Beste ouders en jonggivers,
De zomervakantie is in zicht, wat wil zeggen dat ons scoutskamp begint te naderen.
Binnen een aantal weken vertrekken we met 55 jonggivers, 12 leiders en 3 foeriers
voor elf onvergetelijke dagen naar de Ardennen! De grootste voorbereidingen zijn
ondertussen achter de rug, dus laat het aftellen maar beginnen! .

😉

Waar trekken we deze keer naar toe?
Dit jaar gaat ons jonggiverkamp door in het pittoreske Menugoutte (49°48'56.0"N
5°22'40.9"E). Door op de coördinaten te klikken, of ze in te typen in Google Maps,
kan je alvast een kijkje nemen .
Indien jullie tijdens het kamp een brief willen sturen naar jullie favoriete Jojo,
kunnen jullie dit doen op onderstaand adres:

😉

Naam + Voornaam Jojo
Rue des Agranges 1,
6887 MENUGOUTTE
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VERTREK EN AANKOMST

BELANGRIJK: Traditiegetrouw verloopt de communicatie met de NMBS en de TEC
vrij moeizaam… We kunnen garanderen dat de definitieve uren uit onderstaande
opties zullen komen. De definitieve uren zelf, zullen we echter pas in de loop van
volgende week kunnen doorgeven. De uren in het vet zijn het meest waarschijnlijk.

VERTREK: 6u45 of 8u15 station Tielt op 5 juli
In deze uren is al een buffer ingerekend, zodat we zeker onze trein halen. Toch is het
belangrijk om op tijd te zijn, zodat we de tijd hebben om nog eens alle afspraken te
overlopen en identiteitskaarten/medicatie uit te wisselen. Vergeet voor de treinrit
zeker geen PICKNICK mee te nemen!

AANKOMST: 16u18 of 17u18 station Tielt op 15 juli

😊

We zingen nog het avondlied, waarna jullie de Jojo’s terug mee kunnen nemen naar
huis en laten genieten van een warm bad!

BAGAGE

Onze camion vertrekt op 1 juli al naar de Ardennen. Jullie kunnen op
DONDERDAG 30 juni tussen 17u en 18u jullie bagage op WATEWY komen
afzetten. Wie dit niet doet, zal deze op de trein moeten meenemen (wat
helemaal niet aan te raden is ). Als bovenstaand moment echt niet mogelijk
is, mag je ons gerust een berichtje sturen!
We hameren er ook op dat iedereen zich probeert te beperken tot 1 stuk
bagage voor in de camion (ideaal is een trekrugzak (GEEN TROLLEY!!!) met
daarin/daaraan jullie slaapzak en matje). Zorg dat alles goed vasthangt, dan
raken er zeker geen zaken verloren! Daarnaast neem je best een kleine rugzak
mee op de trein met onder andere je picknick voor onderweg.

😉

_______________________________________________________
Jonggivers 2022
Kampbrief Jojo’s
2

WAT NEMEN WE MEE?

ZORG DAT ZEKER ALLES GENAAMTEKEND IS ZODAT ACHTERAF HET JUISTE MATERIAAL MET DE JUISTE JONGGIVER NAAR HUIS
VERTREKT!

o

Perfect scoutsuniform = Hemd, broek/rok en sjaaltje! Belangrijk dat je dit reeds aan hebt bij
vertrek aan het station.
Onze voorraad sjaaltjes is onlangs weer bijgevuld. Sjaaltje nodig? Stuur ons een berichtje en
we nemen er eentje voor jou mee!

o

Genoeg kleren. Hierin hoef je echter niet te overdrijven, beslis zelf hoeveel t-shirts, truien,
broeken,… je meedoet. We raden aan om voor elke dag vers ondergoed en zeker voldoende
kousen mee te brengen. (Verder is het handig dat je enkele kleren mee hebt die echt vuil
mogen worden die na het kamp zelfs weggesmeten zouden kunnen worden)

o

Qua schoenen zijn goede stapschoenen het belangrijkst! Verder kunnen watersandalen van
pas komen om in de rivier te lopen. Hou er rekening mee dat je schoenen nat kunnen
worden, dus pak zeker een extra paar mee als back-up .

