
KAMPBOEKJE JOJO’S 2019-2020 
  



Het Kampthema;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste mol kandidaten ….. 

welkom bij Expeditie 

Robinson! 



Hoe? Wat? Wanneer? 
 

Het kamp voor de JOJO’s gaat zoals ieder jaar door van 11 tot 21 juli 

- 11 juli VERTREK op kamp AAN HET STATION van Menen OM ….u (NMBS-uurregeling 

ligt door coronacrisis overhoop)  

- 21 juli TERUG van kamp AAN HET STATION van Menen OM ….u (NMBS-uurregeling 

ligt door coronacrisis overhoop)  

 

Dit jaar gaat ons kamp naar prrrrr prrrrrr prrrrrttrtrtrt 

(‘trommelgeroffel’) tttrrrrrrrrrrrr: 

Chassepierre! 
Rue Warlomont 17  
6824 Florenville  
Hier hebben we een uitgestrekte wei, een rivier en een 

speel-/ sprokkelbos ter beschikking voor onze 

activiteiten. 

Naar bovenstaand adres kunnen ook alle brieven van 

de mama’s, papa’s, metjes, petjes, liefjes, ect. gestuurd worden. 

Vergeet zeker dus het adres niet volledig correct op te schrijven + de naam van de 

begunstigde zodat wij kunnen zorgen dat de juiste liefdesbrief bij het juiste tortelduifje 

terecht komt. 

Postpaketten met lekkers en zoet zijn eerder niet zo superwelkom.  

WAT!? Het allercoolste kamp allertijden ter wereld natuurlijk! Want dit jaar hebben we 

niet 1 maar 2 kampthema’s! Whuuut :o :o #OMG!!! Met de leiding zorgen we ervoor dat 

jullie zich niet vervelen tijdens dit kamp (nu je eindelijk buiten mag na de corona) en de 

foeriers zorgen alvast voor de goeie ingrediënten (hopelijk) zodat we niet verhongeren.  

BETALEN (moet ook gebeuren eh :/) 

De kostprijs van dit kamp bedraagt 175 euro  

Dit bedrag mag overgemaakt worden naar volgend bankrekeningnummer;  

BE35 0682 0654 3137 (gelieve de naam + tak van uw kind bij de overschrijving te melden) 

Ook op kamp gaan is met korting voor broers en/of zussen. Het 2de kind mag op kamp met €5 

korting en het 3de met €10 

!!! WACHT AUB NOG MET OVERSCHRIJVEN TOT HET KAMP ZEKER DOORGAAT, ZO 

VERMIJDEN WE 100+ TERUGSTORTINGEN MOEST ER SLECHT NIEUWS KOMEN OMTRENT 

CORONA. BEDANKT !!! 



Activiteiten  

Volgend schema zal een houvast zijn voor de leiding om de dagen in te delen. Afhankelijk 
van de activiteiten en de vermoeidheid (aka de lastigheid) van de leden zal hiervan 
afgeweken worden. 
 

8u30 Wekken 

8u45 formatie met perfect uniform aan de vlag 

9u  Ontbijten 

9u30 Inspectie 

9u45 Ochtendactiviteit 

12u Middageten 

13u Rust 

14u namiddagactiviteit 1 

16u Vieruurtje 

16u30 namiddagactiviteit 2 

18u koken en eten 

20u Avondactiviteit 

21u30 Kampvuur 

22u30 bedtijd  
 

Enkele klassieke kampactiviteiten die misschien kunnen terugkomen zijn: tweedaagse, 

piquette, kooknamiddag, totemisatie, … 

 

Extra info? 
Hebben we niet … Grapje hehe 

Huisbezoeken zullen helaas niet lukken wegens de COVID omstandigheden. Wel kan u ons 

steeds bereiken via volgende contactgegevens. Ook met vragen, opmerkingen, wensen of 

andere zaken kan u hier terecht. 

Tibo Vercruysse  +32 471 07 31 21  (takleider) 

Edward Vandenbulcke +32 478 94 38 50  

Indra Ghesquiere  +32 484 92 41 13 

William Desmedt   +32 496 06 09 63 

Simon Vanhoute  +32 472 19 06 55 

Milo Vantyghem  +32 491 91 40 67   



Wat neem ik mee op kamp?  
Wasgerief 

• 1 kleine en 2 grote badhanddoeken (+washandje) 
• Tandenborstel en tandpasta 
• Kam/ borstel 
• Toiletzak 
• Bio afbreekbare shampoo/douchegel   
• De rest 

Kleding (die vuil mag worden!) 

• GENOEG kousen/sokken (ook wandelkousen!) (niets ambetanter dan koude/natte 
voeten)  

• MEER DAN GENOEG onderbroeken 
• T-shirts 
• Dikke truien 
• lange broek en korte broeken 
• Regengewaad 
• Waterschoenen 
• Stevige wandelschoenen  
• Speelschoenen 
! denk na over hoeveel je van wat neemt (vb; lange broek heb je niet veel nodig, zeker bij goed weer) 

Slaapgerief 

• Matje 

• Slaapzak 

• Pyjama 

Diversen: 

• Zakdoeken 

• Gezond verstand 

• Molboekje 

• (Linnen) zak voor vuil goed 

• 2 keukenhanddoeken en een schotelvod 

• Zwemgerief 
• Drinkbus 
• Zaklamp 

• Muggenmelk 

• Zonnecrème 

• Iets dat drijft  
• Gamel, bestek en een beker 
• Identiteitskaart 

 
Nogmaals herhalen; denk goed na over wat je meeneemt en hoeveel! Het is nog een heel 
stuk wandelen van het station naar het kampterrein. Weet ook wat je waar steekt zodat je 
niet heel je rugzak moet uitkeren op kamp. 

Probeer zoveel mogelijk gerief te naamtekenen. 



Zorg voor een goede rugzak!  

Wat neem ik niet mee op kamp 
 

- snoep en ander eten (behalve picknick voor de 1e dag) 

- wapens, enkel een reglementair zakmes of opinel is toegelaten 

- gezaag, laat da thuis voor de mama en papa 

- (dure) elektronica en GSM’s  

 

Medische fiche 
Gelieve deze aan te vullen moesten er zaken bij uw kind op medisch vlak gewijzigd zijn. Zo zijn 
wij steeds op de hoogte van bepaalde risico’s/noden. 

HOE!? 

Indien jullie je medische fiche nog niet in orde hebben gebracht doe dit zeker via de site 
https://login.scoutsengidsenvlaanderen.be/auth/realms/scouts/protocol/openid-

connect/auth?client_id=groepsadmin-production-

client&redirect_uri=https%3A%2F%2Fgroepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be%2Fgroepsadmin%

2Fclient%2F&state=2aff9dad-5ac7-4615-88db-

5c534331345e&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid&nonce=33358d72-

5bee-4c16-aa92-3a113bffc1a6 (als je via google ‘groepsadministratie scouts’ intikt kun je deze 

pagina ook vinden) 

Jullie gebruikersnaam is het lidnummer die op jullie lidkaart staat. Dat nummer is elk jaar 

hetzelfde. We hebben deze begin maart gekregen voor 2020 maar die zijn dus nog niet bij 

jullie geraakt omdat de scouts stopgezet is… iedereen die zijn lidnummer niet weet kan een 

sms of whatsapp sturen naar Tibo Vercruysse (+32 471 07 31 21) of hem contacteren via 

facebook. 

 

Normaal is de medische fiche bij het online inschrijven al ingevuld, maar we vragen zeker aan 
de ouders om deze nog eens te dubbelchecken. 
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