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Kleine Torenvalk – Natuurbelevers

Rodebergstraat 50
8954 Heuvelland



Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ
πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε.



Beste Kleine Torenvalker

In dit kampboekje staan alle praktische gegevens om
deze unieke queeste tot een goed einde te brengen. Lees
het boekje goed door met je ouders! 

We kijken ernaar uit om jou onder te dompelen in onze
Griekse wereld vol avontuur.

Tot snel!

Hoogachtende groeten
De leiding



GRIEKSE MYTHODOLOGIE
DE REIS VAN ODYSSEUS

Versier jouw bananendozen in het bovenstaande
kampthema en maak kans op een prijs! Op deze

pagina vind je alvast wat inspiratie:



VERTREK- EN TERUGREIS
We vertrekken op donderdag 14 juli en spreken of om
8u45 aan het station van Tielt. Met de trein gaan we
richting het kamphuis in Heuvelland. 

Opgepast! 
- de bagage moet reeds binnen op zondag 10 juli  

- breng op de dag van vertrek een picknick mee. Steek
deze in een brooddoos. Vergeet ook niet een grote
drinkles en een tussendoortje.

- bij slecht weer: voorzie regenkledij

Op donderdag 21 juli keren we terug naar huis. We zijn
rond 17 uur terug in de Kommel, ook de bagage zal je
daar kunnen afhalen. 



KAMPADRES
Dit jaar gaan we op kamp te Heuvelland, meer bepaald in 
 De Meuleberghoeve! Als je ouders, oma’s, opa’s,
vriendjes en vriendinnetjes een brief willen sturen, kan dat
naar volgend adres:

De Meuleberghoeve
KT-NB

De stoere KT’er (naam)
Rodebergstraat 50
8954 Heuvelland

KAMPLEIDING
Lenie Himpe en Mattias Desmet zijn dit jaar kampleiding,
Bij vragen of noodgevallen kan je hen altijd bereiken via
deze contactgegevens:

+32 468 27 66 65 +32 475 71 65 21

kamp.ktnb@gmail.com 



Goud-
haantjes

Staart-
mezen

Boom-
klevers

Grutto's

Georges Lars Leon B. Flavie

Lowie G. Tiele Leon V. Ayco

Lowie V.  Mo Ella Stien

Otto Fabrice Servaas Emmely

Oskar Romi Louise Achille

Senne Luca Pina  Tuur

 Oskar    

 Leon   

 Storm   

 Kjartan   

JULLIE MEDE-AVONTURIERS
Kleine Torenvalk



Putters kwartels sperwers oehoe's juvies

Cyriel Jules Camille Jelena Jona

Jonas Aldo Colette Elias Lukas

Thorin Nora Ibe Kyran Victoria

Elena Arnau Erin Alexander Wolf

Camille Miro Lion Louise Merel

Emile Timon  Liana Marte

Roel Emmelie  Louise  

Niels Lise  Jorn  

 Raphaël  Daan  

 Karel  Wannes  

 Jef  Ferre  

 Jolan  Lune  

 Emma  Adeyinka  

   Warre  

natuurbelevers



DE LEIDING
Ons fantastisch leidingsteam bestaat uit 32 begeleiders!
Aeneas  - An Aël - Brecht - Casper - Dayo - Eliot - Elissa -
Ewout - Feke - Fien- Freya - Friedrich - Ivo  - Jits -
Jonathan - Josuah - Kato - Lander - Laurens - Lenie -
Lies - Linde - Luca - Luna - Mathis - Mattias - Milan - Nel
- Romy - Tine - Wout 

DE KOKKIES
Dries, Cato, Martin, Tom, Remi, Irena, Brecht en Noluenn
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.



EHBO
Josuah en Luna zetten zich dit kamp in om alle wondjes
en kwaaltjes te verzorgen van de KT. 

We werken dit jaar met een online medische fiche.
Hiervoor zullen jullie op vrijdag 1 juli een link ontvangen. 
 Gelieve deze medische fiche dan ook in te vullen voor
dinsdag 5 juli!

Wij zullen de uitgeprinte versie bij ons hebben op 10 juli
bij het binnenbrengen van de bagage zodat jullie de fiche
kunnen ondertekenen.

Medicijnen en pilletjes breng je ook mee op de
bagagebinnenbrengdag.



