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Kan jij de namen van onze twee kampies en onze
drie hoofdleiding vinden? Je mag zowel
horizontaal als verticaal zoeken!
.

Je weet wat je te doen staat… Haal die
kleurpotloden of stiften maar boven en… KLEUREN
MAAR!
Als jij helemaal alleen op een onbewoond eiland
zou zitten, wie of wat zou je dan het meeste
missen?
1. ……………………………………………………….
2. ……………………………………………………….
3. ……………………………………………………….

Doe vandaag eens gek: doe twee verschillende
sokken aan! Waarom? Daarom!

Ons kamp gaat door op een onbewoond eiland. Maar
euh… Hoe zijn we daar beland? Los deze rebus op en je
komt het te weten!

MOP VAN DE DAG
De moeder van Jantje zet een bord soep voor hem
op tafel en roept Jantje dat hij moet eten. Ze zegt:
“Ik heb het tafelkleed net gewassen, dus maak het
niet vies! Als je knoeit houd ik per vlek twee euro
op je zakgeld in.” Vervolgens gaat ze de keuken
weer in. Als ze terugkomt, ziet ze Jantje met zijn
lepel soep uitsmeren over het laken. Ze is
woedend en schreeuwt naar Jantje: “Wat ben je
aan het doen?!” Jantje zegt: “Ik maak van drie
vlekken één vlek, dan ben ik minder zakgeld
kwijt.”

nog

nog

nog
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15/06/2021

16/06/2021

Probeer deze afbeelding zo goed
mogelijk uit te beelden en neem een foto!

Herken jij deze leiding?

Zie jij dat ook? Deze schijven draaien rond! Laat je
niet in de war brengen, want we zullen onze
hersenen goed kunnen gebruiken om te overleven
op ons onbewoond eiland!

SCHATTENTOCHT

Een onbewoond eiland is niet altijd even veilig, je
moet jezelf goed beschermen! Haal dus al die
lakens, kussens, teddyberen… boven en maak een
schuilplaats! Als kers op de taart kan je jouw eigen
nieuwe woning nog versieren met tekeningen of
zelfgemaakte vlaggetjes.

Kampverantwoordelijke Emille zegt dat ze
pannenkoeken heel erg zou missen als ze op een
onbewoond eiland zou zitten. Help jij haar om nog
een laatste keer pannenkoeken te eten voor we
vertrekken naar ons eiland?
DIT HEB JE NODIG!
•
250 g zelfrijzende bloem
•
3 eieren
•
5 dl melk
•
1 zakje vanillesuiker
ZO GA JE TE WERK!
•
Zeef de bloem met de vanillesuiker. Breek daarin de
eieren. Roer alles door elkaar.
•
Schenk er in 300 ml melk bij. Bewerk tot een glad
mengsel.

•
•

Klop dan de rest van de melk door het beslag zodat het
lichter wordt. Vind je het beslag nog te dik, voeg dan
eventueel nog wat extra melk toe
Bak de pannenkoeken in een grote koekenpan, in hete
boter of olie.

Een onbewoond eiland zonder een geheime schat
is zoals een Jeugdatelier zonder activiteiten.
Verstop een schat in huis of in de tuin. Teken een
mooie schatkamer en laat dan je mama, papa,
broer, zus, vriend, vriendin, buurvrouw… ernaar op
zoek gaan. Als ze een beetje hulp nodig hebben,
kan je ze altijd helpen door “warmer” te roepen
wanneer ze dicht in de buurt van de schat zijn en
“kouder” wanner ze verder weg gaan.
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Deze leiding heeft jaren op een onbewoond eiland
gewoond voordat hij gered werd! Hij is na al die
tijd een stukje ouder geworden… Herken jij deze
leiding?

Pers 2 citroenen in een kan. Voeg er een liter
spuitwater aan toe en enkele lepels kristalsuiker.

WIST JE DAT…
Wist je dat de kokosnoot helemaal geen noot is,
maar eigenlijk meer een vrucht?

RAADSEL VAN DE DAG

Op zo’n onbewoond eiland kunnen de
temperaturen soms hoog oplopen, daar krijgen
we dorst van! Daar is een simpele oplossing voor:
limonade maken met het geheime recept van
kampverantwoordelijke Lisa!

