
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar de 

oudheid!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar de oudheid! 

 

De 4 volkeren Galliërs, romeinen, Grieken en De eGyptenaren 

zijn op weg naar OlympOs om daar te strijden op de olympische 

spelen. Ze komen allemaal van andere hoeken van de wereld 

om deze spelen mee bij te wonen. Onderweg zullen ze 

uitdagingen die op hun pad komen moeten trotseren om 

verder te geraken. 

Hopelijk zijn jullie er klaar. Wij alvast wel. 

 

Moge de beste winnen. 

 

Tot dan! 

 

De sjamfoeterleiding 

Hati, Chill, Phaona, Rama en Ikki. 

  



Wanneer ?  

Voor vertrek 

Op zaterdag 22 juni ben je welkom op de jaarlijkse picknick van de scouts op de Hoeve (verdere info volgt op de 

site). Hier staan wij jullie graag te woord voor wat extra info over wat betreft het kamp en kan je bij ons terecht 

voor eventuele vragen, bezorgheden, opmerkingen, … 

Zondag 30 juni tussen 15u en 16u zouden we graag de bagage van de sjamfoeters reeds op de Hoeve – het 

scoutsterrein – willen hebben. Op die manier kunnen wij hun zak en matje reeds per camionet naar het terrein 

vervoeren, zodat zij er niet mee op de trein moeten sleuren. Een klein dag-rugzakje kan uiteraard wel mee op de 

trein. We moeten iedereen zijn bagage mee krijgen, dus houd de bagage graag zo compact mogelijk. 

Hoe in te schrijven voor dit kamp leggen we hieronder duidelijk uit. 

Start kamp 

Wij vertrekken op maandag 1 juli 2019. De leden worden verwacht in perfect uniform en met een volle maag om 
18u15 aan Berchem Station. Vanaf daar vertrekken we met de trein richting het kampterrein. Vergeet zeker ook 
geen identiteitsbewijs af te geven aan de leiding. Medicatie en andere zaken kunnen ook afgegeven worden bij 
vertrek. 

 

!! opmerking: de trein is gereserveerd maar nog niet bevestigd. Het kan dus zijn dat het uur waarop we de 
sjamfoeters verwachten nog lichtjes wijzigt. Indien dit het geval is wordt dit tijdig via mail gecommuniceerd. !! 

 

Einde kamp 

Op dinsdag 9 juli om 13u30 worden de ouders verwacht om hun Galliers, Romeinen, Grieken en Egyptenaren weer 
op te halen. Het adres is: 

 

Pannenhoefdreef 160 

2950 Kapellen. 
 

We kunnen dan nog met zijn allen een hotdog eten, waarna we allemaal, moe en voldaan, huiswaarts kunnen 
keren. 

 
Wie is wie ? 

 
Die 4 nesten gaan als 4 verschillende volkeren uit de oudheid op kamp. Zorg dat je niet als alien uit de 21e eeuw 
moet verschijnen en voorzie een juiste outfit! 
 
De Galliërs 

  
 

- Oscar  
- Kobe 
- Lotte 
- Leon 

- Ezer 
- Cas 
- Romi 

 

- Leni 
- Henri 
- Emily 

  



De Romeinen 

    
 

- Roman 
- Rosalie 
- Alela 
- Stella 

- Toine 
- Matto 
- Otis 

 

- Ebin 
- Simon 
- Maximus 

 
De Grieken 

 
 

- Adam 
- Kamil 
- Viktor 
- Seth 

- Lex 
- Odile 
- Babette 

 

- Jolan 
- Luna 
- Flore 

 
De Egyptenaren 
 

- Ward 
- Louka 
- Paz 
- Omar 
- Kwint 
- Jitse 
- Roos 

 
- Mees 
- Arno 
- Titus 

 
  



Wat nemen we mee ?  

 
Belangrijke zaken: af te geven aan de leiding bij vertrek! 

- Persoonlijke medicatie 
- Kids ID en klevertjes 
- Abonnement van de lijn (als je dit hebt) 
- Briefje je met toestemming (zie laatste pagina) 

 
Kledij 

- Ondergoed en sokken voor 9 dagen (van extra setje ondergoed waren ook de volkeren in de oudheid 
niet vies ☺ ) 

- Speelkledij (dit zijn kleren die vuil mogen worden) 
- Regenkledij 
- Zwemkledij (badpak/zwembroek) 
- Warme kledij voor ’s avonds (een paar dikke truien en lange broeken) 
- Uniform (das, hemd en groene broek!)  
- Verkleedkleren voor je volk 
- Kleren die echt zeer vuil mogen worden (om écht vies, vuil en vettig mee te worden) in een apart 

(plastieken) zakje 
 
Slaapgerief 

- Pyjama waar je heel comfortabel in slaapt 
- Een slaapzak 
- Hoofdkussen en kussensloop (altijd handig voor als er heel toevallig een kussengevecht uitbreekt,  niet 

dat dit gaat gebeuren natuurlijk) 
- Je knuffel (uiteraard) 
- Matje (liefst geen luchtmatrassen!) 

