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Voorwoord 
 
Geachte ouder, scout 
 
 
De zomer staat voor de deur, de schoolvakantie komt in zicht, bijgevolg is het binnenkort opnieuw 
tijd om op scoutskamp te vertrekken! De leiding staat alvast te popelen om te vertrekken en er een 
fantastisch kamp van te maken. Nu jullie nog! 
 
Voor we echter kunnen vertrekken, willen we jullie met dit schrijven meer info geven over de 
inschrijvingen, de data, de ligging, wat je allemaal moet meenemen en de verschillende 
kampthema’s. Indien je kleine spruit voor de eerste maal meegaat op kamp verwijzen we jullie graag 
door naar de sectie ‘Voor het eerst op kamp?!’ waar jullie meer info vinden over het verloop van het 
kamp. Gezien de corona-maatregelen zal het kamp iets anders dan normaal verlopen. Meer hierover 
lees je in het onderdeel ‘corona-maatregelen’. Gelieve het kampdingske dit jaar nog aandachtiger 
dan vorige jaren door te nemen want de extra maatregelen vergen extra inspanningen van 
iedereen. 
 
Dit jaar zal het kamp doorgaan in Jalhay. In dit dorp en deze omgeving zullen we als scouts 
allerhande activiteiten beleven onder begeleiding van een ervaren leidingsteam. 
 
Aarzel niet om de groepsleiding of leiding te contacteren bij vragen of opmerkingen via 
groepsleiding@pajotten.be. 
 
 
De leiding 
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Voor het eerst op kamp?  
 
Ben je als ouder van plan of ben je nog aan het twijfelen om je kleine spruit voor de eerste maal op 
kamp mee te laten gaan? Een grote stap voor zowel kind als ouder, maar een ervaring die jullie 
kinderen nooit meer zullen vergeten! Aan de hand van volgend tekstje geven we jullie wat uitleg over 
wat je kapoen/welp of (jong)giver allemaal mag beleven op kamp. 
 
Vooreerst is het in onze eigen scouts opmerkelijk dat alle leden in tenten slapen, dus ook de 
allerkleinsten. Dit is reeds lange tijd traditie binnen onze scouts, we zijn er bijgevolg op voorzien en 
beschikken over het noodzakelijke, degelijke materiaal om voldoende comfort te garanderen. De 
kapoenen en welpen slapen in grote slaaptenten. In deze tenten voorzien we een houten vloer zodat 
ze te allen tijde droog liggen. Er slaapt steeds leiding bij hun om eventuele problemen of vragen snel 
aan te pakken. Vanaf de jonggivers (vanaf 11 jaar) slapen de leden in patrouilletenten per 8 à 10 
personen. 
 
Een normale dag op het kampterrein ziet er ongeveer als volgt uit. Alle leden worden iedere dag iets 
voor 8u gewekt door de leiding. ’s Morgens en ’s middags wordt er een activiteit georganiseerd per 
tak die zal variëren van een bosspel over knutselen tot sport, alleszins plezier verzekerd! Voor de 
kapoenen en welpen staat er een heus kookteam klaar om de lekkerste maaltijden klaar te maken. 
Vanaf de jonggivers moeten de leden zelf, onder begeleiding van de leiding, hun eten bereiden. Na 
het middageten wordt er enige tijd uitgetrokken voor platte rust. In de avond wordt er vaak gekozen 
voor een rustigere activiteit, van liedjes zingen rond het kampvuur tot kaartjes schrijven naar de 
ouders. De leiding beslist gezamenlijk per tak wanneer de leden die dag gaan slapen, vaak afhankelijk 
van de intensiteit van de activiteiten en de vermoeidheid van de leden die dag. 
 
Alle leiding is al een hele tijd actief binnen onze scouts, als lid of leiding, en is zelf jaren op kamp 
geweest en weet bijgevolg dus precies wat je kind ervaart. Door deze ervaringen weten ze perfect 
hoe ze avontuur, ambiance, plezier, tijden van rust en veiligheid moeten combineren. Moest je nog 
vragen hebben in verband met het kamp, het uniform, inschrijvingen, e.d. kan je steeds terecht bij de 
groepsleiding (groepsleiding@pajotten.be). 
 
