V.U.: Lore De Bousser – Mazitsstraat 12 – 1790 Affligem – +32476 21 80 54

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
e.d.
Dit jaar zal het kamp doorgaan in Viroinval. In dit dorp en deze omgeving zullen we als
scouts allerhande activiteiten beleven onder begeleiding van een ervaren leidingsteam en
de fouriers.
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 21 juli tussen 11u en 17u. Meer info over de bezoekdag
vind je verder in dit ‘kampdingsken’.
Om dit alles mogelijk te maken organiseert het oudercomité, samen met de
leiding, hun 53e Pajottenfeesten op zaterdag 29/06 en zondag 30/06 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.
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Er zijn nog steeds dassen verkrijgbaar aan 10€/stuk. Deze zijn te koop bij de
groepsleiding. Dit jaar zullen er ook dassen verkocht worden op de Pajottenfeesten!
Wij merken op dat dit een verplicht deel van het uniform is, en belangrijk is
voor op 2-daagse of een daguitstap.
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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 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.
De kapoenen en welpen gaan 1 of 2 keer op daguitstap, vanaf de jonggivers evolueert
dit in een 2-daagse tocht waarbij ze 1 nacht op verplaatsing slapen. Een daguitstap
kan een bezoek zijn aan een plaatselijke dierentuin, zwembad of dergelijke, afhankelijk
van wat er te doen valt binnen de omgeving.
Alle leiding is al een hele tijd actief binnen onze scouts, als lid of leiding, en is 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 takleiding of de
groepsleiding.
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Agenda!!!
Pajottenfeesten: (enkel voor givers, jins en leiding)

•

Donderdag 27 juni, 19u: Afspraak aan de blokhut voor het transport
van alle materiaal naar de abdij.

•

Vrijdag 28 juni, 13u30: Opbouw Pajottenfeesten. Afspraak aan de abdij
van Affligem voor het klaarzetten van de tenten, stoelen, tafels en het
maken van de sjorconstructie.

•

Zaterdag 29 juni; 10u: Verdere opbouw Pajottenfeesten.

•

Zaterdag 29 juni; 18u: Start van de Pajottenfeesten.

•

Zondag 30 juni; 10u: Afspraak voor de tweede dag van de Pajottenfeesten.

•

Maandag 1 juli; 10u: Afbraak en opkuis Pajottenfeesten vanaf 10 uur. ’s
Avonds vindt aan de blokhut de evaluatievergadering van de Pajottenfeesten
plaats voor de geïnteresseerden.

Gelieve zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Vele handen maken licht werk.

Op de Pajottenfeesten zullen er dit jaar dassen verkocht worden aan
10€/stuk, vraag ernaar bij de leiding of groepsleiding.
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Voorbereiding kamp:
•

Donderdag 11 juli; 9u30 uur: Camionladen voor givers en leiding (jins zijn
reeds op kamp).

•

Donderdag 11 juli; tussen 18u30 en 20u: Afleveren van de bagage
aan de blokhut voor jonggivers, givers en kapoenen.

Kamp:
•

Zaterdag 13 juli: Vertrek givers (meer info verder in het kampdingsken)

•

Maandag 15 juli; 10u: Begin zomerkamp voor kapoenen en jonggivers. We
verwachten jullie om 10u stipt aan de abdij van Affligem.

•

Zondag 21 juli; tussen 11u en 17u: Bezoekdag, einde kamp voor kapoenen
en begin kamp voor welpen.

