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VOORWOORD 

De zon begint terug te schijnen, de temperatuur gaat omhoog, de vogels beginnen te fluiten, … 

Dit kan maar één ding betekenen: we gaan terug richting zomer!! 

De zomer staat voor veel dingen. En één van die dingen is het zomerkamp van JVS-Descartes. Ons kamp staat 

voor 10 dagen amusement, sterren turen, spelletjes spelen, raketjes knutselen, … 

Voornamelijk dat sterren turen zorgt voor een uitdaging: een donkere locatie vinden. Daarom trekken we dit 

jaar terug naar de Ardennen. Meer bepaald richting Born in de Oostkantons. 

We zijn met JVS-Descartes al twee keer in Born op kamp geweest, namelijk in 2004 en in 2009. Beide waren 

zeer leuke kampen, dus ik ben er zeker van dat het nu ook weer gaat lukken! 

Maar het wordt hoog tijd om jullie al de informatie te bezorgen: de locatie, hoe een kampdag eruit ziet, hoe je 

moet inschrijven en welke dingen je zeker niet mag vergeten. 

Ga dus maar snel naar de volgende bladzijde en lees de informatie goed door.  

 

Ik ben er zeker van dat we er samen een heel tof kamp van gaan maken. 

 

Jullie hoofdkampleider voor dit jaar, 

Maarten Panis 
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DE KAMPLAATS 

 

Dit jaar trekken we terug naar Born, meer bepaald naar de Kgl. St. 

Leonardus Schützengilde. Born is een klein dorpje in de 

Oostkantons, ongeveer halverwege Malmedy en Sankt Vith. 

 

 

 

Het adres van het kamphuis is: Kgl. St. Leonardus Schützengilde,  Montenauer Strasse 26A, 4770 Born. 

Dit is echter niet te vinden op Google maps. Daarom de coördinaten voor de GPS: 50.337014 NB, 6.110941 OL 
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Deze locatie biedt veel mogelijkheden. Het kamphuis 

ligt op 200 meter van de straat. Het kleine wegje dat 

langs de kampplaats loopt, wordt enkel gebruikt 

door tractoren. 

 

 

 

 

Er is een grote parkeerplaats en we zijn omringd door weiland. Dit betekent dus dat we erg veel plaats hebben 

om te spelen. 

Ook liggen we bovenop de lokale heuvel. Dit betekent dat we een zeer groot deel van de sterrenhemel kunnen 

bewonderen.  

 

Binnen is er een grote hal waar we kunnen eten, 

voordrachten geven, spelletjes spelen, … 

Er is voldoende plaats voor 30 personen. 

Uiteraard zijn al de nodige voorzieningen ook 

aanwezig: toiletten, douches, keuken, … 
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EEN KAMPDAG 

Eens zien hoe een dag op ons kamp er uitziet. 

Gedurende de dag doen we verschillende activiteiten: knutselen, voordrachten, spelletjes spelen en ga zo maar 

door. 

Ook zijn er enkele grotere activiteiten: de wandeltocht, misschien ook wel een nachttocht, een keer gaan 

zwemmen, … 

‘s Avonds staat natuurlijk in het teken van het turen door een telescoop. Laten we dus samen hopen op zo min 

mogelijk wolken. Mocht het niet helder zijn, dan zorgen we voor een vervangprogramma. 

Omdat jullie `s nachts wakker moeten kunnen blijven, verplaatsen we het dagschema een beetje: 

 11u00: Tijd om op te staan, te ontbijten en de afwas te doen 

 12u00: Start van het middag-programma 

 18u00: Het avondeten, afwassen en de dagelijkse schoonmaak 

 19u30: Start van het avondprogramma 

 23u00: Hopelijk waarnemen, anders vervangprogramma 

 00u00: De middernachtmaaltijd 

00u15: Verder waarnemen of vervangprogramma 

2u00 of 3u00: Slaaptijd 

Even vermelden dat het slaapuur afhankelijk is van de leeftijd. -16 jarigen gaan om 2h slapen. Wie tussen 16 en 

18 jaar is mag tot 3u opblijven. 
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DE LEIDING 

Het wordt tijd om de leiding eens voor te stellen. Zij zijn de mensen die het kamp organiseren en alles in goede 

banen leiden.  

