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Voorwoord
Beste kawellen en kawellenouders
Over enkele weken is het zo ver, vertrekken we eindelijk op kamp! Het kampthema van dit jaar is
sprookjes. We nemen de kawellen elke dag mee in het leven van de personages van een ander
sprookje. De kawellen zullen dus thuiskomen als echte sprookjeskenners.
Het kamp is een volledig tentenkamp, wat inhoudt dat iedereen, inclusief de kawellen in tenten
slapen. Zoals een echte scout dus!

Praktisch
Datum
De kawellen gaan op kamp van zaterdag 7 juli tot zaterdag 14 juli.

Kampadres
We gaan dit jaar op kamp naar de Ardennen, in het Duitstalige gebied van België in de provincie Luik.
Het kampterrein bevindt zich ongeveer 5km van de dorpjes Bütchenbach en Amel.
Als jullie brieven willen sturen naar jullie kinderen kan dit naar onderstaand adres:
Scouts Essen Heikant
Naam van uw kind – Kawellen
Helleburen 4
4770 AMEL-SCHOPPEN
België
Gelieve zelf postzegels en kaartjes mee te geven voor de leden als ze naar huis willen sturen. Wij
raden aan om op voorhand adres-eticketten te schrijven.

Kosten
We vragen voor het kamp €12 per dag. Voor 7 dagen vol pret is dat voor de kawellen dus €84. Voor
de busreis vragen we nog een supplement van €8. Dan komt het neer op €92. Dit geld mag ofwel
gestort worden op het rekeningnummer: BE41 7512 0426 9310, BIC: AXABBE22 met vermelding van
naam en tak, ofwel cash betaald worden ten laatste op zaterdag 30 juni (tijdens het inladen van de
camion). Mochten er problemen zijn rond de prijs van het kamp, dan kan u altijd contact opnemen
met de groepsleiding.

Vertrek en aankomst
We gaan dus met de bus naar d’Ardennen! Tijdens de busrit zullen we zorgen dat onze kawellen zich
niet vervelen en verzorgen we al een beetje animatie (zolang de buschauffeur het volhoudt).
We spreken 7 juli om 9u00 af op de parking van het Paviljoen (ingang langs korte Leemstraat). Er zal
leiding aanwezig zijn om de kinderen op te vangen en nog eventuele vragen te beantwoorden. Na

ongeveer 3u rijden zullen we aankomen op het kampterrein en kunnen we genieten van onze eerste
middagmaal op kamp!
Gelieve voor 20 mei te laten weten of uw kind mee gaat of niet!!
Voor het vertrek naar de kampplaats, verzamelen wij alle kids ID’s en eventuele persoonlijke

medicatie. Vul dus ook zeker voor het kamp de medische fiches van jullie kinderen in. Dit kan u
doen via onze website www.scoutsengidsenheikant.be.
Op 14 juli verwachten we rond 17u terug aan te komen met de bus op de scouts. Jullie moeten jullie
kinderen dus niet komen halen op het kampterrein. Het exacte uur van aankomst laten we dan nog
weten via de facebookpagina en de website.

Bagage
De bagage van de oudste takken en het materiaal dat we nodig hebben op kamp, wordt door een
camion naar het kampterrein gebracht.
De camion laden we zaterdag 30 juni om 19u in op het scoutsterrein. We willen iedereen vragen zo
veel mogelijk bagage van je kawel met de vrachtwagen mee te geven. Natuurlijk snappen wij dat het
voor sommigen niet mogelijk is om alle kledij op voorhand mee te geven. Veldbedden, slaapzakken,
… vragen we om zeker met de camion mee te geven. Dit zorgt ervoor dat er meer plaats in de auto’s
is tijdens het carpoolen.
Op 14 juli wordt de camion direct terug uitgeladen bij aankomst op het scoutsterrein. We laten die
dag via de facebookpagina en de website weten om hoe laat de camion zal aankomen.
Het in- en uitladen van de camion is wel wat werk, dus kunnen we altijd helpende handen gebruiken.

Verloren voorwerpen
Op het einde van het kamp hebben we steeds een hoop verloren voorwerpen. Om dit te vermijden
vragen we om in alles (kledij, eetgerief, ...) de naam van uw kind te schrijven. Bij het afhalen van de
koffers op 14 juli kunnen de resterende verloren voorwerpen uitgezocht worden.

Contactgegevens
Voor noodzakelijke dingen kan u de kawellenleiding of eventueel de kampverantwoordelijken
contacteren.

Kawellenleiding
Kaa
Shinta Vanderzande
Telefoon: 0471285268

Bagheera
Niki De Jonge
Telefoon: 0470011076

Akela
Jesley Sijmens
Telefoon: 0494989609

Baloe
Femke Van Wezel
Telefoon: 0493081155

Chil
Daan Jennes
Telefoon: 0492671168

Kampverantwoordelijken
Maxime Goossenaerts
Telefoon: 0479 84 75 85

Shinta Vanderzande
Telefoon: 0471285268

Ik ga op kamp en ik neem mee...
Slaapgerief
o
o
o
o
o
o

Matje/veldbed
Slaapzak
Hoofdkussen
Pyjama
Knuffel
Evt nachtlampje en extra deken

Eetgerief
o
o
o
o
o
o

Gamel
Bestek
Brooddoos
Drinkbus
Keukenhanddoek
Mok

Kledij
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Uniform: sjaaltje, hemd, donkergroene rok/broek
Kledij die vuil en nat mag worden (vettige dag)
T-shirts, topjes
Voldoende ondergoed
Lange en korte broeken
Warme kledij: truien
Regenjas
Sokken: lange en korte → iets dikkere voor de dagtocht
Stapschoenen
Lichtere schoenen
Zak voor vuile was
Zwemgerief: badpak, bikini ...

Toiletgerief
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tandenborstel
Tandpasta
Handdoeken (zeker ook 1 die vuil mag worden)
Washandje
Zeep
Shampoo
Kam
Zonnecrème
Muggenzalf/-spray (of andere insectencrème)

Overige
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kids-ID
Individuele steekkaart
Medicatie
Zaklamp
Voor tijdens platte rust: strips en andere boeken, gezelschapsspelletjes
Voor brieven naar huis: briefpapier, pennen, adressen, enveloppen, postzegels
Je opperbeste humeur!!!
Verkleedkleren in thema sprookjes
ZWEMBANDJES (als uw kind nog niet kan zwemmen)

Ik neem niet mee
o
o

Elektronische toestellen zoals gsm’s, mp3’s, nintendo’s,...
Snoep, frisdrank, koeken, ...

Joyvalle flappenspaaractie

