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 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 Rochefort. 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 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 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
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 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 20 juni om 10u zullen we een live infomoment voorzien waarin we kort uitleggen wat jullie spruit
van het kamp kan verwachten en hoe we omgaan met de coronamaatregelen. Er is ook ruimte voor
vragen. De link naar deze online bijeenkomst: https://join.skype.com/AZCbOT1s9S1g
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Agenda
Zondag 20 juni, 10 - 12u: infosessie en ruimte voor vragen in een Skypesessie. Link naar de
Skypesessie: https://join.skype.com/AZCbOT1s9S1g
Woensdag 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
Gelieve een mondmasker te dragen bij het afgeven van de bagage en afstand te houden van
andere bubbels.
Maandag 19 juli: Begin zomerkamp voor kapoenen, jonggivers en givers.
Kapoenen worden om 9u30u verwacht aan de abdij van Affligem.
Jonggivers worden om 9u verwacht aan de lokalen.
Givers worden om 7u45 verwacht aan de blokhut met de step.
Zondag 25 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 13u30 vertrekken aan de abdij van Affligem.
Zondag 1 augustus: Einde kamp voor welpen, jonggivers en givers.
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.
Maandag 2 augustus: uitladen bagage en materiaal
Givers en jins, houden jullie deze dag vrij om te helpen?
De bagage van de welpen, jonggivers en givers mag opgehaald worden aan de blokhut vanaf
14u.
Gelieve een mondmasker te dragen bij het afgeven van de bagage en afstand te houden van
andere bubbels.

Het adres
Het postadres is:
Bouche Vincent
t.a.v. NAAM + TAK + Open Scouts Pajotten Hekelgem
Rue des Grottes 90
5580 Rochefort

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: € 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:
• Voor maandag 30 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.
• Voor maandag 30 juni 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 Is het niet evident voor u om deze som te betalen? Stuur gerust een mailtje naar
groepsleiding@pajotten.be of bel ons op 0489/10.52.43 en we bekijken samen met u
wat mogelijk is.
• Voor maandag 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/2019.11.25_handleiding_ou
ders_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 slaag
hem opnieuw op! Enkel op die manier bent u in orde voor de kampinschrijving.
• Voor maandag 30 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).
Gelieve rekening te houden met de limietdata! Gezien de huidige coronamaatregelen vraagt het
kamp ook dit jaar extra voorbereidingen. Inschrijvingen na 30 juni kunnen we hierdoor niet meer
aanvaarden. Zorg er dus zeker voor dat u de corona-verklaring, de individuele steekkaart en de
betaling in orde maakt voor 30 juni. Indien dit niet gebeurt, kan uw kind niet mee op kamp.
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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 (Margot Delplace, Fiebe Jansegers en Nele Leeten: groepsleiding@pajotten.be of
0489/10.52.43). 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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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.

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.
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
Zakdoeken
o Gelieve enkel papieren zakdoeken mee te geven (vanwege de coronamaatregelen)

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

9

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
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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
Acht mondmaskers in een afsluitbare zak
o Eén 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
Zoek je nog bepaalde spullen voor het kamp? Hou dan zeker 27 juni een gaatje in zijn agenda! We
organiseren dit jaar voor het eerst een tweedehandsmarkt waar alle kampspullen kunnen verkocht en
aangekocht worden. Meer info volgt nog op Facebook en via mail.
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Corona
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/ voogd 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!
Indien u nog vragen heeft na het lezen van deze uitleg, kan u deze altijd stellen op onze infosessie op
zondag 20 juni. Van 10 tot 11u wordt er algemene uitleg gegeven (hoe ziet een dag op kamp eruit,
wat mag je zeker niet vergeten…). Van 11 tot 12u lichten we de coronamaatregelen nog eens kort
toe waarna er tijd is voor vragen hieromtrent. 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.

