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KAMPTHEMA 
Weet jij al wat je later wil worden? Misschien wil je wel piloot of dokter               

worden of acteur of kok of... Dit kamp kijken we naar de toekomst en              

kruipen we in de huid van onze toekomstige zelf. Een job, een loon,             

vakanties.. alles zullen we beleven. Tien dagen lang, een giga levensweg,           

laat maar komen! 

 

KAMPPLAATS 
Als je een kaartje wilt sturen naar je zoon of dochter kan dat via              

onderstaand adres:  

 

 

Rue De La Frontière 35A  
5550 Bagimont (Vresse-Sur-Semois)  

België 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERTREK 
We vertrekken op: 

Woensdag 31 Juli om 08:00 

 

We spreken af op woensdag 31 juli om 8.00u aan het lokaal. We gaan 

met de trein naar onze kampplaats dus probeer zeker op tijd te komen, 

anders zullen we een uurtje moeten wachten op de volgende trein. 

 

Je kan best al wat ontbijt eten voor je vertrekt. Vergeet geen lunchpakket 

mee te nemen voor onderweg! 

Wat mag je zeker niet vergeten bij het vertrek: 

 

▪ Perfect in uniform 

▪ Identiteitskaart 

▪ Kamptoelating (indien nog niet op voorhand afgegeven) en        

ingevulde medische fiche (gelieve alle documenten te verzamelen in         

een enveloppe of een plastic insteekmap.) 

▪ Je lunchpakket 

▪ Een snackje en een drankje voor op de trein 

▪ En natuurlijk al jullie enthousiasme en een goed humeur!! 

TERUGKOMST 

We zien elkaar terug op: 

Zondag 11 augustus 

Als we geen vertraging oplopen zien we elkaar om 17u30 terug aan het             

lokaal. 

 

Een kamp verloopt niet altijd even netjes en alles wat we vuil maken             

moeten we natuurlijk ook weer opkuisen. Hoe meer helpende handen hoe           

sneller al het werk gedaan is, komen is dus de boodschap! 

De tentenkuis zal doorgaan op: 

Dinsdag 13 augustus vanaf 10u00 

Tot dat alles proper is  



KAMPPRIJS 
Wat kost dat? 

 

De kampprijs bedraagt dit jaar € 100.  

U mag dit storten op volgende rekeningnummer: 

BE17 7895 8294 1221 

Gelieve familienaam en naam van uw kind bij de mededeling te           

vermelden. 

 

Gelieve de overschrijving te maken vóór 21 juli. Zodat we een zekerheid 

hebben wie er allemaal meegaat. Het helpt ons ook een betere 

voorbereiding en inschatting te maken qua eten en dergelijke.  

Een klein zakcentje (+/- €10) voor de jogivers mag, maar is niet 

verplicht! Hiermee kunnen ze kaartjes /postzegels kopen, snoep om te 

delen met de leiding en de rest van de leden. 

BAGAGE 

De bagage wordt op voorhand ingeladen. Dit gebeurt aan het lokaal op: 

Zondag 28 juli tussen 19u00 en 20u30 

Helpende handen zijn welkom vanaf 18:30 

SLAAPGERIEF  
❏ Pyjama 

❏ Matje/luchtmatras 

❏ Eventueel een kussen 

❏ Slaapzak 

❏ Knuffeltje 

TOILETGERIEF  
❏ Washandje, handdoek en badhanddoek 

❏ Wasbadje 

❏ Zeep en shampoo: Biologisch afbreekbare zeep vervuilt de        

natuur niet (ecover is niet afbreekbaar!!!) 

❏ Tandpasta, tandenborstel en beker 

❏ Kam en / of borstel 

❏ Persoonlijk hygiënisch materiaal  

❏ Insect repellent en zonnemelk 



KLEDIJ  

❏ PERCFECT UNIFORM, aandoen bij vertrek! 

