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VOORWOORD 
 
 
Beste vrienden van de Jakketoes, 
 
Eindelijk is het weer zover! Een jaar lang hebben we ongeduldig moeten 
wachten maar het moment waar we allemaal zo naar uitgekeken hebben 
staat alweer voor de deur: het enige echte FOS-kamp! Bereid je maar al 
voor op wakker worden in de patrouilles, nachtelijke kampvuren en je 
dagelijkse momentjes op de Hudo. 
 
Na een lange tijd tussen de boeken in donkere kamertjes, kunnen we al 
niet wachten om een week lang buiten door te brengen. De boeken en 
cursussen leggen we aan de kant want het wordt tijd om de hikezakken 
terug van op zolder te halen.  De leidingsploeg kan al niet wachten en 
staat klaar met een programma vol zotte activiteiten en sketches 
waardoor je je zeker niet zal vervelen! 
 
Dit jaar trekken we samen richting Hollebeke waar we een gigantisch 
veld ter beschikking hebben. Ideaal dus om in de natuur te ravotten, 
nieuwe scoutstechnieken te leren , verhalen rond het kampvuur te 
vertellen en vooral om er een fantastische week met je vrienden van te 
maken. 
 
Afgelopen jaar hebben 
we ons ook niet 
verveeld. Elke tak trok 
er in het begin van het 
jaar eens een 
weekendje op uit om 
elkaar en hun leiding 
wat beter te leren 
kennen. Het 
groepsgevoel werd 
versterkt en op kamp zal dit zeker van pas kunnen komen.  Ook op de 
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spaghettiavond hebben we heel wat leden en hun ouders zien smullen 
van de lekkere spaghetti. 

 
Binnenkort is er nog een 
evenement waar we jullie graag op 
uitnodigen. Op zaterdag 24 juni 
kan iedereen na de activiteit 
genieten van een heerlijke 
barbecue!  
 
We hebben ook groot nieuws over 

het materiaalkot. Zoals jullie misschien al hebben opgemerkt, is het 
materiaalk(r?)ot  niet meer  in een optimale staat – het dateert . Daarom 
sloeg VZW De Mast de handen in elkaar en kunnen we binnenkort ons 
materiaal plaatsen in een volledig nieuw materiaalkot. Meer info volgt 
hierover nog op de barbecue. 
 
Met dit Kampjakketoetje willen we u wat meer informatie geven over 
wat ons kamp precies inhoudt. Hebt u nog vragen? Of bent u nog niet 
helemaal overtuigd? 
Aarzel dan niet en spreek onze leiding gerust aan. Zij staan met veel 
plezier klaar om jullie vragen te beantwoorden! 
 
Zoals u wel kunt merken, hebben wij er alvast heel veel zin in. We 
verwelkomen je dan ook maar al te graag in Hollebeke. 
 
Tot op een fantastisch kamp! 
 
De Leiding van het 36e FOS 
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DE KALENDER 
 

Hieronder vind je een aantal belangrijke datums terug die  
je zeker niet mag vergeten! 

 
Opgepast, vergeet ook de data voor het nieuwe werkjaar niet te noteren in 

uw agenda. 
 

Wanneer Wat? 

24 juni Deadline inschrijving 

2 juli Ophalen  

5 juli Seniors vertrekken op kamp  @De Mast om 
10u00 

7 juli Verkenners/gidsen vertrekken op kamp  
@Station Izegem om 9 u 30 

8 juli Bevers, welpen en jongverkenners-gidsen 

vertrekken op kamp 9u15 station Izegem 

15 juli Iedereen naar huis  14u00 op het 
kampterrein 

21 juli Verloren voorwerpen ophalen (18u00-18u45) 
@Masteneik 
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ALGEMENE INFORMATIE: WAT, HOE, WANNEER? 
 

Wat? Tentenkamp 

 Jaja, geen gebouwen voor ons! Geef ons maar een 
klassiek tentenkamp. Er zullen dus geen bedjes zijn. We 
slapen op matjes. Voor de bevers zijn er wel veldbedjes 
voorzien. 
 

