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Het was ons wat.
Dit jaar zouden we de sportieve kant opgaan.
Twee wielen, een stel trappers en een spannend broekje;
dat zouden onze belangrijkste vrienden zijn.
We zouden rondtrekken. Of betergezegd: rondtrappen. Door Zeeland en
Vlaanderen.
De ‘Tour de Rumold’ zouden we onze tocht noemen.
Corona heeft hier anders over beslist. Rondtrekken zit er niet in. Maar niet
getreurd; we gaan nog steeds kamp! We doen zelfs nog steeds een ‘Tour de
Rumold’. Het enige verschil is dat we zullen ‘surplacen’ J. Afgelopen week
hebben we met de leidingsploeg alles op alles gezet iets nieuws in elkaar te
boksen. En jawel hoor: een prachtig veld in Limburg kwam op ons pad. Een meer
dan volwaardig alternatief heeft daardoor reeds een zeer solide basis.
Wij verzekeren dat dit alternatief even onvergetelijk zal zijn. Bovendien blijft het
een beetje speciaal, anders dan anders. Om zoveel mogelijk trouw te blijven aan
het oorspronkelijke plan, om mobiel te kunnen zijn in de omgeving rond ons veld,
en omdat het gewoon zeer fijn is, gaan we nog steeds met de fiets. Dat we op
een vaste plaats slapen, wilt immers niet zeggen dat dit sportieve voertuig niet
van pas kan komen.
DUS:
Smeer de benen maar in voor…
DE TOUR* DE RUMOLD: *SURPLACE

— derdejaars: 1-14 juli–
— eerste- en tweedejaars: 4-14 juli—

WANNEER?
Aangezien de gehele situatie onze aanvankelijke voorbereidingen overhoop heeft gegooid, kunnen we nu
nog niet alle concrete informatie doorgeven. We doen onze uiterste best de specifieke tijdstippen zo snel
mogelijk te communiceren. Alvast bedankt voor je begrip.
Wat we wél al kunnen zeggen:
VOORBEREIDING:
® We verwachten de bagage van iedere giver reeds op dinsdag 30 juni op de Hoeve (tijdstip wordt nog
gecommuniceerd). Bagagelijst: zie hieronder! Wij zullen de bagage per camionet naar het terrein
transporteren. Op die manier kunnen de givers zonder ballast, vrolijk naar de Limburg fietsen.
START:
® De derdejaars gaan met ons op voorkamp. Ze worden op woensdagochtend 1 juli op de Hoeve verwacht
met een das om en in gepaste fietskledij. Belangrijk is dat ze: met de fiets komen en een lunchpakket en
(gevulde) drinkbus van minstens 1 liter mee te nemen.
® De eerste- en tweedejaars pikken we drie dagen later op. Hen verwachten we op zaterdagochtend 4 juli,
eveneens op de Hoeve, met een das om, in gepaste kledij, met de fiets, en in het bezit van lunchpakket en
(gevulde) drinkbus van minstens 1 liter.
FINISH:
® We eindigen ons kamp op dinsdag 14 juli. We streven ernaar om met de hele groep terug naar de Hoeve
te trekken en daar het kamp tegen de avond te beëindigen. We beseffen dat het niet evident is om op de
laatste dag van het kamp nog zo’n verre tocht huiswaarts te fietsen. Daarom zijn we nog volop bezig met
het uitwerken van een alternatief om zowel de fietsen als de givers, op een niet al te vermoeiende manier,
terug op de hoeve te krijgen. Waar, hoe en om hoe laat ons avontuur exact eindigt, kunnen we echter nog
niet met zekerheid communiceren. Ook hiervoor vragen we je begrip. We doen onze uiterste best dit zo snel
mogelijk concreet te maken.

HOE ZAL HET KAMP ERUITZIEN?
We fietsen met z’n allen naar ons mooie veldje in Opoeteren, Limburg. Dit is zo’n 95km trappen. Aangezien
we onze bagage niet moeten meesleuren en reeds in de ochtend vertrekken, is dit zeker haalbaar. We willen
wel een aantal zaken verduidelijken, rechtzetten, of aanstippen:
Fietszakken en eigen tentjes zijn NIET meer nodig!
In april kondigden we per mail aan dat de givers al hun bagage zelf op de fiets zouden moeten vervoeren
met behulp van fietszakken en dat ze bovendien voor een eigen tentje moesten zorgen. Vermits we nu
echter op één vaste locatie verblijven is dit niet meer nodig! Deze eventuele extra kosten kan je dus
schrappen J.
De givers moeten tijdens de fietstocht wel hun eigen lunchpakket, (gevulde) drinkbus, en eventueel een
jasje of trui en zonnecrème vervoeren. Dit kunnen ze met behulp van een snelbinder op de bagagedrager
bevestigen, of in een klein rugzakje meedragen.

Wordt het zwaar? Aangepaste kledij!
De grootste afstand die we zullen overbruggen is, zoals vermeld, 95km. Dat is zeker te doen. Wel is het
hierbij aangeraden gepaste fietskledij te voorzien. Een fietsbroekje, of iets van gelijkaardige stof is geen luxe.
Een hele dag fietsen in jeans kan enige ongemakken met zich meebrengen.
Fietsen-check!
Het is zeer belangrijk dat iedere giver een fiets heeft die perfect in orde is. Uiteraard moet deze voldoen aan
de standaardvereisten.* Bovendien moet het ook een fiets zijn waarop je kan vertrouwen. Een fiets waarvan
je bijvoorbeeld steeds vreest dat de ketting eraf valt, is immers een grote last.

