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Wij gaan op kamp jonggiveuuuuurs!!! 

Hey, hallo, jij daar! Zoals jullie weten gaan we op kamp!!! AWESOME!  

Het kamp duurt jammer genoeg om veiligheidsredenen iets minder lang dan normaal :( maar 

we mogen van geluk spreken dat er nog een kamp is, en wat voor één!  

Het zal sowieso een kamp worden anders dan anders, wij doen onze uiterste best om er toch 

iets ongelofelijk leuks van te maken! Jullie gaan nog nooit zo’n proper kamp meegemaakt 

hebben (een partijtje worstelen in de modder zal jammer genoeg niet meer mogen…)! Lees het 

boekje zeer aandachtig, want er komt heel veel bij kijken! Wees dus goed voorbereid op alles, 

want het is wel belangrijk dat we de maatregelen ook op kamp blijven volgen. 

Maar niet getreurd, we maken er sowieso een kei leuk kamp van! Woehoe wij hebben er zot 

veel zin in en zien jullie snoezige gezichtjes graag terug (want die hebben we enorm gemist 

elke zondag) en wat kijken wij ook uit naar da goe voedsel van de foeriers en om de derdejaars 

te bekronen met een totem en nog honderd andere mega zalige dingen!!! 

 

Het kampboekje bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Uitleg van het thema (p.3-5) 

2. Indeling van de patrouilles (p.5) 

3. Avondlied en beloftelied (p.6-7) 

4. Wat mee te nemen → zie dat ge alles mee hebt he! (p.8-10) 

5. Praktische info → HEEL BELANGRIJK- OOK VOOR DE OUDERS (p. 11) 

6. Routebeschrijving (p.13) 

 

Alvast veel plezier met het lezen van het kampboekje en verdiep je in de wondere wereld van... 

 

De serie staat op Netflix of op nickelodeon.be, dus kijk al wat afleveringen in uw kot dit dat. 

Dan ken je de personages al wat. Dat levert je zeker een voordeel op tijdens het kamp, opnieuw 

wees voorbereid! ;)) 

 

Veel liefde en tot héél snel, 

 

Jullie leiding 

 xoxo 
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Wat voorafging in Jongivatar.... 

 

Lang geleden leefden de vier naties in vrede 

samen. Maar alles veranderde, toen de vuurnatie 

aanviel! Alleen de Jongivatar, meester van alle 

vier de elementen, kon ze stoppen maar toen de 

wereld hem het meest nodig had, verdween hij. 

 

100 jaar ging voorbij en de vier naties zijn nog 

steeds in oorlog. Wij stellen ze een voor een voor. 

 

 

De Waterstam 

De waterstam is een opgesplitste natie bestaande uit de Noordelijke en de Zuidelijke Waterstam. Ze 

kunnen vanalles doen met water en krijgen extra kracht bij volle maan. Hun symbool zijn de golven van 

de zee. Typerend voor de Waterstam is blauwe kleding. Blauwe toga's, gewaden en broeken, met witte 

linten bij elkaar gebonden. Ze leven op de poolgebieden en hebben dan ook warme dierenhuiden. Toch 

hebben ze ook een iets zomerse outfit waarmee je in ons klimaat niet te warm hebt. Verder is voldoende 

water drinken ook nog altijd belangrijk he mannekes! 
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De Vuurnatie 

De Vuurnatie, de natie die deze oorlog heeft veroorzaakt. Vuur zorgt voor warmte en gezelligheid. Maar 

kan ook pijn en verwoesting veroorzaken. Het symbool van de vuurnatie is, zoals je kan raden 

waarschijnlijk, een vlam. Hun mentaliteit is wereldveroverend en ze zijn zeer krachtig. Ze leggen alle 

andere naties het vuur aan de schenen en zullen zich niet laten doen. Hun kledij bestaat uit rood en zwart. 

Ervaren vuurmeesters kunnen zelfs leren bliksem te controleren. Aan het hoofd van de vuurnatie staat 

de vuurheer. Deze mensen kunnen zeker hun skills tonen bij het aansteken van de vuren tijdens het 

koken hihi.  