Voor het kamp
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 30 juni in orde met de
corona-verklaring, 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 tegen 8 juli
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
wegwerp mondmaskers, chirurgische mondmaskers en/ of handgels voor ons kamp kan bekomen via
het werk/ vrienden/ …. Bedankt alvast!
Wanneer mag je niet mee?
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/ voogd 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. Een schriftelijke toestemming van de arts voor
een toelating op kamp bij een risicopatiënt is zeker aan te bevelen. Gelieve ons ook altijd op de
hoogte te brengen als uw kind een risicopatiënt is via groepsleiding@pajotten.be.
Weet u niet goed of uw kind tot de risicogroep behoort? Dit document bakent het duidelijk af:
https://covid19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf?fbclid=I
wAR2feJgTlbda8oM6nyVqvxDzo6i8oS3Wv4l2kjhiLfm_wuNnZghrZuNi1xM
Vanuit de veiligheidsraad wordt er geadviseerd geen spreiding van verschillend jeugdaanbod te
plannen in dezelfde week. We vragen om deze adviezen op te volgen.
Wie ziek is kan niet deelnemen.
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Wie Covid-19 heeft gehad moet minimaal 7 dagen na diagnose rekenen alvorens terug deel te
kunnen nemen aan het kamp EN bij terugkeer ook reeds 3 dagen symptoomvrij zijn.
Wie ziek was (geen Covid-19) voor het kamp moet in de 3 dagen voorafgaand aan deelname
symptoomvrij zijn.
Wie een besmet persoon binnen de eigen gezinsbubbel/ primaire bubbel (ouder, broer, zus, ..) moet
getest worden en moet de termijn voor thuisisolatie respecteren vanaf het laatste contact met de
coronapatiënt en kan dus niet verder deelnemen aan activiteiten etc.
Vijf dagen voor kamp nog last van ziektesymptomen van corona? Dan mag je niet mee op kamp. Dit
zijn de verschillende ziektesymptomen:

Gelieve ons hiervan op voorhand te verwittigen door een mailtje te sturen naar
groepsleiding@pajotten.be wanneer je kind niet mee kan op kamp.
Inladen rugzakken kapoenen, jonggivers en givers
Kapoenen, jonggivers en givers moeten hun rugzak komen afgeven op woensdag 14 juli tussen 16 en
19u. Gelieve een mondmasker te dragen bij het afgeven van de bagage en afstand te houden van
andere bubbels. We vragen u niet te blijven praten met andere ouders/ leiding. Indien u vragen
heeft kan u altijd sturen naar groepsleiding@pajotten.be. Vragen specifiek voor de leiding van uw
kind? Stuur dan naar hun mailadres (mailadressen zie contactgegevens).
Om alles vlot te laten verlopen, vragen wij alles in één rugzak te steken. Meerdere rugzakken zullen
niet aanvaard worden.
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Begin kamp: vertrek leden
Vertrek voor kapoenen en welpen
Alle leden zullen werken met een zoen-en-vroem-systeem. Wat houdt dit concreet in?
Thuis wassen de leden en de persoon die hen afzet hun handen net voor vertrek. De bus zal zich op
de kiezelparking bevinden (zie 1 op de tekening). Je parkeert je auto op de asfaltparking (zie 2 op de
tekening). Eén persoon die een mondmasker aanheeft, komt het lid te voet afzetten bij de leiding op
de kiezelparking en vertrekt onmiddellijk terug naar de auto nadien. De leiding ontsmet de handen
van het lid waarna men op de bus kan stappen. Om een massabijeenkomst te vermijden en
voldoende parkeermogelijkheden te hebben voor de andere leden, vragen we niet te wachten aan
de auto tot de bus vertrekt.

