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Voorwoord
Hallo daar

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 kind voor de eerste maal meegaat op
kamp verwijzen we jullie graag door naar het onderdeel ‘Voor het eerst op kamp?’
waar jullie meer info vinden over het verloop van het kamp.

Dit jaar zal het kamp doorgaan in Villers-Saint-Gertrude, Durbuy. In dit dorp en
deze omgeving zullen we als scouts allerhande activiteiten beleven onder
begeleiding van een ervaren leidingsteam.

Verder geven we aan de ouders de kans om op de bezoekdag een kijkje te komen
nemen waar hun kleine spruit één of 2 weken zal vertoeven. Deze bezoekdag zal
doorgaan op ZONDAG 24 juli tussen 11u en 17u. Meer info over de bezoekdag vind
je verder in dit ‘kampdingsken’.

Voor we echter vertrekken, organiseert het oudercomité, samen met de leiding,
hun 54e Pajottenfeesten op zaterdag 25/06 en zondag 26/06 aan de abdij van
Affligem. Het hele weekend zijn er tal van optredens en doorlopend BBQ. Op
zondag is er gratis kinderanimatie voorzien op de weide achteraan, dus zeker
de moeite om eens een kijkje te komen nemen. Iedereen is van harte welkom!
Meer info op onze facebookpagina.

Aarzel niet om de groepsleiding of leiding te contacteren bij vragen of opmerkingen
via groepsleiding@pajotten.be of de takleiding.

De leiding
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Voor het eerst op kamp?
Ben je 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/ voogd,
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 rond 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 bereiden de leden, onder begeleiding van de leiding, hun eten zelf. 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 familie. 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 onze leiding zijn al een hele tijd actief binnen onze scouts, en zijn zelf jaren
op kamp geweest en weten 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).
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Zit je nog met twijfels, verdere vragen of wens je graag extra info?
Dan nodigen we jullie graag uit op ons infomoment waarin we kort uitleggen wat jullie
spruit van het kamp kan verwachten en laten we ruimte voor vragen. Dit infomoment
zal doorgaan op dinsdag 28 juni, om 20u aan onze lokalen.
Deze zelfde avond zal ook onze tweedehandsbeurs plaatsvinden, met verkoop van
scoutskledij en -spullen. Meer info hierover vind je verder in het kampdingske onder
‘uniform’.

Corona
Sinds 7 maart schakelde ons land over op ‘Code Geel’ op de coronabarometer.
Hierdoor vielen voor het jeugdwerk zo goed als alle maatregelen weg. We hopen
dan ook een zomer en kamp tegemoet te gaan zonder zorgen.
Het blijft aangeraden om vooral in te zetten op werking in open lucht maar hier
voelen scouts zich hoe dan ook beste thuis: buiten!
Wat betekent dit voor ons kamp?
Om de informatie hierover zo up-to-date mogelijk te houden, zal er in de aanloop
naar ons kamp een mail uitgezonden worden met de concrete maatregelen.

5

Agenda
Dinsdag 28 juni, 20u: infosessie ‘voor het eerst op kamp’ aan de lokalen.
+ tweedehandsbeurs scoutskledij- en materiaal.

Donderdag 30 juni: Deadline inschrijven kamp.
Het is niet mogelijk na 30 juni nog in te schrijven voor het kamp.

Woensdag 14 juli, 16 – 19u: Afleveren van de bagage aan de blokhut

Zaterdag 16 juli: Begin zomerkamp voor givers
Alle details hieromtrent zullen zo snel mogelijk gecommuniceerd worden

Maandag 18 juli: Begin zomerkamp voor kapoenen en jonggivers.
Kapoenen en jonggivers worden om 10u verwacht op de parking links aan de abdij
van Affligem.

Zondag 24 juli: Bezoekdag.
Einde zomerkamp kapoenen, begin zomerkamp welpen. Meer info bij ‘bezoekdag’.