 

Robin Geelen 

Gaat voor de 2de keer als leider mee op kamp. Hij is bij Descartes sinds 

2005 en heeft al 7 kampen op zijn kerfstok staan. Robin is geboren op 

06/11/1994 en woont in Genk. Hij is een grote knutselaar. Als je dus hulp 

nodig hebt met iets in elkaar te steken, dan is hij je man. 

Ook als je hulp nodig hebt om een object te vinden met de telescoop zal 

hij je zeker kunnen helpen. 

 

 

 

Marieke Niesten 

Marieke is geboren op 20/09/1993 en woont in Helchteren. In 2006 

kwam  ze voor de eerste keer naar Descartes . Na een paar jaar verliet ze 

Descartes tot ze plots 2 jaar geleden op de eetavond terug langskwam. 

Marieke  gaat nu voor de 2de keer mee als leidster, waarmee haar totaal 

aantal kampen op 3 komt. 

Ze  is zeer enthousiast en goed met vuile spelletjes. De persoon dus om 

goed mee te ravotten. 

 

 

 

 

Miel Bonckaert 

Miel is geboren op 13/03/1992 en woont in Hasselt. Hij is sinds 1999 bij 

Descartes en heeft al 9 kampen achter de rug, 4 daarvan als leider. Op 

kamp brengt hij altijd zijn gitaren en versterker mee waarmee hij sfeer 

brengt. Ook in het organiseren van het vrij podium op de laatste avond is 

hij zeer goed. 
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Hans Huybrighs 

Geboren op 08/06/1990 en woont in Lummen. Hans is onze huidige 

voorzitter en hoofdkampleider van vorig jaar. Hoewel hij al bij Descartes 

is van 2000, is hij nog maar 6 keer meegeweest op kamp. 

Net zoals bij Robin kan je bij Hans altijd terecht als je met de telescoop op 

zoek bent naar een object. Hij is ook onze man voor de 

meertrapsraketten omdat hij op zijn pc kan kijken of ze wel stabiel zijn. 

 

 

 

 

 

Toontje Kunnen 

Geboren op 02/07/1990 en woont in Dilsen-Stokkem. Toontje is van de 

hele leiding het langste bij Descartes, namelijk van 1999. Op al die tijd 

heeft hij al 11 kampen meegemaakt. Toontje is ook onze sportman van 

dienst. Als je actief wil zijn, ga je maar eens bij hem langs. Toontje is dus 

ook erg goed in het verzinnen van spelletjes. 

 

 

 

 

 

 

Maarten Panis 

Dit ben ik dus. Ik ben geboren op 29/03/1989 en woon in Hasselt. Met 

mijn 24 jaar ben ik de oudste van de leiding. Ik ben bij Descartes sinds 

2003 en heb ondertussen 7 kampen op mijn kerfstof. Hoewel je bij mij 

terecht kan voor welke vraag dan ook, ben ik voornamelijk de knutselaar 

van dienst. Je kan mij aan het einde van het kamp ook vinden bij de 

lanceerinstallatie voor de raketjes. 
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DE KOKS 

Op kamp moeten we natuurlijk goed kunnen eten. Daarom staat er voor jullie een kookploeg klaar. Ik stel ze 

even voor. 

 

Pieter-Jan Dekelver 

Geboren op 07/04/1987 en woont in Opgrimbie. Hij is sinds 2 jaar kok op 

kamp en tot nu toe heeft hij ons altijd lekker eten voorgeschoteld. 

Dankzij zijn opleiding tot verpleegkundige is hij ook onze EHBO’er van 

dienst. Hoewel hij dit jaar zijn eigen telescoop niet meebrengt, kan hij je zo 

zeggen waar welk object staat. 

 

 

 

 

 

Inge Appeltans 

Ze is geboren op 17/12/1992 en woont in Herk-de-Stad. Ze was vorig jaar de 

helft van het kamp hulpkok. Het is nog niet zeker dat ze dit jaar mee zal 

kunnen gaan maar ze deed het vorig jaar zo goed dat we hopen dat ze nu 

ook mee kan komen. Ze heeft ook ervaring met andere jeugdverenigingen. 

Oh ja, ze is ook nog de vriendin van Toontje. 