 

 

 

Het Aarderijk 

Het Aarderijk is het grootste continent van alle naties. Het Aarderijk bezit daarnaast ook de Ba Sing Se, 

de oninneembare stad. Het aardesturen vraagt veel kracht waardoor personen uit deze naties echte 

krachtpatsers zijn. Zeer geoefende meesters zijn in staat om zelfs metaal te sturen en te vervormen. Hun 

huizen zijn op 123 gebouwd en uit het niets kunnen ze een stevig fort als het ware omhoog stampen. 

Hun kledij is groen en bruin en soms hebben ze een komvormige helm op hun hoofd, ze lopen ook vaak 

op blote voeten om meer gevoel met de grond te hebben. Pakt dus ma zeker geen sletsen mee!  
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Luchtnomaden 

De luchtnomaden zijn meester in het luchtsturen. Een groot land hebben ze niet, maar ze zijn verdeeld 

over vier luchttempels, in iedere windrichting is er een luchttempel. Vanaf dat de luchtnomaden zichzelf 

een luchtmeester mogen noemen, krijgen ze tattoes van blauwe pijlen op hun voorhoofd, armen en 

benen. Luchtsturen is eigenlijk best handig het maken van tornado’s of mensen omver blazen is zo in 

een vingerknip gebeurd. Verder is dit ook zeer handig om warme drankjes als soep of koffie af te koelen. 

Als huisdier hebben ze vliegende bizons en ze hebben ook een vlieger om door de lucht mee te vliegen! 

De luchtnomaden hun kleuren zijn geel en oranje, een beetje monnik-achtig. Oefent al wa yoga-posities 

in uw bed vanavond want deze mensen zijn gemaan lenig. 

 

 

 

Indeling naties (=patrouilles)  

Waterstam Aarderijk 

Ferre (patrouille leider) 

Madawan (hulp patrouille leider) 

Gus 

Lowie 

Anders 

Simon 

Josefien 

Rani 

Maria (patrouille leider) 

Lena (hulp patrouille leider) 

Miel H. 

Maurice 

Marie 

Josephine 

Ruben 
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Vuurnatie Luchtnomaden 

Andreas (patrouille leider) 

Arthur (hulp patrouille leider) 

Lars 

Kobe 

Kaat 

Charlotte 

Timo 

Rosalie (patrouille leider) 

Hanne (hulp patrouille leider) 

Tom 

Ferre N. 

Miel C. 

Liesel 

Jeff 

 

Wat met de patrouilles? 

- Het gebruikelijke, dus fixt u zeker VERKLEEDKLEREN!!! (Voordeel!) 

- Creatief zijn, zorg dat je natie (kleur) goed tot uiting komt! 

 

 

 

 

Even opfrissen... 

Een vereiste op kamp is het Avondlied. Leer het hier alvast uit je hoofd: 

O heer, d'avond is neergekomen, 

de zonne zonk, het duister klom. 

De winden doorruisen de bomen 

en verre sterren staan alom... 

Wij knielen neer om u te zingen 

in ’t slapend woud ons avondlied. 

Wij danken u voor wat we ontvingen, 

en vragen, heer, verlaat ons niet! 

 

Scouts en broeders knielen wij neder, 

door de stilte weerklinkt onze beê 

Luist’rend fluist’ren kruinen mee 

en sterren staren teder. 

Geef ons heer, zegen en rust en vreê. 
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En voor zij die hun Belofte reeds gedaan hebben, is dit een opfrissertje. Derdejaars 

zie dat je dit kent! 

Ik ben scout/gids 

Ik verken de wereld, 

ik val, ik tuimel en ik sta weer op. 

Ik wil mijn best doen. 

 

Ik ben scout/gids, tussen scouts en gidsen 

Daarom beloof ik 

me in te zetten voor mijn groep, 

want mijn werk is ploegwerk, 

en onze inzet verzet bergen. 

