
Kleine Torenvalk – Natuurbelevers
Zomerkamp 2021
Bos en Brem
Kasterlee



Beste Kleine Torenvalkers, Natuurbelevers en ouders

In dit kampboekje staan alle praktische gegevens om deze unieke
sprookjesreis tot een goed einde te brengen. Lees het dus samen met je
ouders goed door! En vul hierna de medische fiche in (invullen voor 2 juli!).

We kijken ernaar uit om jullie allemaal terug te zien!

Tot binnenkort!

Hoogachtende groeten,
de leiding
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1. Vertrek- en terugreis

De Natuurbelevers vertrekken op zondag 11 juli met de trein richting het
kamphuis in Kasterlee. we verwachten iedereen aan het station van Tielt om
8 uur. Opgepast! De bagage moet reeds binnen op 9 juli (zie verder).

Voorzie voor de eerste dag een picknick in een brooddoos, een drinkfles, een
tussendoortje en een mondmasker voor op het openbaar vervoer (en
eventueel een regenjas).

Op woensdag 21 juli komen we terug met de trein richting Tielt. We zullen
terug zijn ten laatste om 18 uur op het Generaal Maczekplein aan onze
jeugdlokalen. Ook de bagage zal je daar kunnen afhalen.
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2. Het kampadres

Dit jaar gaan we op kamp te Kasterlee, meer bepaald in kamphuis ‘Bos en
Brem’!  Als je ouders, oma’s, opa’s, vriendjes en vriendinnetjes een brief
willen sturen, kan dat naar volgend adres:

Bos en Brem
KT-NB
De stoere NB’er (naam)
Bos en Bremdreef 6
2460 Kasterlee

3. Kampleiding

Laurens Van Hoey, Fien Van der Meulen en Martin Desmet zijn dit jaar
kampleiding, bij vragen of noodgevallen kan je hen altijd bereiken via deze
contactgegevens:

Laurens:
+32 492 88 43 21
laurens.van.hoey@detorenvalk.be

Fien:
+32 484 48 36 05
fien.van.der.meulen@detorenvalk.be

Martin:
+32 491 07 64 76
martin.desmet@detorenvalk.be
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4. Maatregelen in verband met COVID-19

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en een eventuele
heropflakkering te voorkomen, treffen we enkele maatregelen.

- Het kamp wordt opgedeeld in 1 grote bubbel van maximum 100 personen
exclusief begeleiding.

- Bij verplaatsingen met het openbaar vervoer dragen alle personen boven 12
jaar een mondmasker. We roepen daarom ook op om per kind een
mondmasker (liefst herbruikbaar) te voorzien in de bagage. Wij zullen zelf
ook een voorraad mondmaskers ter beschikking hebben op kamp voor wie
geen mondmasker heeft.

- Wie ziek wordt in de week voor kamp, kan helaas niet mee. Dit geldt voor
gastjes, leiding en kookploeg. Wie ziek wordt tijdens het kamp en
symptomen van COVID-19 vertoont, wordt tijdelijk in quarantaine geplaatst
in een daarvoor voorziene ruimte. De betrokken persoon wordt dan zo snel
mogelijk opgehaald op de kampplaats.

Wie met vragen zit, kan steeds contact opnemen met de kampleiding.
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5. Wie gaat mee op dit fantastisch avontuur?

Kleine Torenvalk

KT1 KT2 KT3 KT4

Tiele Leon V. Flavie Warre

Lars Louise Stien Jonas

Luka Ella Senne Emiel

Storm Leon B. Achille Thorin

Luca Pina Aaron Tuur Cyriel

Emmely Niels

Roel

Emile

Camille
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Natuurbelevers

NB 1 NB 2 NB 3 NB 4 NB 5

Karel Colette Liana Jona Mathis

Jules Camille Alexander Merel Tine

Jolan Erin Daan Lukas Janne

Timon Lina Elias Marte Hanne

Sander Ibe Louise Wolf Simon

Aldo Lion Jelena Victoria Ewout

Arnau Gerald Jorn Feke

Miro Lune

Raphaël Kyran

Jef Ferre

Nora Louise

Lise Adeyinka

Warre

Wannes

Op dit avontuur zullen jullie bijgestaan worden door een fantastisch leidingsteam
van 34 begeleiders, met niemand minder dan:

- Jonathan -   Nel -   Linde -   Friedrich -   Milan
- Noluenn -   Augustijn -   Eliot -   Luna -   Wout
- Romy -   Brecht -   Ivo -   Remi
- Kato -   Mattias -   Kobe -   Casper
- Lander -   Freya -   Lenie -   Dayo
- Lies -   Laurens -   Jits -   Elissa
- An Aël -   Tola -   Josuah -   Judith
- Martin -   Fien -   Aeneas -   Luca
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6. Wie zorgt er voor het lekkers?

