
Kampbrief Jonggidsen  

Dag liefste jonggidsen of moeten we 

Jogisonners zeggen? Vanaf nu beginnen 

jullie aan het grootste avontuur van 

jullie leven. EXPEDITIE JOGISON. 

Samen gaan we van 1 juli tot 11 juli 

bepalen wie de beste jogisonner is en 

wie het meeste doorzetkracht heeft. 

Waar? 

Sparrenheem Zavelstraat z/n 3670 Meeuwen-Gruitrode (Gruitrode) 

Praktisch 

• 28 juni om 12:30 Vrachtwagen inladen (Bosterestraat 14, Diest) 

• 1 juli worden jullie verwacht op de kampplaats om 11 uur in volledig 

uniform en breng ook een lunchpakket mee! 

• 11 juli moeten jullie niet opgehaald worden op de kampplaats maar worden 

jullie met de bus afgezet aan de balken (Bosterestraat 14, diest) hier 

mogen jullie opgehaald worden om 15h. 

Laat voor 25 juni weten of je mee gaat of niet door een mailtje te sturen 

naar liv.amerlinck@hotmail.com .  

Het kamp kost 150 euro, te storten op het rekeningnummer BE94 4529 2065 

6114. Dit voor 25 juni. 

Gelieve ook de medische fiche in te vullen online of mee te brengen naar 

kamp! Dit is zeer belangrijk! 

Wat neem je mee: 

 Luchtmatras of matje (geen veldbed) 

 Matje voor 2-daagse 



 Slaapzak 

 Een rugzak om mee te nemen op 2-daagse 

 Kleren voor 10 dagen die vuil mogen worden 

 Kleren voor vuilspel 

 Zak om vuile kleren in te doen 

 Pyjama 

 Proper ondergoed ;) 

 Schoenen voor vuilspel (oude schoenen of teva’s) 

 Botten, wandelschoenen, sandalen, sportschoenen 

 Sokken 

 Zaklamp 

 Tandenborstel en tandpasta 

 Handdoek en washandje 

 Ecologisch afbreekbare zeep/shampoo 

 Pen, papier, postzegels en enveloppen 

 Eventuele medicatie ( kom dit nog even melden aan de leiding) 

 Sjorkoord, pot choco/confituur, lucifers en aanmaakblokjes 

 Verkleedkleren in het thema survival 

 Insectenspray, zonnecrème en aftersun 

 Linnenzak 

 Regenjas 

 Zakmes,waskom en drinkbus 

 Blarenplakkers 

 Maandverband & tampons  

 Paspoort en ingevulde medische fiche !!!!!!!!!!! 

Wat breng je niettttttt mee 

 Snoep, frisdrank of chips 

 Tablets, laptops en gsm 

 Kostbare bezittingen 

 Je slecht humeur ☺ 