 

 

 

 

Sybille Kervyn 

Sybille is eigenlijk lid van JVS Vigilia. Maar onze verenging staat overal 

zo goed aangeschreven dat ze het niet kon laten om eens te komen 

kijken. Ze komt niet enkel mee als kok, ze brengt ook een paar 

spelletjes en voordrachten mee.  
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WAT MOET ER IN DE RUGZAK? 

We zijn 10 dagen lang op kamp. Dat betekent dat je veel nodig zal hebben. Hieronder vind je een lijst van alles 

wat je nodig zou kunnen hebben; van een tandenborstel tot voldoende ondergoed en sokken. We vragen om 

deze lijst goed door te nemen, zodat je zeker niets belangrijks vergeet. 

Je zal merken dat er ook warme kleding tussen staat. Dit is vooral nodig tijdens het waarnemen. Het kan `s 

nachts koud worden. Het zou stom zijn als je niet verder naar de sterren kan turen omdat je geen warme trui 

mee hebt. 

Denk er aan dat we een jeugdvereniging zijn. Dit houdt in dat je kleren tegen een stootje moeten kunnen. We 

hebben ook niet de mogelijkheid om de kleren te wassen, breng dus zeker voldoende mee. 

Om te kunnen waarnemen zijn er ook nog een aantal bijzondere zaken nodig. Zoals een rode zaklamp die niet 

te fel is. Als je er geen hebt moet je dat zeker niet gaan kopen. We hebben wel wat trucjes in onze mouw 

zitten. Wat een telescoop of ander duur materiaal betreft: wat je hebt, mag je zeker meebrengen. Het is zeker 

geen verplichting om een telescoop of verrekijker mee te brengen. JVS-Descartes beschikt over enkele 

telescopen en verrekijkers die je kan gebruiken. Ook de leiding brengt zijn telescoop mee waarmee je zeker ook 

mag werken. Voor het waarnemen van meteoren kan je een extra deken meebrengen. 

Vergeet zeker niet om je naam op je materiaal aan te brengen. Ieder jaar blijft er materiaal of kleding liggen. 

Het zou jammer zijn als daar iets van jou tussen zou steken. 

o Kleding: 

 Voldoende sokken, ondergoed, T-shirts, korte broeken, ... 

 Enkele lange broeken 

 Een warme trui 

 Eventueel een warme muts 

 Pyjama 

 Jas 

 Regenkledij 

 Sportkledij 

 Zonnepetje 

 Zwemkledij 

 Schoeisel: 
o binnenhuispantoffels of slippers 
o een paar schoenen waarmee je wandeltochten kan maken 
o sportschoenen 

o Kleding voor speciale activiteiten: 

 Een T-shirt en broek die extreem vuil mogen worden 

 Een witte T-shirt om op te schilderen 

 Een T-shirt met lange mouwen en een lange broek voor het bosspel 
o Slaapgerief: 

 Slaapzak 

 Luchtmatras 

 Eventueel jouw favoriete knuffel 
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o Toiletartikelen: 

 Washandjes & handdoeken 

 Een grote badhanddoek 

 Toiletgerief algemeen (tandenborstel, -pasta en bekertje, zeep/douchegel, shampoo, ...) 

 Voldoende zakdoeken 

 Sterke zonnebrandolie 

 Wasknijpers 

 Veiligheidsspelden 

 Een linnen zak voor de vuile was 

 Eventueel lens- of brilproducten 
o Sterrenkunde- en schrijfgerief: 

 Blanco papier 

 Schrijfplankje met klem 

 Pennen, potloden en een gom 

 Meetlat en/of geodriehoek 

 Schaar en plakband 

 Eventueel zakrekenmachine 

 Eventueel verrekijker 

 Eventueel telescoop met oculairs, filters, ... 

 Eventueel fotoapparatuur 

 Eventueel sterrenatlas 

 Eventueel sterrenkundige boeken (of aanverwante wetenschappen) 

 Een deken (om meteoren waar te nemen) 

 Een zaklamp met rode afscherming, het is essentieel voor ons nachtzicht dat deze niet te fel is! 
Hoe feller de lamp, hoe minder sterren je kunt zien! 

