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De mooiste tijd van het jaar is weer aangebroken: scoutskamp. Wij hebben er 
alvast héél veel zin in en jullie hopelijk ook, want het wordt 
een kamp als nooit tevoren. In dit kampboekje vind je al de 
nodige informatie over het kamp. Lees dit boekje dus 
grondig door! 

Dit jaar gaan we op tentenkamp in Hotton, op 10 km van 
Durbuy. Het kampthema van dit jaar is ‘eeuwig op pad’. 
Wat dit juist betekent, zal al een beetje duidelijker worden 
door het verhaal op de volgende pagina te lezen.  

Als je nog vragen hebt na het lezen van dit boekje, mag je 
deze vragen mailen naar jojoleiding@scoutswilsele.be, of 
iemand van de leiding persoonlijk contacteren (de 
gegevens staan achteraan het boekje).  

 

  

BESTE JOJO’S EN OUDERS 



 

Het is 1921. Het is prachtig zomers weer, in het mooiste dorp van België, 
genaamd Wilsele. Nog niemand wist het toen al, maar een geniaal idee zal het 
hele dorp op stelten zetten voor minstens 100 jaar!    

Na de Eerste Wereldoorlog slenterden veel jongens doelloos langs de straat in 
Wilsele. De Wilselse pastoor Eraly en zijn helper Dom Willibrord komen met het 
geniale idee om een scouts op te richten in Wilsele (echt waar!). Op dit 
moment begint ons verhaal. 
 
Op 1 mei 1921, de dag dat onze teergeliefde scouts wordt opgericht, gebeurt er 
iets magisch. Er wordt namelijk een recordaantal geboortes geregistreerd bij drie 
grote families in Wilsele. 33 kinderen zullen die dag het levenslicht zien.  

Deze drie grote families waren zowat de baas in Wilsele. Als er iets gebeurde in 
het dorp, dan waren zij er altijd bij betrokken. De namen van deze drie families 
waren: Vandervaart, Declerck en Van de Velde. Elk hadden ze hun eigen 
familiebedrijf.  

Familie Vandervaart had een 
grote boot, de Artois II, waarmee 
ze op de vaart hun scheepsvracht 
overal in België rondbrachten. Je 
kon hun kinderen altijd in de 
vaart zien zwemmen. Grootvader 
Vandervaart zat altijd in het 
kraaiennest van de boot met zijn 
verrekijker, op zoek naar nieuwe 
avonturen en mogelijke 
vaarroutes.  

KAMPTHEMA 



Familie Declerck was een familie van clerici. Ze 
hadden nonkels die priesters en tantes die nonnen 
waren, neefjes als misdienaars enzovoort. Ze 
woonden allemaal rond de kerk van Wilsele. Dankzij 
het luiden van de klokken van de kerk, wist iedereen 
in het dorp steeds hoe laat het was.  

De familie Van de Velde werkte op de boerenbuiten 
van Wilsele. Ze hadden er een grote boerderij, 
ergens in het Roeselbergdal, met koeien. Rond de 
boerderij kweekten ze maïs, tarwe, aardappels…  Zo 
zorgde de familie Van de Velde ervoor dat heel 
Wilsele voor het ganse jaar heerlijk vers kon eten.  

 

 

Pastoor Eraly ging bij de drie families 
rondvragen of ze hun jongste kinderen 
naar zijn nieuwe scoutsgroep wouden 
sturen. Natuurlijk deden alle drie de 
families wat hen gevraagd werd.  

 

 

En zo startten 33 kinderen, allemaal geboren op diezelfde warme dag in mei, als 
scoutsleden bij scouts Wilsele, klaar om de zotste avonturen te beleven. Maar 
wat zullen ze allemaal meemaken? 

Dat blijft voorlopig nog een groot geheim… 

Om al in de stemming te komen, kan je de hele geschiedenis van onze scouts 
eens lezen op de site, via https://www.scoutswilsele.be/ons-verhaal.  