2

1

Gelieve de volgende zaken al op voorhand aan uw kind te geven:
KidsID, medicatie… zal onmiddellijk aangenomen worden door de leiding. Het handigste is als uw
kind dit gewoon vast heeft wanneer u aankomt aan de abdij.
Vertrek voor jonggivers
Alle leden zullen werken met een zoen-en-vroem-systeem. Wat houdt dit concreet in?
Thuis wassen de leden en de persoon die hen afzet hun handen net voor vertrek. Je parkeert de auto
in de straat van de blokhut. Je jonggiver komt zelfstandig naar de blokhut. De leiding ontsmet de
handen van het lid waarna we wachten tot de groep compleet is. Nadien stappen de jonggivers met
zen allen naar de abdij waar ze op de bus stappen om te vertrekken. Om een massabijeenkomst te
vermijden en voldoende parkeermogelijkheden te hebben voor de andere leden, vragen we niet naar
de abdij te rijden om de bus te zien vertrekken of te wachten op het vertrek van aan de blokhut.
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Gelieve de volgende zaken al op voorhand aan uw kind te geven:
KidsID, medicatie… zal onmiddellijk aangenomen worden door de leiding. Het handigste is als uw
kind dit gewoon vast heeft wanneer u aankomt aan de abdij.
Vertrek voor de givers
De givers vertrekken op maandag 19 juli om 7u45 aan de blokhut. Neem zeker een step, lunchpakket
en regenjas mee. We verwachten jullie in perfect uniform met een mondmasker aan de scouts voor
een actieve step- en treintocht naar het kampterrein.

Einde kamp kapoenen
De kapoenen komen toe aan de abdij met de bus. Gelieve Facebook in het oog te houden om het
exacte uur van aankomst te weten te komen. Kent u geen andere ouder die u op de hoogte kan
houden en hebt u zelf geen Facebook? Geen probleem! Stuur dan een GSM-nummer voor 8 juli naar
groepsleiding@pajotten.be. Wij zullen u de dag zelf een sms’je sturen.
Aan diegenen die de kapoenen komen afzetten, wordt gevraagd op de asfaltparking van de abdij van
Affligem te parkeren en de kapoen en het lid komen ophalen aan de bus op de kiezelparking samen
met de bagage. Gelieve een mondmasker te dragen en afstand te houden. Indien u nog vragen heeft,
nieuwsgierig bent naar hoe het kamp verlopen is, mag u ons altijd mailen. We vragen u geen klapke
te doen met de leiding/ andere ouders ter plaatse.

Bezoekdag
Jammer maar helaas, dit jaar kan de leiding niet tonen hoe ze de ouders kunnen verslaan in het
jaarlijkse potje volleybal op de bezoekdag. Dit jaar mag de bezoekdag namelijk niet doorgaan. Er is
geen mogelijkheid het kampterrein van dichterbij te bekijken. 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. Hopelijk maken de foto’s die we achteraf zullen verspreiden dit een beetje goed en
geven deze toch een inkijk in het kampgebeuren. Gezien we niet voldoende elektriciteit en 4G
hebben, het bereik nog een onzekere factor is en we liever spelen met uw kind dan er foto’s van te
trekken, zullen de posts tijdens het kamp beperkt zijn. We hebben niet de mogelijkheid elke dag een
foto te posten van alle leden. De verhalen na het kamp en de foto’s die we achteraf online plaatsen
maken dit hopelijk goed. Bedankt voor uw begrip alvast.

Einde kamp: vertrek naar Affligem
Dit jaar komen we allemaal samen toe aan de abdij van Affligem. Gelieve Facebook in het oog te
houden om het exacte uur van aankomst te weten te komen. Kent u geen andere ouder die u op de
hoogte kan houden en hebt u zelf geen Facebook? Geen probleem! Stuur dan een GSM-nummer
voor 8 juli naar groepsleiding@pajotten.be. Wij zullen u de dag zelf een sms’je sturen.
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1