😉

o

We zitten nog steeds in België waarbij regen een mogelijke factor is die we niet mogen
vergeten. Vergeet dus zeker geen regenjas/ K-way in je zak te steken.

o

Pyjama

o

Toiletgerief: tandenborstel, tandpasta, biologisch afbreekbare douchegel en shampoo,
grote/kleine badhanddoeken, washandjes, zonnecrème(!!), deo, muggenzalf, kam, ...

o

Zwemgerief

o

Slaapzak en matje, want zoals jullie weten slapen we in een tent.
matje ≠ luchtmatras of veldbed

o

Gamel, bestek, beker en een drinkbus!

o

2 genaamtekende keukenhanddoeken

o

1 bol sjortouw (bijvoorbeeld https://www.hopper.be/nl/gr000559)

o

Zakmes (niet verplicht) en zaklamp

o

Eventueel een kaartspel, klein gezelschapsspelletje, broek/ strip… voor tijdens vrije
momenten.

o

Indien je het thuisfront op de hoogte wilt houden, vergeet dan zeker geen postzegels,
enveloppen, briefpapier, adressen en een balpen.

o

Geld: Op dagtocht of op tweedaagse krijgen de Jojo’s de kans om een kleinigheidje te
kopen. 10 EUR is meer dan voldoende!

_______________________________________________________
Jonggivers 2022
Kampbrief Jojo’s
3

o

Identiteitskaart (of eventueel kids-ID): deze geef je af aan de leiding bij vertrek aan het
station.

o

Medicatie: als er medicatie moet ingenomen worden vergeet deze dan zeker niet zelf mee
te brengen! Als jullie liever hebben dat de leiding deze bijhoudt, kunnen jullie die ook bij het
vertrek aan ons overhandigen. Zorg in dat geval dat er op de medicatie duidelijk een naam
staat en hoe/wanneer die toegediend moet worden.
BELANGRIJK Controleer zeker ook nog eens of de medische steekkaart nog up to date is.
In noodgevallen is het cruciaal dat deze informatie up to date is!
De medische steekkaart controleren doe je zo:
https://oudesite.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/2019.11.25_
handleiding_ouders_steekkaart_nieuw.pdf
Als jullie zoon/dochter een speciaal dieet volgt (vegetarisch, lactose-intolerant, …), gelieve
ons daarvan op voorhand in te lichten. Dan kunnen onze foeriers hier rekening mee houden!

WAT NEEM JE NIET MEE OP KAMP

ALS WE MERKEN DAT DEZE ZAKEN MEE WORDT GENOMEN, ZULLEN DEZE IN BESLAG GENOMEN WORDEN TOT WE TERUG AAN
HET STATION IN TIELT STAAN!

o

GSM (Bij noodgevallen heeft de leiding een gsm ter beschikking. Wij zijn ook altijd
bereikbaar!)

o

iPod, iPad, smartwatches of andere elektronische toestellen. Deze passen niet op een
scoutskamp en kunnen alleen maar beschadigd of verloren raken.

o

Andere dure spullen zijn toegelaten, maar dit op volledig eigen risico!

o

Sigaretten en alcohol zijn natuurlijk volledig verboden!

o

Lucifers of een aansteker breng je zelf niet mee! Deze krijg je voorhanden wanneer er vuur
wordt gemaakt.

o

Snoep: Je neemt geen snoep mee op kamp.. De leiding belooft dat jullie genoeg te eten
zullen krijgen en af en toe verwend zullen worden met een zoetigheidje. Op tweedaagse zal
je trouwens zelf de kans krijgen om voorraad in te slaan.

Ziezo, met deze informatie zouden jullie de nodige voorbereidingen moeten kunnen treffen voor de
valiezen op kamp. Onze grootste voorbereidingen voor een onvergetelijk kamp zijn intussen ook
gebeurd en wij staan alvast te popelen om samen met jullie elf dagen een geweldig zomerkamp mee
te maken!
Indien er toch nog vragen, onduidelijkheden, bezorgdheden… zijn, stuur ons gerust nog een mailtje/
berichtje en wij antwoorden hier zo spoedig mogelijk op!
Een stevige scoutslinker,
Jacob, Lucas, Olivier, Enna, Rune, Bavo, Pieterjan, Hannes, Mathieu, Nicolas, Marie en Toon
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