
De kawellenleiding stelt voor:  

Van 10 juli tot 17 juli 

  

Kosmos 
Chaos
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De toekomst van de kosmos 

Na de oerknal heel lang geleden, ontstond er leven overal in de kosmos. 
Het was een tijd van ontwikkelingen, vooruitgang en technologie. Op 
planeet aarde leefde het volk van de mensen.  

Maar de mensheid kon nooit in vrede samenleven met elkaar. Hun tijd van 
heerschappij over de aarde ging samen met oorlogen, aanslagen, 
hongersnood, klimaatrampen….  De mensheid verspreidde deze 
zelfvernietigende manier van leven over andere planeten in de kosmos. 
Planeet na planeet die de mens ontdekte, kreeg dezelfde problemen als op 
aarde. Van elke planeet haalden ze alle mogelijke grondstoffen die ze 
konden krijgen. Kortom: ze hadden geen respect voor de andere planeten. 
Hierdoor raakten de planeten in onevenwicht omdat hun kern niet meer 
zwaar genoeg was. Hierdoor kunnen planeten plots veranderen in 
supernova’s en exploderen ze.    
 
De mensheid bleef verder planeten leegroven waardoor hele universums 
verdwenen en veranderden in supernova’s.  De kosmos kreeg met de tijd 
steeds met grotere en grotere rampen te maken en raakte in onevenwicht.  

Tot ineens….  
De grootste supernova ooit gebeurde, de EXANOVA! Deze ontploffing was zo 
groot dat zowat al het leven op alle planeten in heel de kosmos vernietigd 
werd.  

Gelukkig overleefden in de uithoeken van de kosmos enkele planeten. Na 
een tijd van herstel, ontstonden vier grote stammen aliens in deze 
uithoeken. Ze verlaatten hun geboorte-planeet om de resterende planeten 
in het heelal te herontdekken en veroveren.  

De Elihu is een stam waarvan de planeet enkel bestaat uit natuur, overal 
waar je kan kijken is jungle, ze kleden zich altijd met natuurkleuren en 
omhullen zich er letterlijk mee. Ze weten alles over de natuur en de 
bewoners kunnen perfect overleven met alles wat de natuur hen te bieden 
heeft als eten.  

De Kreia is de meest technologisch-ontwikkelde stam. De inwoners zien 
eruit als robots met coole gadgets. Ze communiceren met 321G en praten 
binaire taal. Ze kunnen elk probleem zo oplossen.  

Daarnaast is de stam van de Rebi één van de kleurrijkste en opvallendste 
stammen van ze allemaal. Ze kleden zich graag overdreven en hoe meer 
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bling, hoe beter. Ze weten alles van de mode, maar ze kunnen zich daarom 
ook perfect vermommen waardoor je ze nooit kunt vinden als ze zich 
verstoppen in de ruimte.   

Ten slotte stam Vorian: een duistere stam waar de zon nooit schijnt. Deze 
stam is het zo gewoon om in het donker te lopen dat ze erin kunnen zien. 
Ze zijn niet bang in het donker want voor hen is dat hetzelfde als dat het 
licht zou zijn.  

De vier stammen zijn elkaars rivalen, samenleven kunnen ze niet. Ze willen 
elk zo veel mogelijk planeten veroveren.  

Maar er is ook nog een vijfde stam: de Leidrios met hun bekende vlag van 
verenigde planeten. Voordat de situatie weer zou escaleren en zou 
uitmonden in de vernietiging van de kosmos, grijpen ze in. Het is een 
neutrale stam die zich focust op vredevol samenleven. De Leidrios kwam 
met een alternatief: in plaats van nieuwe chaos te creëren door 
gewelddadige veroveringen organiseren ze een kampioenschap: 

het kampioenschap van de kosmos! 
De vier stammen zullen tijdens het kampioenschap moeten strijden om zo 
veel mogelijk planeten te veroveren.  

Moge de sterkste stam winnen! 
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Lieve kawellen en ouders, 

We zijn super blij dat jij mee gaat op ontdekkingsreis door de kosmos. In dit 
boekje staat alles wat je moet weten om goed voorbereid te vertrekken en 
zonder kleerscheuren terug te komen van dit avontuur. Lees dit heel goed 
na, jonge avonturier en ouder, zo kunnen we er een geslaagd kamp van 
maken! 

Je vindt hieronder al een leuke puzzel om alvast een kampgevoel te 
krijgen. 
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• CHAOS 
• KAMPVUUR 
• LEIDRIOS 
• PLANETEN 
• SPOKENTOCHT 
• WATERSPELLETJES 

• DAGUITSTAP 
• KOSMOS 
• OCHTENGYMNASTIEK 
• REBI 
• VEROVEREN 
• WEERWOLVEN

• BELOFTEN 
• ELIHU 
• KREIA 
• ONTDEKKINGEN 
• SHREK 
• VORIAN 



Bagagelijst: (vink af zodat je alles meehebt!) 