Aan diegenen die de welpen afzetten, wordt gevraagd op de kiezelparking (zie 1 op de figuur) van de
abdij van Affligem te parkeren en in hun auto te blijven zitten. Leiding zal samen met uw kind de auto
zoeken. Wanneer de leiding teken geeft, kan u vertrekken (dit om te vermijden dat er nog kinderen
lopen tussen rijdende auto’s).
Diegenen die jonggivers afzetten, parkeren zich op de asfaltparking (zie 2 op de figuur). De leiding
zoekt samen met uw kind uw auto.
De givers stappen allemaal samen naar de blokhut en kunnen daar opgehaald worden. Ouders
blijven weer in de auto zitten en de givers zoeken de juiste auto.
Indien u nog vragen heeft, nieuwsgierig bent naar hoe het kamp verlopen is, mag u ons altijd mailen.
We vragen u geen klapke te doen met de leiding/ andere ouders ter plaatse.
Ophalen valiezen welpen, jonggivers en givers
Het ophalen van de rugzakken zal gebeuren op maandag 2 augustus voor de welpen, jonggivers,
givers en jins. Gelieve een mondmasker te dragen bij het afgeven van de bagage en afstand te
houden van andere bubbels. We vragen u niet te blijven praten met andere ouders/ leiding. Indien u
vragen heeft kan u altijd sturen naar groepsleiding@pajotten.be. Vragen specifiek voor de leiding van
uw kind? Stuur dan naar hun mailadres (mailadressen zie kampdingske).
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Logistiek
Bubbels
Op de veiligheidsraad van 11 mei werd beslist dit aantal op te trekken naar 100 leden exclusief
(bege)leiding vanaf 25 juni. Deze grootte van bubbel is onder voorbehoud: Wanneer blijkt dat minder
dan 60% van de volwassen bevolking gevaccineerd werd en/ of er op de intensieve zorgafdeling van
de ziekenhuizen meer dan 500 bedden bezet zijn, zal er gewerkt worden in bubbels van 50 leden,
exclusief leiding. Op dit moment hopen wij in één bubbel van 100 op kamp te kunnen. De kapoenen,
jonggivers, givers en jins vormen dan samen een bubbel in week 1. In week 2 starten we een nieuwe
bubbel met de welpen, jonggivers, givers en jins. De inschrijvingen zijn dit jaar gelimiteerd tot 100
inschrijvingen per week. We geven voorrang aan leden die frequent aanwezig waren op
vergaderingen onder het jaar. We zullen u op de hoogte houden indien de regeling omtrent de
bubbels toch nog zal verstrengd worden door de overheid.
Een zieke?
Toch een zieke op het terrein? Dan zullen we een vooraf uitgeschreven plan volgen. Dit plan is
vergelijkbaar aan het plan van vorig jaar en kwam tot stand met hulp van Scouts en Gidsen
Vlaanderen en de Ambrassade. Deze richtlijnen zijn nog onder voorbehoud omdat er nog bijkomende
documenten gaan geplaatst worden door Scouts en Gidsen Vlaanderen.
De EHBO verantwoordelijke zal zich in geval van vermoeden van besmetting/ een zieke over de zieke
ontfermen en de nodige stappen ondernemen. Er wordt voldoende beschermingsmateriaal voorzien:
handschoenen, face shield, chirurgisch mondmasker en handgel zijn aanwezig.
Er worden een kind- en jongerenvriendelijke quarantaineruimtes voorzien. Dit zal een aparte iglotent
zijn waar enkele spelen in liggen om de tijd te doden, een kleine EHBO-set te vinden is, en de
mogelijkheid is om even te rusten. Deze hoek zal afgebakend zijn en de anderen mogen hier niet
komen.