Op 6 juni zullen we op onze Facebook-pagina een filmpje plaatsen waarbij we kort nog even 
uitleggen wat jullie spruit van ons kamp kan verwachten en hoe we omgaan met de 
veiligheidsvoorschriften i.v.m. corona. Indien u deze video liever via mail ontvangt, mag u ons altijd 
sturen via groepsleiding@pajotten.be.  
 
  

mailto:groepsleiding@pajotten.be
mailto:groepsleiding@pajotten.be
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Agenda 
 
Zaterdag 6 juni, 20u: infosessie en ruimte voor vragen op onze Facebookpagina 
 
Woensdag 8 juli, namiddag: Afleveren van de bagage aan de blokhut  

Via mail gaan jullie nog gecontacteerd worden hoe dit precies gaat verlopen. Je zal je moeten 
inschrijven in een bepaald tijdslot per tak en zo de bagage komen afgeven met een 
mondmasker aan (om besmetting van de leiding tegen te gaan). Slechts één persoon mag de 
bagage komen afgeven.  

 
Maandag 13 juli: Begin zomerkamp voor kapoenen, jonggivers en givers.  

Kapoenen worden om 14u verwacht aan de abdij van Affligem.  
Givers en jonggivers worden om 13u verwacht aan het station van Denderleeuw waar ze de 
trein zullen nemen naar het kampterrein.   

 
Zondag 19 juli: Einde zomerkamp kapoenen, begin zomerkamp welpen.  

De kapoenen zullen rond de middag toekomen met de bus aan de abdij van Affligem samen 
met hun bagage. Het concrete uur van aankomst zal later gecommuniceerd worden.  
De welpen zullen om 15u vertrekken aan de abdij van Affligem.  

 
Zondag 26 juli: Einde kamp voor welpen, jonggivers en givers. 

De welpen zullen toekomen rond de middag aan de abdij van Affligem samen met hun 
bagage. Givers en jonggivers komen toe in de namiddag aan de abdij van Affligem. Het 
concrete uur wordt later nog gecommuniceerd (zal op de site en op Facebook verschijnen) 

 
Maandag 27juli: uitladen bagage en materiaal 

Givers, houden jullie deze dag vrij om te helpen indien dit nodig is en toegelaten wordt? 
Meer informatie hierover volgt later nog.  

 
Maandag 27 juli: De bagage van de jonggivers en givers mag opgehaald worden aan de blokhut.  

Via mail gaan jullie nog gecontacteerd worden hoe dit precies gaat verlopen. Je zal je moeten 
inschrijven in een bepaald tijdslot per tak en zo de bagage komen ophalen met een 
mondmasker aan. Slechts één persoon mag de bagage komen afhalen.  

Het adres 
 
Het postadres is: 
 
Lucienne Willem 
t.a.v. NAAM + TAK + Open Scouts Pajotten Hekelgem 
Route de parfondbois 29 
4845 Jalhay 

Noodnummer 
 
Enkel te gebruiken in geval van nood en voor dringende zaken. Niet voor een praatje over het weer. 
 
Nele Leeten (0489/10.52.43) 
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Inschrijven 
 

Prijs 
 
Kapoenen en welpen:  € 115 
Jonggivers en givers:  € 180 
Leiding: € 130 
 
Welpen en kapoenen: 2de kind € 105, 3de kind € 95 … 
Jonggivers en givers: 2de kind € 170, 3de kind € 160 … 
 

Hoe inschrijven?  
 
Uw kind is ingeschreven als u: 
 

• Voor maandag 10 juni het document ‘coronaverklaring’ hebt ingevuld en doorgestuurd naar 
groepsleiding@pajotten.be. Dit document is te vinden helemaal achteraan dit kampdingske en 
kreeg u ook als aparte bijlage toegestuurd via mail 
 

• Ten laatste 5 dagen na het doorsturen van de ‘coronaverklaring’ de bovenvermelde kampprijs 
overgeschreven is op het rekeningnummer van onze groep met VERMELDING van de naam en de 
tak. 

o Rekeningnummer:  001–6408546–26 of BE59 0016 4085 4626  
o Vermelding: Kamp+ Naam van het kind(eren) + tak(ken) 
o Betaalt u het kampgeld liever in schijven? Dat kan! Vermeld dit binnen uw mail met de 

‘corona-verklaring’ en we bekijken samen met u wat er mogelijk is.  
 

