
 

 

 

JUNGLE COLOMA 
KAWELLENKAMP 2021 



Lieve kawellen en ouders 
 

We zijn super blij dat jij meegaat op kamp! In dit boekje staat alles wat je moet weten om 
goed voorbereid te vertrekken en zonder kleerscheuren terug te komen van dit mega leuke 
avontuur. Lees dit heel goed na, zo kunnen we er zeker een geslaagd kamp van maken!! 

 

We trekken dit jaar naar de jungle van Coloma. Hieronder vinden jullie alles wat jullie moeten 
weten over de speciale jungle. 

 

Op een zonnige dag in de lente heerst er een uitgelaten en vrolijke sfeer in de jungle van 
Coloma, er is namelijk een schatkaart gevonden. Alle dieren zijn door hun dolle heen en 
willen op zoek gaan naar de schat. Ze bundelen hun krachten en doorzoeken heel de jungle 
naar de schat. Na 2 maanden grondig zoeken hebben ze nog steeds de schat niet gevonden. 
Alle dieren zijn uitgeput en hebben geen moed en kracht meer om nog verder te zoeken. 
Alle dieren zijn zo moe en er komen frustraties tussen de dieren en er ontstaat ruzie. Zo 
geven de slangen de kikkers de schuld dat ze niet hard genoeg hun best hebben gedaan. Zo 
geven de luipaarden de luiaarden de schuld dat ze hele dagen hebben liggen slapen en niet 
mee hebben gezocht naar de schat. De trekvogels zijn boos op de nijlpaarden, omdat ze niet 
uit hun waterpoel willen komen om mee te zoeken. De ruzie ging een hele dag door, tot 
ineens de leeuw heel luid brulde. Hij was het beu dat de dieren zo een ruzie maakte en riep 
alle dieren bij een voor een jungle raad. Hij stelde vast dat de dieren hun best hadden 
gedaan, maar dat ze niet genoeg in hun mars hadden om de schat te vinden. Zo kwam de 
leeuw op met een meesterplan. Hij stelde voor om de hulp van de mens in te schakelen, zo 
hadden ze nog een extra kracht om de schat te vinden. De leeuw vertelde aan de rest van de 
dieren dat er van 11-17 juli veel mensenkinderen naar de jungle kwamen en dat zij misschien 
de extra kracht zijn die ze zoeken. 
Maar natuurlijk kunnen de mensenkinderen het niet alleen, ze hebben de krachten en 
technieken nodig van bepaalde dieren. De leeuw stelde enkele dieren aan die de 
mensenkinderen gaan helpen om de schat te vinden. 

 

Wel was er nog één gevaar vertelde de leeuw, er waren ook stropers gezien in het bos. De 
kikkers hoorde, tijdens hun jacht op lekkere sappige vliegen, dat de stropers tegen elkaar 
aan het praten waren over de schat. De stropers zijn dus ook op zoek naar de schat, maar 
kunnen de dieren en de kinderen hun krachten op tijd bundelen om de stropers voor te 
zijn? 



Label a.u.b alle kleren van je kawel of schrijf de initialen op het etiket. We merken dat dit elk jaar 
opnieuw een probleem is en onze verloren voorwerpen berg wordt steeds groter. 

 
!! Om een eventuele verspreiding van het virus op kamp tegen te gaan is dit ook zeer belangrijk. Dus 
vergeet dit zeker niet te doen alvorens je de bagage komt afgeven! 

