
 



 

Beste Kapoenen en ouders!  

 

Spijtig genoeg werd de wereld de afgelopen maanden een beetje door elkaar geschud en moesten 

we lang thuis blijven. Dus zochten wij speciaal voor jullie de perfecte oplossing! Dit jaar gaan jullie 

daarom met Rumoldus Airlines de wereld rond. Elke nacht vliegen we naar een ander deel van de 

wereld en vertoeven we ons dan als echte toeristen een hele dag in dit land. Vergeet zeker je 

vliegticket uit deze brief niet mee te nemen bij vertrek!  

 

Betaling: 

De kampprijs bedraagt €90 (er is een sociaal tarief voorzien, vraag aan de leiding) de kampprijs dient 

gestort te zijn voor 20/06/2020 op:  

BE13 9791 6961 7639 

Indien uw kapoen niet mee kan, gelieve dit dan ook voor 20/06/2020 aan ons te laten weten. 

 

Vertrekken op kamp:  

Op zondag 5  Juli begint ons kamp.  

Maar door de ongewone situatie zal het vertrekken op kamp een beetje anders lopen. We zouden 

aan jullie willen vragen om jullie kapoen zelf af te zetten. Maar omdat het niet mogelijk is om 

allemaal op hetzelfde moment te komen, voorzien wij tijd tussen 12 uur in de middag tot 15 uur in 

de namiddag. We rekenen per lid 15 min voor het afscheid zodat alles vlot verloopt. Via de link 

hieronder zouden we aan jullie willen vragen om vast te leggen hoe laat jullie je kapoen willen 

komen brengen. Dit doen we om zeker te voorkomen dat er te veel ouders aanwezig zijn en met 

elkaar in contact komen.  Als je aanduidt op welk uur je komt gelieve dit te doen met de naam van je 

zoon of dochter. Dit is voor ons duidelijker.  

Link: 

https://doodle.com/poll/md52w7g8ptbnfqqg?fbclid=IwAR11f0_F2I806mT7pF9rZkruCG80GccYpmfD

3I-B_n2SPQOItnpDNvv_7M 

Let op!: je kan je maar één keer inschrijven. 

 

Het adres: Wijnveld 251A, 9112 Sinaai. Het is niet mogelijk om met de auto op het terrein te rijden, 

aangezien er aan de voorkant van het terrein niet veel parkeergelegenheid is raden we om langs de 

achterkant te komen. Ter hoogte van het kruispunt tussen de Hooimanstraat en de Kouterstraat is 

er een ingang naar het kampterrein.  

  

Belangrijk: Carpooling mag niet!!! Dit wil zeggen dat ouders alleen hun eigen zoon of dochter mogen 

afzetten en geen vriendjes mogen meenemen. Wij weten dat dit voor veel ouders niet even 

gemakkelijk is en door omstandigheden niet gaat. Daarom zullen wij er voor zorgen dat er een van 

onze leidingsploeg kinderen zal kunnen ophalen (dit mag omdat wij met de leden voor de komende 

week in een bubbel zitten). Als je weet dat je u zoon of dochter niet gaat kunnen afzetten dan mag je 

dat zeker laten weten maar wij vragen dit wel om maximum 2 weken op voorhand te laten weten 

dan zorgen wij ervoor dat er iemand staat. 

 

Gelieve het Kids ID mee te brengen en eventuele medicatie zeker af te geven aan de leiding voor 

vertrek. Online (op scoutsengidsenvlaanderen.be) kan u de medische fiche van uw 

kapoen aanvullen, zodat wij volledig op de hoogte zijn van eventuele kwalen en 

eetgewoonten en het kamp zo vlot mogelijk kunnen laten verlopen.  

https://doodle.com/poll/md52w7g8ptbnfqqg?fbclid=IwAR11f0_F2I806mT7pF9rZkruCG80GccYpmfDr3I-B_n2SPQOItnpDNvv_7M
https://doodle.com/poll/md52w7g8ptbnfqqg?fbclid=IwAR11f0_F2I806mT7pF9rZkruCG80GccYpmfDr3I-B_n2SPQOItnpDNvv_7M


 

Terug naar huis: 

Op zaterdag 11 Juli zijn we terug van de wereldreis.  

Hier zal het ook weer gaan zoals bij het vertrek. We voorzien tijd van half 10 uur s ochtends tot 12 

uur in de middag om de leden op te halen op het adres: Wijnveld 251A, 9112 Sinaai. Het is niet 

mogelijk om met de auto op het terrein te rijden, aangezien er aan de voorkant van het terrein niet 

veel parkeergelegenheid is raden we om langs de achterkant te komen. Ter hoogte van het 

kruispunt tussen de Hooimanstraat en de Kouterstraat is er een ingang naar het kampterrein.  