 

BAGAGE 

Op zondag 27 juni vanaf 19u verzamelen we de bagage van de jojo’s op de 
lokalen. Om de maatregelen zoveel mogelijk te volgen, zullen we een schema 
voorzien. Een naamkaartje aan de bagage van je jojo(‘s) kan handig zijn. 
Verderop in dit kampboekje vind je het schema met het juiste uur terug.  

Medicatie en potten choco, confituur… moeten niet in je bagage. Je mag deze 
apart aan de leiding afgeven. 

POST 
Het adres om kaartjes naar te sturen is:  

Scouts Sint-Maarten Wilsele - Naam jojo 
Rue du Ban 1 
6990 Fronville 

BETALEN 
Gelieve voor 25 juni 140 euro per jojo over te schrijven op rekeningnummer: 
BE07 7360 4340 7766, met vermelding van de naam van de jojo.  

De kampprijs werd dit jaar verhoogd met 5 euro ten opzichte van de vorige 
jaren. We werden genoodzaakt dit te doen omwille van een duurder 
kampterrein en een extra taks die we moeten betalen bij de gemeente. 
Daarnaast zorgde corona ervoor dat onze grote winstgevende activiteit (het 
spaghettifestijn) niet kon doorgaan. 

 

Daarom willen we jullie erop 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 bagagedrop aan Wout. 
Je krijgt het papier dan ook meteen terug mee naar huis. Deze tegemoetkoming 
is elk jaar te verkrijgen!  

ALGEMENE INFO KAMP 



Heb je het moeilijk met het betalen van het kamp, neem dan gerust een kijkje op 
https://www.scoutswilsele.be/scouting-op-maat. 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. 

BEGIN KAMP 

Op donderdag 1 juli worden jullie aan het station van Leuven (Het 
Benedenplein, aan de kant van Kessel-Lo) verwacht om 9u, in uniform met 
stevige schoenen.  

Bij het vertrek worden de identiteitskaart en eventuele medicatie aan de 
leiding afgegeven, indien dit nog niet gebeurd is bij inlevering van de bagage.  

Neem een rugzak mee met een lunchpakket en genoeg water (denk maar eens 
terug aan daguitstap en hoeveel dorst iedereen wel niet had 😊). Je draagt je 
mondmasker alvorens je bij de groep aansluit en je neemt afscheid van je 
familie op het moment dat je aankomt om een heuse bijeenkomst te 
voorkomen. Voorzie zeker een extra mondmasker in je rugzak! 

 

EINDE KAMP 

Het kamp eindigt op zondag 11 juli. Bij het ophalen van de jojo’s in Hotton 
komen nog extra maatregelen kijken. Om zo weinig mogelijk ouders tegelijkertijd 
op het terrein te hebben, zal er een schema opgesteld worden net zoals bij het 
inleveren van de bagage, zodat de leden in shiften opgehaald worden. 

Elke ouder die zijn of haar eigen kind(eren) komt ophalen, zal een plekje krijgen 
in het schema. Het ophalen zal beginnen om 12u. Carpoolen mag met 
mondmaskers, ook als je niet bij dezelfde bubbel hoort. 

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 vind 
je achteraan in het kampboekje. Mocht dit uur een probleem zijn, dan kan je ons 
altijd contacteren en dan vinden we samen een oplossing. 

 

 

 

Weetje: 

De 3 populairste 
kindernamen in 
1920 waren: 

-Maria  
-Johannes  
-Jan 

 



ROUTE KAMPTERREIN 

Het terrein zelf bevindt zich in een straat zonder straatnaam. Normaal gezien, 
als je de coördinaten van het terrein ingeeft in je gps, moet dit je naar ons 
terrein leiden.  

Coördinaten: 50°17’21.4”N  5°25’57.6”E 

Indien dit niet lukt, kan je onderstaand adres 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 er als volgt uit:    

Om het terrein te bereiken volg je onderstaande rode pijlen.    

Op het einde van deze weg ga je vervolgens linksaf en kan je doorrijden tot het 
kampterrein.  



Kleur ze zo origineel en mooi mogelijk in! 