MET DE FIETS OP KAMP
De Kleine Torenvalkers gaan dit jaar niet met de fiets op
kamp.

MAAR 
Aangezien KT4 dit jaar voor de eerste keer op
tweedaagse gaat, neemt deze groep toch een fiets mee.
We doen dit omdat het leuk is om op tweedaagse wat
verder te gaan van de kampplek.

CONCREET
- KT1, KT 2 en KT 3 hebben geen fiets nodig, maar KT4
wel
- fiets binnenbrengen op 10 juli samen met de bagage
- fluohesje en fietshelm zijn verplicht
- extra binnenband

Wat is een goede fiets?
- 2 opgepompte binnenbanden
- 2 niet-versleten buitenbanden
- 2 werkende remmen
- een gesmeerde ketting
- een voor- en achterlicht  
- zorg er ook voor dat je fiets op maat is
- geen BMX of elektrische fiets toegelaten



DE BAGAGE
De bagage kan op zondag 10 juli, tussen 13u en 17u,
aan onze jeugdlokalen op het Generaal Maczekplein 2
worden binnengebracht.

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. 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). Indien jullie echt geen
doos kunnen bemachtigen
kunnen wij er eventueel wel één
voorzien.

Opgepast
Enkel bananendozen van het type dat hierboven is
afgebeeld, zijn bruikbaar! Dozen met een schuine kant aan
en HelloFresh-dozen zijn niet goed!



BAGAGELIJST

Slaapzak
Bedovertrek (er zijn namelijk bedden voor de KT)
Kussen
Kussensloop
Pyjama 

Tandenborstel 
Tandpasta
Muggenspul 
Borstel of kam
Haarrekkers
Maandverband/tampons voor wie het nodig heeft
Bril- en lenzengerief voor wie het nodig heeft
Zakdoeken
Washandjes
Voldoende handdoeken en badhanddoek

Gelieve alles zo veel mogelijk te naamtekenen! Alles op
deze lijst moet zeker mee:

Slapen

toiletzak en douchegerief 
Douchegel en shampoo moet je niet meenemen, dat
voorzien wij! 



Verkleedkledij (in thema) 
Zwemkledij
Zonnebril (aanbevolen!)
Zonnepetje (aanbevolen!)
Voldoende ondergoed en kousen 
Pantoffels, wandel- en sportschoenen (neem
minstens twee paar schoenen mee!)
Voldoende T-shirts
Shorts
Lange broeken
Warme pulls (minstens 2!)
Waterdichte kledij (regenjas! Het is aangeraden om
deze in je rugzak op dag van vertrek te steken)

Genaamtekend aardappelmesje en/of dunschiller
2 oude keukenhanddoeken (deze krijg je achteraf niet
terug)
Zaklamp
Enkele plastic/linnen zakken voor vuile was
Verrekijker! (hoef je wel niet speciaal aan te kopen, wij
hebben er ook mee)
Balpen, papier en omslagen + postzegels (enkel als je
een brief wil sturen)

Kleren

Ander



Trekrugzak voor op 2-daagse
Matje voor op 2-daagse (dit moet mee kunnen op de
fiets)
Fiets
Helm en fluehesje
Extra binnenband

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

Gsm, smartphone, gameboy, digitaal fototoestel…
(deze zijn niet verzekerd en verboden)
Aansteker, snoepgoed, geld, zakmessen, messen ...
Ouders 

KT 4

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

Wat hoort niet thuis op kamp



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
Regenjas indien nodig
Fluovest
Kids-ID of eID-kaart (voor wie ouder is dan 12)
En zorg dat je stevige schoenen aan hebt om te
wandelen!

Wat zit in je rugzak op de
vertrekdag?



Dinsdag 5 juli: einde invullen medische fiches
Zondag 10 juli: bagage binnenbrengen tussen 13u en
17u (Generaal Maczekplein)
Maandag 11 juli: vertrek Natuurbelevers: Generaal
Maczekplein Tielt, afspraak om 8u 
Donderdag 14 juli: vertrek Kleine Torenvalk: station
Tielt, afspraak om 8u45
Donderdag 21 juli: aankomst KT en NB ten laatste om
17u (Generaal Maczekplein)

Belangrijke data

Tot op kamp!


