
KAMPBOEKJE PLUSSERS

Wist je dat we vorig jaar met 149 op kamp waren? 
Misschien zijn we dit jaar met nog meer!!

31 JULI – 9 AUGUSTUS 
Hopelijk gaat iedereen weer mee!

De leiding is al volop aan het 
voorbereiden en heeft er superveel zin in!

Leisele, hou je vast want 
Jeugdster komt eraan! 
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Voorwoord van de leiding

Hey Jeugdsterkampgenoot!

Leuk dat je mee op kamp gaat! Nog een paar weken aftellen en dan is het 
zover… Dan gaan we er met z’n allen 9 dagen lang een lap op geven in 
Leisele!

Alle leiding is bijzonder enthousiast over het kamp dit jaar. Niet alleen 
werd er druk vergaderd omtrent coole activiteiten en hilarische actjes, 
ook werd er reeds een bezoek aan de kampplaats gebracht. Dat bezoek 
bevestigde één ding: het wordt een onvergetelijk-tof-waanzinnig-leuk 
Jeugdsterkamp! 

Voor we vertrekken geven we jullie nog graag alle informatie mee die 
jullie nodig hebben. In dit boekje kan je alle antwoorden vinden op jullie 
vragen omtrent het kamp. 
Mochten er nog vragen of suggesties zijn, aarzel dan niet om ons te con-
tacteren : jeugdsterWW@gmail.com 
OF hoofdleiding:  INTE NEEFS    (0492.85.34.90)
            CARO VERBIEST            (0474.24.94.12) 

We organiseren dit jaar ook een infomoment over het kamp. Kom gerust 
eens luisteren! Dit gaat door aan de Jeugdsterlokalen op volgende data:
- WOENSDAG 22 JUNI OM 19U30
- DONDERDAG 30 JUNI OM 19U30

Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als wij. Wij hebben er het volste 
vertrouwen in dat het een onvergetelijk kamp wordt. Leisele, hou jullie 
klaar want Jeugdster komt eraan! Een dikke week Jeugdsterplezier van 
de bovenste plank !!

Groetjes de leiding



WIE zijn wij?

+12

Hey +12, wij zijn dan misschien de jongste groep van de plussers, 
maar zeker niet de minste! Onze vrouwen en mannen van +12 zitten 
hier op de juiste plaats. Kijken jullie al uit naar het kamp 9 dagen vol 
met sfeer? 
Groetjes Siebe VH, Mie en Siemen

+14

Hier zijn we dan, onze leden van +14! Ze zijn met veel stoere man-
nen en vrouwen en dat heeft hun leiding ook gemerkt. Bereid jullie 
al maar voor om 9 dagen mee op kamp te gaan. Wij kijken er alvast 
naar uit!
Groetjes Ayla, Ena, Gitte, Witse en Daan

+16

Jongens en meisjes, kijk ze shinen! Jullie weten over wie het ik heb! 
De enige, de echte +16! Zijn jullie klaar om 9 te knallen met zen al-
len? Zie dat jullie klaar zijn voor een super tof kamp!
Groetjes Luca, Siebe P, Joppe en Caro 



Wanneer gaan we op kamp? 

+12, +14 en +16 vertrekken op zondag 31 juli met de fiets voor 9 
dagen speelplezier. We fietsen dit jaar 2 dagen omdat het best wel wat 
kilometers zijn. Op dinsdag 9 augustus om 16u mogen de mama’s 
en papa’s hun geliefde kindertjes terug komen ophalen.

Aankomst plussers

De plussers worden zondag 31 juli verwacht op Jeugdster met een 
fiets die volledig in orde is. Het exacte uur zal later nog meegedeeld 
worden door jullie leiding. Na een kort fietstochtje (en de nodige 
pauzes) zullen we op 1 augustus aankomen op de kampplaats.  

We vragen om alle fietsen IN ORDE te maken! Dit wil zeggen:
- Twee degelijke fietsbanden (die hard zijn)
- Goede remmen (voor en achter)
- Gesmeerde ketting
- Voor- en achterlicht
- Een fietsbel



IEDEREEN komt zijn fiets laten controleren op 
woensdag 27 juli om 19u!! Belangrijk is dat je dan een binnenband 
bij hebt van je eigen fiets ( dit wordt gecontroleerd!). 

Alle fietsen die niet inorde zijn worden opnieuw gecontroleerd voor 
het vertrek. Fietsen die dan niet in orde zijn, mogen niet mee ver-
trekken. Belangrijk voor de fietsers: REFLECTEREND VESTJE!

