
 
 
 
 
 
 
 
  



Chers parents et membres du scouts,  
 
Dit jaar gaan we met onze jojo’s op kamp naar Normandië. Uiteraard zal dit kamp, doordat 
het in het buiteland doorgaat, er een beetje anders uitzien dan normaal. Daarom zorgen we 
voor alle info in dit kampboekje! 
 
Zoals altijd gaan de jojo’s van 11 t.e.m. 21 juli op 
kamp. Dit jaar gaan we met de bus op kamp, dus 
niet met de trein zoals normaal. Deze bus vertrekt 
op 11 juli aan de Koekuit. Het exacte uur van 
vertrek zullen we later nog communiceren via mail 
en Whatsapp.  
 
De bus brengt ons dus naar Normandië, meer 
bepaald naar Cahaignes, op 266km van Menen. 
Op de kaart kan je zien waar ons kampterrein 
ongeveer ligt. In vogelvlucht is dit op 75km van 
Parijs.  
 
De jojoleiding is al helemaal fan van onze bestemming, en daarom is het kampthema dan ook 
‘Vive la France!’ geworden. Elke dag zullen we bekende franse tradities en historische 
gebeurtenissen naar boven halen, tot we zelf echte fransmannen worden!  Vergeet dus zeker jullie 
gestreepte T-shirt en baret niet "#$% 
 
Omdat we naar het buitenland gaan, zullen we enkele belangrijke documenten nodig hebben. 
Omdat de jojo’s nog minderjarig zijn, hebben we de juiste papieren nodig i.v.m. ouderlijke 
toestemming. Deze papieren moeten worden aangevraagd in het Stadhuis van Menen (of 
van jouw woonplaats) en aan ons terug worden bezorgd. Dit moet tijdig worden aangevraagd 
want op dergelijke papieren staat soms een lange wachttijd in het stadhuis. 

- link stad menen reistoelating voor minderjarigen 
- link stad wervik reistoelating minderjarigen 

 
Ook is het belangrijk voor de verzekering dat uw kind bezit over een Europese ziekte kaart (ook wel 
eurocrosskaart genoemd). Mocht er iets gebeuren bent u in ieder geval verzekerd. Gelieve ook de 
medische fiche nog eens na te kijken op www.groepsadmin.be . 
 

Praktische informatie: 

Vertrek richting Cahaignes: 11 juli op de Koekuit. 
Aankomst terug in Menen: 21 juli op de Koekuit. 
De exacte vertrek- en aankomsturen zullen nog worden gecommuniceerd via mail en Whatsapp.  
Adres van de kampplaats: Rue de la chartreuse 2, Cahaignes 

→ Naar dit adres mogen brieven opgestuurd worden van het thuisfront 

Kostenplaatje: 175 euro per persoon 

→ Te storten op: BE35 0682 0654 3137 tegen ten laatste 15 jun 



Wat nemen we mee op kamp?  

→ alles moet in 1 rugzak kunnen, die ze zelf kunnen dragen, geen trolley! 

● Medische fiche & Ouderlijke Toestemmingsbrief 
● Europese ziekte kaart, paspoort en andere belangrijke papieren (bv plakkertjes ziekenbond) 

=> ZONDER DEZE VERTREK JE NIET OP KAMP! 

● Matje 
● Slaapzak 
● Kleine rugzak voor tweedaagse 
● Pyjama (en een teddybeer als je écht 

nog altijd niet zonder kan) 
● Toiletgerief 
● Zwemgerief 
● Zonnecrème 
● Keukenhanddoeken 
● Voldoende kledij (maar niet heel je 

kleerkast want je moet je rugzak zelf 
dragen!!) 

○ uniform 
○ regenjas 

● Voldoende warme kledij voor ’s avonds 
en voor tijdens nacht spelletjes 

● Goede wandelschoenen (eventueel Compeeds voor de gevoelige voetjes) 
● Gamelle, bestek en beker 
● Zakmes  
● Zaklamp 
● Thuismedicatie indien nodig 

○ vergeet zeker niet om  de medische fiche nog eens te controleren op 
www.groepsadmin.be  

● Een beetje zakgeld eventueel 

 

 
Wat mag NIET mee? 

