
 

 

 Scouts & Gidsen Essen-Heikant 

Apocalyps 
 

 

 

 

KAWELLEN 

Tellin 

Van 7 tot 14 juli 2022 



1 

Voorwoord 
Beste kawellen en kawellenouders, 

Het is bijna zover! De kers op de taart van een formidabel kawellenjaar: EEN 

SUPERMEGAFANTASTISCH KAWELLENKAMP! Dit jaar is het kampthema 

‘Apocalyps’. Dit thema kan gelinkt worden aan allerlei zaken: zombies, gekke 

wetenschappers, natuurrampen, etc. Overdag voorzien wij allerlei toffe 

activiteiten in dit thema.  

Wij hebben er alvast superveel zin in, hopelijk jullie ook? 

In dit kampboekje vindt u allerlei informatie over het kamp. Mocht u verder nog 

met vragen zitten, dan kan u steeds contact opnemen met ons via ons 

kawellenmailadres of de gsmnr van de takverantwoordelijke. De adressen en 

telefoonnummers staan verder in het boekje.  

Praktisch 
Kampadres 
We gaan dit jaar op kamp in Tellin, een pittoresk dorp in de Belgische provincie 

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

inclusief de kawellen, in tenten slapen. Zoals een echte scout dus! 

Post ontvangen is altijd fijn!  De postduiven moeten vliegen naar de duiventil te 

vinden op:  

Rue Grande 2 

6927 Tellin, België  

 

Op de enveloppe schrijf je boven dit adres eerst de naam en groep/tak van je 
kind.  

Periode 
Dit jaar gaan de kawellen van donderdag 7 t.e.m. donderdag  14 juli op kamp! 
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Verloop (bagage en vertrek/aankomst) 

Bagage inladen:  

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

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

inladen. Dit jaar gaat het inladen van de camion door op vrijdag 1 juli. Helpende 

handen zijn hier altijd welkom! De exacte uren worden nog gecommuniceerd. 

Vertrek in Essen:  

Na thuis goed ontbeten te hebben, verzamelen we om 08u30 op de parking van 

‘t Paviljoen (ingang Korte Leemstraat) om de bus te nemen richting Tellin. De bus 

vertrekt om 09u00 stipt! We schatten 3u onderweg te zijn (met 

tussenstop/plaspauze) en zullen dus tegen 12u00 aankomen op de kampplaats. 

(kampuur = 11u00). Bij het vertrek naar de kampplaats verzamelen wij van 

iedereen de kids-ID en eventuele persoonlijke medicatie. Vergeet dit dus zeker 

niet mee te geven met je kawel! De kawellen mogen een klein rugzakje 

meenemen in de bus, maar de grote bagage moet al meegegeven zijn met de 

camion. 

Aankomst in Essen: 

De laatste dag nemen we de bus terug naar huis. Uiteraard houden we jullie van 

de exacte locatie en het juiste uur op de hoogte.  

Bagage uitladen:  

De camion zal 14 juli terugkeren naar Essen, waarna deze ook zal uitgeladen 

worden (vermoedelijk gebeurt dit in de vroege avond). Zoals elk jaar is elk paar 

handen ook hier zeer welkom! De exacte uren van het uitladen van de camion 

worden nog gecommuniceerd. 

KAMPPRIJS 
Het kamp kost €15 per dag. De kawellen gaan van 7 t.e.m. 14 juli op kamp, wat 

wijst op 7 volledige kampdagen. Het kampgeld voor de kawellen bedraagt dus 

€105 voor het volledige kamp. Wat betreft het busvervoer wordt nog €8 bovenop 

het kampgeld bijgerekend. Dit maakt dat de kawellen in totaal €113 betalen voor 

het kamp. Dit zal ook nog gecommuniceerd worden via de site of via mail. Het 

totale bedrag kan u storten op de scoutsrekening BE41 7512 0426 9310 met als 
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mededeling naam en groep van kind + kamp 2022. Dit moet ten laatste tegen 

zondag 26/06/2022! Mochten er problemen zijn rond de kampprijs, dan mag u 

altijd contact opnemen met de groepsleiding.  

Medische fiche 
Voor 26/06 moet tevens de medische fiche door jullie ingevuld en 

nagekeken/aangepast zijn! Dit moet gebeuren via de Groepsadmin. Als u nog 

nooit bent ingelogd op de Groepsadmin, vindt u het stappenplan terug op onze 

website. (Onder Info → Medische Fiche)  

Communicatie  
Jullie kunnen ons voor het kamp altijd een mailtje sturen in geval van vragen of 

bedenkingen. Tijdens het kamp kan de takverantwoordelijke of 

kampverantwoordelijke in geval van nood gecontacteerd worden. Bij 

‘Contactgegevens’ kan de betreffende informatie van deze personen 

teruggevonden worden. 

Algemene kampafspraken 
Kampuur: 

Wij leven op kamp in het kampuur. Kampuur wilt zeggen: een uur vroeger dan 

het gewone uur. Bijvoorbeeld: wanneer het normaal 09u00 is, is het op kamp nog 

maar 08u00. Zo duren de dagen op kamp langer dan normaal en kunnen we 

meer plezier beleven! 

Elektronische apparaten: 

Het is verboden om elke vorm van elektronische apparatuur mee te nemen op 

kamp. Laat die gsm’s,  iPad’s, etc. dus maar thuis, je gaat het immers zo druk 

hebben met spelen op kamp, dat je ze niet eens nodig gaat hebben!  

Zakgeld: 

Eigen zakgeld op kamp is niet nodig.  

Overig: 
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Snoep meenemen op kamp = delen met de andere leden en leiding.  

