
Kampuitnodiging Jonggidsen 
 

Wij nodigen jullie graag uit voor ons mega fantastisch kamp. Wij hebben er alvast 

heel veel zin in, we hopen jullie ook. Dit jaar is ons kampthema : Space. Elke tak heeft 

een eigen planeet gekregen om op te leven en voor de jonggidsen is dat: 

JOGITURNUS. 

 

 

 

Voor de eerstejaars en degenen die al vergeten zijn wat we ook weer allemaal doen 

hier nog eens alles op een rijtje: 

Dinsdag 18 juli 2017 vertrekken we ‘s morgens met de bus richting kampterrein. Op 

deze bus zullen ook de Gidsen en Jin zitten. Na een lange rit zal de leiding jullie 

ongeduldig staan opwachten op het kampterrein. Na aankomst worden jullie 

opgedeeld in patrouilles. Je slaapt en eet samen met je patrouille. De leiding zorgt er 

altijd voor dat je met één of twee vriendinnetjes samen in een patrouille zit dus geen 

zorgen. Dinsdag en woensdag wordt de opbouw voorzien. Jullie moeten als 

jonggidsen jullie eigen tenten opzetten en jullie eigen vuur en tafel sjorren. Natuurlijk 

zal de leiding wel een handje toesteken.  

Donderdag vertrekken jullie op tweedaagse! Jullie wandelen een door de leiding 

uitgestippelde weg. De leiding is altijd dichtbij voor moest het even misgaan maar 

dat zal vast niet gebeuren. Zou het voorkomen dat jullie ’s Avonds nog moeten 

wandelen dan zal de leiding zij aan zij met jullie mee wandelen. Vergeet dus zeker 

jullie rugzak en wandelschoenen niet! Zaterdag gaan we even lekker niks doen, deze 

hebben jullie wel verdiend na twee dagen intensief stappen.  

Zondag is het bezoekdag. Vanaf deze dag komen ook de Kapoenen en Kabouters 

mee op kamp. Ouders zijn vanaf de middag tot een uur of vier/vijf welkom om mee 

te genieten van onze BBQ en om jullie sjorkunsten te bewonderen.  



 

Na zondag volgen de typische kampactiviteiten. Om wakker te worden, voorziet de 

leiding een leuke ochtendgym! Waar we dit jaar weer mee afkomen is nog even 

wachten. Hierna is het tijd voor een stevig ontbijt en formatie. Tijdens de formatie 

groeten we samen met alle anderen takken onze vlaggen en de opkom van de dag in 

perfect uniform. Hierna volgt de inspectie. De leiding komt jullie per patrouille 

controleren of de tenten wel goed aangespannen zijn en of het goed opgeruimd is. 

Na inspectie mogen jullie andere kleren aandoen tenzij jullie leiding zegt van niet. ’s 

Middags wordt er zelf gekookt per patrouille op jullie zelf gesjorde vuren. Na de 

afwas voorziet jullie leiding natuurlijk een spel. Wij hebben weer van alles in petto! En 

na het avondeten, volgt er meestal nog een spel. Er zijn ook nog enkele speciale 

activiteiten zoals kookactiviteit, oudste nacht, groepsdag, verwendag, groot 

kampvuur, ...  

Moesten er nog vragen zijn, aarzel dan niet om ons te contacteren via gsm of mail. En 

voor degene die nog twijfelen, ZEKER NIET DOEN EN GEWOON MEEKOMEN. Je 

houdt zoveel leuke herinneringen, ervaringen en vriendschappen aan kamp over! De 

bedoeling van kamp is dat iedereen zich amuseert. En wij als leiding zullen daar zeker 

voor zorgen.  

Veel kusjes en knuffels van jullie leiding.  

Argali – Merlini - Roodborstje – Lori - Skaata - Coendoe 

 

 

 


