Jogi’s op de
Olympische spelen

Holzheim

Dag ouders en leden,
De Olympische spelen van 2021 gaan door in een Duitstalig dorpje genaamd
Holzheim! Wat een geluk dat wij daar toevallig op kamp gaan! Hopelijk zijn
jullie klaar om je van je meest sportieve kant te laten zien. Het wordt een
kamp vol wedstrijden, records en uitdagingen! Geen stress, brains zullen ook
nog steeds nodig zijn ;)

Praktische info
Camion inladen en uitladen
Op 15 juli worden jullie verwacht op de scouts
om jullie bagage af te zetten en de camion in
te laden om 9u30. Dit zal ongeveer 3 uur
duren als iedereen goed meewerkt! Bij
terugkomst op 30 juli zal de camion worden
uitgeladen 16u30. Iedereen wordt verwacht
hierbij te helpen!

Aankomst en terugkomst
Om de leden op het kampterrein te krijgen, zouden we beroep willen doen op
de ouders om te rijden. De leiding zal reeds op het terrein aanwezig zijn. We
verwachten jullie 17 juli om 12u ‘s middags op het terrein in Holzheim.
Voor de terugkomst op 30 juli zijn wij voorlopig aan het bekijken hoe we dit
met de trein kunnen doen. Meer informatie hierover volgt nog.

Contact
Tijdens het kamp zijn wij zo veel mogelijk bereikbaar. Voor dringende zaken
kan je ons dus steeds bereiken via GSM.
Noé Van den Branden
Charlotte Faes
Margot Nys
Wiede Ceulemans

+32 470 03 87 44
+32 472 06 19 74
+32 468 20 52 20
+32 487 73 07 45

Voor minder dringende zaken kan je ook altijd een mailtje sturen naar
jogis@scouts121.be dit e-mailadres zullen we regelmatig bekijken en op deze
manier kan je ons dus ook gemakkelijk bereiken.

Kampplaats
Holzheim
4760 Büllingen, Luik (dus niet in Duitsland!)

Betaling
De kampprijs bedraagt dit jaar 175,50 euro en kan meteen
online betaald worden bij de kampinschrijving (via
overschrijving of met bancontact). De deadline voor de online
kampinschrijving is 1 juli!

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 financieel moeilijk hebben. Zo
proberen we de financiële drempels van het deelnemen aan
scouting weg te werken. Er wordt 1/3 van de prijs voorzien door
onze scouts en 1/3 door Scouts & Gidsen Vlaanderen, als
ouder betaal je dus nog 1/3 van de kampprijs. Je kan fonds op
maat aanduiden op het inschrijvingsformulier, de prijs wordt
automatisch aangepast.

Individuele steekkaart
Het is uiterst belangrijk dat de individuele steekkaart up to date wordt
gebracht voor de leden op kamp vertrekken. Deze steekkaart bevat
belangrijke medische- en contact-gegevens die onmisbaar zijn voor de leiding
om zo optimaal mogelijk voor de leden te kunnen zorgen op kamp. Deze
steekkaart kan worden ingevuld via onderstaande website:
https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/
Indien je de login-gegevens kwijt bent of moeilijkheden ondervindt bij het
invullen van de steekkaart, twijfel dan niet om ons te contacteren. Wij helpen
jullie met plezier verder.

Postadres
Natuurlijk kunnen de thuisblijvers een briefje sturen naar hun geliefde
scoutsers op volgend adres:
Naam + jogi’s scouts 121
Holzheim 65
4760 Büllingen

Wat je zeker nodig zal hebben
❏ IDENTITEITSKAART
❏ Kledij:
❏ Je uniform
❏ Voldoende kledij voor warm en koud/nat weer
❏ Kleren die heel vuil mogen worden
❏ Regenjas
❏ Laarzen
❏ Wandelschoenen
❏ Waterschoenen/sleffers/sandalen (iets voor in de rivier)
❏ Alledaagse schoenen
❏ Pyjama
❏ Zwemgerief
❏ Verkleedkleren in thema Olympische Spelen/sport
❏ Om te slapen:
❏ Veldbed
❏ Slaapzak
❏ Kussen
❏ Matje (voor 2 daagse)
❏ Wasgerief:
❏ Tandenborstel en tandpasta.
❏ Zeep, shampoo,... BIOLOGISCH AFBREEKBAAR (te vinden in de
meeste natuurwinkels)
❏ Handdoeken
❏ Zonnecrème, aftersun
❏ Muggenmelk
❏ Deodorant (zodat de leiding niet sterft van jullie stank ;) )
❏ Ook belangrijk:
❏ Kampeerstoeltje (belangrijk om te chillen)
❏ Drinkbus
❏ Grote rugzak voor 2 daagse (matje en slaapzak moeten ook mee)
❏ Zaklamp
❏ 2 à 3 keukenhanddoeken (meer dan gewoonlijk vanwege corona
hygiënemaatregelen)
❏ Wat je eventueel kan meenemen:
❏ Schrijfgerief, enveloppen, postzegels en papier (lijstje met adressen
kan ook handig zijn)
❏ Een boek of een strip
❏ Een slechte witte T-shirt
❏ Medicatie + gebruiksaanwijzing (afgeven aan de leiding voor vertrek!)

Wat neem je NIET mee
● Snoep en frisdrank/energydrink (indien je dit wel bij hebt wordt deze door
de leiding afgenomen en gedeeld onder de andere leden)
● Gsm’s en andere waardevolle spullen

Foeriers
Ook dit jaar hebben we weer een mooie selectie
foeriers voor jullie klaargespeeld. Sommige kennen
jullie al, andere leren jullie zeker en vast nog kennen!
Ze zijn in elk geval heel enthousiast om met jullie op
kamp te kunnen gaan!
● Emma
Emma is al twee jaar kapoenenleiding en zal ons
vergezellen de eerste week van kamp. Ze zal onze fotografe van dienst zijn en dat
zal veel prachtige plaatjes opleveren!

● Katoo
Katoo gaat samen met Emma de eerste week mee op kamp. Ze was vorig jaar
jojoleiding dus sommigen van jullie kennen haar al. Ze zal samen met de andere
foeriers zorgen voor lekker eten en heel veel sfeer!

● Rombout
Rombout is een oud-leiding en al jaren een vaste waarde binnen onze scouts. Hij zal
ons het hele kamp vergezellen. Met zijn droge humor zal hij altijd een lach op ieders
gezicht toveren!

● Debby
Debby (Thomas, maar Debby voor de vrienden) is net zoals Rombout een
oud-leiding van onze scouts. Met zijn jaren ervaring als leiding en foerier zal hij mee
voor een fantastisch kamp zorgen!

● Janne
Janne is ook jaren leiding en groepsleiding geweest. Ze weet dus perfect hoe een
jogikamp in elkaar zit en zal ook altijd met een stralende glimlach voor jullie
klaarstaan! Zij komt de tweede week mee op kamp.

● Lucia
Lucia is al jaren een vaste foerier binnen de scouts. Ze zal ons samen met Janne de
tweede week vergezellen op kamp. Als je af en toe eens knuffel nodig hebt, is Lucia
de geknipte persoon daarvoor!

Wij zijn steeds bereid al jullie vragen te beantwoorden; spreek ons aan,
bel ons of stuur een mailtje naar: jogis@scouts121.be