• Ten laatste 5 dagen na het doorsturen van de ‘coronaverklaring’ de individuele steekkaart 
volledig hebt ingevuld/ nagekeken 

o De individuele steekkaart is het formulier waarop men jaarlijks de persoonlijke, sociale 
en medische gegevens invult. Dankzij deze informatie kan onze leidingsploeg op een 
veilige en juiste manier reageren in een noodsituatie. Het is dan ook essentieel deze zo 
volledig mogelijk in te vullen en jaarlijks na te kijken.  

o Geen idee hoe u de medische fiche online invult? Volg dan de stappen beschreven in 
deze link: 
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/2015.09.21_handleiding_ouder
s_steekkaart.pdf  

o Lidnummer kwijt of lukt het niet? Stuur een mailtje naar groepsleiding@pajotten.be 
o Vulde u de medische fiche al eerder in? Prima maar kijk die dan zeker eens na en slaag 

hem opnieuw op! Enkel op die manier bent u in orde voor de kampinschrijving.  
 

• Voor maandag 29 juni 3 kleefbriefjes van de mutualiteit afgegeven hebt. De kleefbriefjes kunt u 

opsturen of in de bus steken bij Nele Leeten  

o Nele Leeten: Immerzeeldreef 195, 9300 Aalst 
 

• De (kids) ID-kaart moeten meegebracht worden naar het kamp, alsook graag een fotokopie van 
de fotozijde van de ID. Deze zullen bijgehouden worden door de leiding. Elke tak moet deze 
documenten bij hebben bij het vertrek. Bij de ingang van de bus/ het station geven de leden deze 
documenten eerst aan de leiding alvorens op te stappen/ zich bij de groep te voegen (indien ID in 
bezit). 

 

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/2015.09.21_handleiding_ouders_steekkaart.pdf
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/2015.09.21_handleiding_ouders_steekkaart.pdf
mailto:groepsleiding@pajotten.be
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Gelieve rekening te houden met de limietdata! Gezien we bubbels van 50 personen moeten vormen 
door de corona-maatregelen aanvaarden we inschrijvingen na 10 juni niet meer. Zorg er dus zeker 
voor dat u ten laatste tegen 10 juni ons de corona-verklaring doorstuurt en dat u vervolgens binnen 
de vijf dagen betaalt en de medische fiche aanvult. Indien dit niet gebeurt, kan uw kind niet mee op 
kamp.   
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Financiële ondersteuning nodig? 
 
Beste ouders, leden en leiding 
 
 
We weten allemaal dat het niet voor iedereen even eenvoudig is om een weekend, een kamp of een 
zwemvergadering te betalen. Dit mag echter geen reden zijn om aan deze activiteiten niet deel te 
nemen of zelfs om te stoppen met de scouts. We weten dat slechts weinig groepen het geld hebben 
om nog minder te vragen of om zelf financieel tussen te komen. Het is dan ook onze taak om voor 
deze situaties mee naar een oplossing te zoeken. 
 
Elk jaar zet Scouts en Gidsen Vlaanderen nationaal een vastgelegd bedrag opzij: het fonds ‘op maat’. 
Met dit geld kunnen we, wanneer nodig, financiële ondersteuning bieden aan leden of leiding. 
 
Praktisch: 
Wanneer u als ouder merkt dat een aantal activiteiten niet betaalbaar zijn, laat dit dan weten aan de 
groepsleiding (Margot Delplace, Fiebe Jansegers en Nele Leeten: groepsleiding@pajotten.be). Zij 
kunnen ons contacteren en dan kunnen we samen bekijken wat wij voor u kunnen doen. 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
De nationale leiding 
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Wat stop ik in mijn rugzak? 
 