Wanneer?  

 - Bevers, Welpen en JVG’s: 8 tem 15 juli 
-     Verkenners/Gidsen:  7 tem 15 juli 
- Seniors: 5 tem 15 juli  

Waar? Hollebeke 

 Een deelgemeente van Ieper, heel dicht bij de taalgrens. 
 

Wie? De voltallige eenheid 

 Iedereen van Bevers tot Seniors gaat mee. Bovendien 
beschikken we ook over een echte ervaren 
kampkookploeg. 
 

Hoe? Met de trein 

 We vertrekken met zijn allen op 08/07 om 9u15   
vanuit het station van Izegem. 
(Verkenners & Seniors vertrekken vroeger) 

Met wat? Je FOS-kleren + lunchpakket  

 Buiten je hemd en je das neem je vooral niet je 
properste zondagskleren mee. Kies voor gemakkelijke 
kleren die vuil mogen worden. Voor een handige 
checklist zie pagina 11. 
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WAAR? BEREIKBAARHEID? 

 
Dit jaar moet je in Hollebeke zijn!  
 
Adres en Telefoonnummer 
Ook op kamp zijn we bereikbaar op volgende nummers: 
 
 0494/29.16.92 (Alexander – Schaarbek)   
 0487/27 90 23 (Tine - Saki)  
 
Het is altijd leuk een briefje te krijgen. Zeker de kleinste onder ons 
verwachten een brief. Schrijven kan op: 

 
36e FOS “De Jakketoes” 

Naam van je kind + tak 
Ravenstraat 1 

7781 Houthem 
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VERTREK EN TERUGKOMST?   
 
 

Vertrek 
Naar goede gewoonte nemen we ook dit jaar terug de trein. We spreken af 
aan de voorkant van het station te Izegem om 9u15 (behalve voor 
seniors en verkenners/gidsen). De verkenners spreken af aan de 
Masteneik om 7 juli om 9 u 30, de seniors op 5 juli om 10u00. 

 Seniors:        5 juli 

 Verkenners/gidsen:      7 juli 

 Bevers, welpen, jongverkenners/jonggidsen:   8 juli 
 

Bij het vertrek heeft iedereen mee: 
 1. Kids-ID (<12 jaar) 
 2. Identiteitskaart/Identiteitsbewijs (>12 jaar) 
 3. Eventuele medicatie (met briefje: hoeveel innemen, naam, tak en wanneer) 

 4. Lunchpakket 
 5. Perfect uniform en das  

6. Fluohesje (voor de veiligheid onderweg: mag ook aan rugzak          
gebonden worden voor de ietwat oudere kindjes) 

 
Bagage wordt reeds op zondag 2 juli ingegeven. Tussen 18 u 00 tot 20 u 00 

kunnen jullie al je bagage komen afleveren op de Masteneik, die dan per camion naar 
het kampterrein wordt vervoerd.  

 
 
Terugkomst 
Op 15 juli nemen we terug afscheid van elkaar. Iedereen, klein of groot, 
kan worden opgehaald met de auto op het kampterrein omstreeks 14h00. 
Voor adresgegevens: zie vorige pagina. Bovendien kan de bagage zo direct 
terug mee huiswaarts genomen worden.  
 

 
MET WIE? 
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Onze leidingsploeg: 
Het plezier wordt in Hollebeke verzekerd door onze immer enthousiaste 
leidingsploeg: 
 

Bevers 
 

Welpen 

Bergbever  Moeriki  

Schaarbek  Pongo  

Manoel  Das  

Coscoroba  Neushoorn  

 Chimpansee  
Jongverkenners/ 

jonggidsen 
Verkenners/gidsen Seniors 

Mungo  Saki  Sneeuwhoen  

Toekan  Wulp  Hippo  

Streepmuis  Nandoe  Beo  

 
 
