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Voorwoord 

Beste kapoenen en ouders! 

Eindelijk is het zover: SCOUTSKAMP! Het kampthema dit jaar is “superhelden”.  

Alle activiteiten zullen zoveel mogelijk gelinkt worden aan dit thema, wat jullie 

dan precies mogen verwachten is uiteraard nog een verrassing. De leiding zal 

zich ook verkleden in dit thema. Het zou ontzettend leuk zijn mochten de 

kapoenen dit ook doen! 

We gaan op scoutskamp van 9 – 14 juli in Tellin. Wij hebben er alvast super veel 

zin in!  

In dit kampboekje vinden jullie allerlei informatie over het kamp. Mochten jullie 

verder nog met vragen zitten, dan kan je steeds contact opnemen met iemand 

van onze leiding. Onze contactgegevens staan achteraan in het boekje. 

Praktisch 

KAMPADRES 

Dit jaar gaan we op kamp in Tellin, net onder Rochefort en Marche-en-Famenne. 

Ons kamp is een volledig tentenkamp. Dit houdt in dat iedereen, inclusief de 

kapoenen, in tenten slapen zoals een echte scout. We zitten dus letterlijk op een 

wei waar we ons voor twee weken vestigen, en de kapoenen voor vijf dagen. 

Door de ontwikkelde technologieën zijn we nu wel in het bezit van wat 

elektriciteit op de kampplaats en water. 

Kampadres: Rue Grande 2, 6927, Tellin Luxemburg, België  

Coördinaten: 50°03'58.4"N 5°13'14.4"E 

Een kaartje sturen kan dus op onderstaand adres: 

Naam + groep (kapoenen)  

Rue Grande 2 

6927 Tellin  

Luxemburg 

België 
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DATUM 

We vertrekken zaterdag 9 juli in de voormiddag en komen donderdag 14 juli in 

de late namiddag terug. 

 

VERLOOP (BAGAGE EN VERTREK) 

Onze bagage wordt jaarlijks op voorhand afgegeven op het scoutsterrein. Daar 

staat een camion, waarin alle ouders de bagage van hun kapoenen kunnen 

inladen. Wanneer dit precies zal doorgaan, kan je achteraan het boekje 

terugvinden. 

De kapoenen worden door de ouders naar de kampplaats gebracht d.m.v. een 

carpoolingsysteem. Wordt later nog voor verder gemaild naar alle ouders. 

Op zaterdag 9 juli verzamelen we om 9u30 aan onze scoutslokalen (parking 

paviljoen via korte leemstraat, niet velodreef).  

We zullen rond 12u30 aankomen op de kampplaats, waar we samen de bedjes 

van de kapoenen in elkaar steken. Hierna zullen we samen nog lunchen zodat 

jullie met een volle maag terug naar huis kunnen vertrekken. 

Bij het vertrek naar de kampplaats verzamelt de aanwezige leiding de Kids-ID en 

eventuele medicatie. Graag ook de MEDISCHE FICHE volledig ingevuld te hebben 

voor het kamp via onze scoutssite, dit is VERPLICHT!  

Op donderdag 14 juli rijden we allemaal samen terug met de bus naar Essen. Via 

de scoutssite worden jullie op de hoogte gehouden over het precieze uur van 

aankomst. 
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Meenemen 

SLAAPGERIEF 

o Veldbed (dit is verplicht voor de kapoenen) 
o Slaapzak 
o Eventueel extra fleece deken (het kan er ’s nachts heel koud zijn)  
o Hoofdkussen 
o Pyjama (lang + kort) 
o Knuffel 

 

KLEDIJ 
o Je scoutsdas (VERPLICHT! zoals doorheen het jaar) (eventueel 

scoutshemd en scoutsbroek als je dat al hebt) 
o Verkleedkleren in het thema van superhelden ( je hoeft dit zeker niet aan 

te kopen, zelf iets maken is goed genoeg, misschien zelfs wel leuker ;) ) 
o T-shirts 
o Minstens 1 trui (het kan heel fris worden ‘s avonds!) 
o Lange/korte broeken 
o voldoende ondergoed 
o Sokken 
o Goede wandelsokken voor de dagtocht 
o Wandelschoenen 
o Lichtere schoenen 
o eventueel regenlaarzen 

o Regenjas 
o Vuile waszak 
o Hoofddeksel tegen de zon 
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TOILETGERIEF  
o Toiletzak  
o Handdoeken 

o Washandje 
o Zeep 
o Shampoo 
o Tandenborstel 
o Tandpasta 
o Bekertje 
o Wasknijpers  
o Kam 
o Zonnecrème 

ZWEMKLEDIJ 

o Zwembroek/bikini 
o Handdoek 

EETGEREI 

o Gamel/bord 
o Bestek: vork, mes, soeplepel, dessertlepel 
o Mok/beker (geen glas) 
o 2 Keukenhanddoeken 
o Drinkbus (gevuld bij vertrek) 
o Brooddoos 

OVERIGE 

o Identiteitsbewijs / Kids-ID (afgeven bij vertrek) 
o Individuele steekkaart (INGEVULD OP DE GROEPSADMIN VÓÓR 

30/06/2021) 

o Medicijnen 
o Rugzak voor op dagtocht (eten en drinkenbus moet hierin passen) 
o Zaklamp 
o Zakdoeken  
o Boeken, strips, (gezelschaps)spelletjes voor tijdens de platte rust 

o Pen, papier, envelop, postzegels, adressen van het thuisfront  
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Ik ga op kamp en ik neem zeker NIET mee... 
o Elektronische apparaten (worden afgepakt bij vertrek en aan de ouders 

teruggegeven, indien mogelijk nog voor het kamp echt begint) 

o Snoep, koeken, frisdrank (na de busrit/treinrit hebben jullie die niet meer 
nodig!) 

o zakgeld 

o De mams en de paps ;) JOEHOEEE VRIJHEID!!! 

o Mijn hond/kat/vis/kip/konijn/hamster/koe/schaap/giraf/krokodil/haai…  

o slecht weer! 

o slecht humeur! 

o schoolspullen! 