- Voorzie voldoende drinken voor deze dag + picknick voor ‘s 
 middags
- Vergeet geen regenjas
- Gemakkelijke fietskleren: (TIP: geen jeans, dit droogt heel 
 slecht)
- Fietszakken

EXTRA spullen omdat we 2 dagen fietsen:
- Slaapzak
- Tent (spreek af met anderen!!) 
- Beperkt toiletgerief (zonnecreme) 
- Proper ondergoed (eventueel andere kleren)

Slaapzak en tent kan mee in de volgauto maar we vragen om enkel 
het noodzakelijke mee te nemen om het volume te beperken. Dus 
geen grote matrassen of dergelijke. De overige materialen die je mee-
pakt zal je zelf moeten dragen op de fiets. 



komen halen iedereen

Op dinsdag 9 augustus om 16u mag iedereen terug afgehaald wor-
den op de kampplaats. 

Deze dag blijven de leden van +16 op de kampplaats om de leiding te 
helpen met opruimen. Vervoer zal voor hen voorzien worden door 
de leiding en hoeven dus niet opgehaald te worden. We vragen aan 
hen wel om fietsen mee te geven met jongere broers/zussen/vrienden 
die opgehaald worden omdat de plaats in de camion beperkt is.

Wat met je bagage?
Zaterdag 30 juli om 19u breng je je bagage binnen. Hier zal dan ook 
een EHBO post aanwezig zijn. Geef zeker je geel kleefbriefje en even-
tuele geneesmiddelen af. De identiteitskaart hoeven jullie niet af te 
geven, maar zorg er wel voor dat je deze bij hebt bij vertrek met de 
fiets! 

We vragen echt om alle geneesmiddelen af te geven, ook van de kin-
deren die al wat ouder zijn! Zorg er zeker voor dat er een etiket met 
naam en dosering op het flesje of doosje hangt! Zo weten we perfect 
wie wat wanneer moet hebben. 



Wat met je bagage?
Graag speelkledij en materialen die tegen een stootje kunnen, 
want vuil zullen ze zeker worden!

Kledij: 
 T-shirts
 Lange en korte broeken 
 Dikke trui(en)
 Voldoende ondergoed (voorzie ook wat reserve-ondergoed) 
 Voldoende kousen
 Stevige speelschoenen (enkele paren)
 Sleffers/sandalen
 Sportkledij
 Pet tegen de zon
 Regenlaarzen en regenjas 

Hygiëne:
 Zeep en shampoo
 (wegwerp)washandjes
 Handdoeken 
 Kamp, borstel, haarrekkertjes,…
 Tandpasta
 Tandenborstel + bekertje
 Maandverband (voor de meisjes) 



Slaapgerief: 

 Slaapzak 
 Matje of luchtmatras
 Onderlaken!!
 Hoofdkussen met kussensloop
 Pyjama 
 Muggenmelk
 Knuffelbeer

Allerlei andere dingen:
 Enveloppen, postzegels 
 Schrijfgerief
 Zonnecrème
 Linnenzak (voor je vuile kleren) 
 Rugzak met hierin zwembroek, badmuts, zwemhanddoek, 
 fluovestje
 Vergeet geen TENT voor op 2-DAAGSE (spreek hiervoor 
 samen af!)
 Drinkbus !! 



Wat zit er zeker NIET in onze bagage: 
Snoepjes, geld, gsm/smartphones, fototoestellen of 
andere waarde- volle spullen. 
(Heb je dit toch bij, dan is dat volledig op eigen verantwoordelijk-
heid!).

belangrijk voor de ouders
Elk jaar blijven wij zitten met een hele hoop mooie, goede kleren die 
plots niemand meer toebehoren. Daarom vragen wij om op ALLES 
duidelijk een naam te schrijven zodat iedereen zijn/haar naam gerief 
herkent en er niet al te veel verloren gaat. 

We willen jullie vragen om zo weinig mogelijk in vuilzakken te ste-
ken. Stop je toch iets in een vuilzak, breng dan zeker een reserve 
mee. Vuilzakken scheuren namelijk gemakkelijk. 



medische fiche
Dit jaar werken we met een online versie van de medische fiche. 
Het is belangrijk dat de medische fiche nauwkeuring wordt ingevuld 
zodat we altijd de juiste hulp kunnen bieden aan uw kind. De EH-
BO-verantwoordelijken van dit jaar zijn Fleur De Jong en Caro Ver-
biest die dankzij hun opleiding en EHBO-cursus een streepje voor 
hebben. 

Indien u graag belangrijke informatie mondeling wil toevertrouwen 
kunt u ze steeds bereiken via onderstaande gsm-nummers. Uiteraard 
kan dit in alle vertrouwen en discretie. 

Fleur De Jong (0471.55.60.19) 
Caro Verbiest (0474.24.94.12) 

Zij zullen bij het binnenbrengen van de koffers aanwezig zijn om alle 
medische informatie in ontvangst te nemen en eventueel de nodige 
medicatie. Vergeet zeker je geel kleefbriefje niet af te geven! 



adres van de kampplaats
Post krijgen op kamp is altijd héél plezant! 
Briefjes kan je sturen naar:

De Pannenhoeve 
Jeugdster 
(Naam + groep) 
Groenestraat 76
8691 Leisele 

Tijdens de platte rust kunnen de leden zelf brieven schrijven. De 
kleinsten onder ons weten wel naar wie ze willen schrijven, 9 kansen 
op 10 weten ze ook nog in welk dorp die persoon woont, maar welke 
straat en welk nummer, dat mag de postbode zelf beslissen. Daarom 
is het handig om de omslagen thuis al te voor- zien van een adres en 
postzegel (kwestie van deze niet te verliezen).

