
Buitenlands kamp
2019



Wie?
 TITO, KETI & ASPI

 Jongleiding

 Kokskes

 Om de 6 jaar



Wanneer?
 29 juli vertrek ‘s morgens tussen 6u en 8u rond 21u aankomst

 7 augustus terug vertrekken rond 21u en in de voormiddag 8 
augustus aankomst

 Bus



Bus

 De chauffeur rijdt 4u

 30 minuten pauze aan een autowegrestaurant.

 Toilet in de bus  enkel voor noodgevallen

 Geen maaltijd  dus neem lunchpakket(ten) mee

 30 minuten voor voorziene vertrekuur aanwezig zijn



Bagage

 1 koffer of rugzak van max. 20 kg + 1 stuk handbagage (20x30x30 
cm) toegestaan. 

 Slaapzak mag in een aparte zak meegenomen worden (bij 
voorkeur geen vuilniszak)

 Niet aan koffer vastbinden

 muziekinstrumenten die niet in de individuele koffer meekunnen,  
muziekinstallaties, opgeblazen ballen, alcohol mag niet mee op de 
bus!



Bagage 

 Zelfde bagage als andere kampen

 Extra : zelf ook nog een hoeslaken en kussensloop meebrengen 
om over die van JEKA te trekken. 

 Dit geldt ook voor deelnemers die in een slaapzak slapen!

 Minderjarigen toestemming buitenland (gemeente)



Waar?
 Tsjechië

 30km van Praag

 Dichtbij de rivier Berounka

 JEKA





Hoe?

 Twee vakantiehuizen (Seifert tot 80 man en Smetana tot 25 man)

 Op wandelafstand

 Modern gebouw, samen eten

 Meer activiteiten

 Eigen kookploeg



Seifert



Smetana



Eten

 Per dag twee broodmaaltijden met het nodige beleg

 Eén warme maaltijd voorzien

 Aangepast aan Belgische keuken (geen Tsjechisch brood!!)

 Vers fruit en groenten

 vegetarisch, halal, glutenvrij en andere allergieën vooraf 
doorgeven aan leiding

 bepaald dieet? Neem het mee van België



Eten



Eten



Eten



Dagindeling 

 8u ontbijt

 12u middageten

 17u avondeten

 20u (hopelijk pap)

 22u nachtstilte

 23u in bed



Activiteiten

 Raften

 Kajakken

 Rodelen

 Paintballen

 Hoogteparcours

 Zwemmen













$$$$$$$$$$$$

 Wa kost da nu??

 425 euro ALL-IN

 + 20 euro zakgeld al bij gerekend voor activiteiten

 204 euro betaald chiro met geld Werchter

 221 euro zelf opleggen



$$$$$$$$$$$$
 Gebruikt de Chiro alleen geld om op verlof te gaan? NEE

 Wel iedereen de kans geven om mee te kunnen gaan

 Tenten gekocht, nieuw verlichting jongens, gebouw meisjeschiro, 
nieuw gazon, nieuwe verwarming,…



sparen

 Hoe meer we sparen meer bonus voor activiteiten

 Voordeliger

 Spaarplan

 Via mails 

 Chiro rekeningnummer



sparen



later

 Kampboekje

 Kampthema

 Exacte uur van vertrek

 Bagageblad

 Kampinfo klein kamp

 Zakgeld (CZK)



Sfeerbeelden 
2013



















Vragen?