❏ Voldoende ondergoed 

❏ Kousen  

❏ Truien 

❏ Korte en lange broeken 

❏ T-shirts 

❏ Goede/passende stapschoenen (2-daagse)  

❏ Sportschoenen 

❏ Schoenen voor in het water 

❏ Zwembroek of badpak 

❏ Reservekledij 

 

ALLERLEI: 

❏ K-way of regenjas 

❏ Gamel of plastic borden, bestek, beker 

❏ 2 keukenhanddoeken 

❏ Voldoende zakdoeken 

❏ Zaklamp/ nachtlampje 

❏ Klein rugzakje (meenemen bij vertrek) 

❏ Drinkbus en brooddoos 

❏ Hoofddeksel (pet of hoed) 

❏ verkleedkleren (in thema) 

❏ Persoonlijke medicatie (aan de leiding geven met de nodige uitleg) 

❏ Adressen van de personen naar wie je wilt schrijven (papier,          

enveloppe en postzegels) 

❏ Kleine gezelschapspelletjes / stripverhalen  

❏ Een survival zakmes als je dat hebt 

❏ Snoep (om te delen) 

 

 

 

 

TIP: Een zoektocht naar een verloren voorwerp gaat sneller als er een            

naam in de kledij staat. 

 

 

 



NOODNUMMERS 

Troubles in paradise 

Moet u ons dringend bereiken? Gebruik dan onderstaand gsm-nummers         

tijdens het kamp (Enkel bij noodgevallen) 

 

Sam: +324 92 82 30 65 

Maxine: +324 91 22 88 79 

Amélie: +324 98 29 99 73 

 

Indien we niet bereikbaar zijn, kan je terecht bij de mama van Iori (0496              

70 80 92), als ‘het thuisfront’, bij Bram (+324 70 20 11 60) of Iori (+324                

96 70 80 68) 

 

PROBLEMEN 
Zijn er nog vragen? 

Als er problemen zouden optreden of je hebt een vraag over het kamp.             

Neem dan gerust contact via mail, sms.. op. U zal met raad en daad              

worden bijgestaan :-) We staan ook altijd open voor een gesprek!  

 

 

 

 

 

 

 



 

REGLEMENT 

Goede afspraken maken goede vrienden!  

Art. 1    De leiding heeft gelijk. 

Art. 2    De leiding heeft altijd gelijk.. 

Art. 3    Zelfs indien iemand van de leden gelijk heeft, blijft Art.   
            2 van kracht.. 

Art. 4    De leiding eet niet, de leiding voedt zich.. 

Art. 5    De leiding slaapt niet, rust uit.. 

Art. 6    De leiding komt nooit te laat, ze werd weerhouden. 

Art. 7    De leiding drinkt niet, ze verfrist zicht. 

Art. 8    De leiding denkt voor iedereen. 

Art. 9    De leiding blijft leiding, ook in zwembroek. 

 

 

 

 

 

 

Wij kijken er al naar uit! Hopelijk jullie ook, tot op 

kamp! 

 

 



KAMPTOELATING 

Ik, 

ondergetekende

: 

 

…………………………………………………………

………….. 

te bereiken via  

(telefoon- of 

gsm -nummer): 

 

 

 

 

…………………………………………………………

………….. 

 

…………………………………………………………

………….. 

ouder van: 

 

 

…………………………………………………………

………….. 

 

Geef hiermee de toelating om mijn zoon / dochter* te laten deelnemen            

aan het jogiverkamp, georganiseerd door de scoutsgroep 25 St.-Joris         

Antwerpen-Kiel, dat plaatsheeft van 31 Juli 2019 tot en met 11 augustus            

2019. 

Sta de kampleiding toe elke medische ingreep, door een geneesheer          

noodzakelijk geacht, te laten uitvoeren wanneer de ondergetekende niet         

kan worden bereikt op bovenstaand telefoon- of gsm-nummer. 

Datum ………………………………………………………... 

 

Handtekening 

( * het overbodige doorhalen ) 


