
		 Jam-Camp! 2019  
		 Helemaal voorbereid op kamp 

  	 Dit is jouw checklist voor Jam-Camp! 2019  
 
	 	 Brengen: 12 augustus 11:30 

	 	 Ophalen: 16 augustus 16:00 
	 	 Adres: Breemhorstdijk 65, 5425 RD, De Mortel 

 
	 


 
Informatie over de registratie bij aankomst 
Bij aankomst kunt u op de parkeerplaats voor de accommodatie parkeren. Binnen kunt u zich bij 
Lesley registreren bij de bar. Wij zullen wat extra informatie willen over uw kind(eren) zoals 
allergien, medicaties, e.d. Ook hebben wij een kopie of foto (mag ook digitaal) van uw kind’s ID en 
Zorgpas nodig.  
 
Heeft u al het uitgebreide inschrijfformulier ingevuld en deze vragen beantwoord? Dan hoeft u 
alleen nog een kopie of foto van het identiteitsbewijs en zorgpas van uw kind aan  ons te geven 
(of naar Christiana te sturen via WhatsApp (0639591988) of mail (info@jamitstudios.nl)  

Meeneemlijst 

Zeker meenemen 

• Genoeg kleding voor 6 dagen (zo’n 2 setjes per dag) 
T-shirts (+ een T-shirt die we mogen beschilderen)  
Truien (Met capuchon die je op kan doen in het bos tegen de muggen)


• Korte & lange broeken

• Regenjas

• Jas

• Stevige schoenen

• Slippers

• Ondergoed en sokken

• Zwemkleding

• Handdoeken/badlaken

• Slaapkleding

• Dekbed/Slaapzak, overtrek en kussen

• Zeep & shampoo

• Zonnebrandcreme

• Tandenborstel en tandpasta

• Eventuele Medicijnen

• Vuilniszak of kussensloop voor vuile kleren

• Pennen/potloden

• Notitieboekje

• Zaklamnp

• Zakgeld advies: Zakgeld is i.p. niet nodig, deelnemers kunnen de hele dag door drinken en 

krijgen genoeg tussendoortjes. Er is wel een kantine op het terrein. Deelnemers mogen hier 
wat van kopen als ze dat willen. We adviseren uw kind niet meer dan 15 euro mee te geven. 


• Voor de ruiterkamp deelnemers: Rijkleding, broek, laarzen/jodphurs, cap verplicht! 
 
Eventueel meenemen


•
• Muziek instrument (Wij hebben zelf keyboards en gitaren mee)

• Leesboek/tijdschriften (worden door leiding gescreend) 


mailto:info@jamitstudios.nl


• Snoep & snacks (deze hebben wij natuurlijk ook)

• Mobiele telefoon (Geheel op eigen risico voor gebruik tijdens de vrije tijd. Tijdens de 

activiteiten blijven deze in de tassen achter)

• Bordspelletjes (kleine deeltjes in zakjes en een checklist maken zodat je niks achterlaat)


Liever niet meenemen

• iPad & laptop

• Dure sieraden 

 
Neem je dit toch mee? Dit is dan geheel op eigen risico. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor 
schade en/of diefstal. 
 
Ten strengste verboden 

• Alcohol & energiedrank (Red bull, Monster etc)

• Occulte bord- en kaarsenspellen

• Boeken, tijdschriften, foto’s en spelletjes die niet geschikt zijn voor kids onder 18 jaar. 

• Elk vorm van sigaretten en drugs 

 
Neem je dit toch mee? Dan hebben wij het recht deze onmiddellijk af te pakken. Meer info over 
hoe we omgaan met ongewenst gedrag vindt u in de algemene voorwaarden op Jam-Camp.nl 

Telefoonlijst 
 
Christiana Bohorquez || Organisator 	 ||  	 (06) 39 59 19 88  
Lesley Geusebroek  || Hoofdleiding || 	 (06) 13 17 80 43 
Fionna Faulk || Engelse Leiding || (English & Español only) || (06) 18 25 79 78


// Lesley en Fionna zijn tussen 12 en 16 augustus bereikbaar voor ouders. Wilt u voor of na het 
kamp contact opnemen? Dan kunt u Christiana contacten // 
 
Het kamp online volgen? Like ons op Facebook (Jam-Camp! Zomerkamp) - Elke dag posten wij 
een kort verslagje met foto’s.  
 
Wij kijken onwijs uit naar Jam-Camp! Tot over 2 weken! 
 
-Jam-Camp! Crew


