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PRAKTISCHE INFO 

KAMPPLAATS  

Een dorpje genaamd Mousny in de Ardennen op een 
kleine 10 km van La Roche-en-Ardenne. Het kampterrein 
ligt gelegen middenin het groen vlak aan de Ourthe. 

VERTREK 

o We vertrekken zondag 11 juli om 8u00 aan het 
station van Menen 

o Neem ook zeker een picknick mee voor ’s 
middags! 

o Vergeet je identiteitskaart niet! 

TERUG THUIS 

o We zijn terug op woensdag 21 juli om 17u25 
o Indien we later zouden zijn, laten we zeker iets 

weten. 
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ADRES 

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

 

 

   
 

THEMA 

Dit jaar is het kampthema “Woodstock”. Het legendarische festival die de hippie-beweging op de 
kaart zette. We gaan dit jaar weer helemaal back-to-basic, waarbij we tijdens ons 10 dagen lange 
kamp weer terug keren naar het eenvoudige leven in de natuur, zonder al onze technologische 
snufjes. Het is dan ook vanzelfsprekend dat we jullie aan het station verwachten in jullie mooiste 
hippie-outfit. Succes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam + Jojo’s Scouts JFK Menen 

Herlinval 102A 

6983  Ortho 

Luxemburg 
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KOSTPRIJS  

Kostprijs  : €175 per kind. De kosten gaan naar de kampplaats, het eten, het vervoer, het 
spelmateriaal en sommige activiteiten. 

DIT BEDRAG DIENT OVERGESCHREVEN TE WORDEN TEGEN 15 JUNI OP DE  
SCOUTSREKENING : BE35 0682 0654 3137 

Met de vermelding : “Naam” + Jojo + Scoutskamp 2021    

Naast korting op het lidgeld voor broers en zussen geldt dit ook voor het scoutskamp. Het 
2de kind mag op kamp met €5 korting en het 3de met €10.  

 

MEER INFO?  

Wegens de huidige omstandigheden kunnen er geen huisbezoeken plaatsvinden. Indien u 
toch nog met vragen zit, kunt u ons steeds telefonisch of per mail contacteren. Een skype-
sessie behoort ook tot de mogelijkheden. 
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WAT NEEM IK MEE OP KAMP? 

Alles past in 1 rugzak – zelf te dragen !!! 

KLEDIJ (DIE VUIL MAG WORDEN!) 

o Kousen/sokken (ook wandelkousen!) 
o Ondergoed (optioneel) 
o T-shirts 
o Truien 
o Broeken 
o Regengewaad 
o Waterschoenen 
o Stevige wandelschoenen  
o Speelschoenen 

WASGERIEF 

o Handdoeken (2 grote + 1 kleine) 
o Tandenborstel & tandpasta 
o Kam/borstel 
o Toiletzak 
o Ecover (shampoo) 

SLAAPGERIEF 

o Matje 
o Slaapzak 
o Pyjama 
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DIVERSEN 

o Zakdoeken 
o (Linnen) zak voor vuil goed 
o 2 keukenhanddoeken  
o Schotelvod 
o Zwemgerief 
o Briefpapier, balpen, postzegels & enveloppen  
o Drinkbus 
o Zaklamp 
o Muggenmelk 
o Zonnecrème 
o Gamel, bestek & beker (geen bordjes!) 
o Identiteitskaart 
o Zakmes/opinel (kleiner dan handpalm!) 
o Goed humeur  

 
ð Probeer zoveel mogelijk gerief te naamtekenen. 
ð Zorg voor een goede rugzak! (Trolleys worden beschouwd als schande voor elke scout) 
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WAT NEEM IK ZEKER NIET MEE 

X Wapens  

X GSM (op eigen risico) 

X Alcohol & drugs  

X COVID-19 

X Kostbare zaken (laptop, ipod, tablet,…) 

X Snoepjes & ander eten (eigen risico) 

  

WAT VERGEET JE ZEKER NIET 

o Identiteitskaart 
o Medische fiche  (online in te vullen, uitleg zie WIJ p. 11) 
o LEIDINGSVERWENPAKKETJE "#$%    
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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 ... 
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DAGINDELING 

8u30 Opstaan met een tof muziekje 

8u45 Formatie met perfect uniform aan de vlag 

9u  Ontbijt 

9u30 Inspectie 

9u45 Ochtendactiviteit 

12u Middageten 

13u Rust 

14u Namiddagactiviteit  

18u Avondeten  

20u Avondactiviteit 

21u30 Kampvuur 

23u00 Bedtijd  

 

 

 

 

 



JOJOKAMP 2020-2021 
 

CONTACT 

Geen nieuws is goed nieuws!!! In uiterste nood kan u wel altijd contact opnemen met één 
van ons . 

✔'( Dauwe Bulckaen: 0471 75 09 35 

✔'( Iebe Vandewalle: 0483 37 20 67 

✔"# Inne Beghein: 0477 32 37 15 

✔'( Arthur Lambrecht: 0497 15 83 02 

✔'( Victor Bulckaen: 0492 87 66 68 

 

De leiding is er alvast helemaal klaar voor, en kan niet wachten om samen met jullie op 
kamp te vertrekken!  

Stevige linker 

Victor, Inne, Bambi, Iebe & Dauwe 

 