Dries, Cato, Brecht, Thijs, Lisa, Julie, Irena en Lotte zullen dit jaar het beste
van zichzelf geven achter de kookpotten. Ze zullen ons verrassen met
uitgebreide menu’s vol lekkernijen! Daarnaast zullen ze ook helpen met heel
wat praktische organisatie overdag.

7. Wie zorgt voor de gekwetsten?

Josuah en Luna zetten zich dit kamp in om alle wondjes en kwaaltjes te
verzorgen.

Dit jaar werken we met een online medische fiche. Deze kan je via deze link
invullen: Medische Fiche

Gelieve de medische fiche voor 2 juli in te vullen! Vergeet dit niet!

Wij zullen de uitgeprinte versie bij ons hebben op 9 juli bij het binnenbrengen
van de bagage zodat jullie de fiche kunnen ondertekenen.

Medicijnen en pilletjes breng je ook mee op de bagagebinnenbrengdag.
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8. Met de fiets op kamp

Zowel de Kleine Torenvalkers als de Natuurbelevers gaan dit jaar met de fiets
op kamp. Omdat dit, naast jullie humeur, het belangrijkste kamp attribuut is,
verwachten we dat de fiets in uitstekende staat is! Hiermee bedoelen we
dat de metalen constructie voorzien is van 2 goede wielen en 2 opgepompte
banden, buitenbanden die niet versleten zijn, 2 remmen die werken, een
gesmeerde ketting en een voor- en achterlicht en minstens 3 versnellingen.
Zorg er ook voor dat je fiets op maat is (aangepaste stuur- en zadelhoogte).

Om de veiligheid te garanderen moet de fiets in orde zijn en worden BMX’en
en elektrische fietsen niet geaccepteerd!

FLUOJASJE EN FIETSHELM ZIJN VERPLICHT! Gelieve deze mee te nemen
op de trein. Zo kan je makkelijker je hoeveelheid bagage beperken. Breng ook
een extra binnenband mee op maat van de wielen en steek ook deze in jullie
rugzak.

Je brengt je fiets samen met je bagage binnen op vrijdag 9 juli.

Hier wordt de fiets nog eens grondig gecontroleerd door het
fiets-inspectieteam. Aangezien het erg onveilig is om met een slechte
fiets op tocht te gaan, kunnen we – indien de fiets niet in orde is –
deze terug meegeven om naar de fietsenmaker te laten gaan. De
fiets gaat niet op de vrachtwagen als hij niet in orde is!
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9. Regels voor Natuurbelevers

Gsm
Laat digitale toestellen zoals gsm, smartphone, iPod thuis, want die zijn

verboden! Je bent op kamp in de eerste plaats met je groepsgenoten! Bij
noodgevallen kunnen je ouders altijd de kampleiding bereiken, en
omgekeerd.

Frisdrank en alcohol (NB 3-4-5)

Op sommige kampdagen is er voor NB 3, 4 en 5 de mogelijkheid om in groep
een rustige avond te hebben. Daarbij is het ook mogelijk om wat frisdrank of
bier te drinken. De regel is dat enkel leden vanaf 16 jaar op de toegelaten
momenten ’s avonds alcohol mogen drinken, mits toestemming van de
ouders. Twee pintjes per avond is dan de maximum toegestane hoeveelheid.
Ook frisdrank is beperkt in hoeveelheid. De kosten van de consumptie van
bier en frisdrank zullen na het kamp verrekend worden.
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10. De bagage

De bagage kan op vrijdag 9 juli tussen 14u en 19u aan onze jeugdlokalen op
het Generaal Maczekplein worden binnengebracht. We proberen alles zo vlot
mogelijk te laten verlopen en rekenen ook op jullie om de nodige afstand te
bewaren van andere kinderen en ouders. Gelieve de bagage duidelijk te
naamtekenen en te vermelden in welke groep je zit.
Vergeet jullie klever van de mutualiteit ook niet mee te nemen!

