
KASTERLEE 2021

ZOMERKAMP KLEINE TORENVALK – NATUURBELEVERS 
2021



WIE GAAT MEE? 

- Kleine Torenvalkers (3e leerjaar t.e.m. 6e leerjaar)

- Natuurbelevers (1e middelbaar t.e.m. 5e middelbaar)

- De leiding

- De kokkies



WAT? 

11 of 8 dagen vol natuur, plezier, spel, vriendschap en sprookjes! 



WANNEER?

- NB: van 11 tot en met 21 juli

- KT: van 14 tot en met 21 juli



WAAR?

- Kasterlee 

- Bos en brem













HOE?

- Heenreis (11/14 juli):

Met de trein naar het station van Tielen

○ NB met de fiets (12 km)

○ KT met de bus en te voet

- Dagtochten

○ Met de fiets of te voet 

○ Fiets MOET in orde zijn

- Terugreis (21 juli):

○ Met fiets/ bus en te voet naar Tielen



EEN DAGVERLOOP

7u30-8u00: Opstaan - Ontbijt!



EEN DAGVERLOOP

8u30: Ochtendstemming en natuurkwartier!



EEN DAGVERLOOP

9u: Corvee!



EEN DAGVERLOOP

10u: Vertrek op dagtocht!







EEN DAGVERLOOP

16u:  Terug op de kampplek: tijd voor ontspanning, douchen en hoekjes!



EEN DAGVERLOOP

18u: Avondeten!



EEN DAGVERLOOP

19u30: Toneel en avondactiviteit!





EEN DAGVERLOOP

- 21u: Bedtijd

- KT: bedden

- NB: tenten



SPECIALE DAGEN

- Keuzedagen

- Tweedaagse (KT 4 en NB) indien toegelaten

- Keuzeavond



WAAROM?

- Het is superleuk!

- Je leert veel nieuwe mensen kennen

- Je leert bij over de natuur

- Je amuseert je met je vrienden

- Op weg zonder mama en papa 

- Lekker eten 

- ....



CORONA
- contactbubbels van 100 leden exclusief leiding

○ als vaccinatiegraad 18+ 60% is

○ max 500 bedden op intensieve zorgen

- extra aandacht voor hygiëne en rust

- zoveel mogelijk activiteiten buiten

- advies om geen directe opeenvolging van jeugdaanbod te plannen

- alle nieuwe maatregelen worden op de voet gevolgd en toegepast



ANDERE PRAKTISCHE DINGEN

- FIETS IN ORDE!
○ werkende remmen
○ opgepompte banden
○ juiste maat
○ geen bmx
○ slot
○ minimaal 3 vitessen
○ !!! helm en fluovest!!!
○ !!! passende binnenband!!!
○ wij kunnen helpen zoeken naar een goede fiets indien nodig  → stuur voor 

20 juni een mail



WAT NEEM JE MEE? 

- checklist in het kampboekje

- goede schoenen

- lange broek

- warme truien

- grote drinkfles (minstens 1.5 l water)

- grote brooddoos

- grote rugzak

- gerief in 1 of 2 bananendozen 

○ geen hello-fresh dozen

○ geen bananendozen met schuin deksel



BELANGRIJKE DAGEN

- 21 mei: inschrijvingen open

- 4 juni: laatste dag om in te schrijven

- 2 juli: laatste dag om medische fiche in te vullen

- 9 juli: bagage en fietsen binnenbrengen

- 11 juli: vertrek NB

- 14 juli: vertrek KT

- 21 juli: KT en NB keren terug

- 3 september: kampavond met foto’s, filmpjes en spaghetti!



VOOR DE MAMA’S EN PAPA’S...

- Kostprijs:

○ KT: 130 euro

○  NB: 150 euro

 (prijs vermindert met 10 euro vanaf het 3e kind)

○ BE 39 7360 4475 1319

○ Kan in schijven betaald worden 🡪 mailen naar dayo.ogunade@detorenvalk.be

○ Terugbetaling van ziekenfonds, fiscale attesten (tot 14 jaar), Socio-cultureel 
participatiefonds (Stad Tielt)

- Inschrijven:

 - via de website: 
 http://www.detorenvalk.be/jeugd/zomerkamp/
 - voor 4 juni!
 

Inschrijving is pas bevestigd als we de betaling ontvangen hebben!

mailto:dayo.ogunade@detorenvalk.be


VRAGEN?
Laurens Martin Fien
+32492 88 43 21 +32491 07 64 76 +32484 48 36 05

laurens.van.hoey@detorenvalk.be
martin.desmet@detorenvalk.be
fien.van.der.meulen@detorenvalk.be



HOPELIJK TOT OP KAMP! 



ZIJN ER NOG VRAGEN?


