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Het begon allemaal in een enorme afgrond , ook wel Ginnugagap genoemd wordt.Ten 

zuiden en ten noorden ervan lagen respectievelijk het rijk van het vuur en het rijk van 

de doden. Hier in dit onherbergzame gebied ontstond het leven uit ijs en vuur.  

Het eerste levende wezen dat gevormd werd, was Ymir: een enorme ijsreus. Kort daar-

op kwamen andere wezens en ook Buri tevoorschijn: een mens. Buri was eenzaam en 

kreeg een oogje  een reus. De liefde was groot en daaruit kwam de godheid Odinn 

voort. Odin doodde Ymir en gebruikte diens lichaam om de aarde in te richten.  

Het bloed van de reus vulde de zeeën en rivieren. Zijn botten werden bergen en zijn 

vlees het land. De schedel van de reus vormde de hemel. De dwergen Noord, Zuid, 

West en Oost hielden die hemel hoog boven hun hoofd zodat deze niet vallen kon. 

Toen de aarde af was, schiep Odin andere dwergen en mensen. De mensen werden in 

Midgaard geplaatst, achter een hek dat gemaakt werd van de wenkbrauwen van Ymir.  

De goden gingen wonen in Asgaard. Een plaats die mensen alleen konden bereiken via 

een brug: de regenboog. Na een schisma in het godenrijk, ontstonden de Wanen en 

hun wereld Vanaheim. Naast deze 3 werelden, Midgaard, Asgaard en Vanaheim, ont-

stonden nog 6 werelden in de loop der tijden: Jotunheim: woonplaats van de reuzen; 

Helheim: de plek waar de doden naar toe gaan; Alfheim: de bakermat van de elfen; 

Svartalfheim: de onderwereld waar dwergen en zwarte elfen wonen; Ljossalfheimr: de 

lichtwereld waar ‘schijnenden’ als lichtelfen en feeën wonen; en ten slotte is er ook nog 

het tot de verbeelding sprekende Walhalla of de Hal der Uitverkorenen: het hoogst 

mogelijk doel van een eervol Noorman. Hier komen zij die eervol sneuvelden in de 

strijd terecht. Oppergod Odinn heeft hier zijn paleis.  

De voorspelling zegt dat er een dag zal aanbreken dat de boom Yggdrasil, die de 9 we-

relden in balans houdt, zal bezwijken. De negen werelden zullen onzacht met elkaar in 

contact komen en luidt het einde der tijden in: Ragnarok. Oorlogen, verwoesting en een 

3-jaar durende winter zal aanbreken. Goden, reuzen en mensen sneuvelen in grote 

getalen, zelfs Odin. Maar ook andere machtige goden als Thor en Freya overleven de 

eindstrijd niet. De wereld zal ten onder gaan in aardbevingen, inferno’s en vloedgol-

ven… 

Is dit het einde? Nee toch niet, uit de assen van de 9 werelden zal er nieuw leven ont-

staan en nieuwe cyclus in de kosmos wordt aangevat. Samen met 2 overlevenden. Ben 

jij één van hen? 



Adres 

Rue du Hémeau 6, 6820 Florenville (Voetbalvelden & kantine) 

Kampprijs 

€190 te betalen op BE04 7360 1136 5131 

Hier zijn ook het vervoer terug en een t-shirt bij inbegrepen. 

Camion 

Op 14/07 om 13u00  laden we het materiaal en de rugzakken 

in de camion 

Vertrek  

Op zaterdag 15/07 om 09u00 vertrekken we op kamp. Hier-

voor vragen we aan de ouders om te rijden. 

De rit duurt 2u30, wij voorzien bij aankomst een hapje voor 

leden en ouders.  

Terugkomst 

We keren terug op 30/07 zondag terug met de bus. De camion 

met het materiaal komt 31/07  terug om 16u00. 

Praktische info 



 

 

Wil je een briefje schrijven, een raaf sturen of rooksignaal onze 

richting uitsturen? Schrijf dan het volgende op je enveloppe/

vleugel/roetpartikel: 

Scouts 121  

uw kind + tak  

 

Rue du Hémeau 6 

6820 Florenville 

 

Is Thor uit de lucht gevallen, je bijlblad gebroken of wil je ge-

woon dringen de leiding spreken? Bel ons dan op onze magie-

doosjes: 

Telefoonnummers: 

Dries: 0497 34 45 36 

Thomas (Deby): 0471 22 91 82 

Stan: 0470 05 97 85 

Marnix: 04 99 10 65 99 

Rombout: 0472 52 73 90 

 

Contact 



Medische Fiche 

Vergeet ook niet de medische fiche via de computer na te 

kijken, of indien nodig in te vullen. 

Op de onderstaande link vind je hierover een handleiding: 

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/publicatie/

individuele-steekkaart 

We zijn er ons van bewust dat een kamp genoeg geld kost. Het 

komt al eens voor dat ouders niet het hele bedrag voor een of 

meerdere leden in één kunnen neertellen. Daarom heeft 

Scouts en Gidsen Vlaanderen een initiatief opgestart genaamd 

Fonds Op Maat voor families die het financieel wat moeilijker 

hebben. Kort uitgelegd komt het er op neer dat de kampprijs 

in drie delen wordt opgedeeld. Eén deel betaalt het lid, één 

deel betaalt Scouts en Gidsen Vlaanderen en het derde deel 

betaalt de groepskas van onze scouts. Voor meer informatie 

kan je altijd bij de leiding terecht. Als jullie hier gebruik van 

willen maken, kunnen wij dit in alle discretie regelen.  