Lange en korte broeken/ rokjes 
T-shirts 
Dikke truien  
Een regenjas 
Onderbroeken (+ 1 extra onderbroek voor spel) 
Kousen 
Pyjama 
Zwemkledij 
Schoenen (zowel sandalen en teenslippers als stapschoenen) 
Hoofddeksel  
Extra kleren voor een extra vuil spel + plastieken zak 

Handdoeken en een washandje 
Een linnen zak 
Zonnecrème en aftersun 
Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, borstel, rekkertjes…) 
Gamel, bestek en een beker 
Een pot choco, confituur of speculaaspasta 
Keukenhanddoeken (2) 
Zaklamp 
Strips of een boek  
Drinkbus  
Kaartjes en postzegels/geld voor postkaartjes en postzegel  
Adressen van het thuisfront en familie 

Matje of luchtmatras (+pomp) 
Slaapzak 
Extra dekentje of een knuffel 
 

Wat niet meenemen: 

- Zakmes 
- GSM 
- Juwelen 
- Aanstekers 
- Andere dure spullen 
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Label a.u.b alle kleren en spullen van 
uw kawel of schrijf zijn/haar initialen 
op het etiket. We merken dat dit elk 
jaar opnieuw een probleem is en onze 
verloren voorwerpen berg wordt 
steeds groter… 



De kawellen die al graag hun uiterlijk voor op kamp willen bepalen, 
kunnen deze mooie alientekening inkleuren! 
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Praktische informatie: 

Betalen: 

Gelieven voor 1 juli 110€ over te schrijven per kawel naar: 

KAWELLENKAS BE 29 7360 4340 7564 met de vermelding van de naam van 
jouw kind. 

Bagage: 

De bagage wordt 7 juli tussen 19:00 en 20:00 verwacht aan de 
scoutslokalen. Gelieve zo compact mogelijk in te pakken en vergeet geen 
labels te hangen aan slaapzakken of matjes. Speculaaspasta-, choco- en 
confituurpotten worden dan ook verzameld. 

Het vertrek: 

Alle kawellen worden op woensdag 10 juli om stipt … u verwacht aan het 
station van Leuven. Hier zal ons avontuur beginnen en kunnen jullie 
afscheid nemen van jullie familie. Kom in je scoutsuniform met stevige 
stapschoenen en een comfortabele rugzak met een lunchpakket en aantal 
drankjes in. Indien medicatie nog niet werd afgeleverd kan het dan nog. 

Einde kamp: 

U mag uw kawel terug komen ophalen op woensdag 17 juli om 13:00 bij 
scouts Ansarat in Oud-Turnhout. Minder is meer dus wij sporen jullie aan om 
te carpoolen! 

Adres voor de post: 

Scouts Ansarat, t.a.v. (naam kawel) 
Lage Mierdse Weg 5  
2360 Oud-Turnhout 

!Vergeet geen geld mee te geven voor postkaartjes en postzegels of geef je 
kind zelf materiaal mee.! 
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Belangrijk: (!!!) 

Stuur ons voor de aanvang van het kamp een mail indien: 
- Uw kawel last heeft van ernstige heimwee 
- Uw kawel af en toe nog in bed plast (+ geef extra slaapzak mee) 
- Uw kawel een allergie heeft of medicatie moet nemen 
- Uw kawel luizen heeft 
- Er andere dingen zijn die we moeten weten 

Daarnaast willen we jullie ook aansporen om een luizencheck te doen bij 
uw kawel. Vorig jaar was er een ernstige plaag en dit heeft voor vervelende 
momenten gezorgd binnen de groep. We willen dit graag vermijden. 
Ook is het belangrijk dat jullie kawel iets mee heeft om zich mee bezig te 
houden in de ochtend en tijdens de platte rust (bv. een boek, strip, 
kleurplaten, spelletjesboeken…). 

Belangrijke nummers en mailadressen: 
Cato Wouters 
catowouters@scoutswilsele.be 0470/01.08.70 

Myrte Weets 
myrteweets@scoutswilsele.be 0494/60.85.25 

Wout Deckers 
woutdeckers@scoutswilsele.be 0491/23.66.94 

Lukas Gallon 
lukasgallon@scoutswilsele.be 0471/73.87?37 

Lucas Nys 
lucasnys@scoutswilsele.be 0470/32.29.75 

Margot De Schuyteneer 
margotdeschuyteneer@scoutswilsele.be 0471/42.28.12 

Marie Joiris 
mariejoiris@scoutswilsele.be 0471/95.77.75 

Ade Bormans 
adebormans@scoutswilsele.be 0477/03.87.83 

!  8



En deze leuke fouriers gaan mee! 
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Tot op kamp!


