
Beste ouders en Pakojanen 

Zoals jullie weten zal ons kamp er dit jaar heel anders uitzien, hoe anders is natuurlijk de vraag! Hier 

kunnen we ondertussen een beter antwoord op geven omdat de bevraging achter de rug is en we 

weten hoeveel leden er zouden meegaan. Concreet zal het bivak voor de jongens en de meisjes 

ingekort worden. Dit doen we zodat de leiding de nodige tijd zal hebben om een veilige 

kampomgeving te creëren. Er moet namelijk een extra grote tent komen, extra sanitair, afscherming 

en aanduiding van de verschillende bubbels enzovoort. Na het kamp moet alles ook ontsmet en 

verlucht worden. Het kamp van de meisjes zal als gevolg doorgaan van 13 tot 19 juli en de jongens 

zullen van 23 tot 29 juli op kamp gaan. De kleinste leden hebben geluk en mogen dit jaar een dag 

langer mee! Opgelet dit jaar mogen leden alleen maar vroeger vertrekken en NIET later aansluiten. 

Vervolgens zullen de momenten dat bagage afgezet kan worden verspreid worden over verschillende 

dagen en per groep georganiseerd worden. Koffers uit hetzelfde gezin mogen natuurlijk wel op 

hetzelfde moment afgezet worden. Deze maatregelen werden getroffen zodat gezinnen elkaar niet 

te veel kruisen en de gepaste afstand bewaard kan worden. De exacte data zullen jullie later 

terugvinden in het kampboekje. Als het kamp erop zit zouden wij willen vragen om alle bagage 

meteen mee naar huis te nemen als je je kind komt ophalen. Het ophalen van de kinderen zal ook in 

shiften gebeuren, maar meer info hierover zal u ook terugvinden in het kampboekje. 

De inschrijvingen van ons kamp zullen traditiegetrouw de laatste zondag van juni plaatsvinden, maar 

wel online. Er zal via mail een inschrijvingsformulier verzonden worden samen met een medische 

fiche en alle informatie over het kampthema. Het voordeel van de online inschrijving is dat deze ook 

langer openstaan en jullie meer tijd hebben om alles in orde te brengen. We kunnen jullie ook al 

verzekeren dat de prijs van het kamp hetzelfde blijft als andere jaren en dus niet zal opslagen. 

Verder willen we jullie nog meegeven dat we nu in een rechte lijn doorgaan naar het Chirokamp. We 

zullen dus geen Chiro meer geven de komende zondagen en gaan niet naar het Netenpark. 

Als er nog verdere vragen of onzekerheden zijn, mag je de leiding zeker aanspreken. Indien het een 

heel specifieke vraag is, raden we aan een mailtje te sturen naar onze VB’s. Houd er ook rekening 

mee dat het drukke tijden zijn voor de studenten en VB’s en jullie mails niet altijd meteen 

beantwoord kunnen worden.  

Wij zijn alvast heel blij dat zoveel leden mee op kamp gaan en gaan er een onvergetelijk kamp van 

maken! 

Xoxo De leidingsploeg 

 

Leen Van Dessel (VB meisjes): leenvandessel@yahoo.com 

Rik Sels (VB jongens): sels.rik@gmail.com  
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