Slaapgerief 
 

• Luchtmatras, veldbed of matje  
o geen plooizetels a.u.b.  
o Let op! Vanaf jonggivers vragen wij expliciet om  

GEEN grote veldbedden (type blauw/groen met  
aluminium) mee te nemen, aangezien die bijna niet passen in  
de patrouilletenten. Dus, spaar die voor je kapoen of welp.  
Eventueel een klein (laag) veldbed is ook een optie, maar grote  
veldbedden horen niet thuis in een patrouilletent. 

• Slaapzak 
o Zorg dat deze warm genoeg is 

• Pyjama, slaapkleed 

• Troeteldier 

• Ev. Reservedeken 

 

Toiletzak 
 

• Handdoeken 

• Washandjes 

• Tandpasta, tandenborstel, drinkbeker 

• Waskom 

• Zonnecrème 

• Maandverband 

• Desinfecterende handgel 

• Handcrème om je handen te voeden na al dat vele wassen  
 

Kledij 

 

• Speelkledij en ravotkledij die tegen een stootje kan 

• Warme trui 

• Regenkledij 

• Voldoende ondergoed en kousen 

• Goede stapschoenen 

• Rubberlaarzen 

• Sportschoenen 

• Zwemgerief + badmuts  

• Waterschoenen of sandalen 
 
 
 

Welpen, jonggivers, givers, vergeet jullie perfect uniform niet! Groene broek, scoutshemd en das zijn 
verplicht.  
Er zijn nog steeds sjaaltjes verkrijgbaar aan 10€ per stuk. Stuur een mailtje naar 
groepsleiding@pajotten.be indien u er nog eentje nodig heeft.  

mailto:groepsleiding@pajotten.be
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Andere 
 

• Linnenzak 

• Zonnepet 

• Product tegen teken, muggen en andere vieze beestjes 

• Een beetje geld voor postzegels en kaartjes  
o tip: maak reeds etiketten met de adressen op dit is handiger 

• Zaklamp  
o Niet verplicht, maar wel handig 

• 10 wasspelden 

• Gelieve geen valiezen te gebruiken, handiger zijn rugzakken of sportzakken.  
o Beperk u tot één zak 
o Let op! Vanaf de jonggivers vragen wij expliciet het gerief in een trekrugzak te stoppen.   

• Drinkbus 
o Dit is verplicht door de huidige corona-maatregelen 

 

Wat nemen we niet mee?  
 

• GSM en andere dure spullen 
o Indien er dringend contact moet opgenomen worden, kan dat via het kampnoodnummer 

• Snoep, koeken, chips, drank… 

• Medicatie die niet voorgeschreven is 
o Er zal een uitgebreide EHBO aanwezig zijn op kamp 
o Indien uw kind medicatie op voorschrift neemt, vergeet dit dan zeker niet in de medische 

fiche in te vullen. Bij aanvang van het kamp kan u de medicatie dan aan de takleiding 
geven.  

 

Enkel voor de kapoenen en welpen 
 

• Opblaasbare zwembandjes 
o Zelfs als ze kunnen zwemmen 

• Stripboeken  
o Genaamtekend 

 

Enkel voor de jonggivers en givers 
 

• Keukenhanddoeken  
o Gezien de corona-maatregelen vragen wij u om er zeker drie mee te geven.  

Op deze manier kan ook de afwas op een meer hygiënische manier gebeuren! 

• Drinkbeker, gamel en bestek 

• Zakmes  
o niet verplicht, maar wel handig 

• zeven mondmaskers in een afsluitbare zak  
o één mondmasker moeten ze aanhebben bij vertrek 
o Gelieve ons te contacteren als dit een probleem voor u is via groepsleiding@pajotten.be 

• Een afsluitbare zak om de gebruikte mondmaskers in te bewaren 

• Een afsluitbare zak waar de niet gebruikte mondmaskers in zitten 
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Corona-maatregelen  
 
Gezien de corona-crisis gaat ons kamp er dit jaar een beetje anders uitzien. Uiteraard gaan we ten 
allen tijde de richtlijnen van de overheid in acht nemen. We hopen dat ook u als lid/ ouder er alles 
gaat aan doen om ons kamp zo veilig mogelijk te maken. In dit hoofdstukje sommen we voor u even 
op hoe we een antwoord bieden op de algemenen richtlijnen van de overheid. Mogen we u vragen 
dit zeer aandachtig te lezen? Alvast bedankt! 
 