(Er zal op kamp een prijs zijn voor de mooiste tekening!!!) 

KLEURPLATEN 



 

 

WOORDZOEKER 



Zet zeker overal de naam op! Dit is héél belangrijk om daarna alles terug te geven 
aan de rechtmatige eigenaar! 

o Kids ID: afgeven bij vertrek!!! 
o Mondmaskers: minstens 5  
o Corona-geüpdatete medische fiche, ook afgeven bij het inleveren van 

bagage  
o Pot choco/confituur/speculaaspasta/...  
o Eventueel persoonlijke medicatie afgeven bij vertrek of bij bagage 

inleveren. Het is voor de leiding handig als wij op de hoogte worden 
gebracht wanneer jouw kind medicatie moet nemen.  

o Zaklamp 
o Uniform 
o Matje (of luchtmatras, liefst matje) 
o Slaapzak 
o Pyjama 
o Knuffel 
o Washandje + handdoeken + waskommetje (wij voorzien ecologische 

zeep) 
o Tandenborstel + tandpasta + beker 
o Zonnecrème + aftersun (bij een hittegolf is dit basis survivalmateriaal) 
o Desinfecterende handgel (Mag, maar moet niet. De leiding voorziet dit in 

grote hoeveelheden.) 
o Een pet of hoedje tegen de zon 
o Kam/haarborstel 
o Ondergoed 
o Sokken 
o T-shirts 
o Lange broeken 
o Korte broeken 
o Stevige schoenen 
o (Sportieve) schoenen  
o Sandalen 
o Zwemkledij  
o (Warme) pulls 
o Geld voor postkaartjes en postzegels 
o Adressen van het thuisfront om brieven te sturen 

INPAKLIJST 



o Regenkledij 
o Drinkbus 
o Kussen 
o 2 keukenhanddoeken 
o Wasknijpers 
o Gamel + bestek + beker  
o Stripboeken, gezelschapspelletjes… 
o Verkleedkleren in thema: ‘chiquere’ galakleren én kleren in het thema 

van je familie (je familie krijg je later nog te weten…voor kamp!) 
o Snoep mag, maar wordt ingeleverd bij bagage en wordt verdeeld 
o Je goed humeur :) 

Wat neem je zeker niet mee? 

• Te veel geld (een beetje geld voor postkaartjes en postzegels mag zeker) 
• Juwelen 
• Aansteker 
• Zakmes 
• Te veel snoep (wordt afgegeven aan de leiding en verdeeld onder alle 

kinderen) 
• iPod, MP3-speler, GSM en andere dure elektronica 

 
! Enkel 3e-jaars mogen een niet-smartphone meenemen. Deze zal vanaf het begin 
van het kamp worden bewaard door de leiding en wordt enkel op 2-daagse 
meegegeven om contact te houden met de leiding. 

!! Voorwerpen die volgens de leiding te gevaarlijk zijn of voorwerpen die erg duur 
zijn worden door de leiding bijgehouden tot aan het einde van het kamp. 

 

Muziek? 

Je mag je eigen gsm niet gebruiken voor muziek omdat er geen 
smartphones toegelaten zijn op kamp. Omdat de muzieksmaak 
van de leiding niet helemaal overeenkomt met die van jullie 
hebben we een afspeellijst op Spotify gemaakt waarin je liedjes 
mag zetten.   

https://open.spotify.com/playlist/4EGFqrhPcKwPyW8t3mBI6N?si=e872a7b1045e4e66 

  



 

Dit is verboden:  

• Ruzie maken, iemand pesten of iemand pijn doen. 
• Uit bed komen voordat de leiding het zegt, behalve voor de wc. 
• In de fourage komen zonder dat de leiding toestemming geeft. 
• Het terrein verlaten zonder leiding. 
• Schelden. 
• Uitsluiten, iedereen mag meedoen. 

 

Dit moet zeker gedaan worden: 

• Heel het kamp vriendelijk zijn tegen iedereen, ook tegen de leiding en 
fouriers. 