 Eventueel postzegels en enveloppen 
o Varia: 

 Rugzakje voor wandeltocht/zwemtocht 

 Veldfles 

 Fluovestje 

 Eventueel zonnebril 

 Eventueel kompas 

 Eventueel handig zaklampje 

 Eventueel kampsongs van vorige jaren 

 Eventueel gezelschapsspelen 

 Eventueel een muziekinstrument 

 Eventueel oordopjes 

 Eventueel wat zakgeld. €25 is, naar onze mening, meer dan voldoende. 
o Belangrijke documenten: 

 Identiteitskaart 

 Eventueel medicatie 

 SIS-Kaart 

 2 gele klevers van het ziekenfonds! 

 

Verder vragen we ook nog om GSM's en MP3-spelers zeker thuis te laten, niet alleen om asociaal gedrag te 
vermijden maar deze kunnen ook stuk gaan op een kamp en dat zou een domper zijn op de vreugdevolle 
stemming. Op kamp is er een stereo installatie aanwezig. Je kan dus wel CD's of een USB stick met muziek 
meenemen om op de stereo aan te sluiten. 
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HET KAMPREGELEMENT 

Waar een groep mensen bij elkaar leven, zijn er regels nodig. Op kamp is dat niet anders. Het onderstaande 

kampreglement is een geraamte waarin alle bijkomende regeltjes van het kamp passen. We verwachten dat je 

je aan deze regels houdt. Als je één of meerdere afspraken schendt, zal de leiding beslissen welke 

consequenties dit voor jou meebrengt. Bij ernstige schendingen is uitsluiting van het verdere kampverloop niet 

uitgesloten. 

 Dit kampreglement is een uitbreiding op het huisreglement van JVS-Descartes. Dit reglement is altijd 

na te lezen via deze link: 

http://www.jvs-descartes.be/bestanden/reglement.pdf 

 De kampleiding bestaat dit jaar uit: Hans Huybrighs, Maarten Panis, Marieke Niesten, Miel Bonckaert, 

Robin Geelen en Toontje Kunnen. Naar hen moet je altijd luisteren. 

 De koks dit jaar zijn: Pieter-Jan Dekelver, Inge Appeltans en Sybille Kervyn. Zij staan op gelijk niveau als 

de leiding. 

 Op de dag van aankomst worden de slaapkamers verdeeld. Je mag nooit een andere slaapkamer dan 

de jouwe betreden. In de zaal is er genoeg plaats om gezellig samen te praten. 

 Met uitzondering van eventuele sterrenkundige bijzonderheden (een telescoop, verrekijker of 

fototoestel bijvoorbeeld) horen kostbare voorwerpen niet thuis op het kamp. Wees voorzichtig met 

alle kampspullen die je tegen komt. Het maakt niet uit of ze nu van JVS-Descartes zijn, van de stad 

Genk, de Cosmodrome, BLOSO of van een medekampganger. Bij eventuele beschadiging kan je 

verantwoordelijk gesteld worden. Hou je eigendommen ordelijk in de gaten, laat niets rondslingeren. 

Opgelet: jouw telescoop is niet verzekerd tijdens het kamp. 

 Niemand mag, om welke reden dan ook, zonder begeleiding van een leider de kampplaats verlaten. Er 

is genoeg plaats om je uit te leven op de kampplaats. 

 Alle geluidsproducerende toestellen (zoals wekkers, radio's, computerspelletjes, ...) zijn verboden op 

kamp. Je mag wel CD's of een USB stick meebrengen, maar zet dan wel overal duidelijk je naam op. Als 

je wil, mag je een muziekinstrument meebrengen. 

 Je GSM laat je best thuis, je hebt ze op kamp niet nodig. Als een leider je betrapt op het gebruik ervan, 

zal je erop aangesproken worden. Moet er hoognodig een telefoontje gepleegd worden, dan zal dit via 

de leiding altijd kunnen. 

 Roken is verboden op kamp. Ook alcoholische dranken mag je niet meebrengen. Het spreekt vanzelf 

dat ook drugs strikt verboden zijn. 

 Er is een algemeen verbod op geluidsoverlast na 22u. 

 Op de waarnemingsweide wordt er 's nachts geen wit licht gebruikt! Een zaklamp met rode 

afscherming is een vereiste en mag zeker niet te fel in de ogen schijnen. 

 Lasers zijn verboden voor leden. 

HOE GERAKEN WE DAAR? 

Voor dit jaar willen we iets nieuws proberen voor het vervoer. We zouden een carpool systeem willen 

opzetten. 

