
Scouting DURENDAEL Ronse 
 
 

TWEEDE KAMPBRIEF !! 
Dag Durendaelertjes, 

Zoals beloofd in de eerste kampbrief, geven we jullie in deze brief verdere 
informatie omtrent ons kamp te Stoumont. 

1. Het laden van de camion 
Dit gebeurt op vrijdag 31 juli. Hiervoor doen we beroep op de 
JONGVERKENNERS, VERKENNERS en LEIDING!!!! 
Ouders en vrienden die een handje willen toesteken, zijn eveneens welkom. 

à Aangezien ons sjorhout nu in de hangar van ons lokaal opgestapeld ligt, 
gebeurt het laden daar. We spreken af om 09u00 aan het lokaal. Om praktische 
redenen gaan we geen vast tijdstip inlassen voor de middagpauze; dit zal 
afhankelijk zijn van hoe het werk vordert. 

Omdat vele handen een groot werk licht maken, rekenen we zeker op uw 
medewerking. 

2. Het binnenbrengen van de bagage 
De bagage van kabouters, welpen, jongverkenners, verkenners en leiding wordt 
binnengebracht en meteen op de camion geplaatst op vrijdagavond 31 juli, tussen 
15 en 17 uur. 

3. De betaling van het resterende kampgeld 
Dit gebeurt in het lokaal bij het binnenbrengen van de bagage. 

4. Inschrijvingen barbecue 
Op vrijdagavond 31 juli kan er tevens ingeschreven worden voor de barbecue op 
de bezoekdag. 

5. Aankoop T-shirts, kentekens en dassen 
Deze kunnen eveneens gekocht worden op vrijdagavond tegen de gebruikelijke 
prijzen. Onze T-shirts en pulls zijn terug in alle maten beschikbaar! 



6. Bezoekdag 
De bezoekdag gaat door op zaterdag 14 augustus. U wordt er verwacht vanaf 
10u30. Er is gelegenheid tot kennismaking en vrij bezoek aan het kamp. De 
barbecue start omstreeks 12u30. Nadien maken we er een gezellige namiddag 
van en eindigen we collectief tegen uiterlijk 16u00. De kabouters, welpen en 
JVK’s keren dan met hun ouders terug. Voor de overigen duurt het kamp verder 
tot 16 augustus. 
Ons kampterrein ligt in Stoumont, een pittoresk dorpje vlakbij Coo. Om ons 
kampterrein te bereiken volgt u gewoon blauw-gele wegwijzers “DURENDAEL” 
die vanaf het centrum van Stoumont zullen worden aangebracht. 

7. Met de bus op bezoekdag 
De mensen die zich ingeschreven hebben om met de bus naar ons kampterrein te 
reizen, krijgen de definitieve uren bij het binnenbrengen van de bagage op 31 
juli. 

8. Vertrek 
Uiteraard zitten jullie te popelen om te kunnen vertrekken… 
 
De kabouters en welpen vertrekken op zaterdagmorgen 07 augustus. We 
verzamelen aan het station te RONSE om 06u45. 
 
De jongverkenners vertrekken op donderdagmorgen 05 augustus. We verzamelen 
aan het station te Ronse om 06u45.  
 
De verkenners, leiders en foeriers vertrekken op zaterdagmorgen 01 augustus. 
We verzamelen hiervoor om 6u00 op de parking van firma “Van Dille” in de 
Maagdenstraat (tegenover François en Patricia). 
 

We vertrekken in perfect uniform: jeansbroek, beige scoutshemd met de 
juiste kentekens en blauw-gele das met dasring! 

!!! ZEKER NIET VERGETEN !!! 
Identiteitskaart, SIS-kaart, een beetje zakgeld en voor IEDEREEN een 
lunchpakket voor de eerste middag! 

9. Adres van de eigenaar voor het versturen van post 

Scouting Durendael 
Rue de Village 71 
4987 STOUMONT 



10. Nog eens de noodtelefoons 
GSM Herwig: 0496/57.27.33 
GSM Detlev: 0495/62.15.38 
GSM Nathalie: 0479/90.13.27 

Ziezo, hopelijk is alles duidelijk. Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, 
aarzel dan niet om iemand van de leiding of het bestuur aan te spreken.  

En nu… vlug je bagage maken, want weldra zijn we weg op kamp! 
We wensen jullie alvast vele kampkriebels! 

Leiding en bestuur 

Willen jullie graag eens een voorproefje van wat jullie allemaal te wachten staat, 
kijk dan zeker eens naar de foto’s van de voorgaande kampen op onze site: 

www.scoutingdurendael.be 



Wat steekt er in onze rugzak? 

Eerst en vooral nog eens vermelden dat wij vertrekken in perfect uniform, voorzien van 
goede schoenen, trui, regenjas (afhankelijk van het weer) en lunchpakket. 

����  SLAAPGERIEF 
- Veldbed of luchtmatras; 
- slaapzak; 
- extra deken (de nachten in de Ardennen kunnen soms koud zijn); 
- pyjama 

����  WASGERIEF 
- Washandje(s), handdoeken, zeep (liefst biologisch afbreekbaar), kam, 
tandenborstel, watersandalen… 

����  KLEDIJ 
- Spelkledij die vuil mag worden, voldoende T-shirts, voldoende kousen en 
ondergoed, warme trui(en), regenjas, laarzen, voldoende broeken, zwemgerief, 
… 

����  DIVERSEN 
- Perfect uniform: hemd en das (reeds bij vertrek); 
- zaklamp met reserve batterijen; een weinig zakgeld; balpen; 
- voor de kleinsten onder ons een adreslijstje met alle adressen waarnaar 
eventueel een postkaartje moet worden gestuurd; 
- twee keukenhanddoeken; 
- verplicht voor iedereen: pet tegen de zon! 

����  ALGEMEEN 
- Neem geen waardevolle voorwerpen mee op kamp. Indien je dit toch doet, is de 
leiding niet verantwoordelijk voor verlies. 
- Neem GEEN voorwerpen mee die de kampsfeer kunnen verknoeien zoals GSM, 
MP3, computerspelletjes, enz. Wanneer er toch één van deze zaken opgemerkt 
wordt, zal deze door de leiding in beslag genomen worden tot na het kamp. 
- Een degelijk zakmes is toegelaten voor JVK’s en VK’s, dolken of andere 
gevaarlijke messen zullen onmiddellijk in beslag worden genomen door de leiding 
en worden niet meer teruggegeven! Dit om ongevallen te vermijden. 

Ten slotte: 
- Steek je bagage in een stevige rugzak. Plastic zakken en open draagtassen worden niet 
aanvaard! 
- Voor de verkenners raden we aan een tweede, kleinere rugzak mee te nemen voor de 
24-urentocht. 

Laat de gsm thuis!!! Gebruik de noodtelefoons om u kind te contacteren. 
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