● Moeder/vader/lief/huisdier => deze kunnen niet mee in de rugzak! 
● Alcohol 
● Vuurwerk 
● Ipad, Ipod en allerhande technologische toestanden  

→ Gsm mag mee, maar zal worden afgenomen door de leiding en enkel 
teruggegeven worden wanneer nodig (bij tweedaagse bijvoorbeeld), het is 
zeker niet nodig om hem mee te nemen! 

● Wapens (het mes van je zakmes mag niet groter zijn dan je handpalm!) 

 



Hoe verloopt een dag op jojokamp?  
Omdat het voor veel jojo’s hun eerste tentenkamp is deze zomer geven we een voorbeeld van hoe 
een dag op kamp verloopt. Dit kan natuurlijk wel afwijken door tweedaagse, speciale dagactiviteit, 
nachtspel, totemisatie… . Ook kan de dagindeling er anders uitzien door een thema die we die dag 
volgen. 

Tweedaagse à gedurende twee dagen wandelen we doorheen de streek in kleine groepjes waarbij de jojo’s 
leren kaartlezen op verschillende wijzen. Na een twintigtal km wandelen slapen we op een zelfuitgezochte 
slaapplaats samen met de leiding. 

Totemisatie à als derde jaar jojo (tweede middelbaar) krijg je indien je deelnam aan twee tentenkampen of 
indien je veel zaterdagen op de scouts vertoefte een totem. Als derde jaar jojo krijg je je totemdier, een 
adjectief wordt pas gegeven in het eerste jaar verkenner. 

08:00 
Onze dag start door gewekt te worden door de leiding en daarna direct onze mooie scoutsvlag te 
groeten. Daarna ontbijten we samen en inspecteert de leiding de tent (materiaal, piquetten, 
rommel…) en de leden (tanden gepoetst"#$%). Zodat iedereen de dag goed kan starten. 

09:30 
Na de inspectie beginnen we met een ochtendactiviteit in het kampthema.  

12:00 
Om 12uur horen we vaak al enkele magen knorren daarom is het meer dan tijd voor middageten. 
Een siësta mag zeker niet ontbreken, zo kunnen we uitrusten van al een bewogen voormiddag. 

13:30 
Na een welverdiend middagdutje kunnen we weer vol energie starten met de middagactiviteit.  

16:00 
Na een volledig namiddag spelletjes te spelen is het tijd voor een vieruurtje. We zijn al benieuwd wat 
de fouriers dit jaar in petto hebben voor ons. 

17:30 
Na onze middagactiviteit af te werken maken we ons klaar voor de voorbereidingen van het 
avondeten. Op tentenkamp koken de jojo’s namelijk zelf op een zelfgesjord tafelvuur. Daarvoor 
moet natuurlijk hout gesprokkeld worden in de bossen, vuur aangemaakt worden…  

Na een heerlijk avondmaal -en natuurlijk de afwas niet te vergeten- maken we nog tijd voor een 
rustigere avondactiviteit of een gezellig kampvuur om terug te blikken op de dag. 

 

 

 



Contactgegevens 

Sarah Huysentruyt 0494 35 60 88 

Thijs Gellynck 0494 53 94 05 

Hanne Vansteenkiste 0491 25 90 62  

Milo Vantyghem  0491 91 40 67 

Indra Ghesquiere  0484 92 41 13 

Bente Vandamme  0477 78 99 80 

We willen graag nog eens benadrukken deze nummers enkel te contacteren in geval van nood, 
omgekeerd zal dit ook zo zijn. Geen nieuws is goed nieuws!  

*Bij extra vragen over het jojokamp kan er een huisbezoek aangevraagd worden via bovenstaande 
gsm nummers. Op zo’n huisbezoek kunnen we nog eens dieper ingaan op het verloop van een 
tentenkamp en eventuele vragen beantwoorden. 

T     

 

Stevige linker, 

De jojoleiding 

 