Het idee is dat ouders die willen, enkele leden meenemen naar de kampplaats. Daarom vragen we om op het 

inschrijvingsformulier aan te duiden of u kunt rijden en hoeveel extra leden u zou kunnen meenemen. De 

bagage vormt geen probleem aangezien we dit jaar weer voor een camionette zorgen. 
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HOE INSCHRIJVEN? 

Voila, nu moet alleen nog verteld worden hoe je moet inschrijven. 

Er zijn 3 voorwaarden waaraan je moet voldoen om mee te mogen op ons kamp: 

 Je moet lid zijn van JVS-Descartes. 

 Je moet je ingeschreven hebben voor het kamp voor 30 juni 2013 

 Je moet 10 jaar oud zijn of worden in 2013 

Het inschrijvingsgeld voor ons 10-daags kamp bedraagt € 185,00 als je inschrijft voor 15 juni. Na 15 juni betaal 

je € 195,00.  

Je schrijft je in door de inschrijvingsformulieren (zie de volgende paragraaf)samen met 2 gele klevers op te 

sturen naar de hoofdkampleider en het inschrijvingsgeld te storten op de rekening van JVS-Descartes met 

vermelding van: Kamp 2013 en je naam.  

 Rekeningnummer Descartes: 735-1620840-55 

 Adres hoofdkampleider: 

Maarten Panis 

Luikersteenweg 166 

3500 Hasselt 

Onder de inschrijvingsformulieren verstaan we: de individuele steekkaart (met 2 gele klevers), de persoonlijke 

vragenlijst en een leuke of grappige foto van jezelf. Deze papieren moeten opgestuurd worden naar de 

hoofdkampleider. 

Het totaal aantal deelnemers (buiten de leiding en kookploeg) ligt op 25 personen, schrijf je dus zeker op tijd 

in! Eenmaal ingeschreven kan je halverwege de maand juli je brievenbus in het oog houden. De postbode 

brengt je dan immers een bevestiging, samen met de laatste regelingen voor het kamp in verband met vervoer 

en nog andere zaken. We vragen om na een inschrijving enkel nog af te zeggen in geval van een ernstig belet.  

Kan je niet de hele kampperiode blijven, laat dit dan weten aan de hoofdkampleider. Je betaalt dan €18,5 per 

dag (of €19,5 als je pas inschrijft na 15 juni). We vragen wel dat je liefst minimum 5 dagen meegaat op kamp. 

Op deze manier voel je jezelf volwaardig kampganger.  

Mocht je nog vragen hebben, dan kan je mij altijd aanspreken op een bijeenkomst. 

Je kan mij ook mailen: maarten.panis@gmail.com of bellen: 0486/390 928 (wegens lesuren gelieve pas na 17u 

te bellen). 

mailto:maarten.panis@gmail.com
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INDIVIDUELE STEEKKAART 

Beste ouders, 

Wij vragen u om deze fiche zorgvuldig in te vullen. De leiding heeft deze gegevens nodig om het kamp optimaal 

te kunnen organiseren. Indien u bepaalde gegevens over u kind liever mondeling wil toevertrouwen, kan u 

altijd de hoofdkampleider contacteren 

ALGEMENE GEGEVENS: 

Naam kind: …………………………………………………………………………………... 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoon ouders: ……………………………………….. 

Tweede contactpersoon: ……………………………………………… 

Adres tweede contactpersoon: ……………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer tweede contactpersoon: …………………………………………… 

Bloedgroep (indien gekend): ………………………….. 

Naam en telefoonnummer huisarts: ……………………………..……………………………………………………………………………………. 

DEELNAME ACTIVITEITEN: 

Mag uw zoon/dochter deelnemen aan de volgende activiteiten? 

 Sport   Ja / Neen 

 Spel   Ja / Neen 

 Bosspel   Ja / Neen 

 Trektocht  Ja / Neen 

 Zwemmen  Ja / Neen 

VERVOER 

Kunt u enkele leden naar de kampplaats brengen? Ja / Neen 

Indien ja, Hoeveel? …….. 

  



 

Kampbundel Born 2013 Individuele steekkaart Pagina 2 van 3 

MEDISCHE GEGEVENS: 

 Moet uw kind medicatie innemen? Ja / Neen (schrappen wat niet past) 

Indien ja? Welke medicatie en wanneer moet deze toegediend worden? Gelieve onderstaande tabel in 

te vullen: 

Welke medicatie moet 

toegediend worden? 