 

Schoeisel 
- Speelschoenen 
- Stapschoenen (scoutsbotinnen) 

 
Toiletgerief 

- Handdoeken (een kleintje en een grote) 
- Washandje 
- Tandenborstel 
- Tandpasta 
- Zeep en shampoo (liefst ecologisch afbreekbaar) 
- Zonnecrème 

 
Allerlei 

- Klein rugzakje voor op dagtocht (kan je eventueel wel gewoon meenemen bij vertrek) 
- Drinkbus 
- Pet 
- Zaklamp (liefst met batterijen, zodat ze ook effectief schijnt) 
- Als je graag brieven wilt schrijven naar het thuisfront: papier, pen, enveloppen en postzegels 
- Strips, boeken, gezelschapsspelletjes voor tijdens de platte rust of voor regenachtige dagen. Houd er wel 

rekening mee dat deze dingen altijd net typisch in een plas kunnen vallen of kapotgaan… 
- Linnenzak voor vuile kledij 
- Keukenhanddoek 

 
Wat neem je NIET mee op kamp 

- Dure spullen die zeker niet kwijt/stuk mogen gaan, zoals horloges of juwelen; geld heb je ook niet nodig! 
- GSM, PSP, Nintendo DS, Playstation, mp3, xbox of andere hoogtechnologische toestellen (die bestaan 

niet in de oudheid!) 
- Snoep nemen we ook niet mee (wordt afgepakt en opgegeten door de leiding ☺) 



!! TIP !! 
Houd er rekening mee dat kledij verloren en/of stuk kan gaan op kamp. Neem dus zeker niet je beste kleding of 
spullen mee. Aangezien onze liefste sjamfoeters hun kleren vaak laten rondslingeren vragen wij jullie om ieder 
kledingstuk met naam te labelen, en dan in het bijzonder de dassen en hemden. 

Brieven ? 

Ouders, familie en vrienden kunnen hun sjamfoeters verwennen met leuke brieven. Adres: 
 
Scouts Sint-Rumoldus 43 t.a.v. naam sjamfoeter 
Pannenhoefdreef 160 
2950 Kapellen 
België 
 
Uit ervaring kunnen we jullie meegeven dat het erg leuk is om tijdens het kamp een brief te krijgen ☺. 
 
Hoe ziet zo’n DaG eruit in De ouDHeiD ? 

 
Om al een idee te hebben van hoe een dag er gewoonlijk uitziet inde Oudheid:  
 

Activiteit Uur  

Opstaan! 9u00 

Ontbijt 9u30 

Voormiddagactiviteit 10u30 

Middageten 13u00 

Namiddagactiviteit 1 14u00 

4uurtje! 16u00 (logisch!) 
Namiddagactiviteit 2 16u30 

Avondeten 18u30 

Avondactiviteit 20u30 

Slaapwel! 22u00 

 

Inschrijven ? 

 

De kostprijs van het kamp bedraagt €110 omdat we toch graag met zekerheid weten wie er wel en niet meegaat 
op kamp vragen we om ten laatste 28 juni te in te schrijven en te betalen: 

 

1. U kijkt de individuele steekkaart (medische fiche online na) via: 
https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/ 

- Voor extra vragen, opmerking, aandachtspunten mag u de leiding altijd contacteren 

- Mocht uw kind speciale voedingsrichtlijnen hebben, schrijf dit dan a.u.b. extra op en bezorg het samen 
met de KIDS-ID en klevertjes aan de leiding met een woordje uitleg. 

2. U stuurt – indien dat nog niet is gebeurd – een mailtje naar sjamfoeters@rumoldus.be waarin u laat 
weten dat uw sjamfoeter meekomt. 

3. Vervolgens stort u ten laatste op 28/6 €110 op volgende rekening (sociaal tarief is uiteraard mogelijk 
voor wie ervoor in aanmerking komt, vraag hiervor naar de leiding): 

BE13 9791 6961 7639 

Met vermelding: 

“SJAMFOETERKAMP 2019 VOORNAAM + ACHTERNAAM  

 
Als deze stappen voltooid zijn, is uw kind officieel ingeschreven voor het grote tijdreisavontuur! 

  

https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/
mailto:sjamfoeters@rumoldus.be


COntact ? 

 

Zit u nog steeds met onbeantwoorde vragen, of wil u ons bereiken om eender welke reden, dan kan dat steeds 
via mail: 

 

sjamfoeters@rumoldus.be 
 

of op onderstaande gsm-nummers: 

 

Thibo (Hati):  +32 474 88 51 01  

Samuel (Chill):  +32 468 10 60 86 

Eva(Phaona):  +32 471 32 96 64  
Nelson (Rama): +32 471 35 50 24 

Wannes (Ikki): +32 468 13 39 13 

 

Groepsleiding 

 Kobe: +32 491 40 54 92 

 Nisse: +32 499 70 33 06 

 
 
Gelieve af te knippen op de stippenlijn: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Activiteit in het buitenland (Nederland) ? 

 

Bij goed weer gaan we op daguitstap naar een openluchtzwembad. Dit is echter net over de Nederlandse grens. 
Daarom willen we via deze weg uw toestemming vragen om uw kind op deze daguitstap mee te nemen. (Omdat 
het maar voor één dag is en het vlak bij ons kampterrein is, zou het via deze weg voldoende zijn):  

 

 
 

 

Ik, ………………………………………………………………………………………., ouder van ………………………………………………………………. 
sta de leiding van de sjamfoeters van de 43ste Sint-Rumoldus scouts met mijn zoon/dochter op daguitstap naar 
Nederland te gaan tijdens het kamp van 1 tot 9 juli 2019. 
 

Handtekening ouder: 
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