
JINTO THE WILD
- JINKAMP 2021



Beste jinners,
 

Binnenkort is het zover! Wij gaan op kamp.
Jammer genoeg geen buitenland, maar geen

ramp!
 

We gaan naar vele mooie plekjes hier in ons
land,

en passeren hier intussen ook nog ...
(verrassing)

 
We trekken doorheen België, wat een plezier!

Tenslotte hebben ze hier tenminste goed
bier.

 
Einde 

 
 



Praktisch
Waar?

We blijven binnen België. Met corona kunnen
we niet garanderen dat we naar het

buitenland mogen gaan.  
 

Kampdata
Zaterdag 10 juli tot vrijdag 23 juli

(exacte uren worden later nog meegedeeld)
 
 



Praktisch
 

Kampprijs
Prijs: €300

Rekeningnummer: BE13 7360 5165 0039
Ten laatste overschrijven op 13 juni 2021.

 
Zakgeld

Wij vragen jullie ook nog om zakgeld mee te
nemen, voor onderweg iets te kunnen kopen,

voor als we eens op café gaat etc.
 
 
 
 



Belangrijk!!

Identiteitskaart + een kopie ervan voor
de zekerheid
Europese ziekteverzekeringskaart

Normaal gezien blijven we binnen België.
Moesten we nu toch eens over de grens
gaan (zal uiteraard niet ver zijn, maar toch),
is het volgende belangrijk voor iedereen
jonger dan 18 jaar (op het moment van het
kamp). 

Iedereen -18 moet het attest  "toestemming
voor buitenlands reizen zonder
ouders/voogd" mee hebben op kamp. Deze
kan je aanvragen bij de gemeente. Vergeet
dit zeker niet op tijd te regelen!!!!

NOG BELANGRIJK OM MEE TE NEMEN:

 



Bagage

Ondergoed
Kousen
T-shirts en truien
Lange broeken en shorten
Zwemgerief
Stevige schoenen/Wandelschoenen
Dichte schoenen/gemakkelijke schoenen
Toiletzak: tandenborstel, tandpasta, shampoo...
Handdoeken
Zonnencrême en aftersun !
Zonnebril
Slaapzak (in rugzak eerste dag)
Luchtmatras/matje en eventueel pomp 
Kussen
Zaklamp
Bord (of gamel), bestek, beker
Drinkbus
Kampeerstoeltje
Regenjas
Uniform!
Leerlingenkaart (voor eventuele
studentenkortingen)
Zakgeld (zie eerder)

Alles moet in een trekrugzak kunnen! Overdrijf niet met
de bagage want de laadruimte is beperkt! 



Contact
Binnenkort zullen wij nog eens langskomen
(indien corona dit toelaat + buiten) met het
kampboekje om jullie meer te vertellen over
de planning.  

Als jullie nu al vragen hebben, kunnen jullie
altijd bellen of mailen.
 
Victor: +32 497 34 33 29
Nina: +32 498 76 17 39
 
jin@scoutstemse.be
 

Peace out,
Victor en Nina

mailto:jin@scoutstemse.be