Zoals vorige jaren maken we opnieuw gebruik van bananendozen om de
bagage in op te bergen. We willen dus geen valiezen of tassen zien! Vraag
op tijd aan je groenteboer of in de supermarkt naar één of twee dozen (drie
dozen is te veel). Normaal vormt dit geen probleem, de meeste winkels
geven die met plezier mee. (Indien jullie echt geen doos kunnen
bemachtigen kunnen wij er eventueel wel één
voorzien.) Opgepast, enkel bananendozen van
het type dat hiernaast is afgebeeld, zijn
bruikbaar! Dozen met een schuine kant aan en
HelloFresh-dozen zijn niet goed!

Er is opnieuw een wedstrijd aan
verbonden! De mooist versierde doos
krijgt een prijs! Dus knutselen maar!
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Bagagelijst NB:
Gelieve alles zo veel mogelijk te naamtekenen! Groep duidelijk vermelden op

de doos!

Alles op deze lijst moet zeker mee:
Douchegel en shampoo moet je niet meenemen, dat voorzien wij!
❏ Slaapzak
❏ Enkele mondmaskers
❏ Matje/Luchtmatras (eenpersoons!) hoeft niet in de bananendoos (GEEN

moussen matrassen of kapotte luchtmatrassen, controleer het zeker
nog eens op voorhand!)

❏ Hoofdkussen en kussensloop
❏ Pyjama of slaapkleed
❏ Washandjes
❏ Voldoende handdoeken en badhanddoek
❏ Borstel of kam (en evt. haarrekkers)
❏ Tandenborstel en tandpasta
❏ Maandverband voor wie het nodig heeft
❏ Muggenspul
❏ Badpak of zwembroek
❏ Zonnepetje (aanbevolen!)
❏ Zonnebril (eventueel)
❏ Zonnecrème
❏ Bril- en lenzengerief voor wie het nodig heeft
❏ Voldoende ondergoed en kousen
❏ Sloffen, wandel- en sportschoenen (minstens twee paar schoenen mee)
❏ Voldoende T-shirts
❏ Shorts
❏ Lange broeken
❏ Warme pulls (minstens 2!)
❏ Waterdichte kledij (regenjas!)
❏ Zakdoeken
❏ Balpen, papier en omslagen + postzegels (enkel als je een brief wil sturen)
❏ Genaamtekend aardappelmesje en/of dunschiller
❏ 2 oude keukenhanddoeken (deze krijg je achteraf niet terug)
❏ Enkele plastic/linnen zakken voor vuile was
❏ Verrekijker! (hoef je wel niet speciaal aan te kopen, wij hebben er ook mee)
❏ Kampeerstoeltje voor aan het kampvuur

Kampboekje Kasterlee  2021 – Natuurbelevers 12



❏ Verkleedkledij (in thema)
❏ zakcentje (€15 is meer dan voldoende)

Wat mag je verder meebrengen (niet verplicht want wij hebben er ook mee)

❏ Vogel-, planten-, insecten- en andere gidsen
❏ Loeppotjes
❏ Boeken en strips
❏ Potjes en doosjes
❏ Gezelschapsspelletjes
❏ Natuurboeken
❏ Schepnetje of vlindernetje

Wat hoort niet thuis op kamp:

❏ Gsm, smartphone, gameboy, digitaal fototoestel… (deze zijn niet verzekerd)
❏ Aansteker, snoep…
❏ Ouders

Wat zit in je rugzak op de vertrekdag:

❏ Drinkfles en gevulde brooddoos (Zorg voor een grote drinkfles: op warme
dagtochten is dit zeker nodig! We raden toch zeker 1/1,5 liter aan)

❏ Tussendoortje
❏ Mondmasker
❏ Regenjas indien nodig
❏ Helm en fluovest
❏ Extra binnenband
❏ ISI+-kaart, Kids-ID of eID-kaart (voor wie ouder is dan 12)

1 van deze kaarten is voldoende!
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11. Belangrijke data
• Vrijdag 2 juli: Einde invullen medische fiches
• Vrijdag 9 juli: bagage binnenbrengen tussen 14u en 19u (Generaal

Maczekplein)
• Zondag 11 juli: vertrek Natuurbelevers: station Tielt, afspraak 8u aan het

station
• Woensdag 14 juli: vertrek Kleine Torenvalk: station Tielt (uur wordt nog

doorgegeven)
• Woensdag 21 juli: aankomst KT en NB ten laatste om 18u (Generaal

Maczekplein)

Tot op kamp!
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