
Kamp 2022 Leschelle

Van 1 tot en met 10 juli



Waar gaan we naar toe? Hameau de Hennepieux, Leschelle, France



Vervoer Roadtrip met de bus, later komen = eigen vervoer



We spreken af aan 
de Cosmodrome

● Samen vertrekken met de bus vanop de 
Cosmodrome

● We vertrekken in Genk rond 12h30
● We komen terug aan in Genk rond 17h



Wie komt mee op kamp?



Frederik Vanherf ● 22 jaar
● Studeert Industrieel Ingenieur
● Woont in Maasmechelen



Helder Clerx ● 19 jaar
● Studeert Sociaal werk
● Woont in Wiemesmeer



Jolien Daniëls ● 18 jaar
● Studeert Humane wetenschappen
● Woont in As



Karolien 
Vanstraelen

● 19 jaar
● Studeert Global sustainability sciences
● Woont in Zolder



Koen Verlinden ● 23 jaar
● Werkt bij Infrabel
● Woont in Mechelen



Miquel Hillen ● 20 jaar
● Studeert Fysica
● Woont in Ham



Seppe Degelin 
Willekens

● 20 jaar
● Studeert Burgerlijke ingenieur
● Woont in Bolderberg



Tuur Decoene ● 21 jaar
● Studeert Podiumtechniek
● Woont in HAsselt



Wout Goesaert ● 20 jaar
● Studeert Fysica en Natuurkunde
● Woont in Genk



Tom Geraerts ● 22 jaar
● Werkt als onderhoudstechnieker bij Servilux
● Woont in Zutendaal



Pieter-Jan Dekelver ● 35 jaar
● Onze vertrouwde kok
● Werkt in het Ziekenhuis in Genk



Tom Corstjens ● 42 jaar
● Nieuwe kok
● Neemt een 40cm telescoop mee op kamp



Kampreglement en 
afspraken

Volledige versie staat in de kampbundel

Belangrijkste puntjes:

● Geen snoep meenemen. De kok 

voorziet meer dan genoeg eten. 

● GSM’s mogen mee, maar… de 

leiding houdt deze bij. Er zijn 

geplande GSM momenten.

● Geen wapens zoals messen etc..

● Geen alcohol of drugs



Dagschema ● 11:00 Opstaan, afwassen en 

ontbijten

● 12:00 Start middag programma

● 18:30 Avondeten

● 20:30 Start avondprogramma

● 23:30 Start Middernachtmaaltijd

● 0:30 Hopelijk waarnemen, anders 

avond programma

● 2:00-3:00 Slapen



Activiteiten Enkele voorbeelden:

● Veel ravotten
● Wandelen
● Voordrachten
● Waterspelen
● nachtspelen
● …



Ziekteverzekerings
kaart en ziekenkas

● Moet geldig zijn gedurende heel het kamp
● Moet fysiek worden meegenomen door lid

● Vraag eens na bij je ziekenkas of je geen geld 
terug krijgt voor een zomerkamp



Inschrijvingen ● Deze gaan open 16/4 om 12h00
● Deadline 16/5  voor je in te schrijven
● Er zijn 34 plaatsen beschikbaar voor leden
● Het kamp kost 185€

Rekeningnummer: BE31 7351 6208 
4055 
BIC: KREDBEBB
Mededeling: “naam kind” kamp 2022

● Heeft u financiële hulp nodig, 
contacteer ons gerust



Bedankt voor uw 
aandacht 

Zijn er nog vragen?

HKL: hkl@jvs-descartes.org
Leiding: leiding@jvs-descartes.org
HKL: +32493772857
Voorzitter: +32485240876
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