
WOODSTOCK 2014 
JONG-GIDSENKAMP 



“10 days of peace and music” 

 
Beste festivalgangers, 
Jullie zijn van harte uitgenodigd 
voor de legendarische tweede 
editie van het Woodstock-festival.  
 
Haal alvast jullie mooiste 
hippie-outfit boven en bereid jullie 
voor op 10 onvergetelijke 
festivaldagen. De line-up is alvast 
dik de moeite! J 



Vertrek en aankomst 

�  De organisatie verwacht iedereen op donderdag 17 
juli om 8.30uur aan de Panos in de inkomhal 
van Berchem station. Vergeet zeker geen 
lunchpakket mee te nemen! 

�  Op zondag 27 juli om 18.00uur komen we terug 
aan in Berchem station. 

�  Op zondag 13 juli om 19.00uur mogen jullie jullie 
festivalspullen afzetten aan het lokaal en laden we 
samen de camion in. 



Post 

�  Brieven en fanmail mogen naar het volgende adres 
gestuurd worden: 

Jong-gidsen 28ste Maria Regina 
T.a.v. ‘naam jogi’ 
Rue du Château 11 
6747 Saint-Léger 



Combiticket boeken 

�  Wil jij het Woodstock-festival niet missen? Boek dan 
zeker je festivalticket voor zondag 1 juni. 

�  Bestellen: 
Gelieve €130 te storten 
op het rekeningnummer  
BE12 7330 2235 5092 
met de mededeling ‘naam jogi kampgeld’.  



Meenemen: deel 1 

Toiletgerief:  
� Washandjes  
� Handdoeken  
� Zakdoekjes  
� zeep  
� Shampoo  
� Deo  
� Tandpasta  
� Tandenborstel  
� Kam/borstel  
� Zonnecrème  
� Maandverband ed.  
� Muggenzalf  
� Wasbakje  
 
 

Voldoende kledij:  
� Regenkledij  
� Sokken  
� Ondergoed, extra BH  
� Broeken (lang én kort)  
� T-shirts  
� (warme) truien  
� stevige stapschoenen: teva’s/ 
botinnen  
� andere, gesloten schoenen 
� slechte kleren voor de vettige dag  
� verkleedkleren (bonte avond)  
� Hippiekleren 
� Witte T-shirt (belangrijk!) 
� zwemgerief  
� Piekfijn uniform (ideaal om in te 
vertrekken) 



Meenemen: deel 2 

Slaapgrief:  
� Pyjama  
� Slaapzak  
� Matje (géén 
luchtmatras/veldbed)  
� Kussen  
� knuffel 
 
Entertainment: 
� Briefpapier + 
schrijfgerief + postzegel 
+ enveloppe  
�Boeken/tijdschriften 
�  Strips 
 
 

Extra:  
� Bord/gamel, bestek, beker 
� Drinkenbus  
� zakmes  
� zaklamp  
� pet  
� zonnebril  
� Compeed 
� Vuile was zak  
� persoonlijke medicatie + 
Sis-kaart + pas(In enveloppe 
met naam en instructies)  
� Afwas handdoek  
 
 Een trekrugzak is het handigst om al 

je spullen in te stoppen! J  



Verboden op de camping 

�  Waardevolle spullen: laptop, horloge, GSM, Ipod,... 
(Je mag op voorhand wel je favoriete liedjes 
doorsturen naar jonggidsen@28edegem.be)  
�  Snoepgoed 
�  Sigaretten, drugs, alcohol, …  



Noodnummers 

In geval van nood zijn wij steeds te bereiken 
op de nummers: 
 
� Jonas (Tarpan): 0497/90.93.27 
� Annelies (Koninkje): 0494/10.24.95 
� Veerle (ooievaar): 0470/589614 



Line-up 

Wij kijken er al naar uit. Hopelijk tot dan! J 


