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We gaan naar Hawaï
Wie zegt er dat we niet op reis kunnen gaan deze zomer?
Niets is minder waar, want wij gaan met het vliegtuig naar het zonnige en tropische Hawaï!!
Pak dus je zomerse kleren maar in, trek je hawaïhemd aan en smeer die zonnecrème al op!
Wat is er dan zoal te doen op Hawaï.
Nou, hieronder in onze reisbrochure vind je wat deze eilandengroep ons allemaal te bieden heeft.
Ik zou zeggen, tot op het vliegveld!!
Reisbrochure Hawaï
De vijftigste staat van Amerika. Hawaï ligt in de Grote Oceaan en bestaat uit 137 atollen en
vulkanische eilanden. Hoofdstad Honolulu ligt op het eiland Oahu. Andere veelbezochte
eilanden zijn Maui en Hawaï/Big Island. Hawaï staat bekend om zijn prachtige ongerepte
natuur en perfecte stranden waar je goed kunt surfen. Het beste voorbeeld is misschien wel
Waikiki Beach. De nationale parken Haleakala en Hawaï Volcanoes zijn zeer zeker het
bezoeken waard als je een natuurliefhebber bent.
Hawaï is niet zomaar een reisbestemming, het is een rendez-vous met het beste wat de
natuur in petto heeft, ook met cultuur en natuurlijk ontdekking. Van bij het prille begin
neem je de lokale slang over en wuif je "aloha" (hallo), "mahalo" (dank u) of herhaal je
gewoon "my kai" (naar de oceaan) alsof je hier al heel je leven lang woont. Hop van het ene
eiland naar het volgende terwijl de scènes zich op Hawaïaanse wijze onthullen...
Wat staat er allemaal op een Hawaïaans programma?
1)Surfen:
Hawaï is een echt surfersparadijs. Denk maar aan al die mooie witte stranden met perfecte
golven. Er is voor ieders wat wils, van beginner tot gevorderde. Dus, wie gaat de uitdaging
aan?
2) Natuur:
Misschien wel hetgeen waar Hawaï het best voor bekend is: de adembenemende natuur en
stranden.
Van rustende vulkanen die je kan beklimmen tot tropische wouden. Van prachtige valleien
tot allemaal coole exotische dieren. Van natuurparken tot gigantische watervallen.
Kortom, een echt tropisch paradijs voor iedereen.
3) Snorkelen:
Voor zij die niet zo van surfen houden, is er ook nog altijd het snorkelen.
Droom je ook van die prachtige blauwe waters vol met vissen en zeeschildpadden? In Hawaï
heb je de kans om deze van dichtbij te bewonderen, onder water! Aarzel dus zeker niet en
spring erin!
4)Cultuur:
Al die mooie natuur is natuurlijk goed en wel, maar af en toe wat cultuur mag ook niet
ontbreken! Altijd al willen weten waar “aloha” vandaan komt? Of die mooie
bloemenkransen? Dan zit je in Hawaï op de perfecte plaats, want het komt hier namelijk
vandaan!
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Praktisch
Omwille van de huidige Corona-situatie, nemen we dit jaar niet de trein en bus, maar vragen we aan
jullie om de leden af te zetten aan het kampterrein zelf. Het begin van het kamp is op 2 juli. Om dit zo
contactloos mogelijk te laten verlopen, zullen we jullie een boekingslink voor de kiss-and-ride
bezorgen, waarin jullie een uur van aankomst kunnen kiezen. Zo vermijden we dat jullie allemaal
tegelijk aan het kampterrein staan. De aankomsturen zullen tussen 15u en 17u liggen, en er wordt aan
de ouders gevraagd om een mondmasker bij te hebben.
Het kampadres:
Scoutslokalen Donk
Scoutsweg z/n
3540 Donk Herk-de-Stad
Als je GPS het adres niet vindt, gebruik je “Korpse straat 20 3540 Donk Herk-De-Stad”. Hier
ongeveer tegenover vind je het doodlopend straatje waar de lokalen zijn.
Brieven ontvangen is natuurlijk ook heel leuk, die mogen zo geadresseerd worden:
Scoutslokalen Donk
43ste St. Rumoldus scouts
Naam Sjamfoeter
Scoutsweg z/n
3540 Donk Herk-de-Stad
(We zijn niet zo heel lang weg, dus hou hier rekening mee!)
Na 9 dagen vol toffe spelletjes is het op vrijdag 10 juli weer tijd om naar huis te gaan.
De Sjamfoeters kunnen tussen 11u en 13u opgehaald worden op het kampterrein. Ook dit zal gebeuren
volgens het kiss-and-ride systeem zoals bij het begin van het kamp. Belangrijk hierbij is dat we hier
ook vragen om als ouder een mondmasker bij te hebben, aangezien er mogelijk contact is tussen jullie
enerzijds en wij als leiding anderzijds.