Er zijn verschillende scenario’s mogelijk:
Vertoont de zieke geen coronasymptomen?
Er wordt eerst gekeken of bepaalde oorzaken: allergie, zonnebrand… de oorzaak kunnen zijn van de
ziekte.
Deelnemer duidelijk ziek maar geen vermoeden van covid = ouders/ voogd bellen en naar huis. Dit
jaar mogen er geen zieke deelnemers op het jeugdwerkaanbod blijven. De ouders/ voogd worden
verwittigd om het kind te komen ophalen om de risico’s te beperken.
Er wordt gevraagd om de huisarts te raadplegen en de organisatie op de hoogte te houden. Er wordt
gevraagd achteraf zeker alert te blijven.
Letsels zoals breuken, te naaien wonde, verstuikingen...niet-besmettelijke problemen kunnen bij
kampen/vakantiesmet overnachting door lokale arts of ziekenhuis worden behandeld en tenzij dit
voor de deelnemer of organisator onmogelijk blijkt kan de deelnemer het kamp verder zetten.
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Vertoont de zieke coronasymptomen?
1. De zieke wordt meteen in quarantaine gezet samen met de EHBO- verantwoordelijke.
2. De arts uit de buurt wordt verwittigd. Deze komt indien mogelijk ter plaatse. Indien dit niet
mogelijk is, worden de symptomen aan de telefoon doorgegeven. De arts beslist of het kind al
dan niet naar huis/ het ziekenhuis moet.
3. De ouders/ voogd worden verwittigd. De beslissing van de arts wordt meegedeeld.
a. Het kan zijn dat er gevraagd wordt uw kind op te halen. Gelieve dit dan zo snel mogelijk
te doen en naar de huisarts te gaan voor een COVID-test indien dit aangeraden wordt
door de lokale arts.
4. Er gelden nieuwe regels voor de bubbel waarin de zieke zich bevond: zij mogen hun bubbel niet
meer verlaten en moeten contact met externen zoveel mogelijk vermijden op dat ogenblik.
a. Als de zieke negatief test op corona, mag het kamp weer doorgaan zoals ervoor (geen
social distancing). We blijven wel alert
b. Indien de zieke positief test op corona: zie verder.
5. De koepelorganisatie (Scouts en Gidsen Vlaanderen) en de gemeente waar we verblijven worden
verwittigd.
6. De deelnemer kan pas weer deelnemen aan andere jeugdwerkinitiatieven nadat hij genezen is en
minstens 3 dagen geen symptomen vertoont. De zieke deelnemer mag niet terugkeren naar ons
kamp.
Wat als iemand positief test op corona tijdens het kamp?
1. Scouts en Gidsen Vlaanderen en de gemeente waar we verblijven wordt ingelicht
2. We nemen contact op met alle ouders met de vraag uw kind te komen halen.
3. De leiding van deze bubbel doet zijn best om het zo gezellig mogelijk te maken tijdens het
wachten en gaat als laatste naar huis. Ze respecteren tijdens het wachten ook zo goed mogelijk
de social distancing.
4. De hele bubbel waarin de zieke zich bevond, gaat naar huis.
a. Er wordt duidelijk gecommuniceerd naar iedereen wat de volgende stappen zijn:
i. Iedereen moet getest worden
ii. Iedereen wordt een tijd in thuisisolatie gestoken die in deze bubbel zat.
iii. De zieke mag gedurende 7 dagen nergens aan deelnemen en moet minsten 3
dagen klachtenvrij zijn alvorens weer deel te nemen aan nieuwe activiteiten.
iv. Je mag gedurende 7 dagen geen bezoek brengen aan mensen uit de risicogroep
Wat als er iemand na het kamp ziek wordt?
Dan moeten de ouders zo snel mogelijk een dokter contacteren. Na controle op en bevestiging van
corona zal de dokter zelf het contact-tracingcenter contacteren. Zij schatten in of de andere kinderen
en leiding risico lopen.
Het contact-tracingcenter zal zelf contact met onze groep of met het nationaal secretariaat
opnemen. Zij zullen ook vragen om het contactenlogboek door te sturen.
Wat als iemand uit de primaire bubbel (de bubbel waar men zich net voor het kamp in bevond)
ziek wordt?
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EHBO
Op het kamp zelf zullen we voor een EHBO-verantwoordelijke hebben. Deze persoon verzorgt de
wondjes, pijntjes, klachten… De EHBO-verantwoordelijke kiest zelf één moment per dag waarop alle
niet dringende pijntjes verzorgd worden.
Wanneer een kind in quarantaine wordt geplaatst, gaat de EHBO-verantwoordelijke met genoeg
beschermingsmateriaal mee in quarantaine. Deze persoon gaat ook mee naar het ziekenhuis/ naar
de dokter wanneer dit nodig zou zijn.
Logboekverantwoordelijke
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. De groepsleiding haalt de logboeken op tegen het einde van het kamp. Deze
contactlogboeken worden door de overheid gebruikt indien er corona na het kamp bij één van de
deelnemers wordt vastgesteld. We zullen dan door de overheid gecontacteerd worden.

