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Dag beste atleten van Wijnegem, 

Wij melden met spijt in ons hart dat de Oympische Spelen 2020 dit jaar niet in 

Tokio zullen plaatsvinden. Na lang overleg hebben wij, de Olympische Raad, 

besloten om een ELITE team samen te stellen en de Spelen op een kleinschalig 

niveau te houden. Enkel de crème de la crème van de beste topatleten zullen 

hier aan deelnemen. 

Als u deze brief ontvangt, hebben wij met de Olympische Raad besloten dat wij 

u in het elite team willen. U heeft ons overdonderd met uw kwaliteiten en 

zouden die graag zien uitblinken op onze Olympische Spelen.  

 

De nieuwe Olympische Spelen 2020 zullen plaatsvinden in Ruisbroek van 

23/07/20 tot en met 31/07/20.  

Wij verwachten de beste editie van de Spelen ooit met dit elite team en zullen 

er dan ook op toezien dat geen enkele atleet iets te kort komt. Van overheerlijk 

eten tot de vaardigheden leren die elke atleet nodig heeft.  

 

Wij kijken alvast uit om al jullie topprestaties te zien. 

 

Groeten,  

De Olympische Raad  
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Praktische zaken 

● Adres: Eikerlandstraat 49b, 2870 Ruisbroek 

● Start: 23 juli om 10:00 

● Einde: 31 juli om 11:00  

 

Contact 

U kan de leiding tijdens het kamp bereiken op gsm. Dit is echter enkel voor noodgevallen! 

Dus niet om te horen hoe uw zoon of dochter het maakt. Mocht er op kamp iets voorvallen 

nemen wij onmiddellijk contact met u op. U hoeft zich geen zorgen te maken, uw atleet is in 

goede handen  

● Kato Boon: +32 471 21 56 82 

● Jori Boeye:  +32 475 60 13 82 

● Linde Desmet: +32 490 43 94 53 

● Tom Totté: +32 477 99 90 82 

● Wout Herremans: +32 497 07 76 42  

● Emma Bevers: +32 491 91 50 15  

● Bas van Riel: +32 475 34 14 61  

● Jeff Boermans: +32 484 52 96 50  

 

Als u nog vragen heeft kan u ook mailen naar jokas@scoutswijnegem.be  

Als u uw atleet nog succes wilt wensen voor zijn/haar wedstrijd, kan u een een brief 

schrijven naar  

Scouts Wijnegem 

Naam Joka 

Eikerlandstraat 49b 

2870 Ruisbroek 

 

 

 

Kampprijs 

● Eten         5 euro/dag 

● Verblijf: huur, water, elektriciteit, etc    57 euro  

● Extra: spelmateriaal, activiteiten, benzine foeriers, etc  16 euro 

mailto:jokas@scoutswijnegem.be
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● Daguitstap        5 euro 

● Kampaandenken       7 euro 

● Extra kosten Corona       5 euro   

  

⇨ Totale kampprijs     

  130 euro 

 

 

Inschrijven 

Om uw kind in te schrijven, schrijft u de bovenstaande kampprijs 

over naar het rekeningnummer BE40 0688 9350 9463. Dit dient te 

gebeuren met de vermelding NAAM VOORNAAM Kamp 2020, 

voor 01/07/2019 

 

Individuele steekkaart 

Gelieve online te bevestigen of deze nog up to date is, zo niet deze aan te passen. 

Op scoutswijnegem.be vindt u  uitleg over hoe u dit kunt doen. U hebt het lidnummer van 

uw joka nodig, deze vindt u eveneens terug op de site. 

Indien u vragen hebt of moeilijkheden ondervindt, kan u mailen naar: 

groepsleiding@scoutswijnegem.be 
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Wat nemen we mee 

 Slaapgerief:  

● Slaapmatje (veldbedden en dikke luchtmatrassen NIET)  

● Slaapzak  

● Pyjama 

● (eventueel kussen)  

● Knuffelbeer  

  

Wasgerief:  

● Tandenborstel (geen elektrische)  

● Tandpasta  

● Washandje en handdoek  

● Zonnecrème   

● After-sun  

● Muggenstick (geen spuitbus)  

● Kam en borstel  

● Shampoo en douchegel (bij voorkeur Ecover) 

  

Kledij:  

● Voldoende T-shirts  

● Een extra witte T-shirt (die niet wit moet blijven ☺ ) 

● Korte en lange broeken  

● Truien  

● Voldoende ondergoed  

● Voldoende sokken 

● Badpak/bikini of zwembroek  

● Regenkledij  

● Sportieve/speelkledij  

● Hoofddeksel om te beschermen tegen de zon  

  

Schoeisel:  

● Wandelschoenen! We gaan op dagtocht dus botinnen of ander stevig schoeisel is de 

boodschap.   

● Sport of speelschoenen   
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Eetgerief:  

● Drinkbeker 

● Bord  

● Bestek 

● Drinkbus (minimum 1L)  

● 2 keukenhanddoeken  

● Pot choco/confituur/speculoospasta,…  

  

Dingen die je zeker NIET mag VERGETEN 

● Kids-ID (meteen aan de leiding afgeven bij aankomst) 

● Verkleedkledij in het thema van Olympische Spelen  

● Een zak voor jullie vuile was  

● Briefpapier, enveloppen met adres op voorhand geschreven, postzegels en 

schrijfgerief 

● Medicatie indien nodig  

● Eventueel: stripboeken, boeken, … (op eigen risico)  

● Zaklamp  

● Zonnebril  

● Kleine rugzak voor dagtocht  

● Goed humeur  

● De zon  

  

Wat laten we zeker thuis?  

Indien je dit toch mee hebt, wordt het door de leiding afgenomen en bijgehouden tot het 

einde van het kamp!  

● Horloge 

● Snoep 

● Waardevolle zaken zoals juwelen, iPod, gsm  

  

Zorg er voor dat alles (van after-sun tot zaklamp) voorzien is van je NAAM! Zo vermijden we 

een heleboel verloren voorwerpen.  Zorg er ook voor dat alles in één zak past. Aparte plastic 

zakken met nog een paar schoenen e.d. zijn dus ook niet gepast.   
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Dagindeling 

Uur Activiteit 

8u00 Opstaan 

8u30 Ontbijten en afwassen 

9u30 Indien nodig voorbereidende kledij aandoen 
voor het volgende spel 

10u00 Activiteit 1 

12u00 Middageten, afwassen en platte rust 

14u00 Activiteit 2 

16u00 Vieruurtje 

16u30 Activiteit 3 

18u00 Avondeten en afwassen 

19u30 Avondactiviteit 

22u00 Slapen 

 

Wegbeschrijving 

Wij zullen een carpool document maken, zodat er niet te veel auto’s moeten rijden. Het 

carpool document zal nog volgen via mail.  
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