Inschrijven
Aangezien we graag met zekerheid weten wie mee op kamp gaat, is het nodig om in te schrijven voor
10 juni.
Inschrijven doe je door volgende stappen te volgen:
-  
-  

Stort €110 op volgende rekening: BE13 9791 6961 7639
Vermeld hierbij zeker voornaam en achternaam van de Sjamfoeter + “Hawaï Kamp 2020”
Kijk de medische fiche na op de groepsadministratie van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
Indien deze nog niet ingevuld is: gelieve dit ten laatste in orde te brengen tegen donderdag 20
juni. Het is nu van uitermate belang dat deze fiches in orde zijn. We vragen daarom ook dat,
indien deze fiches volgens u al zijn ingevuld, ze toch nog een te controleren of alle info 100%
klopt en aangevuld is.

Om een duidelijk overzicht te krijgen van wie wel en niet mee op kamp gaat, zal er een Google Forms
meegestuurd zijn in de mail. Gelieve hier in te vullen of jullie kinderen al dan niet meegaan op kamp,
en waarom ze eventueel niet mee op kamp zouden gaan.
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Wat nemen we mee?
Kledij:
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

Ondergoed en sokken
Speelkledij (kleren die echt vuil mogen worden)
Regengerief (zeker een goede regenjas)
Badpak/bikini/zwembroek + zwemhanddoek
Warmere kledij voor ’s avonds: dikke trui, lange broek,...
Uniform (aan te doen bij vertrek): das, hemd, groene broek/rok
Hawaï verkleedkleren

Slaapgerief:
-  
-  
-  
-  
-  

De coolste pyjama
Een slaapzak
Een matje of veldbed (liefst geen luchtmatrassen, deze nemen nogal veel plaats in)
Hoofdkussen (of 2 of 3 als je liever in een bed vol kussens ligt)
Je knuffel (zeker niet te vergeten!!)

Schoenen:
-  
-  
-  

Stapschoenen of stevige speelschoenen
Waterschoenen/slippers
Laarzen (worden aangeraden door de verhuurders omdat de bossen wel nat kunnen worden)

Wasgerief:
-  
-  
-  
-  
-  

Handdoeken (klein en groot)
Washandje (om al dat vuil er goed af te krijgen)
Tandenborstel en tandpasta
Kam/borstel
Zeep en shampoo

Allerlei:
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

2 keukenhanddoeken voor de afwas (wordt vaak vergeten maar is wel nodig!!)
Drinkbeker met naam (hygiënemaatregel)
Pet en zonnecrème
Een zaklamp (voor de tofste avondspelletjes of als je ’s nachts eens naar het toilet moet, dus
niet om ’s avonds nog strips te zitten lezen)
Muggenspray
Persoonlijke medicatie (af te geven aan de leiding bij vertrek)
Papier, schrijfgerief en enveloppen met postzegel en adressen
Strips, boeken, gezelschapspelletjes voor tijdens de vrije spelmomenten. Denk er wel aan dat
een ongelukje snel gebeurd is en dat iedereen mag meelezen/spelen.
Kids ID (af te geven aan leiding bij vertrek)
Linnenzak voor vuile kledij
(Herbruikbaar) mondmasker: dit is eerder in geval van nood we met een sjamfoeter af het
terrein moeten, want we doen dit liever veilig dan onnodige risico’s te nemen