Een dag op kamp
Na het ontbijt poetsen we onze tanden en wassen het gezicht. Gezien de huidige maatregelen komt
hier een extra taakje bij: niet alleen wij moeten gewassen worden, maar ook de contactoppervlakken
moeten ontsmet worden. Eén iemand van de leiding per groep is kuisverantwoordelijke en moet
erop toezien dat dit elke dag gebeurt. Deze persoon mag uiteraard de hulp inroepen van andere
leiding/ leden (vanaf de jonggivers) om te helpen.
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De handhygiëne op kamp zal erg belangrijk zijn. Voor elke maaltijd en na elk toiletbezoek moeten de
handen worden gewassen. We rekenen op jullie! Er zal leidingwater beschikbaar zijn om de handen
te wassen.
Elk lid heeft een eigen drinkbus en mag enkel hiervan (en van een beker) drinken overdag.
Tijdens het wasmoment moeten de tenten verluchten. De rest van de dag is het aangeraden dit ook
zoveel mogelijk te doen. Hoe meer frisse lucht door de tent waait, hoe minder kans vieze ziektes
hebben om voet aan wal te zetten!
De jonggivers, givers en fourage dragen een mondmasker tijdens het koken en wassen regelmatig de
handen.
Dit jaar vragen we aan de leden tijdig te laten weten wanneer ze vroeger willen gaan slapen. Niet
oververmoeid raken is dit jaar erg belangrijk! Waarom? Vermoeidheid kan dezelfde symptomen
veroorzaken als covid-19.
Daguitstappen, tweedaagse en/ of driedaagse
Dit jaar mogen we op daguitstap, tweedaagse en/ of driedaagse gaan. Hierbij houden we ons
uiteraard steeds aan de geldende regels in de samenleving. Door corona worden leden op een
externe locatie steeds begeleidt door de leiding. Contact met derden wordt zoveel mogelijk beperkt
op de externe locatie. Een locatie om te overnachten wordt op voorhand vastgelegd door de leiding
en geeft de mogelijkheid van de groep om ergens te overnachten zonder veel contact met externen
(campings, baseball spelen tegen een andere scoutsgroep… zijn niet toegestaan). Afhankelijk van het
aantal leden, de leeftijd van de leden, het geld in kas… beslist elke tak voor zich of ze al dan niet het
terrein verlaten.

Na het kamp
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.
Indien er Covid wordt vastgesteld bij uw kind de dagen na het kamp, vragen we om dit zeker te
melden aan de scouts!
Ziezo dit was alle info. Wij danken u alvast voor het vertrouwen, het lezen van de vele pagina’s 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 20 juni. Op 20 juni
zullen we een live sessie via Skype organiseren. Om 10 uur zullen we om eerst uitleg geven over ons
kamp in het algemeen. Nadien is er een mogelijkheid om vragen te stellen. Om 11u geven we nog
kort uitleg over een kamp in tijden van corona. Hierna is er weer tijd om vragen te stellen. De link:
https://join.skype.com/AZCbOT1s9S1g
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 30 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 30 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
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Kampthema kapoenen
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Kampthema welpen
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Kampthema jonggivers
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Kampthema givers
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Contactgegevens
Tak

Kapoenen

Welpen

Jonggivers

Givers

Jins

Leiding
Elien Coppens (Kora)
Anke Van den Broeck (Gigi)
Bram Rose (Zazoe)
Rijn Vanderhaeghen (Kerrie)
Robbe Stox (Xebo)
Jenne van Hecke (Toto)
Geertrui Delplace (Oe)
Ireene Souffriau (Ikki)
Ewout Coppens (Lowie)
Lander De Backer (Hathi)
Nore Marchal (Shere Khan)
Jonas van Neyghem
Sam De Mulder
Emiel Evenepoel
Jef De Mulder
Yente Van Vaerenbergh
Manon De Pauw
Margot Delplace
Fiebe Jansegers
Ester Leeten
Yente Vanheusden
Simon van der Cruyssen
Tobias Van de Velde
Stefan Roose
David van der Steen

Contactgegevens

kapoenen@pajotten.be

welpen@pajotten.be

jogis@pajotten.be

givers@pajotten.be

jins@pajotten.be
groepsleiding@pajotten.be

Groepsleiding

Fiebe Jansegers
Margot Delplace
Nele Leeten

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
20 juni om 10u. 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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