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Het binnenlands skoeteke 2020 presenteert:  

 FESTIVAL WAES  
Editie #1, 1 juni 2020 

 

 

 
Omwille van COVID-19 zijn een hele 
reeks aan grootschalige evenementen 
in ons land afgeschaft. Dankzij de 
Givers van Scouts Wezemaal gaan 
Kamp waes en verscheidene festivals 
dit jaar toch nog door onder de 
volgende naam: Festival Waes. De 
organisatie benadrukt wel de nodige 
maatregelen die worden genomen op 
het 10-daagse evenement wegens 
ieders gezondheid.  
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UPDATE  COVID – 19: 

Na afschaffing grootschalige 

evenementen toch nog  

mogelijkheid voor deelname Kamp 

Waes en Festivals.  
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“Festival Waes”. Het 
initiatief komt van de 
givers van Scouts 
Wezemaal om de 
zomer van 2020 
dragelijk te maken. 
Een 10-daagse 
evenement waar 
bootcamps, muziek en 
amusement 
samenkomen. 
 
 

COVID-19 treft iedereen. En 
dat hebben ook de Givers van 
Scouts Wezemaal gevoeld. Een 
allereerste buitenlands kamp 
met deze groep naar 
Hongarije viel omwille van het 
virus in het water. Maar deze 
levensgenieters bleven niet bij 
de pakken zitten en zo kwam 
het volgende tot stand: 
Festival Waes!  
 
Al de leden van deze groep zijn 
welkom voor een 10-daagse 
vol bootcamps en plezier. 

 

 

 

 

Waar: Rue Pierreuxchamps 
22, 4140 Sprimont 
Wanneer: 21 juli tot en met 
31 juli 
Wie: Al de givers van Scouts 
Wezemaal 
 
Inschrijving voor dit 
evenement is verplicht. Zo 
heeft de organisatie een zicht 
op de verdere maatregelen 
die genomen dienen te 
worden.  

Belangrijke bijkomende informatie:  

Indien u al eerder was ingeschreven 
voor de buitenlandse editie dient u 
natuurlijk niet opnieuw 
inschrijvingsgeld te betalen. Nieuwe 
duidelijkheid tot deelname dient via de 
inschrijving wel bekend te worden 
gemaakt. Deze inschrijving zal online 
worden georganiseerd door de bredere 
organisatie – Scouts Wezemaal. Indien 
nog niet ingeschreven voor de 
buitenlandse editie hebt u nu een 
tweede kans!!!! Grijp deze, want dit 
evenement wil u niet missen!  

 

⎯ Vul zeker het medische dossier 
aan indien nodig!  

 

⎯ Mondmaskers zijn verplicht mee 
te nemen op dit evenement!  

 

Extra mee te nemen zijn:  
 

Leger-outfit 

Festival-outfit 

Volledig uniform 

Zwemkledij 

Trekrugzak 

…  
 
the usual op dit soort 10-daagse   

Voor extra algemene informatie gaat u naar: 
https://scoutswezemaal.be/ < Skoetekes < 
Kampskoetekes < Algemeen deel.  
 
Bij specifieke vragen voor Festival-Waes: 
mail naar givers@scoutswezemaal.be 

https://scoutswezemaal.be/
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