Bagagelijst: 
 

Dit heb je zeker nodig op kamp (als je het in je rugzak hebt gestoken kan je het afvinken, zo 
heb je zeker alles mee): 

 
 

• Lange en korte broeken/rokjes 
• T-shirts 
• Dikke truien 
• Regenjas 
• Onderbroeken 
• Kousen 
• Pyjama 
• Zwemkledij 
• Schoenen (zowel sandalen als stevige schoenen die toe zijn, als stapschoenen) 
• Hoofddeksel (petje, zonnehoedje … als bescherming tegen de zon) 
• Handdoeken en een washandje 
• Een linnen zak voor je vuil 
• Zonnecrème en aftersun 
• Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, borstel, rekkertjes …) 

• Gamel, bestek en een beker 
• Een pot choco, confituur of speculaaspasta (deze geef je af bij het afzetten van de 

bagage, je hoeft deze dus niet in je rugzak te steken) 
• Keukenhanddoeken (2 stuks) 
• Zaklamp 
• Strips of een boek (voor tijdens de platte rust) 
• Drinkbus (handbagage bij vertrek) 
• Matje of luchtmatras (+pomp) 
• Slaapzak 
• Verkleedkleren (in thema jungle) 
• Extra dekentje of een knuffel 
• Kaartjes en postzegels / geld voor postkaartjes en postzegel 
• Adressen van het thuisfront en familie 
• Ontsmettingsmiddelen (NIET VERPLICHT). De leiding heeft alles in de juiste 

hoeveelheden mee, maar als je dat graag zelf ook meeneemt mag dit zeker 

• Medische fiche 
• Witte T-shirt om op te verven 

 
 



Wat niet meenemen: 
 
 

• Zakmes 
• GSM, Nintendo en andere elektronica … 

• Speelgoed 
• Juwelen 
• Aanstekers 
• Andere dure spullen … 

• Snoep: dit wordt weggenomen aan het begin van het kamp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Praktische informatie: 
! lees zeker de bijlage over de corona maatregelingen, vergeet zeker de afgedrukte medische 
fiche niet mee te geven aan je kawel! 

 

Betalen: 
 

Gelieve voor 1 juli te betalen, dit doe je door per Kawel €110 over te schrijven naar BE29 
7360 4340 7564 met de vermelding van de naam van jouw kind. 

 
 

Bagage: 
 

U mag de bagage van uw kawel op 08/07 komen afzetten op de lokalen, dit verloopt zoals 
vorig jaar weer in shiften. 

 

Wegens het coronavirus zijn er maatregelen genomen voor het afzetten van de bagage. Wij 
vragen u daarom de bagage van uw kawel op de afgesproken tijd te komen afzetten op de 
lokalen. Gelieve ook deze tijdsmarge* te respecteren, zodat dit allemaal vlot verloopt. Graag 
ook maar 1 ouder per kawel die de bagage komt afzetten, het dragen van een 
MONDMASKER IS VERPLICHT hierbij. 
Wij gaan u dan vragen om de bagage in een lokaal neer te zetten, gelieve hierbij geen (of 
toch in beperkte mate) contact te maken met andere ouders, de leiding, bagage of ander 
materiaal. 
Graag zo compact mogelijk inpakken en vergeet geen labels te hangen aan slaapzakken en 
matjes. 

 

Snoep, choco- en confituurpotten worden dan ook verzameld. Deze hoef je dus niet in de 
bagage te steken, je mag deze direct aan ons geven. 

 

*de tijdsmarge voor het afzetten van de bagage staat helemaal vanachter in dit kampboekje 



Het vertrek: 
 

Alle kawellen worden op zondag 11 juli om stipt 10u00 verwacht aan het *Benedenplein van 
het station van Leuven. Vanaf hier zal ons avontuur beginnen en kunnen jullie afscheid 
nemen van jullie broers, zussen, mama en papa. Kom in je scoutsuniform met stevige 
stapschoenen en een comfortabele rugzak met een lunchpakket en aantal drankjes in. De 
ouders komen hierbij liefst niet in contact met de leiding, indien medicatie nog niet werd 
afgegeven, neemt het kind dit mee in zijn rugzak.  
Elke kawel neemt zijn medische fiche up-to date en afgedrukt mee! 

 
*het benedenplein is het plein vlak achter station aan de kant van Kessel-lo. Als je van de kant van Leuven 
door de tunnel van het station gaat, kom je daar uit.  
 