Gezien de korte tijdspanne was het voor ons evenwel niet mogelijk het kamp tot in de kleinste 
puntjes al uit te werken en nu al een antwoord te bieden op alle corona-maatregelen die van kracht 
zijn. Daarom zullen we op zaterdag 6 juni een info-sessie organiseren op Facebook. Om 20u zullen we 
eerst en vooral kort overlopen wat een scoutskamp precies inhoudt. Vervolgens zullen we de 
maatregelen die wij gaan nemen bespreken in een filmpje. Tot slot is er ruimte voor vragen over 
corona of het scoutskamp in het algemeen. Vragen, opmerkingen, bedenkingen… die absoluut 
beantwoord moeten worden alvorens u uw kind met een gerust hart kan inschrijven voor ons kamp?  
In een live sessie beantwoorden wij alle vragen met veel plezier.  
 
Wat ons kamp dit jaar een beetje anders gaat maken: 
 
Eerst en vooral gaan we dit jaar veel strenger zijn voor de inschrijvingen. We zouden graag zo snel 
mogelijk een zicht krijgen op iedereen die mee gaat op ons kamp. Enkel op deze manier kunnen we 
ons goed genoeg voorbereiden op dit bijzondere kamp.  
Je bent pas ingeschreven wanneer deze drie dingen in orde zijn: je kamp moet betaald zijn, de 
corona-verklaring moet ingevuld en opgestuurd zijn naar groepsleiding@pajotten.be en je medische 
fiche moet recent nog vernieuwd zijn (meer info ‘hoe inschrijven’). Pas na 10 juni in orde met de 
corona-verklaring en/ of pas na 15 juni in orde met de betaling van het kamp en de medische fiche? 
Dan mag je kind NIET mee op kamp. We nemen contact op met diegenen die ingeschreven zijn. Geen 
mail ontvangen eind juni over het kamp maar toch ingeschreven? Stuur ons dan een mailtje! 
  
Ook doen we een warme oproep  om ons een mail (groepsleiding@pajotten.be) te sturen indien u 
face shields, wegwerp mondmaskers, handgels en/ of contactloze thermometers voor ons kamp kan 
bekomen via het werk/ vrienden/ …. Bedankt alvast! 
 
Indien uw kind tot de risicogroep behoort voor corona maar toch mee mag op kamp, vragen wij u om 
dit op voorhand mee te delen. U als ouder bent verantwoordelijk voor het al dan niet meesturen van 
uw kind op kamp. Gelieve bij twijfel over het al dan niet mee mogen gaan op kamp met deze 
aandoening zeker een arts te raadplegen.  
 
De veranderingen laten zich al voelen voor het kamp. Vanuit de veiligheidsraad wordt er geadviseerd 
geen spreiding van verschillend jeugdaanbod te plannen in dezelfde week. We vragen om dit advies 
op te volgen.   
 
Indien uw kind ziektesymptomen heeft gedurende de vijf dagen voor het kamp is het niet mogelijk 
mee op kamp te gaan. Gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen via mail 
(groepsleiding@pajotten.be).  
 
 
 
 
 