Inpaktip: doe de kleren in verschillende zakjes (ondergoed bij elkaar, t-shirts/truien bij elkaar). Zo
vinden de sjamfoeters gemakkelijk hun propere kleren en lopen ze niet het hele kamp in hetzelfde rond
:). Pak de zak ook samen in, zodat de leden weten wat ze mee hebben en waar alles zit.
Zorg ook dat alle kledij gelabeld is met naam. Er slingert altijd een hele hoop rond en ze herkennen
niet altijd hun eigen kleren. Zeker hemd en das is nodig, want die zijn allemaal hetzelfde.
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Wat nemen we niet mee:
-  
-  
-  
-  
-  

Dure spullen die kapot kunnen gaan: gsm, tablet, ipod, horloges
Zakmessen: wacht hier nog maar even mee tot je bij de grote kinderen zit
Snoep (zou toch alleen maar in de buik van de leiding verdwijnen)
De mama en de papa (hoe leuk ze ook mogen zijn)
Een huisdier

Dagindeling
08:00u – 08:30u
08:30u – 09:30u
09:30u – 12:30u
12:30u – 13:30u
13:30u – 16:00u
16:00u
16:30u – 18:30u
18:30u – 20:00u
20:00u – 21:00u
21:00u - …

Opstaan
Ontbijt
Voormiddagspel
Middageten
Namiddagspel 1
4-uurtje
Namiddagspel 2
Avondeten + afwas
Avondspel
Slapen

Noodgevallen
In geval van verdere vragen of een noodgeval tijdens kamp zijn wij altijd bereikbaar op onze gsm’s.
Dries Laurijssens: 0486 98 26 69
Oran Mercelis: 0470 56 28 60
Arno Strauven: 0468 11 51 25
Wieter Van den Branden: 0487 90 74 98
Femke Verberckt: 0472 48 64 22
Helen Weber: 0471 35 50 23

Corona
Als u dit boekje heeft ontvangen wilt het natuurlijk zeggen dat de scoutskampen gelukkig door kunnen
gaan. Natuurlijk zijn we totaal niet zeker hoe de situatie ten tijden van ons kamp gaat zijn.
We blijven daarom al het nieuws op de voet volgen om ervoor te kunnen zorgen dat ons kamp zo vlot
en veilig mogelijk kan verlopen.
We hebben enkele maatregelen die we zeker gaan nemen op kamp. Hierbij denken we dan aan
verplichte vaste momenten om de handen te wassen, enkele regels aan tafel over het niet gebruiken
van elkaars bestek/bord. Elk lid heeft zijn eigen beker, waar hij/zij uit drinkt. Er worden dus bvb. geen
kannen met drinken rondgedeeld.
Indien iemand ziek is zullen we hier natuurlijk ook extra voorzichtig mee omgaan, in tegenstelling tot
normaal. We verwittigen meteen de ouders met vermelding van de symptomen.
Leden die in de 5 dagen voorafgaand aan het kamp ziek zijn/ziektesymptomen hebben kunnen jammer
genoeg niet mee, dit is een maatregel opgelegd door Scouts & Gidsen Vlaanderen. In een normale
situatie zou iets als een kleine verkoudheid natuurlijk niet zo’n probleem zijn, maar nu ligt dat wat
anders. Ook willen we erop wijzen dat jullie als ouder de verantwoordelijkheid hebben of jullie de
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leden al dan niet mee laten gaan op kamp. Aarzel wel zeker niet om ons hier over te contacteren, want
we willen natuurlijk dat alle leden mee op kamp zouden kunnen.
Zitten jullie nog met verdere vragen of zorgen, stuur ons dan gerust op een berichtje of mailtje
(sjamfoeters@rumoldus.be) en dan zullen we deze zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.
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