Ook dit jaar krijgen onze kids weer één kaartje en postzegel van 
Jeugdster dat ze dan kunnen versturen.



hoe ziet een kampdag eruit?

07.00u Opstaan leiding
07.20u Opstaan kinderen
07.45u Ochtendthema
08.00u Ontbijt
09.00u Voormiddagactiviteit
11.30u Middagmaal (warm)
12.30u Afwas + dagtaken + platte rust
13.30u Namiddagactiviteit
16.00u 4-uurtje
16.15u Vrijspel (-)

Vervolg namiddagactiviteit (+)
17.30u Avondeten
18.15u Afwas
18.45u Avondactiviteit
20.45u Biekes in pyjama
21.00u 9-uurtje
21.15u Wassen en plassen (-)

Avondactiviteit 2 (+)
21.30u Oogjes toe en mondjes dicht (-)
22.30u Wassen en plassen (-) 
23.00u Plussers slapen

Streefuur: begin vergadering voor de leiding

Minners (-)
Plussers (+)



Wat eten we op kamp?
Mmmmmmmh van al dat spelen krijgen we natuurlijk honger. Ook 
dit jaar staan er weer keukenprinsen en–prinsessen voor ons klaar. 

Wij presenteren u de kookploeg:
- Fraa Cox en Steven Beyers
- Kim Vanhout en Evy Schrauwen
- Nina Denissen en Pieter Segaert
- Ellen Beyers
- Björn De Roover
- Joppe Vissers
- Matthias Pacquée
- Julian Vermeiren 

Onze kookploeg doet graag een oproep naar groenten, fruit of iets 
anders. Heb je thuis één van deze dingen of wil je Jeugdster graag 
met iets anders steunen? Laat het dan zeker weten via: jeugdster.
ww@gmail.com.

Op 27 juli is het weer voorkoken. De kookploeg maakt dan al hun 
voorbereidingen voor de spaghettisaus, soep,… Uiteraard kunnen ze 
extra handen gebruiken. Als je tijd hebt mag je altijd eens binnen-
springen vanaf 9u in de Godelieve zaal. Vergeet geen snijmesje en 
snijplank. Alvast bedankt! 



verkleedkleren
Bij een kamp horen natuurlijk verkleedkleren. Op de infoavond kom 
je te weten welke verkleedkleren de kids zullen moeten meenemen.

oproep
Als jeugdbeweging hebben we altijd nood aan een zakcentje. We or-
ganiseren daarom doorheen het jaar verschillende financiële acties. 
We willen er elk jaar natuurlijk een zot kamp van maken. Daarom 
lanceren wij graag nog deze oproep:

Wij zijn nog op zoek naar : 
- Speel- en/of knutselmaterialen (WC-rolletjes, gekleurd papier, 
 buiten-speel-attributen…), 
- Oude speel(verkleed)kleren 
- Witte lakens 
- Of heb je nog iets anders liggen dat je niet meer gebruikt ? 
 Rijd je binnenkort naar het containerpark met materialen die 
 wij nog kunnen gebruiken ? 

Contacteer ons gerust want wij zijn blij met alle materialen. 
Alvast bedankt hiervoor! 



merchandise
Heb je nog een nieuwe Jeugdster-outfit nodig voor het kamp ? Hier-
onder kan je vinden hoe je dit bestelt. 

Truien, T-shirts, fluovesten en drinkbussen kan je bestellen door het 
juiste bedrag over te schrijven naar het rekeningnummer BE38 7360 
6728 9772. Door volgende mededeling kunnen we de bestellingen 
klaarleggen: “Naam” + “groep” + “wat” + “maat” (indien kleding-
stuk). Gelieve per stuk over te schrijven, zo kunnen we alles makke-
lijker uit elkaar houden.
- Trui    30 EURO
- T-shirt   10 EURO
- Fluovest   5 EURO
- Drinkbussen   10 EURO
 
Ook bieden wij enkele tweedehands-Jeugdsterkledij aan, hiervoor 
contacteer je ons best even via mail aangezien dat aanbod in maten 
eerder beperkter is. Voor een klein prijsje vind je misschien wel wat 
je nodig hebt!

Kijk zeker op onze website voor meer informatie!



En na dit alles zijn we klaar voor een spetterend kamp! 
Tot snel, groetjes de leiding! 

PS: Vergeet ook zeker niet volgend jaar vrij te houden 
van 1 tot 9 augustus want dan gaan we naar Poperinge! 

Jeugdsterinfo:
Website: www.jeugdsterwuustwezel.be
Email: Jeugdster.ww@gmail
Facebook: Jeugdster Wuustwezel 
Instagram: jeugdster 