mailto:groepsleiding@pajotten.be
mailto:groepsleiding@pajotten.be
mailto:groepsleiding@pajotten.be
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U hebt het vast al gehoord dat we dit jaar in bubbels van 50 personen op kamp zullen gaan. Op dit 
moment hopen wij met twee bubbels toe te komen die op hetzelfde kampterrein zullen verblijven. 
Indien twee bubbels niet voldoende is, wordt er een derde bubbel gemaakt maar dit kunnen we pas 
bekijken na het afronden van de inschrijvingen. We zullen u op de hoogte houden van het aantal 
bubbels dat we vormen.  
We hopen een bubbel te kunnen vormen met de jonggivers en givers. Daarnaast hopen we een 
bubbel te maken met de kapoenen en welpen. Deze bubbels zullen een afzonderlijke sportkoffer, 
creakoffer, EHBOkoffer, kookmateriaal, sjorbalken, HUDO, leidingstent… hebben. De bubbels zullen 
een zichtbare afbakening op de grond op het kampterrein hebben. De bubbels mogen nooit met 
iemand uit de andere bubbel in contact komen. Alle contact met externen (kookploeg, postbode…) 
wordt bijgehouden in een contactlogboek door de leiding. Dit contactlogboek moeten wij zelf nog 
een maand na het kamp bijhouden en wordt pas nadien vernietigt.  
 
Door de creatie van de bubbels, zal ook het vertrek en einde van het kamp anders verlopen: 
Kapoenen en welpen vertrekken steeds met de bus en zullen ook terug toekomen met de bus. Hun 
bagage zal telkens met de bus mee gegeven worden. Op deze bus zullen zij alleen met hun leiding en 
de buschauffeur zijn.  
Jonggivers en givers zullen vertrekken met het openbaar vervoer. Hiervoor spreken zij af aan het 
station van Denderleeuw. Deze keuze is gemaakt om de prijs van het kamp te drukken. Bovendien is 
er een station dichtbij ons kampterrein. Bij de aankomst aan het station moet uw kind reeds een 
mondmasker aan hebben. Dit mag pas uitgedaan worden op het kampterrein. Mogen wij u ook 
vragen een drankje met een rietje mee te geven om te drinken? Op die manier kunnen zij op een 
veilige manier drinken tijdens de treinreis zonder het mondmasker volledig uit te doen. Jonggivers en 
givers komen terug met een bus.  
Elk kind mag vergezeld worden door één volwassene bij het ophalen/ afzetten. Mogen we u vragen 
uw kind af te zetten bij de leiding en onmiddellijk te vertrekken? Gelieve thuis uw handen goed te 
wassen alvorens uw kind te komen ophalen/ af te zetten en een mondmasker ten allen tijde te 
dragen.  
 
Ook het inladen en uitladen van ons materiaal en de rugzakken zal er dit jaar iets anders uit zien.  
Elke tak zal een kleur krijgen. Wanneer wij de valiezen aannemen zullen wij een stukje stof van die 
kleur aan de valies bevestigen. Op die manier kunnen we de valiezen en rugzakken per kleur 
makkelijk sorteren op ons kampterrein en op het einde van het kamp. Iedereen mag maar één valies/ 
rugzak meenemen. 
Jonggivers en givers zullen afzonderlijk zijn rugzak moeten komen afgeven op woensdag 8 juli. 
Hiervoor zal u zich moeten inschrijven in een tijdslot. Meerdere kinderen in verschillende takken? 
Dan moet u meerdere tijdsloten invullen en de tassen apart komen afgeven. De welpen en kapoenen 
kunnen hun valies in de bus steken. Iedereen mag maar één valies meenemen. De kapoenen en 
welpen krijgen hun valies direct wanneer ze van de bus stappen.  
Het ophalen van de rugzakken zal gebeuren op maandag 27 juli voor de jonggivers en givers. U zal 
zich weer moeten inschrijven per tak voor een tijdslot waarin u de bagage komt ophalen.  
Er mag slechts één persoon de bagage komen ophalen/ brengen. Deze persoon moet een 
mondmasker aanhebben. We vragen u om net voor het vertrek uw handen nog goed te wassen en 
niet te blijven staan praten met andere ouders/ leiding. Indien u vragen hebt, nieuwsgierig bent naar 
hoe het kamp verlopen is, mag u ons altijd mailen.  
 
De givers zullen niet met de fiets op kamp gaan. Ook tweedaagse, driedaagse, stadsspelen, 
daguitstappen met activiteit, dikke Bertha… staan niet op de planning. We vragen wel om nog steeds 
wandelschoenen mee te nemen. Wandelingen in het bos, houthakken… staan wel nog steeds op de 
planning.  
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De handhygiëne op kamp zal erg belangrijk zijn. Voor elke maaltijd en na elk toiletbezoek moeten de 
handen worden ontsmet. We rekenen op jullie! 
 