Link: 

https://doodle.com/poll/kvc4dcthe96rbszi?fbclid=IwAR2TTTLiH-iGNmOea_E4x12r0DKr6DUevLZR85e

wwH8AEJGgHu5oba_j3k0 

Let op!: je kan je maar één keer inschrijven. 

 

Belangrijk: Alle medische fiches moeten volledig ingevuld worden op de groepsadministratie. Het is 

heel belangrijk dat wij op de hoogte zijn van leden die medicatie moeten nemen of allergieën 

hebben. Zeker tijdens corona is dit belangrijk dat de fiches  ingevuld zijn zodat er geen problemen 

zijn op kamp. Als dit voor u zoon of dochter niet van toepassing is mag je dat er duidelijk bijschrijven.  

Hoe doe je dit? : Je logt in op de groepsadministratie met het lidnummer van je kapoen. Op je profiel 

staat dan het medische fiche. Zie zeker dat dit op tijd en volledig is. 

 

 

(Geen) corona op kamp:  Ons kamp zal dit jaar geen gewoon kamp worden. Door corona zullen we 

op een aantal vlakken wel maatregelen nemen. We hebben het geluk dat we met de leden en de 

leiding een bubbel kunnen vormen waar we NIET aan social distancing moeten doen. Maar we willen 

zeker voorzichtig zijn en er alles aan doen om dit te voorkomen.  

Dit houdt in dat we elke ochtend en avond, na maaltijden en toiletbezoek onze handen wassen. En 

zeker in de elleboog niezen en hoesten.  

We moeten ook wel meedelen dat als je twijfelt of je zoon of dochter tot de risicogroep behoort dan 

moet je een afspraak maken bij de huisarts en daarmee overleggen. Als je vijf dagen op voorhand 

ziekte symptomen vertoond dan moeten we helaas streng zijn en dan kan je niet mee op kamp.  

Ook voor na het kamp zijn er maatregelen. Na kamp zou je best twee dagen in quarantaine gaan. Dit 

wilt niet zeggen dat je niet naar buiten mag maar wel dat je niet naar een andere bubbel mag. Je 

mag ook niet op een ander kamp vertrekken of naar plekken zoals de speeltuin.  

 

Wat neem je mee?  

 

Kleding 

- Voldoende ondergoed en sokken voor 7 dagen en 6 nachten (extra kan nooit kwaad) 

- Speelkledij voor 7 dagen (die vuil mag worden) 

- Extra warme kleren voor ’s avonds 

- Regenjas 

- Verkleedkleren: leef je helemaal uit en kom verkleed als echte toerist (met accessoires)  

- 2 paar speelschoenen (graag min. 1 paar dat de kapoen zelf makkelijk aan en uit krijgt) 

- Zonnehoedje /pet 

- Zwemgerief 

Toiletgerief  

- Tandenborstel + tandpasta 

https://doodle.com/poll/kvc4dcthe96rbszi?fbclid=IwAR2TTTLiH-iGNmOea_E4x12r0DKr6DUevLZR85ewwH8AEJGgHu5oba_j3k0
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- Haarborstel 

- Washandje 

- Shampoo + douche zeep 

- Zonnecrème 

- Handdoek 

 

Allerlei 

- Slaapzak 

- Matje 

- Hoofdkussen 

- Knuffel 

- Boeken/strips 

- Zaklamp 

- Gezelschapsspelletjes/ speelgerief voor buiten 

- Extra dagrugzakje met brooddoos + drinkfles voor dagtochten 

- Beker met naam op! 

- Afdroog handdoek 

 

Dit laten we thuis: 

Electronica (gsm, ipad, nintendo, spelconsoles...) en snoep natuurlijk ook niet tenzij je wilt delen met 

de leiding :)  

 

Briefjes sturen:  

Brieven sturen kan zeker en vast! Dan kan naar dit adres: 

Scouts Sint-Rumoldus 43 - Naam kapoen 

Wijnveld 251A 

9112 Sinaai  

België 

 

 

Contactgegevens:  

Email: kapoenen@rumoldus.be Gigi: +32496619433  

Dimi:  +32479186203 Bambo: +32495563954 

Zazou: +32491932881 Petro: +32498800489 

Xebo: +32499776910 Kora: +32498688742 

 

 

Wij hebben onze koffers alvast klaar staan en wij hebben er heel veel zin in!  

Tot dan!  

 

Dimi, Zazou, Xebo, Gigi, Bambo, Petro, Kora  

mailto:kapoenen@rumoldus.be