*® Wat je zeker moet checken voor vertrek:
• Werken voor- en achterlicht?
• Werken voor- en achter rem?
*® Wat je zeker moet doen voor vertrekt:
• Banden oppompen! (En even bekijken of zo voldoende hard blijven)
• Ketting smeren!
Waarom met de fiets?
‘Waarom níét?’ Vroegen wij ons af. Samen sportief onderweg zijn is een fantastische bezigheid op zich.
Bovendien gaan we niet enkel met de fiets naar de kampplaats. Het bezit van een fiets op kamp maakt ons
veel mobieler. In de mate van het mogelijke, stelt het ons in staat om uitstappen te doen die te voet of met
het openbaar vervoer niet evident zijn.
En corona?
Uiteraard zullen wij ervoor zorgen dat alles volgens de aangeven richtlijnen gebeurt. We vormen samen één
bubbel van maximaal 25 personen en houden deze bubbel mooi geïsoleerd gedurende het hele kamp.
Anderzijds zorgen we voor het nodige om alles hygiënisch te houden en verzekeren we voldoende nachtrust
voor een optimale weerstand. Wij zijn zelf uitgebreid gebrieft door Scouts en Gidsen Vlaanderen over alle
zaken waar we op moeten letten en die we moeten voorzien. Deze instructies zullen we nauw navolgen.
Waar?
Het kamp gaat door op een mooi veld omgeven door bossen te Meurenstraat, 3680 Opoeteren (Limburg).
Inschrijven?

® zie volgende pagina!

INSCHRIJVEN?
Inschrijven kan vanaf nu! Graag willen we zo snel mogelijk een duidelijk beeld hebben van het aantal leden
dat we kunnen verwachten. Daarom vragen we je om deze week (1-7 juni) reeds te bevestigen of je giver
meekomt, of niet (dat laatste zou zeer jammer zijn).
Concreet inschrijven doe dus je als doe als volgt:
1. Bevestigen, ten laatste op zondag 7 juli. Dit doe je via volgend online google-formulier:
https://forms.gle/HartimsTejACaAXX6
2. De individuele steekkaart (medische fiche) van de giver controleren en indien nodig aanvullen.
Hiervoor log je in op de volgende site:
https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/
Normaal gezien heeft iedere ouder reeds een account voor zijn/haar giver. Ben je de
gebruikersnaam vergeten, dan vraagt de site het lidnummer van de giver. Als je dat niet kan
terugvinden, dan stuur je ons maar een mailtje. Wij kunnen dit even voor je opzoeken.
3. Om financieel rond te komen vragen we €120. Graag dit bedrag ten laatste zondag 21 juni storten
om je giver in te schrijven.
BE35 9791 6961 7437
Vermelding: NAAM GIVER + GIVERKAMP 2020
!! De kampprijs mag echter geen drempel zijn die je ervan weerhoudt je giver mee te laten komen.
Indien dit een probleem is kan dat altijd besproken worden. Contacteer hiervoor de groepsleiding!

WAT NEMEN WE MEE?
Belangrijke documenten: deze houd je zelf veilig bij
- Identiteitskaart
- Klevertjes mutualiteit
Kledij
-

Uniform (groene broek of rok, hemd, das)
Ondergoed en sokken
Kledij die geschikt is voor op kamp (en dus eventueel wat vuil mag worden)
Fietskledij aan bij vertrek: fietsbroekje en eventueel een sport T-shirt
Regenkledij: zowel regenjas als regenbroek! (Als het regent tijdens het fietsen is zo’n broek zeer
aangenaam)
Zwemkledij
Warme kledij voor ’s avonds (een paar dikke truien en lange broeken)
Tweedejaars: totemisatie-kledij die echt zeer vuil mag worden

Slaapgerief
- Pyjama waar je heel comfortabel in slaapt J
- Slaapzak
- Matje
Schoeisel
- Stapschoenen
- Sport-/speel-/dagelijkse schoenen
- Slippers of sandalen

Toiletgerief
- Badhanddoek
- Tandenborstel
- Tandpasta
- Zeep en shampoo (ecologisch afbreekbaar!)
- Zonnecrème
Allerlei
-

Drinkbus van minstens 1 liter (belangrijk voor tijdens het fietsen!)
Brooddoos met lunchpakket bij vertrek
Keukenhanddoek
Aardappelmesje of zakmes
Gamel, bestek en beker
Zaklamp
Hoofddeksel
Zonnebril
Eventueel een klein rugzakje
Strips, boeken, gezelschapsspelletjes voor tijdens de platte rust of voor regenachtige dagen
Eventueel linnen zak voor vuile kledij
Persoonlijke medicatie: graag ook even aan ons melden

CONTACT?
Zit je nog steeds met onbeantwoorde vragen, of wil je ons bereiken om eender welke reden, dan kan dat steeds
via mail:
givers@rumoldus.be
of via onderstaande gsm-nummers:
Sien:
Wannes Hautekiet:
Wannes Strauven:
Thibo:
Samuel:

Groepsleiding
Kobe:
Ena:
Nisse:

+32 499 76 00 14
+32 487 39 18 69
+32 468 13 39 13
+32 474 88 51 01
+32 468 10 60 86

+32 491 40 54 92
+32 486 49 61 28
+32 499 70 33 06