•

Zondag 28 juli; ..u: Einde kamp voor welpen, jonggivers en givers. We komen
toe aan de abdij. Opgelet de rugzakken zullen toekomen aan de blokhut, het
uur van aankomst van de rugzakken zal bij aankomst medegedeeld worden.
Ook het uur van aankomst van de leden zal nog worden meegedeeld (zal op
site en Facebook verschijnen).
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Praktische info
Data
Op zaterdag 13 juli vertrekken de givers op kamp: alle details hieromtrent zullen zo snel
mogelijk gecommuniceerd worden. Op maandag 15 juli start het zomerkamp voor
jonggivers en kapoenen. Er wordt afgesproken op de parking (zijkant) van de abdij
van Affligem om 10u. Gelieve allemaal op tijd te zijn!
Op zondag 21 juli gaat de bezoekdag door van 11u tot 17u. Op deze dag zijn alle ouders
welkom om ons een bezoekje te brengen, het kampterrein te inspecteren,… Natuurlijk
kan er iets gedronken en gegeten worden. Zoals gewoonlijk vertrekt er om 14u een
wandeling en nadien daagt de leiding de ouders uit voor een wedstrijd volleybal of een
andere (bal)sport 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 om 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.
Op zondag 28juli loopt het kamp voor iedereen op z’n einde. We keren terug met de
bus en om een onbepaald uur (is afhankelijk van verkeer en dergelijke) komen we weer
aan bij de abdij (parking kerk). Het uiteindelijke einduur zal medegedeeld worden per
mail, via de site en de Facebookpagina. Opgelet: de rugzakken zullen toekomen aan de
blokhut, het uur van aankomst van de rugzakken zal bij aankomst medegedeeld
worden.

Het adres
Het kamp gaat door te 5670 Viroinval.
Het postadres is:
Leemans Eric
t.a.v. NAAM + TAK
Voye des Pauquîs 1
5670 Viroinval
Het precieze kampadres is:
Voye des Pauquîs 1
5670 Viroinval
De coördinaten (voor zij die met de GPS rijden) zijn:
50°05'12.6" N
4°33'22.5" O
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Noodnummer
Enkel te gebruiken in geval van nood en voor dringende zaken. Niet voor een
praatje over het weer.
Fiebe Jansegers (+32 492/99.61.28)

Prijs
Kapoenen en welpen:
Jonggivers en givers:
Leiding:

u kan een gedeelte terugtrekken via uw ziekenfonds!
€ 91
€ 157
€ 130

Welpen en kapoenen: 2de kind € 81, 3de kind € 71 …
Jonggivers en givers: 2de kind € 147, 3de kind € 137 …

Gelieve rekening te houden met de limietdata!

Hoe inschrijven?
Uw kind is ingeschreven als u:

1. Voor vrijdag 5 juli de bovenvermelde kampprijs overgeschreven is op het rekeningnummer
van onze groep met VERMELDING van de naam en de tak.
Rekeningnummer:
001–6408546–26 of BE59 0016 4085 4626 (Pajotten Hekelgem)
Gegevens:
Pajotten Hekelgem
Bosstraat 55
1790 Hekelgem
Naam van het kind(eren) + tak(ken)
2. Voor vrijdag 5 juli de online medische fiche volledig hebt ingevuld en 3 kleefbriefjes van de
mutualiteit afgegeven hebt. De kleefbriefjes kunt u opsturen, in de bus steken bij Lore De
Bousser of afgeven op de Pajottenfeesten (er zal een speciale postbus voorzien worden).
Lore De Bousser, Mazitsstraat 12, 1790 Affligem
3. De (kids) ID-kaart, SIS-kaart (indien nog in bezit) en/of ISI+-kaart moeten meegebracht worden
naar het kamp, alsook graag een fotokopie van de fotozijde van de ID. Deze zullen bijgehouden
worden door de leiding. Voor de kapoenen en jonggivers brengen jullie deze documenten mee
naar het vertrek waar je ze direct aan de leiding kan overhandigen. Voor de welpen kan dit op
de bezoekdag (indien ID in bezit).
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Bericht van de nationale leiding aan de ouders
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 takleiding of groepsleiding (contactpersoon: Fiebe Jansegers) 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 ( geen plooizetels AUB )
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 (Zorg dat deze warm genoeg is)
Pyjama, slaapkleed
Troeteldier
Ev. Reservedeken

Handige tip: Stel dat je zowel een kapoen als welp hebt die op kamp gaan, dan kan
je gerust het bedje van je kapoen laten staan voor je welp.
Wasgerief
-