Er zullen voldoende rustmomenten ingelast worden om ziektes nog minder de kans te geven ons 
kamp te verstoren.  
 
Ouders mogen het kampterrein NOOIT betreden. We vragen u om uit de buurt te blijven van ons 
terrein en zo bij te dragen aan de veiligheid van de kinderen.  
Dit jaar zal er bijgevolg ook geen bezoekdag doorgaan. Er is geen mogelijkheid het kampterrein van 
dichterbij te bekijken. Hopelijk maken de foto’s die we achteraf zullen verspreiden dit een beetje 
goed en geven deze toch een inkijk in het kampgebeuren.  
 
Toch een zieke op het terrein? Dan zullen we een vooraf uitgeschreven plan volgen. Dit plan van 
aanpak zal later nog uitgebreid gecommuniceerd worden.  
 
Iedereen zal wat extra dingen in de valies moeten steken: 

• Een herbruikbare drinkbus is verplicht 

• Geef je kind ook zeker voldoende desinfecterende handgel mee! 
o En handcrème indien je handen irriteren van je handen te wassen  

• Daarnaast moet elke jonggiver, giver en leiding zeven mondmaskers mee hebben. Eén 
mondmasker wordt al aangedaan bij het vertrek. De andere twee zitten in een afsluitbare zak. 
Gelieve ook een extra afsluitbare zak mee te geven om de gebruikte mondmaskers op een veilige 
manier in op te bergen 

• Kijk goed na of je alle spullen mee hebt. Vergeten spullen kunnen niet meegegeven worden met 
een andere bubbel en kunnen al zeker niet gebracht worden op het kampterrein  

 
Ook na het kamp vragen wij u uw verantwoordelijkheid op te nemen. Gelieve geen risicopatiënten te 
gaan bezoeken in de vijf dagen na het scoutskamp. Ook een onmiddellijke deelname aan een nieuw 
kamp, speelpleinwerking, verjaardagsfeest… zijn uit den boze.  
 
Tot slot richten we nog een klein woordje aan onze jins. Zij gingen normaal gezien op buitenlands 
kamp en kwamen ons de tweede week vergezellen op scoutskamp. Jammer genoeg kan dit niet 
doorgaan. De leiding van Hekelgem, Baardegem en Meldert zijn samen aan het kijken naar een 
alternatief. Aansluiten bij het groepskamp na het jinkamp zal evenwel niet mogelijk zijn. Meer uitleg 

over het jinkamp zal zo snel mogelijk volgen. Jullie leiding maakt er werk van      . Jullie hoeven nog 
niet in te schrijven.   
 
Wij danken u alvast voor het vertrouwen en hopen op een geweldig kamp! 
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Vragen, opmerkingen, bedenkingen… die absoluut beantwoord moeten worden alvorens u uw kind 
met een gerust hart kan inschrijven voor ons kamp? Gelieve deze op te sparen tot 6 juni. Op 6 juni zal 
er om 20u een filmpje online komen op Facebook waarin de praktische informatie nog eens 
uitgebreid wordt besproken. Geen Facebook? Stuur ons een mailtje (groepsleiding@pajotten.be) en 
wij sturen u het filmpje door! Op zaterdag 6 juni zal er na het filmpje een live sessie op onze 
Facebookpagina plaatsvinden. Stel uw vragen over het kamp daar en wij zorgen voor een live 
antwoord. Kan u er niet bij zijn? De live sessie en het filmpje zullen beschikbaar blijven op onze 
Facebookpagina. 
 
Delicate vragen die u liever niet openbaar maakt, dringende vragen die niet kunnen wachten? 
Gelieve deze te mailen naar groepsleiding@pajotten.be. 
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Corona-verklaring 
 
Gelieve onderstaande gegevens in te vullen, de vakjes aan te kruisen en uw handtekening te zetten 
onderaan. Dit document dient doorgestuurd te worden naar groepsleiding@pajotten.be voor 10 juni 
wanneer uw kind mee wilt op kamp. Uw kind is pas ingeschreven wanneer dit document ingevuld is 
en doorgestuurd, de medische fiche in orde is en het bedrag betaald is. Na 10 juni is het niet meer 
mogelijk uw kind in te schrijven. 
 