Onze kookploeg:  
Culinaire, gastronomische, delicieuze gerechten worden zoals altijd met 
veel liefde klaargemaakt door onze professionele kookploeg. Enkele 
namen van sterrenchefs die ons dit jaar vergezellen kunnen we dit jaar 
alvast prijsgeven:  
 

Mijn pop-uprestaurant - de kampversie 

Moeflon 

Zebra 

Smelleken 

Slodo 

Steenbok 

Stekelstaartzwaluw 

 

MET WAT? 
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De bagage gaat niet mee op de trein, maar zal met een camion naar de 
kampplaats gebracht worden. Breng daarom de bagage naar de Masteneik 
op zondag 2 juli tussen 18 u en 20 u. Na het kamp (15 juli) kan de 
bagage gewoon terug meegenomen worden.  
 

 
Zorg voor duidelijke naamplaatsjes aan de rugzakken en koffers. 

 
 
 

 Wij zorgen voor een veldbed voor de Bevers. Enkel zij hoeven dus 
geen matje of luchtmatras mee te brengen.  

 Controleer luchtmatrassen op voorhand op lekken.  
 Zorg voor een kleine rugzak voor de trektocht. Sporttassen, 

zwemzakken en dergelijke zijn hiervoor niet aangewezen. Jvg’s, 
VG’s en Seniors hebben echter een grote trekrugzak nodig. 

 Voor de Bevers: maak voor elke dag een zakje met kousen, 
ondergoed en een t-shirt. Zorg voor voldoende ondergoed en 
regenkledij. Dit is handig weten we uit ervaring.   

 Schrijf de adressen en plak de postzegels reeds op voorhand op de 
enveloppen voor als ze een briefje schrijven naar huis. 

 
 

Op pagina 11 vindt u een handige checklist. Zo bent u er zeker van 
dat u niets over het hoofd gezien hebt. 
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CHECKLIST 

 

 tal mee  terug  tal mee terug  

FOS- hemd    Slaapzak    

FOS- das    Matje of luchtmatras 
(niet voor bevers!) 

   

Shorts    Zaklamp    

Dikke trui(en)    Kussen (ev.)    

T-shirts    Geneesmiddelen 
(ev.) 

   

Lange broeken        

Ondergoed    Schrijfgerief (ev.)    

Kousen    Papier    

Slaapkledij    Omslagen    

Regenkledij    Postzegels    

    Strips (ev.)    

Stapschoenen    Linnenzak    

Speelschoenen    Fluohesje    

Laarzen (ev.)        

Sandalen         

        

Zwemgerief        

Washandjes    JVG, V/G’S & 

SENIORS: 
   

Handdoeken    Grote rugzak (hike)    

Badhanddoek    Zakmes (ev.)    

Zakdoeken    Kampvuurdeken 
(ev.) 

   

Tandenborstel    Fietsslot     

Tandpasta        

Beker    BIJ VERTREK:    

Kam/borstel    Kids-ID    

Zonnecrème    Zakgeld    

Zonnepetje    Medicatie    

    Identiteitskaart    

Drinkfles    Lunchpakket    

Drinkbeker    Uniform en das    

Gamel of bord        

Bestek        
Keukenhanddoek        
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MET WAT ZEKER NIET? 
Niet alles is even welkom op ons kampterrein. Bepaalde zaken laten we 
bijgevolg dan ook thuis.  

 GSM’s: de leiding is immers elk moment van de dag te bereiken 

 Ipods, MP3’s, Laptops en allerhande multimedia: Sfeer en 
anders dansbaars word je ongetwijfeld verzekerd door onze enige 
echte huis-DJ 

 Snoep, koekjes, chips, frisdrank en dergelijke: de kookploeg 
staat dag en nacht paraat om de buikjes te vullen. Een extra 
voorraad zoetigheid hamsteren is dus zeker niet nodig. 

 Zakmessen: enkel verkenners/gidsen & seniors brengen 
(eventueel) een zakmes mee.  

 Je mooiste kleren: kies voor gemakkelijke kleren die tevens ook 
vuil mogen worden.  
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HOE INSCHRIJVEN? 
 