Einde kamp: 
 

Jullie mogen jullie kawellen terug komen ophalen op zaterdag 17 juli vanaf 11u00 in de 
Geerdegemstraat 80-82, 2800 Mechelen. 
Dit verloopt ook in shiften*, dit zijn dezelfde shiften als bij het afzetten van de bagage, en dit 
verloopt volgens het kiss-and-ride principe. Wij willen jullie daarom ook vragen om niet te lang 
te blijven plakken om zo contact met andere ouders te vermijden. Carpoolen is dit jaar wel 
toegestaan. Neem zeker een mondmasker mee voor moest je toch in contact komen met 
andere ouders of de leiding. 

 

*de shiften staan van achter in dit kampboekje, probeer deze zo goed mogelijk te respecteren. 
Wij weten uiteraard dat dit niet perfect kan met onze Belgische wegen, maar probeer je er 
toch zo goed mogelijk aan te houden. 

 

Adres voor de post: 
 

Naam van je kawel 
Scouts Wilsele 
Geerdegemstraat 80-82 
2800 Mechelen 

 

Vergeet geen geld mee te geven voor postkaartjes en postzegels (dit hoeft niet veel te zijn) of 
geef je kind zelf materiaal mee. Geen kaartjes sturen mag natuurlijk ook, maar het is toch altijd 
leuk om een kaartje te ontvangen. 



!!! Belangrijk: 
 

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

 
Daarnaast willen we ook aansporen om een luizen check te doen bij uw kawel. En paar jaar 
geleden was er een ernstige plaag en dit heeft voor vervelende momenten gezorgd binnen de 
groep. We willen dit graag vermijden. 

 

Als er medicatie is die uw kawel dient te nemen, mag je deze in de bagage steken (indien dit 
mogelijk is) of in de rugzak van je kind steken bij vertrek. Als de leiding hier op de hoogte van 
moet zijn en er moet op toezien dat deze medicatie zeker ingenomen wordt, mag je ons zeker 
een mail of sms hierover sturen. 

 

Ook is het leuk dat jullie kawel iets mee heeft om zich mee bezig te houden in de ochtend en 
tijdens de platte rust. vb: boek, strip, kleurplaten … . 

 

Tenslotte willen we er nog op wijzen dat er een mogelijkheid is om een gedeeltelijke terugbetaling 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 
Wout. 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 Scouting op maat | Leuven | 

Scouts Sint-Maarten Wilsele (scoutswilsele.be). Scouting op maat is een fonds vanuit Scouts en Gidsen 
Vlaanderen dat tegemoetkomt aan de kosten van scouting voor wie financieel wat minder ademruimte 
heeft. 

https://www.scoutswilsele.be/scouting-op-maat
https://www.scoutswilsele.be/scouting-op-maat


Belangrijke nummers en mailadressen: 
 

Lucas Nys 
uitbundige oeakari 
lucasnys@scoutswilsele.be 
0470/32.29.75 

 

Kato Verhoeven 
hartelijke maki 
katoverhoeven@scoutswilsele.be 
0479/95.28.41 

 

Margo Vangrimde 
gemoedelijke sifaka 
margovangrimde@scoutswilsele.be 
0491/07.57.47 

 

Ines Boushah 
Vrijgevochten vos 
inesboushah@scoutswilsele.be 
0483620773 

 

Serge Bou Serhal 
Daadkrachtige Poolvos 
sergebouserhal@scoutswilsele.be 
0471/434424 

 

Robbe Verhoeven 
robbeverhoeven@scoutswilsele.be 
0468/235455 

 

Sofie Peeters 
Oprechte Stormvogel 
sofiepeeters@scoutswilsele.be 
0483/620773 

 

Lukas Martens 
Ongevijnsde Alpaca 
lukasmartens@scoutswilsele.be 
0470084494 

mailto:lucasnys@scoutswilsele.be
mailto:kato.verhoeven@scoutswilsele.be
mailto:margovangrimde@scoutswilsele.be
mailto:inesboushah@scoutswilsele.be
mailto:sergebouserhal@scoutswilsele.be
mailto:robbeverhoeven@scoutswilsele.be
mailto:sofiepeeters@scoutswilsele.be
mailto:lukasmartens@scoutswilsele.be


Foeriers: 
 

Deze medeleiding gaat lekker voor jullie koken! 
 