Handdoeken
Washandjes
Zeep en shampoo*
Tandpasta, tandenborstel, drinkbeker
Waskom
Zonnecrème
*Ieder jaar proberen we ons zomerkamp zo mogelijk
milieuvriendelijker te organiseren. Ook jullie kunnen hierbij helpen.
Hoe? Door uw kind geen gewone shampoo/douchegel mee te
geven, maar een milieuvriendelijker alternatief zoals Ecover, Sanex,
Earth lovers,... Er is immers niets zo leuk als een heerlijke plons in
de beek op het einde van de dag. Laten we dan ook ons best doen
om onze waterstromen zo proper mogelijk te houden.
Vorige jaren verplichten we met bovenstaand bericht op om zo
milieuvriendelijk mogelijke zeep mee te geven. Vanaf nu is dit echter
niet meer nodig. De scouts zal zelf een groepsaankoop doen van
milieuvriendelijke producten. Zo zijn we er zeker van dat iedereen
een correct product gebruikt en hoeft er niemand speciaal in de
winkel achter te gaan zoeken. Dit verklaart ook meteen de
prijsstijging (€1 voor kapoenen/welpen en €2 voor (jong)givers).
Bedankt voor uw begrip.

Kledij
- Speelkledij en ravotkledij die tegen een stootje kan
- Warme trui
- Regenkledij
- Voldoende ondergoed en kousen
- Goede stapschoenen
- Rubberlaarzen
- Sportschoenen
- Zwemgerief + badmuts
(de jongens mogen een zwemshort meebrengen, maar moeten ook zeker een
spannende zwembroek meebrengen. Veel Waalse zwembaden staan immers geen
zwemshorten toe.)
- Waterschoenen of sandalen
- UNIFORM en DAS!!!!! (verplicht= groene broek, scoutshemd en sjaaltje)
Er zijn nog steeds dassen verkrijgbaar aan 10€ per stuk. Deze zijn te koop bij de
groepsleiding. Dit jaar zullen er ook sjaaltjes verkocht worden op de Pajottenfeesten!
Wij merken op dat dit een verplicht deel van het uniform is, en belangrijk is
voor op 2-daagse of een daguitstap.
Andere
- Linnenzak
- Zonnepet en zonne – olie
- Product tegen teken, muggen en andere vieze beestjes
- Een beetje geld voor postzegels en kaartjes (tip: maak reeds etiketten met de
adressen op dit is handiger)
- Zaklamp (Niet verplicht, maar wel handig)
- 10 wasspelden
- Noodzakelijke medicatie. Er zal op kamp ook een uitgebreide EHBO aanwezig zijn.
Wat nemen we niet mee???!!!
- GSM en andere dure spullen, snoep, wapens, drugs en alcohol.
-> worden indien nodig in beslag genomen tot einde kamp
-> Indien er dringend contact moet opgenomen worden kan dit via het
kampnoodnummer (zie boven).
Tips:
- Gelieve alles te naamtekenen, dit is handig als de leiding helpt bij het maken
van de valiezen.
- Gelieve geen valiezen te gebruiken, handiger zijn rugzakken of
sportzakken.Beperk u tot 1 zak.
- Voor de kapoenen en welpen: Steek eventueel alle onderbroeken, alle
kousen en alle pullen samen enz. (liefst per soort en niet per dag).

Enkel voor kapoenen en welpen:
-

Opblaasbare zwembandjes + badmuts (Zelfs als ze kunnen zwemmen)
Stripboeken (genaamtekend!)
Zorg voor een kleine rugzak (handig voor op dagtocht)
Zonnepet en zonnebril
Kapoenensjaaltje!!! (enkel voor kapoenen natuurlijk)

Enkel voor jonggivers en givers:
-

Keukenhanddoeken (zeker 2)
Drinkbeker, gamel en bestek
GEEN sjortouw (de leiding zal dit voorzien)
2 vuilniszakken
Zakmes (niet verplicht, maar wel handig)

Enkel voor givers bij vertrek op zaterdag:
Wat moet je meebrengen?
Slaapzak, regenkledij, reservekledij, lunchpakket, gamel, bestek en zeker je
identiteitskaart en andere vereiste documenten (zie boven). En bovenal een fiets
(die in orde staat), fietslichten en een helm! Kijk eens of je eventueel die van
de buren kan lenen, we zullen er goed zorg voor dragen. Zorg voor 1 zak en geen
paniek het moet niet allemaal op je arme rug, er rijdt immers een volgwagen mee.
Zorg dat jullie wielen goed gesmeerd zijn en jullie stepbenen in conditie zijn, het zal
een spectaculaire tocht worden!