Fonds op maat 



Wat nemen we mee?  

Belangrijk: 

 identiteitskaart 

 medicatie indien nodig + gebruiksaanwijzing 

Slaapgerief: 

 Slaapzak (eventueel extra deken) 

 Matje (zeker voor 3-daagse!) 

 Pyjama 

 Knuffel? (de leiding heeft altijd een noodknuffel) 

 Kussen 

 Wasgerief: 

 Washandjes 
 Handdoeken 
 Zeep (biologisch afbreekbaar!) 
 Toiletzak 
 Wasbakje 
 Zonnecrème 
 Aftersun 

Kleren: 

 Uniform (groene broek/rok/short, hemd en das) 

 Voldoende kousen en ondergoed  

 T-shirts en topjes 

 Lange broeken 



 Shorts/rokken 

 Dikke trui(en) 

 Zwemgerief 

 Regenjas  

 Stevige stapschoenen (3-daagse!) 

 Andere schoenen  

 Sandalen of waterschoentjes 

 Kleren die heel vuil mogen worden! (24u / tote-

misatie) 

 Witte—tshirt 

 Verkleedkleren 
 Hoofddeksel tegen de zon 

    
 Gelieve alle kledij en schoenen te merken. 

Kamp-essentials: 
 Gamellen (2 stuks) 

 Vork, mes, lepel 

 Beker  
 (kop)lamp 
 Drinkbus  
 Zakmes 
 Stoeltje 
 Keukenhanddoek  

 
Andere: 

 Schrijfgerei, enveloppen, postzegels en papier en 
een lijstje van adressen  

 UNO, kaarten, kwartet, .....  
 Plastic zakjes om vuile kleren in te stoppen (we 

letten er op dat nat gerief eerst gedroogd word) 



 
Wat nemen we niet mee? 

 

Boxkes: er is geen nood aan een overdaad aan versterk-

te muziek op kamp. 

Snoep/chips: Onze foeriers voorzien genoeg eten dus 

dat hoef je al niet mee te sleuren. 

Je mooiste kleren. Ja......... Scoutskamp, weet je wel. 

Een dubbele luchtmatras. Zo groot zijn de tenten niet. 

Attitude. Twaalf uur is wel ok. 

Drank, drugs & roken 
 

Roken 

Wanneer je 16 bent en je ouders mondeling toestem-

ming hebben gegeven mag je op kamp, op de gapaste 

momenten en op de voorziene plaats roken. 

Drank 

Wanneer je eigen drank (fris– of alcoholisch) meeneemt 

wordt deze in beslag genomen. Dit wordt achteraf ook 

aan de ouders gemeld. 

Bij stiekem of overmatig alcoholgebruik worden de ou-

ders gecontacteerd. 



Nog vragen? 

Wij zijn steeds bereid al jullie vragen te beantwoorden; 

spreek ons aan, bel ons of stuur een mailtje naar:      

givers@scouts121.be 

 

Wij hebben er alvast superveel zin in en hopen jullie alle-

maal te zien op kamp! 

Plichtsgetrouwe Slechtvalk, Gemoedelijke Strandloper,  

Montere Steppelemming, Gedreven Salangaan &  

Toegewijd Sikahert 

 

Drugs 

Drugs zijn een ticket rechtstreeks naar huis.  

Scouting is kicken zonder drugs 



Nog steeds aan het lezen? Hier zijn een hoop vikingweetjes: 

 Vikingen droegen geen helmen met hoorns. Als je dat toch ergens ziet 

op tv of ergens anders, dan is dat fout. 

 De Noormannen stonden bekend om hun hygiëne. Bij opgravingen 

zijn pincetten, kammen, borstels enz… gevonden. Ze namen ook min-

stens één keer per week een warmwaterbad. 

 Vikingen gebruikten een unieke vloeistof om makkelijker vuur te ma-

ken. Die werd gefabriceerd door een bepaalde boomschors te koken 

in urine en dat konden ze dan overal mee naartoe nemen. 

 Noormannen verbrandden hun doden in boten die ze op het water 

lieten drijven 

 Vrouwelijke Vikingen waren de eerste vrouwen ter wereld die een 

aantal basisrechten genoten. Zo konden ze bij een scheiding aan-

spraak maken op een deel van de bruidsschat. 

 Ondanks dat Vikingen bekend stonden voor hun plundertochten 

brachten ze het merendeel van de tijd toch door met landbouw 

 Noormannen beoefenden zelfs in die tijd al wintersport ter ontspan-

ning. Ze deden iets wat je nu kan vergelijken met skiën. 

 Om te voldoen aan het schoonheidsideaal van hun cultuur gaven 

mannen de voorkeur aan een blonde haardos. Soms werd zelfs een 

sterke zeep gebruikt om hun haren te bleken. 

 Vikingen vormden nooit één grote verenigde groep, want als ze niet 

samen op plundertocht trokken, dan namen de kleine stammen, ver-

deeld over heel Scandinavië, het tegen elkaar op. 

 Niet Columbus was de eerste Europeaan die Amerika ontdekten, 

maar enkele Vikingen onder leiding van Leif Eriksson ontdekten Ame-

rika. 

 Omdat Vikingen niet oud werden trouwden ze al rond hun 16 jaar. 