Thomas Elle Kasper 
 

Tuur Silke 



Lieve kawellen 
 

Dit was het kampboekje voor dit jaar dan alweer. Wij hebben in ieder geval er al super veel 
zin in, wij hopen jullie ook! Hopelijk wordt het een onvergetelijk kamp, ondanks alle 
maatregelen en aanpassingen. Wij gaan er alleszins het beste van maken! 
Als jullie nog met vragen zitten of er is iets niet duidelijk, aarzel niet om ons te contacteren, 
dan proberen wij zo snel en zo goed mogelijk te antwoorden. Onze contactgegevens staan in 
dit kampboekje. 
Wij gaan nog even knallen op al onze examens en dan zien wij jullie vol energie 11 juli aan het 
station! 

 

Tot snel en veel kusjes x x x x x 
Jullie leiding 



Tijdsmarge afzetten baggage 8/07:  
 

20u00 - 20u15  

 Kamiel De Haes 

 Annabel Vanhalewyck 

 Juliette en Izaak Goossens 

 Floor en Sien Schoukens 

 Boris Coeck 

 Bas Van Damme 

 Flo Theunissen 

20u15 - 20u30  

 Marte Vercruysse 

 Eva Dreesen 

 Iljo Geutni 

 Elias Allam 

 Charlotte Lombaerts 

 Gonçalo Abrantes Fernandes Van Nerum 

 Vince Stuyven 

20u30 - 20u45  

 Yonas Dresselaers 

 Arthur Vandewaeter 

 Loes Verhulst 

 Jozefien Ceulemans 

 Otto Euben 

 Cleo Janssen 

 Kato Perdaens 



20u45 - 21u00  

 Giel Indenhoek 

 Nand en Lode Bruyninckx 

 Sam Genyn 

 Stan Deryckere 

 Roos Ghesquiere 

 Lien De Cock 

 Lou Vermaelen 

21u00-21u15  

 Lente Brauns 

 Warre Van Aelst 

 Linde Feyaerts 

 Jolien Verweijen 

 Marthe Swiggers 

 Eline Jannssen 

 Mac en Noah Adriaensen 

21u15-21u30  

 Ilias Lokaj 

 Fons en Korneel Brockhoven 

 Juliet Hoornaert 

 Kiran Sihra 

 Nils Ruys 

 Floor Christiaens 

 Laure Van Broeck 



Tijdsmarge ophalen van kawellen: 17/07 
 

11u00- 11u20  

 Kamiel De Haes 

 Annabel Vanhalewyck 

 Juliette en Izaak Goossens 

 Floor en Sien Schoukens 

 Boris Coeck 

 Bas Van Damme 

 Flo Theunissen 

11u20 – 11u40  

 Marte Vercruysse 

 Eva Dreesen 

 Iljo Geutni 

 Elias Allam 

 Charlotte Lombaerts 

 Gonçalo Abrantes Fernandes Van Nerum 

 Vince Stuyven 

11u40 – 12u00  

 Yonas Dresselaers 

 Arthur Vandewaeter 

 Loes Verhulst 

 Jozefien Ceulemans 

 Otto Euben 

 Cleo Janssen 

 Kato Perdaens 



12u00-12u20  

 Giel Indenhoek 

 Nand en Lode Bruyninckx 

 Sam Genyn 

 Stan Deryckere 

 Roos Ghesquiere 

 Lien De Cock 

 Lou Vermaelen 

12u20-12u40  

 Lente Brauns 

 Warre Van Aelst 

 Linde Feyaerts 

 Jolien Verweijen 

 Marthe Swiggers 

 Eline Jannssen 

 Mac en Noah Adriaensen 

12u40-13u00  

 Ilias Lokaj 

 Fons en Korneel Brockhoven 

 Juliet Hoornaert 

 Kiran Sihra 

 Nils Ruys 

 Floor Christiaens 

 Laure Van Broeck 

 



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.


