The Lord of the Rings

A Jogis’ tale by Scouts & Gidsen Essen-Heikant

In een hol onder de grond woonde een hobbit. Geen naar nat hol, vol endjes
wormen en een bedompte geur, maar ook geen droog, kaal, zanderig hol met
niets erin om op te zitten of te eten: het was een hobbit-hol en dat
betekent gerief.
Door een vreemd toeval kwam op een ochtend niet zo lang geleden, toen de
wereld nog rustig was en er minder geluid en meer groen was en de
hobbits nog talrijk en welvarend waren – Gandalf voorbij. ‘Goedemorgen! Ik
zoek iemand die wil deelnemen aan een avontuur dat ik aan het voorbereiden
ben, maar het is bijzonder moeilijk om iemand te vinden. Hier vind je alle
info!’
Gandalf en Gezelschap aan Jogi-inbrekers:

Gegroet!
Voor jullie bereidheid onze oprechte dank en jullie aanbod tot deskundig
medewerken wordt door ons dankbaar aanvaard.
Aangezien wij op kamp vertrekken naar Midden-Ardennen en we het nodig
vonden uw geachte rust te verstoren, verwachten wij jullie aan het station
van Essen, op 4 juli om acht uur precies. In het vertrouwen dat u stipt op
tijd zult zijn,
Hebben wij de eer te verblijven,
Uw dienstwillige
Gandalf & Co.

The Lord of the Rings
Jonggiverkamp 2018

Dit jaar trekken wij met een reisgezelschap jogi’s op kamp
naar Midden-Ardennen. We verzamelen om 08h00 aan het
station van Essen. Neem een lunchpakket en drinken mee
voor onderweg. We gaan immers lang in de trein en op de bus
zitten!
Uur en datum om de camion in te laden zijn nog niet gekend
en worden via de site gecommuniceerd, waar ook het
kampboekje nog eens te vinden is.
Het kamp kost 12 euro per dag, dus 120 euro voor de jogi’s.
Dit zou zo snel mogelijk gestort moeten worden op de
rekening BE41 7512 0426 9310.
Post voor feestgelegenheden mag gestuurd worden naar:
Jonggiver Bilbo Balings
Helleburen 4
B-4770 Amel-Schoppen

Stevige linker
De leiding

Ga bij de toren staan als de hoorn
klinkt en de trollen zullen de
eerste dag na je aankomst je met rust
laten. De leiding zal je zelfs eten
geven zonder je dit moet verdienen.

Meenemen
Slaapgerief
o
o
o
o
o

Matje
Slaapzak
Hoofdkussen
Pyjama
Knuffel

Kledij
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Uniform: hemd, das, groene broek
Verkleedkleren
T-shirts
Truien
Lange/korte broeken
Riem
Ondergoed
Sokken
Regenjas
Stapschoenen
Lichtere schoenen
In Midden-Ardennen

Toiletgerief
o
o
o
o
o
o
o
o

Handdoeken
Washandje
Zeep
Shampoo
Tandenborstel
Tandpasta
Bekertje
Kam, gel, deo…

Zwemkledij
o
o

Zwembroek/bikini
Handdoek

kennen we geen lucifers of
anstekers. We doen alles met en
magnesiumstick of met
vuurstenen. Verkoolde stukjes
stof gaan dus ok op kamp
gemakt moeten worden om heel
het kamp lang vuur te
kunnen maken!

Eetgerei
o
o
o
o
o
o

Gamel
Bestek
Pul
Keukenhanddoek
Drinkbus
Brooddoos

Overige
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

De eerste
patrouilleleider is
Niels. Zijn
hulppatrouilleleider
gaat Witse zijn.
Moge ze samen de
ene ring
vernietigen en
deze uit de handen
van Louis B houden.

Identiteitsbewijs
Individuele steekkaart
Medicijnen
Grote rugzak voor de tweedaagse
Zaklamp
Zakmes, kompas, …
Boek, strip, gezelschapsspelletje, … voor tijdens de
platte rust
Pen en papier
Linnen zak
Zakdoeken
…

Wat nemen we niet mee?
o
o

Elektronische apparaten zoals een gsm, mp3-speler, …
Snoep, koeken, frisdrank, …

Louis B zijn graf is te zien op de kaart op het kerkhof. Requiescat in
pace, Louis B! Hij zal ok patrouilleleider zijn met Lore om hem te
ondersteunen.

Leiding
Wout Van De Wiel
Donkweg 78
B-2910 Essen
vandewiel.wout@gmail.com
0492 05 68 92

Marijke Goosen
Witzenbergstraat 21
B-2910 Essen
marijke.goosen@hotmail.com
0476 07 85 20

Marieke Van den Bergh
Velodreef 38
B-2910 Essen
mariekevandenbergh99@gmail.com
0492 96 11 77

Lynn Kerremans
Donkweg 39
B-2910 Essen
kerremans.lynn@hotmail.com
0470 07 72 82

Dagindeling
Met de tweedagse wandelen we samen naar Holzeim. Jullie moeten
dan zondag terugwandelen via Wereth en Mirfeld, plan
jullie bezoek an de winkel dus al maar!
08h00:

Opstaan leiding

08h15:

Opstaan leden

08h30

Was en plas

09h00 - 10h00:

Ontbijten, opruimen, afwassen, tandenpoetsen

10h00:

Groepsopening

10h00 - 12h30:

Activiteit

12h30 - 14h00:

Lunchen en platte rust

14h00 - 16h00:

Activiteit

16h00 - 18h00:

Vieruurtje en beginnen koken

18h00 - 19h00:

Dineren en afwassen

19h00 - 21h45:

Activiteit

21h45 - 22h00:

Was, plas, tanden poetsen, avondlied

22h00:

Slapen

We kunnen jullie niet verzekeren dat
jullie terugkomen en als jullie
terugkomen, dan zullen jullie niet meer
dezelfde jogi’s zijn.