• Respect hebben voor het materiaal. 
• Gamel leegeten en blijven zitten tot iedereen klaar is. 
• Zowel in de ochtend als in de avond je tanden poetsen. 
• Voldoende je handen wassen met zeep. 
• Als we onderweg zijn: bij elkaar blijven en afstand houden van andere 

mensen (minstens 1,5 m). 
 
 

  

REGELS 

De Duitse 
gewichtheffer Hermann 
Görner tilde wel 330 kg 
met één hand, wat (anno 
2020) nog altijd staat als 

wereldrecord. 

 



 

Algemene mail: jojoleiding@scoutswilsele.be  

Anton Lejeune 
Guitige Grizzly 
antonlejeune@scoutswilsele.be  
0474/06.75.49 
 
Dongmei De Wit  
Onbevangen Kauw 
dongmeidewit@scoutswilsele.be  
0487/24.59.88 
 
Igor Verbruggen 
Pientere Schoenbekooievaar  
igorverbruggen@scoutswilsele.be 
 0468/12.95.44 
 
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 

 
Wout Deckers 
Begaafde Slangenhalsvogel 
woutdeckers@scoutswilsele.be  
0491/23.66.94 

CONTACTGEVENS LEIDING 



 

Op kamp wordt er natuurlijk ook lekker voor jullie gekookt, dit doen onze 
6 geweldige fouriers, dat belooft! 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

FOURIERS 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Zo, we zijn aan het einde van dit kampboekje gekomen. We hopen dat jullie er 
evenveel zin in hebben als wij, want we gaan er een SPETTEREND KAMP van 
maken!!! 
 
Liefs, de jojoleiding 
           Anton                       Dongmei                Margot                       Marie 

 
 
 
 
 
 

          Robbe                          Igor                                  Wout 
 
 
 
 
 
  



 
Bagagedrop 

19u-19u15 Mart Verbeeck 
Mielo Stroobants  
Mathias Vangeel  
Wannes Van Damme + Robbe Van Damme  
Guust Schoukens 

19u15-19u30 Clara Lemmens 
Marie Vanhaverbeke  
Jules Vander plaetse 
Timon Van Loo 
Lola Mangeleer 

19u30-19u45 Elias Dresselaers 
Victor Vandewaeter 
Jules Ceulemans 
Mo Janssen 
Simon D'Anna 

20u-20u15 Hanne Dekoning 
Kaat Peeters 
Eva Ghesquiere 
Nel Buntinx 
Ziva Buysschaert  

20u15-20u30 Sien Pinxten 
Daan De Cock 
Olivier Bou Serhal 
Laure Feyaerts 
Jorien Dalemans 

20u30-20u45 Jack Lauwerys 
Kosar jaf  
Mats Goffings 
Robby Morfaw 
Hannah Deryckere 

20u45-21u00 Aaron Jansens 
Loes Imans 

 
 

Shiftenlijst: bagagedrop en ophalen kamp 



 
 
 

Afhalen kamp 
12u-12u15 Mart Verbeeck 

Mielo Stroobants  
Mathias Vangeel  
Wannes Van Damme + Robbe Van Damme  
Guust Schoukens 

12u15-12u30 Clara Lemmens 
Marie Vanhaverbeke  
Vander plaetse Jules  
Timon Van Loo 
Lola Mangeleer 

12u30-12u45 Elias Dresselaers 
Victor Vandewaeter 
Jules Ceulemans 
Mo Janssen 
Simon D'Anna 

13u-13u15 Hanne Dekoning 
Kaat Peeters 
Eva Ghesquiere 
Nel Buntinx 
Ziva Buysschaert  

13u15-13u30 Sien Pinxten 
Daan De Cock 
Olivier Bou Serhal 
Laure Feyaerts 
Jorien Dalemans 

13u30-13u45 Jack Lauwerys 
Kosar jaf  
Mats Goffings 
Hannah Deryckere 
Robby Morfaw 

13u45-14u00 Aaron Jansens 
Loes Imans 

 
 



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.