 1e (oudste) 
kind 

2e kind (-10€) 3e, 4e … 
t.e.m. 36e 
kind (-15€) 

Bevers €115 €105 €100 

Welpen €115 €105 €100 

Jongverkenners-
jonggidsen 

€115 €105 €100 

Verkenners-
gidsen 

€125 €115 €110 

Seniors €135 €125 €120 

 
Bvb. Jan (seniors), Eline (verkenners) en haar tweelingzus Amber (verkenners) gaan mee op kamp. Jan 
betaalt 125 euro, Eline betaalt 115 – 10 = 105 euro en Amber betaalt 115 – 15 = 100 euro. In 
totaal komt dit dus neer op 125 + 105 + 100 = 330 euro. 
 

Het bedrag kan u, ten laatste op zondag 2 juli,  overschrijven via het 
rekeningnummer: 068-25 05 368-79 met de vermelding volgens deze code: 
 

Kamp + naam en voornaam + aantal kinderen + eerste letter van 
de tak(ken)  

 
Vb: Kamp + Baden Powell + 2 We/V 

 
Eerste letter van de takken: 

Bevers B Verkenners/Gidsen V 

Welpen We Seniors S 

Jongverkenners/Jonggidsen JV Leiding & Stam L 

 
 
 

Verschillende mutualiteiten komen tussen in de kampkosten. 
Hiervoor kan je steeds een formulier aanvragen bij je 
mutualiteit (zie ook onze site). Vul het nodige in en voeg het 
formulier bij je medische fiche.  
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Wanneer ben je officieel ingeschreven?  
 
Ingeschreven ben je als… 
1. … het online inschrijvingsformulier is ingevuld: 

http://www.jakketoes.be/kamp.php 
2. … het gepaste bedrag gestort is op het FOS-rekeningnummer 
3. … de medische fiche correct ingevuld én opgestuurd is  

(zie bijlage mail/site) 
 
Aangezien wij onze ledenlijst op voorhand moeten doorgeven aan Stad Ieper, dienen 
stap 1 en 3 zeker voor 24 juni te gebeuren.1 Bedankt voor het begrip! 

 
 
De medische fiche kan opgestuurd worden naar de eenheidsleiding met 
KAMP in grote letters op de envelop geschreven, naar het volgende adres: 

 
Alexander Geldhof 

Krekelstraat 89 
8870 Izegem 

België 
  

Extra medische fiches zijn terug te vinden op onze website: 
www.jakketoes.be/documenten.php 

  

                                                      
1 Inschrijvingen daarna worden nog aanvaard maar bezorgen onze eenheidsleiding heel wat extra 

administratief werk ;) 

http://www.jakketoes.be/kamp.php
http://www.jakketoes.be/
http://www.jakketoes.be/documenten.php
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Kampthema’s 
 

We schrijven in het jaar 2117. De aarde recupereert de laatste 97 jaar van 
de Grootte Nucleaire Oorlog of kortweg GNO. Al 97 jaar wordt leven op 
de planeet aarde als onmogelijk beschouwd, al 97 jaar is traditionele 
landbouw er onmogelijk, al 97 jaar is drinkbaar water vergiftigd en al 97 
jaar zweeft ergens tussen aarde en zon een Internationale coalitie van 
mensen die net voor het allemaal begon de aarde tijdelijk vaarwel 
kusten. De vraag rijst echter hoe lang de accommodatie toereikend is om 
nog langer rond te zweven, wachtend op beterschap? De vraag rijst of 
het rampscenario waar de aarde zich in bevindt niet allemaal een beetje 
overdreven is? Is het leven echt onmogelijk?  
 
Vragen die enkel beantwoord kunnen worden door het uitvoeren van 
een gevaarlijke expeditie. Van alle lagen van de bevolking worden 
mensen getest en gekeurd. Ze worden verondersteld van gedropt te 
worden in de buurt van wat vorige eeuw (toepasselijk gezien de GNO) 
Hellebeke werd genoemd. Historici zijn het echter niet eens, zij 
verkiezen de term ‘Hollebeke’. Hel of Hol, sommigen waren in de tijd 
van de bommen zelfs in de war en heetten het simpelweg ‘Hellwhole’.  
 
