
 
 

 



Beste kapoenen, ouders en toeschouwers! 
 
Wij verwelkomen jullie graag in Circus Ansarat. Dit circus bevindt zich in            
Oud-Turnhout, scouts Ansarat. Een circus vol plezier, talent en superleuke spelen.           
De leiding heeft er alvast heel veel zin in! Lees dit kampboekje zeker grondig door,               
want hier staat veel belangrijke informatie in. Vergeet zeker niet op alle spullen de              
naam van je kapoen te schrijven om een berg verloren voorwerpen te vermijden.             
De leiding is altijd bereikbaar, maar geen zorgen want je kapoen is in goede handen.               
De contactgegevens staan achteraan in dit kampboekje. Controleer je kind zeker op            
luizen en laat ons weten als je er vindt bij vertrek. Zo kunnen we hierop inspelen.                
Lees het verhaal zeker eens door want hier wordt op verder gebouwd.  
Groetjes Thomas, Anton, Dongmei, Robbe, Emma, Igor, Margo, Lien en Kato 
 
 

  

 



Het verhaal van Circus Ansarat 
Tony is de circusdirecteur van het allergrootste en leukste circus van heel België, 
Circus Ansarat. Circus Ansarat ligt op 68 km van onze scoutslokalen in een klein 
dorpje. Het circus is heel erg populair: de mensen komen van ver en moeten 
maanden op voorhand hun kaartjes kopen. Wat is Tony een gelukkige directeur, met 
zijn 8 andere fantastische circusartiesten. Zo behoren de twee grappigste clowns 
van het hele land, Magda en Fanny, ook tot het fantastische circus. Ze maken de 
beste mopjes en halen de grappigste grapjes uit waar heel de circustent om moet 
lachen. Het Circus Ansarat heeft natuurlijk ook een super lenige acrobaat, Merel met 
haar roze tutu, die met de trapeze van de ene kant van het circus naar de andere 
kant van het circus kan vliegen. Wanneer Merel opkomt, begint het publiek meteen 
te juichen. Ook zijn er natuurlijk twee stoere binken, de gewichtheffers Carlo en 
Alberto. Wat zijn zij sterk zeg! Alberto en Carlo kunnen wel zo’n tien kinderen tegelijk 
opheffen, wat een spektakel is dat! Maar wat zou een circus nu zijn zonder een 
waarzegster? Karlijn de waarzegster van circus Ansarat kan heel goed mensen hun 
toekomst voorspellen, waar alle toeschouwers dol op zijn. Maar circus Ansarat heeft 
nog meer te bieden: Selma, de allerbeste goochelaar, behoort ook tot het circus. 
Selma kan de gekste dieren uit haar hoed toveren. Zo kwam er ooit zelfs eens een 
pinguïn uit haar hoed tevoorschijn. De laatste circusartiest van het gezelschap is 
Alessandro. Alessandro kan heel erg goed diaboloën en jongleren, hij kan zijn 
diabolo laten vliegen tot tegen het plafond van de circustent en kan de allercoolste 
en moeilijkste trucjes met zijn diabolo en jongleerballen. 
 
Nu jullie al wat kennisgemaakt hebben met het circusgezelschap van Tony de 
circusdirecteur zal ik jullie vertellen wat er aan de hand is. Op een bepaalde dag 
verliepen de shows niet meer zoals gepland en applaudisseerde het publiek niet 
meer zo hard als voordien. De kinderen gingen niet meer met een brede lach naar 
buiten. Er was iets mis. De mensen kochten niet meer zoveel tickets als voorheen en 
de mensen kwamen niet meer van ver om naar een show van circus Ansarat te 
kijken. Tony de circusdirecteur merkte dat de mensen minder blij waren en dat 
minder mensen tickets kochten. Ook merkte hij dat zijn circusartiesten minder 
gelukkig waren. Alleen wist niemand wat het probleem was, maar alles was anders. 
Het leek wel alsof ineens na die ene dag alles veranderd was. 
Tony de circusdirecteur besloot om de circusshows toch verder te zetten en gewoon 
te doen alsof er niets aan de hand was. Maar op een dag kreeg het 
circusgezelschap een brief van het ministerie van alle circussen over heel de wereld. 
In de brief stond dat het ministerie doorhad dat het niet zo goed ging met circus 
Ansarat en dat het circus zou moeten sluiten als er niet snel iets veranderde. In de 
brief stond dat het ministerie op 6 juli 2019 gaat komen kijken naar de circusshow en 
als ze de show niet goed vinden dat het circus dan gaat moeten sluiten. Het 
circusgezelschap schrok, maar wou niet opgeven. De circusartiesten gaan 
onderzoeken wat er aan de hand is en gaan proberen hun show weer zo goed 

 



mogelijk te maken, maar dat kunnen ze niet alleen. Ze hebben de hulp nodig van 
een aantal echte circusfans die samen met hen de problemen kunnen oplossen om 
het circus open te houden! Als jullie willen helpen zien we jullie graag op 1 juli om de 
uitdaging aan te gaan! 
 

