.
BEKIJK DE SPREADSHEET DIE BINNENKORT DOORGESTUURD WORDT.

CHECK DE GEZONDHEID VAN JE KIND.
EEN LID GAAT NIET MEE OP KAMP ALS HIJ/ZIJ SYMPTONEN VERTOONT.

HIERBIJ KAN EEN SNELTEST UITSLUITSEL GEVEN.

VOLG DE PROCEDURE BIJ ZIEKTE.
ALS OUDER STA JE PARAAT OM JE KIND OP TE KOMEN HALEN BIJ SYMPTOMEN. 

JOJO'S & GIVERS VAN EEN ANDER GEZIN DRAGEN EEN MONDMASKER. 

IN FUNCTIE VAN DE CORONATRACING MELD JE DIT OOK BIJ DE TAKLEIDING, .

CARPOOLEN MAG MITS VOORWAARDEN.