Zondag 31 juli: Einde kamp voor welpen, jonggivers en givers. + uitladen
materiaal
De welpen, givers en jonggivers zullen toekomen in de namiddag aan de abdij van
Affligem. Het concrete uur wordt later nog gecommuniceerd (zal op de site en op
Facebook verschijnen). We vertrekken rond 14u op het kampterrein.
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Bezoekdag
We mogen weer!
Gezien we corona (zo goed als) achter ons hebben gelaten zal de jaarlijkse
bezoekdag terug doorgaan.
Wij nodigen jullie uit op zondag 24 juli van 11u tot 17u. Op deze dag zijn alle
ouders welkom om ons een bezoekje te brengen, het kampterrein te inspecteren,
te genieten van een hapje en een drankje…
Zoals gewoonlijk vertrekt er om 14u een wandeling en nadien dagen de leiding de
ouders uit voor een wedstrijd volleybal waarin de ouders steeds de dupe zijn.
Na de nederlaag van de ouders vragen wij met aandrang het kampterrein te
verlaten voor 17u, zodat de gewone activiteiten verder gezet kunnen worden vanaf
17u.
Voor de kapoenen zit het kamp erop. Zij worden door hun ouders in de loop van
de bezoekdag opgehaald. De welpen, voor wie het kamp begint, worden tussen
deze uren samen met hun bagage gebracht door hun ouders.
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Adres
Het postadres is:

Robert René
t.a.v. NAAM + TAK + Open Scouts Pajotten Hekelgem
Rue du Millénaire 5
6941 Villers-Sainte-Gertrude

Kampadres + coördinaten :

Rue du Pont le Prêtre
6941 Villers-Sainte-Gertrude
50°22’03.6″N 5°34’39.6″E

Noodnummer
Enkel te gebruiken in geval van nood en voor dringende zaken. Niet voor een
praatje over het weer.

Rijn Vanderhaeghen 0498/35.08.98
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Inschrijven
Prijs
Kapoenen en welpen:

€ 120

Jonggivers en givers:

€ 185

Jins: € 150
Leiding: € 130

Welpen en kapoenen: 2de kind € 110, 3de kind € 100 …
Jonggivers en givers: 2de kind € 175, 3de kind € 165 …

Hoe inschrijven?
Uw kind is ingeschreven als u:
1. Voor donderdag 30 juni de bovenvermelde kampprijs overschrijft naar 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 Is het niet evident voor u om deze som te betalen? Stuur gerust een
mailtje naar groepsleiding@pajotten.be of bel ons op 0498/35.08.98 en
we bekijken samen met u wat mogelijk is.
2. Voor donderdag 30 juni 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://oudesite.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/2019.11.2
5_handleiding_ouders_steekkaart_nieuw.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 sla hem opnieuw op! Enkel op die manier bent u in orde voor
de kampinschrijving.
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3. Voor maandag 30 juni 3 kleefbriefjes van de mutualiteit afgegeven hebt. De
kleefbriefjes kunt u opsturen of in de bus steken bij Rijn Vanderhaeghen
o Rijn Vanderhaeghen: Heuvel 6, 1790 Hekelgem
4. De (kids) ID-kaart moet 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 zich 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).

10

Financiële ondersteuning nodig?

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 merkt dat een aantal activiteiten niet betaalbaar zijn, laat dit dan weten
aan de groepsleiding (Simon Van der Cruyssen en Rijn Vanderhaeghen:
groepsleiding@pajotten.be of 0498/35.08.98). 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 zit er in mijn rugzak?
Slaapgerief
•

Luchtmatras, veldbed of matje
o
o

•
•
•
•

geen plooizetels a.u.b.
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.

Slaapzak (Zorg dat deze warm genoeg is)
Pyjama, slaapkleed
Troeteldier
Ev. Reservedeken

Toiletzak
•
•
•
•
•
•

Handdoeken
Washandjes
Tandpasta, tandenborstel, drinkbeker
Waskom
Zonnecrème
Maandverband

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. Deze kan je aankopen op de
Pajottenfeesten of op de tweedehandsbeurs.
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Andere
•
•
•
•

Linnenzak
Zonnepet of hoedje
Product tegen teken, muggen en andere vieze beestjes
Een beetje geld voor postzegels en kaartjes
o

•
•
•

Zaklamp (Niet verplicht, maar wel handig)
10 wasspelden
Gelieve geen valiezen te gebruiken, handiger zijn rugzakken of sportzakken.
o
o

•

Tip: maak reeds etiketten met de adressen op

Beperk u tot één zak
Let op! Vanaf de jonggivers vragen wij expliciet het gerief in een trekrugzak
te stoppen.