Suggestie: je kunt er ook nog
framboosjes en ijsblokjes
aan toevoegen!

Hoe warm denk jij dat het op kamp zal zijn? Maak
hieronder een weersvoorspelling!

Wat is rood en ligt op het strand?
VOORBEELD
5 juli
6 juli
7 juli
8 juli
10 juli

23°C

Op een onbewoond eiland is het heel belangrijk
om er met je gedachten bij te blijven zodat je
altijd op je hoede bent voor dreigend gevaar.
Kampverantwoordelijke Lisa traint haar brein
door elke dag een sudoku op te lossen. Help jij
haar?

antwoord: een roodkrabje
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nog
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Leiding Torin is een echte goochelaar, dat hebben
we zelf kunnen aanschouwen op onze daguitstap!
Hij heeft altijd kaarten op zak, je weet nooit
wanneer die van pas komen op een onbewoond
eiland… Ken jij ook een leuke kaarttruc? Toon hem
aan je mama, papa, broer, zus, vriend, vriendin…
of verzin zelf een nieuwe truc! Torin kijkt er al naar
uit om op kamp de goochelaars die in jullie
schuilen te ontdekken!

Survival is heel belangrijk op een onbewoond
eiland, je weet namelijk nooit welke gevaren er in
het struikgewas verstopt zitten. Welke
voorwerpen heb je zeker nodig om te kunnen
overleven?
1. ……………………………………………………….

MOP VAN DE DAG
Er lopen twee aardappels over straat. Zegt de ene
aardappel tegen de andere: ‘Waarom kijk je zo
sip?’ Zegt de andere aardappel: ‘Mijn moeder zit
in de puree...’
Zou er op kamp ook puree op het menu staan?

2. ……………………………………………………….
3. ……………………………………………………….
4. ……………………………………………………….
5. ……………………………………………………….

Los dit doolhof op en ontdek de naam van de
leukste jeugdbeweging van België!

Als jij je eigen vliegtuig zou mogen ontwerpen,
hoe zou die er dan uitzien?

Verzamel je mama, papa, broer, zus, vrienden,
vriendinnen… en ga in een kring zitten. Eén van de
spelers start het spel door te zeggen: "Ik ga naar
een onbewoond eiland en ik neem mee...." en dan
iets te noemen wat hij of zij mee zou nemen naar
een eiland, bijvoorbeeld een tandenborstel. De
speler links van hem neemt het over en wil
bijvoorbeeld graag een knuffelbeer meenemen.
Hij zegt dan: "Ik ga naar een onbewoond eiland en
ik neem mee... een tandenborstel en een
knuffelbeer." De speler daar weer links van,
vervolgt en wil bijvoorbeeld een koffer
meenemen. Hij zegt: "Ik ga naar een onbewoond
eiland en ik neem mee: een tandenborstel, een
knuffelbeer en een koffer.” Wie een foutje maakt,
is verloren!
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WIST JE DAT…

Wat denk jij dat er dit kamp op het menu staat?

Wist je dat alleen vrouwelijke muggen steken?

5 juli: ……………………………………………………….
6 juli: ……………………………………………………….
7 juli: ……………………………………………………….
8 juli: ……………………………………………………….
9 juli: ……………………………………………………….

Voor zij die nog niet weten wat het kampthema is,
volgen hier nog een aantal laatste tips. Zoek de
volgende woorden in deze woordzoeker! Alles
staat horizontaal.

Geef deze twee kokosnoten een vriendelijk
gezichtje!

Op een onbewoond eiland kan je natuurlijk niet
naar de kapper, dus na een paar maanden op zo’n
eiland krijg je misschien wel een gek kapsel. Je
voelt het misschien al aankomen: vandaag is het
gekke-kapsel-dag! Doe iets leuks met je eigen
haar of geef de persoon op deze tekening een
unieke haardos! Of beide!

Spannend, het is bijna zo ver! Is je valies al klaar?
Niets vergeten? Dan ben jij er helemaal klaar
voor! Of toch bijna… Pimp je koffer met deze
hanger (die je helemaal zelf mag versieren
uiteraard) en dan kan het kamp echt beginnen!