Verloren voorwerpen: 

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

om zo goed mogelijk alle kledingstukken, handdoeken en allerhande te voorzien 

van een naam. Na het kamp kiezen wij een moment waarop de resterende 

verloren voorwerpen uitgezocht kunnen worden.  

Corona:  

We volgen te allen tijde de maatregelen die ons zijn opgelegd door de overheid 

en Scouts & Gidsen Vlaanderen. Momenteel zijn deze maatregelen sterk 

versoepeld, dus lijkt het ernaar uit te zien dat we een zorgeloos kamp kunnen 

beleven samen! We zien er wel nog steeds op toe dat de leden de nodige hygiëne 

bewaren tijdens het kamp (bv. handen wassen).  

Contactgegevens 
Kawellenleiding 
kawellen@scoutsengidsenheikant.be  

 

RAKSHA  

Elke Goosen  

Takverantwoordelijke 

04/76 07 86 52 

MARALA 

Nette Van den Bergh 

EHBO-verantwoordelijke 
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CHIL 

Soo Buysen 

   

IKKI 

  Nette Buysen 

      

 

BAGHEERA 

Siebe Van Veldhoven 

     
  

BALOE 

  Jan Berebrouckx 

 

    

Groepsleiding 
groepsleiding@scoutsengidsenheikant.be 

- KAMIEL BASTIAENSEN 

- 04/73 31 75 77 

- WOUT VAN DE WIEL 

- 04/92 05 68 92 

- SEPPE WILLEME 

- 04/73 57 24 38 

Wout Van De Wiel en Seppe Willeme zijn dit jaar met hun eigen tak op 

buitenlands kamp. Zij kunnen dus best niet gecontacteerd worden in geval van 

nood tijdens het kamp. Hiervoor dienen de kampverantwoordelijken (zie onder) 

en de takverantwoordelijke.  

mailto:groepsleiding@scoutsengidsenheikant.be
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Kampverantwoordelijken 

Dit jaar zijn de kampverantwoordelijken Kamiel Bastiaensen en Viktor Fabry. 

Beide leiders blijven gedurende het gehele kamp aanwezig op de kampplaats. In 

geval van nood kunnen zij dus, net zoals de takverantwoordelijke, gecontacteerd 

worden. 

- KAMIEL BASTIAENSEN 

- Groepsleiding en kapoenenleiding 

- 04/73 31 75 77 

- VIKTOR FABRY 

- Jonggiverleiding (takverantwoordelijke) 

- 04/91 22 22 83 

Materiaallijst leden 
Slaapgerief 

❏ Matje/veldbed 
❏ Slaapzak 
❏ Hoofdkussen 
❏ Pyjama 
❏ Eventueel fleece dekentje 
❏ Knuffel 
❏ Eventueel lampje voor tijdens het slapen 

Kledij 

❏ Uniform: hemd, das (& groene broek) 
❏ Verkleedkleren (in thema) 
❏ T-shirts 
❏ Minstens 1 trui (het kan heel fris worden ‘s avonds!) 
❏ Lange/korte broeken 
❏ Ondergoed 
❏ Sokken 
❏ Goede wandelsokken voor de dagtocht 
❏ Wandelschoenen 
❏ Lichtere schoenen/zomerschoenen 
❏ Regenjas 
❏ Vuile waszak 
❏ Meisjes: witte T-shirt 
❏ Linnen zak om vuile was in op te bergen 

Toiletgerief 
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❏ Toiletzak 
❏ Handdoeken 
❏ Washandjes 
❏ Zeep 
❏ Shampoo 
❏ Tandenborstel 
❏ Tandpasta 
❏ Spoelbeker 
❏ Kam / borstel 
❏ Wasknijpers 
❏ Gel, lippenbalsem, zonnecrème,.... 

Zwemkledij 

❏ Zwembroek/bikini/badpak 
❏ Handdoek 
❏ Hoofddeksel tegen de zon 
❏ Eventueel zwembandjes  

Eetgerei 

❏ Gamel 
❏ Bestek: vork, mes, soeplepel, dessertlepeltje 
❏ Mok 
❏ 2 keukenhanddoeken 
❏ Drinkbus (gevuld bij vertrek) 
❏ Brooddoos 

Overige 

❏ Identiteitsbewijs / Kids-ID 
❏ Individuele steekkaart / Medische fiche (INGEVULD OP DE GROEPSADMIN 
VÓÓR 26/06/2022) 
❏ Eventuele persoonlijke medicatie 
❏ Rugzak voor op dagtocht (eten en zwemgerief moet hierin passen) 
❏ Zaklamp 
❏ Zakdoeken 
❏ Kompas (eventueel) 
❏ Boeken, strips, (gezelschaps)spelletjes voor tijdens de platte rust 
❏ Pen, papier, envelop, postzegels  
❏ Meisjes: kledij die je niet meer draagt + gezichtsmaskers (eventueel) 

Ik ga op kamp en ik neem zeker NIET mee... 

❏ Elektronische apparaten (worden afgepakt bij vertrek en aan de ouders  
teruggegeven, indien mogelijk nog voor het kamp echt begint) 
❏ Snoep, koeken, frisdrank (na de busrit hebben jullie die niet meer nodig!) 
❏ Mama en papa (joepieeeee) 
❏ Mijn huisdier (oooohnnn) 
❏ Chirokledij (ieuwww) 
❏ Schoolspullen!!!!!!!!!!!!!!  
❏ Slecht weer 
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❏ Slecht humeur 

PS: VOORZIE AL DE SPULLEN VAN EEN NAAM! 


