
JOJO KAMP 
JULI 2021 - MMXXI

Koninklijke Schutterij Sint-Sebastiaan Dorne vzw, 
Dornerstationsstraat, 3680 Maaseik



Beste jojo’s en ouders,

Aankomen en vertrekken

Betaling:

Fonds op maat:

Contact:

Je uitrusting en wat je zeker nodig zal hebben:

Wat neem je vooral niet mee:

Dit jaar gaan wij met z’n allen op Trojanen en Spartanen kamp! De Trojanen en 
Spartanen waren de twee grootste volkeren in het oude Griekenland. Je hebt mis-
chien al van het paard van Troje gehoord, zware strijderstoestanden dit kamp dus! 
Hopelijk komen jullie mee!

Trojanen en Spartanen hebben veel nodig maar de volgende dingen laten ze altijd 
thuis:
 
- GSM
- Waardevolle spullen

Dinsdag 20/07 worden jullie om 14:00 verwacht op het kampterrein samen met 
jullie bagage en uitrusting. Na een goed kamp achter de rug te hebben keren jullie 
vrijdag 30/07 weer naar huis, alle leden worden dan om 12:00 opgehaald door hun 
ouders.

De kostprijs van het kamp bedraagt 125,50 euro, de inschrijving kan je dit jaar 
makkelijk doen en betalen via het online formulier via: 
Gelieve je zo snel mogelijk in te schrijven.

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. 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

Tijdens het kamp zijn wij zo veel mogelijk bereikbaar. Voor dringende zaken kan je 
ons dus steeds bereiken via GSM.

 Nicolas Corbett :   +32 471 38 54 21
 Dries Fieremans:   +32 474 73 55 14
 Jasper Tack:    +32 493 83 13 63
 Bloeme Mortier:   +32 485 92 19 96
 Maxim Spruyt:  +32 477 59 64 99

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

- je uniform
- voldoende kledij voor warm en koud/nat weer
- regenjas
- laarzen
- wandelschoenen
- veldbedje
- slaapzak
- Matje (voor 2 daagse)
- een rugzak voor 2 daagse (matje en slaapzak moeten ook mee)
- pyjama
- IDENTITEITSKAART
- zwemgerief
- Toiletzak: 
 - Tandenborstel en tandpasta.
 - Zeep, shampoo,... biologisch afbreekbaar
 - zonnecrème
 - muggenmelk
 - deodorant 
- Wat je eventueel kan meenemen:
 - Drinkbus
 - 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!)