LUCHT EN RUIMTEVAART
Rama

Baloe

Marala

Raksha

Tabaqui

Datum: Zondag 21 juli tot Zondag 28 juli
Thema: Lucht en Ruimtevaart en alles daar voorbij…
Stevige Linker

Bacchus

TOBIAS

SIMON

Jonggivers

15 - 28/ 07
2019

Thema:
wereldrecords

Originele
ideeën om te
verkleden
mogen!

JONAS

FIEBE

STEVIGE LINKER EN TOT DAN!

NELE

MARGOT

Wie is wie?
Kapoenen

Welpen

Jonggivers

Givers

Jins

kapoenen@pajotten.be

welpen@pajotten.be

jogis@pajotten.be

givers@pajotten.be

jins@pajotten.be

Mon Verbeiren
Terlindenstraat 50
1790 Affligem
0474/04 04 32

Wannes Van Ransbeeck
Walburgaweg 1
9310 Meldert
0497/88 89 48

Jonas van Neyghem
Kempinnestraat 25
9310 Meldert
0472/09 91 23

Geertrui Delplace
Hogeweg 119
9320 Erembodegem
0471/65 84 96

Imfe Elpers
Dirk Martensstraat 27
9000 Aalst
0472/ 09 91 40

Caro Vandepitte
Langestraat 2
1790 Affligem
0498/47 14 52

Emiel Evenepoel
Affligemdreef 36
9300 Aalst
0477/91 64 19

Margot Delplace
Hogeweg 119
9320 Erembodegem
0494/71 33 68

Lot Vanderhaeghen
Eeckhoutstraat 21
9310 Meldert
0495/66 33 27

Tinneke Van Ransbeeck
Walburgaweg 1
9310 Meldert
0487/46 75 10

Mare Verbeiren
Terlindenstraat 50
1790 Affligem
0471/49 23 85

Hanne Kochuyt
Molenberg 32B
1790 Affligem
0471/24 20 93

Fiebe Jansegers
Opwijksesteenweg 64
9310 Moorsel
0492/99 61 28

Katrijn Van Den Bossche
Vilainstraat 72
9300 Aalst
0487/49 96 97

Robbe Stox
Mazitsstraat 30D
1790 Affligem
0491/07 15 61

Nele Leeten
Immerzeeldreef 195
9300 Aalst
0489/10 52 43

Stefan Roose
Termurenlaan 32
9320 Erembodegem
0487/64 57 78

Kobe Elpers
Terlindenstraat 56
1790 Affligem
0470/05 33 16

Yente Vanheusden
9320 Erembodegem
0487/45 63 16

Tobias Van De Velde
Ninovesteenweg 149
9320 Erembodegem
0468/11 34 99

David Van der Steen
Pamelsestraat 384
1770 Liedekerke
0472/09 91 21

Ester Leeten
Immerzeeldreef 195
9300 Aalst
0488/69 44 60

Bram Roose
Termurenlaan 32
9320 Erembodegem
0471/32 65 49

Simon Van Der Cruyssen
Achterstraat 13
9310 Meldert
0472/11 27 13

Groepsleiding

Margot Delplace
Hogeweg 119
9320 Erembodegem
0494/71 33 68

Fiebe Jansegers
Opwijksesteenweg 64
9310 Moorsel
0492/99 61 28

groepsleiding@pajotten.be

Dom Modest Van Asschelaan 19

bus 21

bus 21

Sam De Mulder
Bergekouter 126
9300 Aalst
0468/20 99 95

Nele Leeten
Immerzeeldreef 195
9300 Aalst
0489/10 52 43

Lore De Bousser
Mazitsstraat 12
1790 Affligem
0476/21 80 54