De meest gespecialiseerde der ruimtevaarders wordt gebundeld in 
squadron B1. Zij vormen de brug tussen Hemel en Aarde, bevoegd met 
enerzijds de landing en de communicatie na de landing tussen het 
moederstation en de aarde. Het W3-squadron bestaat uit de meest koene 
der mijnlieden. Goud is navenant uniek geworden op moeder aarde, en 
de noodzaak voor een grote voorraad is belangrijk, wil de economie 
terug opgebouwd worden. Ook de JVG-7 groep bestaat uit de meest 
voortreffelijke van hun specialisatie. Zij weten als geen ander hoe de 
paranormale, meer magische en betoverende kant van moeder aarde 
ineen steekt. Geen leven echter zonder eten, geen eten zonder landbouw. 
Ook VG-4, of het VeGetatie-Squadron is aanwezig. Bedreven in de 
landbouw kunnen zij zelfs op grintafval de meest voedzame groentetuin 
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naar de zon doen groeien. We zijn een pluralistische verzameling 
denkers in het moederschip, daarom ook de vertegenwoordiging van S8. 
Sommigen bestempelen als sekteleiders, anderen als een geloof. De 
beschrijving is dubieus, hun invloed in de geesten der normale 
sterveling echter niet.  
 
Allen samen vormen zij de expeditie, samengesteld om de gevaren van 
de aarde te trotseren, zij zijn de pioniers, zij zijn de hoop en zij zijn de 
trots van de samenleving. In hun ligt de toekomst van de mensheid. Ze 
zijn trots en onversaagd, immers de eenheid die zij vormen is die van 
Eenheid J-36.  
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CONTACT: 
 

Beverleiding bevers@jakketoes.be 

Ruth Lombaert 0476/02 51 02 bergbever@jakketoes.be 

Alexander Geldhof 0494/29 16 92 schaarbek@jakketoes.be 

Linda Seynaeve 0470/45 50 69 coscoroba@jakketoes.be 

Lisa D’heygere 
 

0491/31 08 99 manoel@jakketoes.be 

Welpenleiding welpen@jakketoes.be 

Jolien Maertens 0487/48 10 28 moeriki@jakketoes.be 

Timon Rogiers 0489/42 17 35 neushoorn@jakketoes.be 

Annelies Uyttenhove 0488/90 25 59 pongo@jakketoes.be 

Freya Lombaert 0473/24 75 19 das@jakketoes.be 

Quintine Noppe 0495/17 30 81 chimpansee@jakketoes.be 
 

Jongverkennerleiding jvgs@jakketoes.be 

Lee Blomme                      0472/20 33 53 mungo@jakketoes.be  

Anouk Maertens 0491/02 00 39 toekan@jakketoes.be 

Fien Lauwers 0470/01 88 00 streepmuis@jakketoes.be 

   

Verkennerleiding  vgs@jakketoes.be 

Benjamin Maertens             0497/80 83 50 wulp@jakketoes.be 

Tine Bommarez 0487/27 90 23 saki@jakketoes.be 

Joni Buyck 0495/99 87 01 nandoe@jakketoes.be 
 

Seniorleiding seniors@jakketoes.be 

Shauna Vandamme 0499/41 99 51 sneeuwhoen@jakketoes.be 
Zenon Desender 0491/48 89 72 hippo@jakketoes.be 

Anske Allewaert 0474/90 24 11 beo@jakketoes.be 
   
Eenheidsleiding  eenheidsleiding@jakketoes.be 

Alexander Geldhof 0494/29 16 92 schaarbek@jakketoes.be 

Tine Bommarez 0487/27 90 23 saki@jakketoes.be 

 

mailto:moeriki@jakketoes.be
mailto:chimpansee@jakketoes.be
mailto:nandoe@jakketoes.be
mailto:hippo@jakketoes.be
mailto:schaarbek@jakketoes.be

