
 
ZEKER MEENEMEN 
Genoeg kleding voor 5 dagen (minimaal 2 setjes per dag) 
Extra sokken voor als we het bos o.i.d. in gaan. Dan kan je de broek in de 
sokken doen tegen de teken. 
T-shirts (Ook oude T-shirts die vies mogen worden) 
Truien 
Ook 1 met capuchon die je op kan doen in het bos tegen de muggen en teken 
Nette kleding voor het acteren 
Korte broeken als het mooi weer wordt 
Lange broeken 
Regenpak (hopelijk niet nodig) 
Jas 
Goede schoenen en slippers 
Rijkleding (en laarzen-cap) 
Ondergoed en sokken 
Zwemkleding  
Handdoeken-badlaken 
Slaap kleding 
Dekbed/slaapzak overtrek en kussen 
Zeep en shampoo 
Zonnebrand 
Tandenborstel en tandpasta 
Eventuele medicijnen 
Vuilniszak of kussensloop voor vuile kleren 
Notitieboek of schrift 
Pennen/potloden 
 
EVENTUEEL MEENEMEN 
Muziek instrument (Gitaar, viool, fluit, saxofoon.  Keyboards, gitaren en 
basgitaren zijn aanwezig) 
Leesboek/tijdschriften (Worden door leiding gescreened) 
Snoep & Snacks (deze hebben zij sowieso ook) 
Mobiele telefoon (Alleen voor noodgevallen en om je ouders te bellen. Er 
worden mooie foto’s gemaakt van het kamp, dus daar zal je hem ook niet voor 
nodig hebben. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor schade aan en diefstal 



van mobiele telefoons)  
Bordspelletjes (kleine deeltjes in zakjes bewaren en een checklist maken zodat 
je niks achterlaat) 
 
LIEVER NIET MEENEMEN 
Geld; er valt nergens wat te kopen, eten en drinken is er onbeperkt. 
iPad & laptop 
Dure sieraden  

Neem je dit toch mee? Laat jouw mentor dit weten zodat het veilig bewaard 
kan worden. 
 
TEN STRENGSTE VERBODEN 
Energiedrank (Red Bull, Monster etc..) 
Occulte bord- en kaartenspellen (zoals Ouija board)  
Pornografische of seksistische boeken, tijdschriften, foto’s en spelletjes 
Elk vorm van sigaretten en drugs 

Neem je die 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. 
 
www.popschool-jamit.nl/algemenevoorwaardenjamcamp  

http://www.popschool-jamit.nl/algemenevoorwaardenjamcamp