 

 

 

 

 

 
  

 



Begin kamp 
Het kamp start op maandag 1 juli. We spreken om 9u af aan het station van 
Leuven. Carpoolen is zeker aangeraden. Neem zeker een lunchpakket mee en een 
drinkbus met water en een koekje of fruitje. Kom allemaal in uniform naar het station. 
Tot dan allemaal, wij kijken er heel hard naar uit! 
 
Einde kamp 
Het kamp eindigt op zondag 7 juli. Jullie mogen je kapoenen om 13u komen halen 
en carpoolen is hier zeker ook aangeraden.  
 
Hoe betalen 
Gelieve voor 28 juni te betalen. Het bedrag is 110 euro per kapoen en je mag dat 
overschrijven op dit rekeningnummer: 
BE40 7360 4340 7463 
Indien er moeilijkheden zijn om het kamp te betalen, mag je ons hier altijd over 
aanspreken en zoeken we samen naar een oplossing. 
 
Bagage 
De bagage wordt op 29 juni 2019 ingeleverd op onze lokalen tussen 19u en 20u. 
Vergeet zeker geen naamkaartje aan de bagage van je kapoen te hangen. 
De gamel, beker, bestek, de pot choco/confituur/speculoospasta en eventuele 
medicatie worden ook afgegeven. 
 
  

 



Help de clowns bij de ster te komen!  
 

 

 



Wat neem je mee? 
Zet zeker overal de naam van je kapoen op! 

- kids ID: afgeven bij vertrek!!! HEEL BELANGRIJK 
- uniform 
- matje (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 
- sandalen 
- zwemkledij en bandjes(!!) etc. 
- (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 
- zaklamp 
- wasknijpers  
- een foto van de kapoen voor een leuk plakboek 
- gamel, bestek, beker afgeven bij inleveren bagage  
- stripboeken, gezelschapspelletjes, iets om je bezig te houden in de ochtend ... 
- verkleedkleren in thema circus  
- 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 en andere dure elektronica 
- te veel snoep (wordt afgegeven aan de leiding) 

 
 

 



Regels tijdens het kamp: 
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 

 
Dit moet zeker gedaan worden: 

- heel het kamp vriendelijk zijn voor alles en iedereen, ook tegen de 
leiding ;) 

- altijd luisteren naar de leiding en zwijgen 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 
 
 
 

 



REKENEN EN KLEUREN MAAR!!! 

 

 



Het adres om brieven te schrijven (en waar je op 7 juli ook je kapoen kan 
komen ophalen) 
De naam van je kapoen, Scouts wilsele  
Scouts Ansarat  
Lage Mierdse Weg 8 
2360 Oud-Turnhout 
 
Zo kun je ons bereiken 
 

Lien Deckers 
Zachtmoedige Bongo 
liendeckers@scoutswilsele.be 
0479/07.03.94 
 
Emma De Schuyteneer 
Empathische Schaarbek  
emmadeschuyteneer@scoutswilsele.be 
 0479/22.08.88 
 
Robbe Kennes  
Doelbewuste, behoedzame 
Sneeuwhoen  
robbekennes@scoutswilsele.be  
0484/90.56.82  
 
Igor Verbruggen  
Pientere Schoenbekooievaar  
igorverbruggen@scoutswilsele.be  
0468/12.95.44  
 
Dongmei De Wit  
Onbevangen Kauw  
dongmeidewit@scoutswilsele.be  
0487/24.59.88  
 
 
 

Anton Lejeune  
Guitige Grizzly  
antonlejeune@scoutswilsele.be  
0474/06.75.49  
 
Thomas Heremans  
Ongedwongen Stokstaart  
thomasheremans@scoutswilsele.be 
0486/51.50.13  
 
Kato Verhoeven  
Hartelijke Maki  
katoverhoeven@scoutswilsele.be 
0479/95.28.41 
 
 
Margo Vangrimde  
Gemoedelijke Sifaka  
margovangrimde@scoutswilsele.be  
0491/07.57.47  
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Fouriers 
 

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

 
Marie Cato Margot 
 

   
Lucas      Wout           Lukas 
 

 
Lieselot 
 
Wij kijken er heel hard naar uit, tot op 1 juli! 
 
Dikke kussen van jullie leiding! 
 

 



  


