
Borgoumont 65, La Gleize 4987 Stoumont



Geachte Ouders,

Dit jaar is uw zoon/dochter geselecteerd om mee te doen aan expeditie Jogison! De expiditie 
speelt zich af in een uithoek van een van de gevaarlijkste gebieden van België, Wallonië! Een 
paradijselijk oord op het eerste zicht, maar er leeft uiterst gevaarlijk volk! Daar zullen de 
expeditieleden de strijd aan gaan om wie de naam “Jogison” waardig is. Het zal een 
bikkelharde strijd worden waarbij nieuwe vriendschappen gesmeed zullen worden en 
complottheorieën worden bedacht. 

Camion inladen
Op dinsdag 14 juli worden jullie om 14u00 op de scouts verwacht om jullie bagage af te 
zetten en een deel van de camion al in te laden. 

Vertrek & terugkomst
Woensdag 15 juli verwachten wij jullie om 09u00 stipt aan de scouts! Daar zullen wij het 
laatste deel van de camion inladen en vervolgens nemen we de trein in Mortsel - Oude God 
richting ons kampterrein. We nemen ook weer de trein terug naar Mortsel, 30 Juli om 17u00 
kan iedereen van op de scouts weer naar huis.

Wat je zeker nodig zal hebben:
-  IDENTITEITSKAART
-  drinkbus 
-  een rugzak voor 2 daagse (matje en slaapzak moeten ook mee) 
-  kledij:

-  je uniform 
-  voldoende kledij voor warm en koud/nat weer 
-  regenjas 
-  laarzen 
-  wandelschoenen 

-  Slaapgerief:
-  veldbedje 
-  slaapzak 
-  Matje (voor 2 daagse)
-  pyjama

-  Toiletzak: 
-  Tandenborstel en tandpasta. 
-  Zeep, shampoo,... BIOLOGISCH AFBREEKBAAR 
-  zonnecrème 
-  muggenmelk 
-  deodorant (zodat de leiding niet sterft van jullie stank ;) ) 

-  zwemgerief
-  Wat je eventueel kan meenemen: 

-  schrijfgerief, enveloppen, postzegels en papier (lijstje met adressen kan ook handig 
zijn) 
-  een boek of een strip 
-  zaklamp! 
-  een slechte witte T-shirt 
-  Medicatie + gebruiksaanwijzing (afgeven aan de leiding voor vertrek!)



Wat neem je NIET mee:
Voor deze expeditie neem je enkel je noodzakelijke uitrusting mee, het volgende laten we dus 
thuis:

-  Snoep en frisdrank (Indien je dit wel bij hebt wordt deze door de leiding afgenomen en 
gedeeld onder de andere expeditie-gangers.) 
-  Gsm’s en andere waardevolle spullen

Contact:
Tijdens het kamp zijn wij zo veel mogelijk bereikbaar. Voor dringende zaken kan je ons dus 
steeds bereiken via GSM. Er zal altijd minstens 1 iemand bereikbaar zijn, probeer dus zeker 
verschillende nummers als er niet opgenomen wordt.

Nicolas Corbett :               +32471 38 54 21 
Wodan Onkelinx:              +32468 29 70 39 
Robbe Vanhove:                +32489 85 29 02 
Noé Van den Branden:    +32470 03 87 44

We zouden jullie willen vragen om dit enkel te houden voor dringende zaken. Voor minder 
dringende zaken kan je altijd een mailtje sturen naar jogis@scouts121.be dit mailadres zullen 
we regelmatig bekijken en op deze manier kan je ons dus ook gemakkelijk bereiken.

Betaling: 
De kostprijs van het kamp bedraagt 180 euro en dient gestort te worden op het volgende 
rekeningnummer: BE 37 7360 1136 4828 met als commentaar “jogikamp - naam lid”. 
Gelieve deze betaling uit te voeren voor 5/07/20.

Fonds op maat:
Fonds op maat is het solidariteitsfonds van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Met dit fonds 
ondersteunen we kinderen, jongeren en hun ouders die het thuis �nancieel moeilijk hebben. 
Zo proberen we de �nanciële drempels van het deelnemen aan scouting weg te werken.
Bij Fonds op maat kan je aanvragen doen voor steun voor deelname van leden aan het kamp.
Er wordt 1/3 van de prijs voorzien door onze scouts en 1/3 door Scouts & Gidsen Vlaanderen.
Je kan hier discreet een mailtje over sturen naar de groepsleiding via het e-mail adres: 

groepsleidingscouts121@gmail.com

Brieven sturen
Brieven kan je opsturen naar het volgende adres: Borgoumont 65, La Gleize 4987 Stoumont
Schrijf deze zeker t.a.v. scouts 121. 