 

Ik ben scout/gids, tussen scouts en gidsen, 

hier & nu; ginds & morgen 

het spel dat we spelen is niet luchtledig. 

Samen willen we de wereld verdraaien. 

 

Ik ben scout/gids, tussen scouts en gidsen, in de wereld 

zo hoop ik op iets meer dan wat ik zie. 

 

Ik hoop dat wat ik doe niet voor niets is, 

ik geloof dat wat we doen zin heeft, 

ik beloof dat het niet om het even is. 
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Checklist: wat neem ik mee op kamp? 

 

Corona-gerelateerde hygiëne en dus kei belangrijk! 

o Mondmaskers (4)  

o Keukenhanddoeken (2) (markeren!) 

 

Kledij: 

o Perfect scoutsuniform!!! Tis gene modeshow! Aandoen bij aankomst! 

o Scoutshemd met correcte kentekens (zie website) 

o Scoutsdas met geel lintje 

o Groene broeken of rokjes → voorzie ook zeker een lange broek 

o Veel T-shirts 

o Shorts/rokjes (3) 

o Paar kousen (elke dag vers) 

o Ondergoed (elke dag vers) 

o Regenjas 

o Warme truien (2 à 3) 

o Stevige schoenen 

o Eventueel laarzen 

o Zwemkledij 

o Hoofddeksel 

o Zonnebril 

 

Slaapgerief: 

o Slaapzak 

o Slaapmatje/luchtmatras (geen extreem grote) 

o Eventueel hoofdkussen 

o Pyjama(‘s) 

 

Toiletgerief: 

o Washandjes (2) 

o Handdoeken (2) 
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o Zeep (ecover) 

o Shampoo (ecover) 

o Tandenborstel 

o Tandpasta 

o Kam/haarborstel 

o Zonnecrème 

o After-sun 

o Muggenwerende/tekenwerende middelen 

o 1 Wc-rol 

o Compeed (voetenverzorging, enkel als je dit hebt) 

 

Eetgerief (zeer belangrijk dat ieder z’n eigen heeft!): 

o Gamel en bestek (grondig en waterproof markeren voor vertrek) 

o Drinkbeker (ook markeren!) 

o Drinkbus (ook markeren!) 

 

Allerlei: 

o Verkleedkledij in thema (verkleed je in je natie, wees creatief!) 

o Rugzak voor een tocht te maken → hoeft geen trekrugzak te zijn 

o Briefpapier, postzegels, enveloppen, pen (niet verplicht) 

o Identiteitskaart/kidsID (afgeven bij aankomst) 

o Zaklamp 

o Papieren zakdoeken (stoffen zakdoeken zijn omwille van corona niet toegestaan op kamp!!) 

o Keukenhanddoek (2 + afgeven bij aankomst + markeren!) 

o Linnenzak (vuile was) 

o Eventueel strips, roddelbladen, een pak kaarten, enz. (niet verplicht) 

o Zakmes, als je dit hebt 

o Alcoholgel ( niet verplicht maar wel een aanrader voor op tocht!) 

 

Niet meenemen: 

o Snoep, koeken, snacks: op eigen risico (traditiegetrouw: wat de leiding vindt, is wat 

de leiding smult → let op met chocolade, dat kan smelten en is voor ons een plakboel om op te eten! 

Denk aan jullie lieve leiding :) ) 
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o Elektronische speeltjes, die kan je toch niet opladen 

o Gsm 

o Dure dingen die alleen maar verloren kunnen gaan 

o Juwelen, die raken we toch kwijt 

o Medicijnen, tenzij op voorhand gemeld aan de leiding 

o Paraplu 

o Vleugelpiano 

o Hamer 

o Aambeeld 

o Chiro-uniform  

o Telescoop 

o Schoolboeken 

o ... 
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Praktische info 

Jonggiverkamp gaat door van 21/07 12h - 28/07 14h 

Kaartjes/post kunnen gestuurd worden naar: Route de Baives 3, 6591 Macon (of Momignies), België 

met vermelding Scouts Linden, naam en tak 

Kinderen worden ook afgezet en opgehaald aan dit adres, de routebeschrijving vindt u achteraan dit 

boekje (er zullen ook aanwijzingen zijn richting kampterrein). 