Wat is de reden voor de medicatie? Wanneer moet de medicatie 

toegediend worden? 

   

   

   

   

 Geeft u als ouder/voogd JVS-Descartes toestemming om deze medicatie toe te dienen? 

JA / Neen (schrappen wat niet past) 

 

 Heeft uw kind een allergie voor een bepaald medicament? (bijv.: penicilline)  

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

 

 Heeft uw kind een allergie voor bepaald voedsel of voedingsproduct? (bijv.: lactose- intolerantie) 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

 

 Zijn er medische bijzonderheden waarvan wij ons bewust moeten zijn? (bijv.: epilepsie, astma, 

hooikoorts, …) 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

 

 Heeft uw kind alle noodzakelijke vaccinaties gehad?  

JA / Neen (schrappen wat niet past) 
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 Is uw kind ingeënt tegen tetanus?  

Ja/neen (schrappen wat niet past)  jaar: …………. 

 Is er iets omtrent de medische toestand van uw kind waarvan wij op de hoogte dienen te zijn?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Geeft u aan JVS-Descartes toestemming om indien nodig pijnstillende of lichte medicatie toe te dienen 

aan uw kind? (bijv.: Immodium, Dafalgan, …) 

Ja / Neen (schrappen wat niet past) 

ALGEMENE INFO:  

 Zijn er aandachtspunten waar de leiding rekening dient mee te houden? (vlug moe, bedwateren, 

slaapwandelen of andere) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Is uw zoon/dochter vegetarisch?  Ja / Neen (schrappen wat niet past) 

 

 Door het ondertekenen van dit formulier verklaart u zich akkoord met het kampreglement. 

 

 

 

 

 

 

Naam en handtekening ouder:       datum: ……………………………………. 

 

………………………………….        
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PERSOONLIJKE VRAGENLIJST 

Hier vind je de persoonlijke vragenlijst, waarmee we je een beetje willen leren kennen. Wat doe je allemaal 

door het jaar, wat trekt je aan binnen de sterrenkunde, wat verwacht je van het kamp, …  

Op de eerste dag van het kamp krijgt iedereen een kampboekje, waarin onder andere de gegevens van deze 

pagina verwerkt zullen worden. 

Naam: ……………………………………… 

Ik zit op facebook? JA/NEEN (schrappen wat niet past) 

Ik ben al ……. keer mee geweest met JVS-Descartes op sterrenkamp, 

en mijn slechte eigenschap is dat ik ……………………………………………. 

Ik heb een telescoop/verrekijker JA/NEEN (schrappen wat niet past) 

Zo ja, wat voor één (of – fanatici bestaan – welke nog)? 

……………………………………………………………………….. 

Breng je ze mee op kamp? JA/NEEN (schrappen wat niet past) 

Jouw favoriete hobby’s (buiten sterrenkunde natuurlijk) zijn: 

……………………………………………………………………….……………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

Als je spreekt over muziek, film, boeken, strips of websites, dan hou ik misschien het meest van: 

Muziek: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Film: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Boeken/strips: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Website: .................................................................................................................................................................... 

Wie is jouw idool? (Mag iedereen zijn, zelfs iemand van de leiding ) en Waarom? Of waarom juist NIET? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Astronomie is tegenwoordig een steeds ruimer wordend begrip, gaande van deeltjesversnellers tot rode reuzen 

en van de kern van de aarde tot de manen van de verste exoplaneet. Heb je zoiets van: Phobos en Deimos en 

what the hell mag dat wel zijn? Vraag je je dingen af, wil je iets meer weten over ruimtevaart, microraketjes, 

waarnemen, de beste afwasmethode, kwantummechanica, astrofysica, etc.? In ieder geval: schrijf hier je top 

drie over wat jij een voordracht zou willen krijgen op kamp… 

1.) …………………………………………………………..………… 

2.) …………………………………………………………………..… 

3.) …………………………………………………………………….. 

Stel: De slimste en rijkste mensen ter wereld verzamelen zich rond jouw, om iets te maken wat jij bedacht hebt. 

Wat zou je dan laten maken een waarom? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 