Drinkbus!

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
o

Er zal een uitgebreide EHBO aanwezig zijn op kamp
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 kapoenen en welpen
•

Opblaasbare zwembandjes

•

Stripboeken
o Genaamtekend

o

Zelfs als ze kunnen zwemmen

Enkel voor jonggivers en givers
•
•
•

Keukenhanddoeken
Drinkbeker, gamel en bestek
Zakmes
o

•

Niet verplicht, maar wel handig

Drie mondmaskers in een afsluitbare zak
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Enkel voor givers bij vertrek op zaterdag

Jullie gaan dit jaar terug met de fiets op kamp! Wat breng je mee?
•
•
•
•
•
•

Slaapzak
Regenkledij + reservekledij
Lunchpakket (voor de eerste dag)
Drinkbus
Identiteitskaart
Fiets (die in orde staat), fietslichten, fluovest en een helm. Dit is verplicht!

Zorg voor één zak waarin je spullen passen. Geen zorgen, deze hoeft niet mee
op je rug, aangezien er een volgwagen mee zal rijden!
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Tweedehandsbeurs
Dit jaar vindt er terug een tweedehandsbeurs van scoutskledij- en spullen plaats.
Deze gaat door op dinsdag 28/6 aan de blokhut, van 17u-20u met aansluitend
de infoavond ‘voor het eerst op kamp’.
Er zal een aanbod zijn van hemden, rokken, broeken, … alsook rugzakken,
matjes en andere scoutsspullen. Deze worden verkocht aan voordelige prijzen en
de opbrengst hiervan gaat naar onze scoutswerking en nieuwe lokalen.
Kom dus gerust eens kijken!

Heb je zelf nog scoutskledij en -spullen in goede staat die je graag doneert?
Dan kan je deze binnenbrengen op de scouts op volgende momenten, alsook op
de Pajottenfeesten. Je kan deze ook meegeven aan je kind op één van de
vergaderingen.

•
•
•
•

Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

28/5 van 17u-20u
4/6 van 19u-22u
18/6 van 17u-20u
en zondag op de Pajottenfeesten
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Kampthema kapoenen
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Kampthema welpen
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Kampthema jonggivers

18

Kampthema givers
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Contactgegevens
Tak

Leiding

Contactgegevens

Kapoenen

Elien Coppens (Kora)
Anke Van den Broeck (Gigi)
Bram Roose (Zazoe)
Yente Vanheusden (Nala)
Renske Vanheusden (Rikki)
Jenne van Hecke (Toto)
Robin Emmerechts (Pedro)
Simon Van Der Cruyssen (Asjra)

Welpen

Geertrui Delplace (Oe)
Ewout Coppens (Lowie)
Nore Marchal (Shere Khan)
Silke Koops (Raksha)
Liese De Bisschop (Bagheera)
Wout Van Belle (Mowgli)
Guillaume De Langhe (Sahi)

welpen@pajotten.be

Jonggivers

Jonas van Neyghem
Sam De Mulder
Emiel Evenepoel
Wannes Van Ransbeeck
Yente Van Vaerenbergh
Manon De Pauw

jogis@pajotten.be

Givers

Ester Leeten
Ireene Souffriau
Rijn Vanderhaeghen
Jef De Mulder
Tobias Van De Velde
Lander De Backer

givers@pajotten.be

Jins

David van der Steen

jins@pajotten.be

kapoenen@pajotten.be

groepsleiding@pajotten.be
Groepsleiding

Simon Van Der Cruyssen
Rijn Vanderhaeghen

Simon: 0472/11 27 13
Rijn: 0498/35 08 98

Bij vragen of opmerkingen kan je steeds terecht bij Simon & Rijn via
groepsleiding@pajotten.be of de takleiding.

20