Er zijn duidelijke richtlijnen vanuit Scouts & Gidsen Vlaanderen opgesteld, die uiteraard door ons en 

jullie moeten opgevolgd worden. Daarom rekenen we op jullie begrip en verantwoordelijkheidszin:  

1) Ouders zijn VERPLICHT een mondmasker te dragen bij het afzetten en ophalen, er wordt 

een nieuwe bubbel gecreëerd voor de leden waardoor ouders afstand moeten bewaren van 

andere leden en van de leiding. Uw kind pakt dus zelf zijn/haar gerief best uit de auto en komt 

aangewandeld op de plek waar wij als leiding zullen staan. 

2) Indien uw kind tijdens de 5 dagen voor kamp een symptoom vertoont van ziekte, dan mag uw 

kind niet mee! Bij twijfel raadpleeg een arts, dan gaat uw kind op verantwoordelijkheid van de 

arts mee. 

3) Indien uw kind ziek wordt, moet hij/zij zo snel mogelijk opgehaald worden van het kampterrein 

4) carpoolen mag niet 

5) Uw broer/zus bij de kabouters/kawellen op hetzelfde moment afzetten als uw jonggiver mag 

ook NIET! Respecteer de tijd die ertussen zit.  

 

In het dorp zullen pijlen hangen van de scouts en wij zullen de leden opwachten en dan wandelen naar 

het terrein aangezien dat via een padje is van +/- 100 meter en met de auto’s een grote soep gaat worden 

+ om de veiligheid te garanderen.  

 

Hygiëne die iedereen moet mee hebben (herhaling)!!! 

- enkele (herbruikbare) mondmaskers → hoe meer hoe beter, wij kunnen maskers koken op 60°C 

dus 10 verschillende is ook weer niet nodig, wij gaan soms het terrein verlaten en dan moeten 

we dat verplicht aandoen! 

- Keukenhanddoeken (2)! zorg dat je deze goed markeert met een stift! 

 

BELANGRIJK: IDENTITEITSKAART NIET VERGETEN!!! 

De leiding is te bereiken op de volgende nummers: 

Willem Vandaele - 0471/21 65 44 → ook kampverantwoordelijke 

Kaat Van Der Schueren - 0489/90 35 96 → ook kampverantwoordelijke 

Wouter Cilissen - 0471/71 42 82 

Maarten Saint -  0488/79 48 92 

Saar Van Hees - 0476/74 22 49 
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Wanneer wij niet te bereiken zijn, kunnen jullie altijd bellen naar de hoofdfoerier: 

Toon Klewais 0478/784719 

Nog een belangrijk weetje voor de derdejaars: 

Doe maar extra flink mee want het is totemtijd! 

Bereid jullie belofte dus maar voor, spieken wordt niet getolereerd. 

Om jullie geheugen nog wat op te frissen hoe een fantastische totems er bestaan: 

Willem: Trouwhartige Bizon 

Kaat: Hartstochtelijke Sneeuwstormvogel 

Wouter: Royale Marter 

Maarten: Ongedwongen Beo 

Saar: Onbedeesde Mustang 

STEVIGE LINKER EN TOT OP KAMP! 

        Wouter                   Kaat    Saar 

 

Willem          &                  Maarten 

 

PS: Nog vragen of opmerkingen/onduidelijkheden? Mail gerust naar jonggiverleiding@st-

kwinten.be of voor discrete/belangrijke gevallen naar groepsleiding@st-kwinten.be  

mailto:jonggiverleiding@st-kwinten.be
mailto:jonggiverleiding@st-kwinten.be
mailto:groepsleiding@st-kwinten.be
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Routebeschrijving

 



14 
 

 



15 
 

 