 

PS: VOORZIE AL UW SPULLEN VAN EEN NAAM.  
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Kosten en inschrijven 

Voor deze 6 dagen pret vragen wij 75 euro, ten laatste te betalen tegen 30 juni.  

Dit geld mag gestort worden op het rekeningnummer: 751-2042693-10 of IBAN: 

BE41 7512 0426 9310, BIC: AXABBE22 met als vermelding: NAAM LID – (TAK) 

KAMP 2021. Mochten er problemen/vragen zijn rond de prijs van het kamp, dan 

mag u altijd contact opnemen met de groepsleiding. 

Deadline van inschrijving is 25 juni. Dit gebeurt via een google formulier dat nog 

aangemaakt wordt. 

Verloren voorwerpen 

Na elk kamp blijven wij met een hoop kleren en spullen zitten. Daarom vragen 

wij om zo goed mogelijk alle kledingstukken, handdoeken en allerhande te 
voorzien van een naam. Bij het afhalen van de koffers op 14 juli kunnen de 
resterende verloren voorwerpen uitgezocht worden. 
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Leiding 
Kapoenen@scoutsengidsenheikant.be of Whatsapp 

Kamiel Bastiaensen 

- Adres: Holleweg 4, 2920 Kalmthout 

- +324 73/31.75.77 
- Kamiel.bas@gmail.com 
- Groepsleiding 

 
 

Marieke Van den Bergh 

- Adres: Velodreef 38, 2910 Essen 

- +324 92/96.11.77 
- Mariekevandenbergh99@gmail.com 
- EHBO-verantwoordelijke  

 
 
  

Renske Van Veldhoven 

- Adres: Etting 25, 2910 Essen 

- +324 68/43.20.11 
- renskevanveldhoven@gmail.com 
- Takverantwoordelijke 

 
 
 

Jorn Suykerbuyk 

- Adres: Moerkantsebaan 12 

- +324 96/91.36.40 
- Jorns2001@gmail.com 
- Hulptakverantwoordelijke 
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Kampverantwoordelijken 

In geval van nood kunnen jullie altijd terecht bij de kapoenenleiding. Ook de 
kampverantwoordelijken kunnen gecontacteerd worden:  

Kamiel Bastiaensen  

- +324 73/31.75.77 
- Holleweg 4, 2920 Kalmthout 

Viktor Fabry  
- Nolsebaan 112 
- 0491222283 

Groepsleiding 

Voor vragen aan de groepsleiding kunnen jullie ook altijd terecht bij hen:  

groepsleiding@scoutsengidsenheikant.be 

 

Wout Van De Wiel   

- +324 92/05.68.92 
- Donkweg 78, 2910 Essen 
-  

Seppe Willeme  
- +324 73/57.24.38 
- Leemstraat 80, 2910 Essen 

Kamiel Bastiaensen  
- +324 73/31.75.77 
- Holleweg 4, 2920 Kalmthout 
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Dagindeling 
 

08h00:  Opstaan leiding 

08h15:  Opstaan leden 

08h30-09h00: Was & plas 

09h00 – 10h00: Ontbijten, opruimen, afwassen, tanden poetsen 

10h00:  Groepsopening 

10h00 – 12h30: Ochtendactiviteit 

12h30 – 14h00: Lunchen & platte rust 

14h00 – 16h00: Middagactiviteit 

16h00 – 16h20: Pauze, vieruurtje 

16h20 - 17h45: Vervolg middagactiviteit 

17h45 - 18h00: Opruimen & eetgerief nemen 

18h00 - 19h00: Avondeten, afwassen & platte rust 

19h00 - 20h00: Avondactiviteit 

20h00 - 20h15: Pyjama aandoen, tanden poetsen, verhaaltje, 

avondlied, slapen 

We werken op scoutskamp met een kampuur. Het kampuur is een uur vroeger 
dan de Belgische tijd zodat het ‘s avonds sneller donker is. Zo wordt 9u echte 
tijd, 8u kamptijd. 
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Camion inladen 

Op scoutskamp nemen we altijd heel veel mee: sjorbalken, kookgerief, tafels, 
banken, tenten, etc. Al deze spullen worden vervoerd met de camion. 

De camion laden we 1 juli ’s morgens in op het scoutsterrein. We willen 

iedereen vragen zoveel mogelijk bagage van uw kapoen met deze camion mee 

te geven. Natuurlijk begrijpen wij dat het voor sommigen niet mogelijk is om 

alle kledij op voorhand mee te geven. De zwaardere spullen, zoals veldbedden, 

slaapzakken, etc. vragen we om zeker wel in de camion te laden. Dit maakt het 

carpoolen op maandag 9 juli een stuk aangenamer. 

Helpende, sterke handen zijn altijd welkom tijdens het inladen van de camion! 
(onder voorbehoud ivm covid-19) 

14 juli wordt de camion bij aankomst ook direct terug uitgeladen. Wanneer 

deze aankomst precies is, wordt gecommuniceerd via de scoutssite.  

Hopelijk hebben alle kapoenen er al evenveel zin in als de leiding en kunnen we 
met een hele enthousiaste groep op kamp vertrekken! 

Tot dan! 

 

 


