
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



Praktische info!!  
 
Vertrek en aankomst  
 
We verwachten jullie op 11 juli om 8u aan het station van Menen om dan 
samen de trein te nemen. Neem ook zeker een picknick mee voor ‘s 
middags. We keren op 21 juli tegen 17u22  terug. Indien we later zouden zijn, 
laten we zeker iets op tijd weten.  

     VERGEET ZEKER JULLIE IDENTITEITSKAART NIET MEE TE NEMEN!!  
 

Huisbezoeken  
 
Kan je niet aanwezig zijn op K-dag, of heb je toch nog enkele vragen over 
het tentenkamp van je zoon of dochter, dan komt de leiding met veel plezier 
op huisbezoek. Stuur een mailtje of spreek de leiding aan tijdens de 
activiteiten op zaterdagnamiddag en we spreken een moment af waarop wij 
kunnen langskomen.  

 
Adres  
  
Auf dem Gret Ouren 29  
B-4790 Burg- Reuland  

 
Briefjes op kamp krijgen is altijd tof, ook dit kamp mag dit zeker. Bij 
het sturen van een brief vermeld dan zeker: Naam + Jojo’s Scouts 
JFK Menen.  

 
 
Prijs voor het kamp  
 
150 euro per kind, in die prijs zit alles inbegrepen.  
Het bedrag moet zeker worden overgeschreven tegen 10 juni op de 
scoutsrekening.  
 
BE35 068-2065431-37 
(Met bijkomende vermelding: Naam Jojo + JOJO-kamp 2019)  
 

 

  



DAGINDELING  
 

o 8U30    Opstaan met een leuk muziekje  
o 8U45    Formatie met perfect uniform aan de vlag  
o 9U    Ontbijten  
o 9U45    Ochtendactiviteit  
o 12U    Middageten  
o 13U    Rust  
o 14U    Namiddagactiviteit 1  
o 16U    Vieruurtje  
o 16U30   Namiddagactiviteit 2  
o 18U    Koken en eten  
o 20U    Avondactiviteit  
o 21U30   Kampvuur  
o 22U30   Bedtijd  

 

WAT NEEM IK MEE? 
Alles past in 1 rugzak – zelf te dragen !!!!! 

Wasgerief 
o Handdoeken (groot en klein) 
o Tandenborstel en tandpasta 
o Kam/ borstel 
o Toiletzak 
o Ecover  

Kleding (die vuil mag worden!) 
o Kousen/sokken (ook wandelkousen!) 
o Ondergoed (optioneel) 
o T-shirts 
o Truien 
o Broeken (lang en kort) 
o Regenjas 
o Waterschoenen 
o Stevige wandelschoenen 
o Speelschoenen 

Slaapgerief 
o Matje 
o Slaapzak 
o Pyjama 
o Eventueel kleine rugzak voor driedaagse (optioneel)  

Diversen: 
o Zakdoeken 
o Linnenzak voor vuile kleren 



o Keukenhanddoeken 
o Schotelvod 
o Zwemgerief 
o Balpen, briefpapier, postzegels en enveloppen  
o Drinkfles 
o Zaklamp 
o Muggenmelk 
o Zonnecrème 
o Gamel, bestek en beker 
o Vuilzak  
o Opblaasbare figuren om op het water te drijven 
o Identiteitskaart (NIEt AFGEVEN, zijn toegang tot alle medische dossiers) 

(nooit tekenen!!!) 
o INDIVIDUELE STEEKKAART  
o LEIDINGSVERWENPAKKETJE !!! !!!!!!!! ( ANTON aka BAMBAM IS JARIG OP 

KAMP)  
 
Naamteken al je gerief!!!!!!!!! 
Zorg voor een goede rugzak!  
 

DONT’S 
o Onnodige ballast 
o Snoep en ander eten 
o Vuurwapens, samoeraizwaard … (enkel een zakmes of opinel is 

toegelaten) 
o Gsm (indien je hem wel meehebt, is dit op eigen risico) 
o Kostbare dingen (laptop, ipod, tablet, horloge, juwelen …) 
o Mama en papa, huisdier 
o Drugs of alcohol  
o Playstation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Praktische tips om de rugzak in te laden 
 
Steek alles wat bereikbaar moet zijn tijdens de tocht of 
opbouw van het kamp (regenkledij, trui, kaart, kompas, 
wc-papier, zakmes, zonnecrème ...) op gemakkelijk 
bereikbare plaatsen zoals zijzakjes of het bovenste deel 
van je rugzak. 
Steek alles wat je nodig hebt om te slapen onderaan. 
Steek zware voorwerpen liefst op schouderhoogte of zo 
dicht mogelijk tegen je lichaam. Het zwaartepunt van je 
rugzak komt zo het best overeen met je eigen 
zwaartepunt. Als de zware voorwerpen hoger zitten, dan 
verlies je sneller je evenwicht, zit het lager, dan belast je 
de heupen te veel en hindert het jou bij het stappen. 
Hang zo weinig mogelijk aan de buitenkant van je rugzak. 
Zo word je sneller uit evenwicht gebracht en belast je 
jouw rug-en beenspieren meer dan nodig. 
 
A Onderste gedeelte: slaapzak, slaapmatje, slaapkledij 
B Midden: kledij, schoenen 
C Boven: lunchpakket, gamel, regenjas (poncho), 
zonnecrème ... 
D Topgedeelte: zaklamp, toiletgerief, drinkfles 
E Zijtassen: bestek, zakmes ... 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contact  
 
Geen nieuws is goed nieuws!!! In uiterste nood kan je wel altijd contact 
opnemen met de leiding.  

ü Robin Deschamps: 0478 614176 
ü Anton Vlegels: 0478 749722 
ü Augustin Vanstaen: 0474 986394 
ü Luna Labbe: 0471 012252  

 
 
De leiding ziet het zeker al zitten en kan niet wachten om samen met jullie op 
kamp te vertrekken.  
 
Stevige Linker  
Robin, Anton, Augu en Luna  
 
 

 