Hierbij verklaar ik  _______________________________________(naam+ voornaam ouder/ voogd)  
ouder van    _________________________________________________ (naam + voornaam lid) 
 

 
Dat ik mijn kind inschrijf voor het kamp van Open Scouts Pajotten Hekelgem.  
 
Mijn kind niet tot de risicogroep behoort voor corona/ Mijn kind wel tot de risicogroep 
behoort voor corona maar ik toch de toestemming geef hem of haar mee te laten gaan op 
kamp (Gelieve ons hierover te informeren door een mail te sturen naar 
groepsleiding@pajotten.be).  
 
Ik mijn kind niet op kamp zal sturen wanneer het gedurende de vijf dagen voor kamp ziek 
(verkoudheid, keelpijn, hoofdpijn, koorts, smaakverlies…) is. 
 
Ik op elk moment bereid ben mijn kind zo snel mogelijk te komen halen op het kampterrein 
indien er besloten wordt dat uw kind niet op het kamp kan blijven door ziekte.  
 
Ik als ouder het kampterrein in geen geval zal betreden alvorens uitdrukkelijke telefonische  
toestemming gekregen te hebben van de groepsleiding 
 
De medische fiche van mijn kind ingevuld is en recent nagekeken. 
 
Ik alle corona-maatregelen in het kampdingske nauwkeurig heb gelezen en deze ten allen 
tijde zal opvolgen. Ook mijn kind is op de hoogte van de regels en zal zich hieraan houden. 

 
Hierbij geef ik mijn scoutswoord dat ik dit alles zal naleven en onderteken ik dit document 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Handtekening van de ouder/ voogd 

 
 

  

mailto:groepsleiding@pajotten.be
mailto:groepsleiding@pajotten.be
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Kampthema kapoenen 
 

  



17 
 

Kampthema welpen 
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Kampthema jonggivers 
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Kampthema givers 
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Contactgegevens  
 

Tak Leiding Contactgegevens 

Kapoenen 

Emiel Evenepoel (Apodemus) 
Hanne Kochuyt (Nala) 
Bram Roose (Zazou) 

Rijn Vanderhaeghen (Kerrie) 
Yente van Vaerenberg (Veva) 

kapoenen@pajotten.be 
 

Welpen 

Lot Vanderhaeghen (Mang) 
Fiebe Jansegers (Chikai) 

Simon Van Der Cruyssen (Akela) 
Tobias Van De Velde (Kaa) 

Anke Van den Broeck (Sona) 
Ireene Souffriau (Ikki) 

welpen@pajotten.be 

Jonggivers 

Jonas van Neyghem 
Margot Delplace 

Yente Vanheusden 
Jef De Mulder 
Elien Coppens 

jogis@pajotten.be 

Givers 

Geertrui Delplace 
Kobe Elpers 
Ester Leeten 
Robbe Stox 

David van der Steen 

givers@pajotten.be 

Jins 
Stefan Roose 

Sam de Mulder 
jins@pajotten.be 

Groepsleiding 
Fiebe Jansegers 
Margot Delplace 

Nele Leeten 

groepsleiding@pajotten.be 
 

Margot: 0494/71 33 68 
Fiebe: 0492/99 61 28 
Nele: 0489/10 52 43 

 
Algemene vragen, bedenkingen, vragen over Corona…?  
We vragen uitdrukkelijk deze zo veel mogelijk te stellen op onze live sessie op Facebook op zaterdag 
6 juni om 20u. Delicate vragen die u liever niet openbaar maakt, dringende vragen die niet kunnen 
wachten? Gelieve deze te mailen naar groepsleiding@pajotten.be. 
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Dit was Viroinval 2019. 
Jalhay 2020 wordt nog leuker. 
Wij hebben er alvast zin in.  
Tot op kamp! 

 

 


