Scouting Durendael Ronse

!! TWEEDE KAMPBRIEF !!
Beste ouders,
Beste Durendaelers,
Zoals beloofd in de eerste kampbrief vinden jullie in deze tweede brief alle
verdere informatie over het groot tentenkamp te Bomal.
Het laden van de vrachtwagen en binnenbrengen van bagage
Op DONDERDAG 31 JULI wordt de vrachtwagen geladen. Vele handen maken
licht werk, dus we doen hiervoor graag een beroep op de Jongverkenners,
Verkenners en leiding. Behulpzame ouders en vrienden zijn natuurlijk ook welkom!
Het sjorhout ligt opgeslagen in de hangar naast ons lokaal, dus we spreken af om
9.00 u. aan het lokaal. Om praktische redenen leggen we ook dit jaar geen
tijdstip vast voor de middagpauze; wanneer die wordt ingelast, hangt af van hoe
snel het werk vordert.
De bagage van Kabouters, Welpen, Jongverkenners, Verkenners en leiding kan in
de namiddag, tussen 15.30 u. en 17.30 u., worden binnengebracht en wordt
dan meteen op de vrachtwagen geplaatst.
Inschrijvingen
Wie het volledige inschrijvingsgeld voor het kamp nog niet betaald heeft, kan dit
doen bij het binnenbrengen van de bagage.
Wie zich nog niet heeft ingeschreven voor de barbecue op de bezoekdag (vrijdag
15 augustus; zie verder), kan dat ook op hetzelfde moment doen. Wie deelneemt
aan het kamp, wordt automatisch ingeschreven voor de barbecue aangezien dat
als hun middagmaal wordt beschouwd. Voor de bezoekers is de prijs voor de
barbecue als volgt:
€7 per persoon vanaf 5 jaar t.e.m. 11 jaar;
€13 per persoon vanaf 12 jaar en ouder.

Uniform, kentekens, dassen, T-shirts en truien
Iedereen die meegaat op kamp, moet voorzien zijn van een perfect uniform. Een
scoutshemd met de juiste kentekens en een das met dasring zijn verplicht! Als
dit nog niet gebeurd is, kunnen jullie de nodige kledij en tekens bij ons kopen.
Dat gebeurt ten laatste bij het binnenbrengen van de bagage.
Onze T-shirts en truien zijn terug in alle maten beschikbaar! Nogmaals voor de
duidelijkheid: enkel het uniform, de kentekens, de das, de dasring en minstens
één T-shirt zijn verplicht; rokjes en truien niet! De prijzen zijn terug te vinden
in het Durendaelertje of op de website [http://www.scoutingdurendael.be]. Rokjes
kunnen trouwens enkel besteld worden. Wie geïnteresseerd is, contacteert ons
dus best op tijd!
Vertrek
Uiteraard zitten jullie te popelen om te kunnen vertrekken!
De Kabouters en Welpen vertrekken op ZATERDAG 9 AUGUSTUS. We
verzamelen aan het station in Ronse om 6.45 u.
De Jongverkenners vertrekken op WOENSDAG 6 AUGUSTUS. We
verzamelen aan het station in Ronse om 6.45 u.
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AUGUSTUS. We verzamelen aan het scoutslokaal om 6.00 u.
!! ZEKER NIET VERGETEN !!
- identiteitskaart
- SIS-kaart
- lunchpakket
- regenjas
- een beetje zakgeld
Bij het vertrek dragen de Kabouters, Welpen en Jongverkenners het uniform. Ze
hebben ook een rugzakje bij met daarin hun lunchpakket en een regenjas
(ongeacht het weer op dat moment).
Voor de Verkenners, die samen met de leiding en foerage op voorwacht
vertrekken, geldt hetzelfde, behalve dat zij het uniform niet aandoen!

Bezoekdag
De bezoekdag gaat door op VRIJDAG 15 AUGUSTUS. Jullie worden verwacht
vanaf 10.30 u. Er is gelegenheid tot kennismaking en vrij bezoek aan het kamp.
De barbecue start om 12.30 u. Nadien maken we er een gezellige namiddag van en
eindigen we collectief tegen uiterlijk 15.00 u. De Kabouters, Welpen en
Jongverkenners keren daarna met hun ouders terug naar Ronse; de anderen
keren terug op zondag 17 augustus.
Het kampterrein ligt in Bomal, een idyllisch gehucht in de provincie Luxemburg,
in de streek van Durbuy. Om het terrein te bereiken, rijden jullie naar het
centrum van Bomal. Vanaf daar volgen jullie de blauw/gele wegwijzers met het
opschrift “DURENDAEL” naar het kampterrein.
Adres van de eigenaar voor het versturen van post
Scouting Durendael Ronse
Jean-Paul Houart
Rue Hodister 1
6941 Bomal-sur-Outhe
Noodtelefoon
Gsm Herwig: 0496/57.27.33
Gsm Detlev: 0495/62.15.38
Gsm Talisa: 0498/23.70.73
Indien jullie niet onmiddellijk antwoord krijgen, laat dan gerust een boodschap
na op de voicemail; de ontvangst in de Ardennen is niet altijd even goed.
Bagage
Jullie bagage dient verpakt te zijn in een stevige rugzak of sporttas. Wij
aanvaarden geen bagage in plastic zakken!

Gelieve alle kledij van jullie kind(eren) duidelijk te merken met
waterbestendige initialen. Doe dit zeker heel duidelijk bij het hemd, de das
en eventuele scouts-T-shirts en -truien. Iedereen op kamp draagt hetzelfde
uniform en dat kan problemen geven bij niet-gemerkte kledij!
Bij deze brief zit een handige checklist waarop alle zaken staan die onmisbaar
zijn op kamp. Gebruik die dan ook!

Nogmaals: mogen wij vragen om de kinderen geen dingen mee te geven die de
kampsfeer kunnen bederven. Wij denken hierbij aan: gsm, mp3-speler, iPod,
computerspelletjes, enzovoort. Indien één van deze toestellen toch wordt
opgemerkt, zal de leiding die in beslag nemen tot aan de bezoekdag!
Tot slot
Hierbij is alles gezegd wat moest gezegd worden; hopelijk is alles duidelijk!
Indien er toch nog vragen of opmerkingen zijn, aarzel dan niet om iemand van de
leiding of het bestuur aan te spreken.
En dan is het nu tijd om snel jullie bagage te maken, want weldra vertrekken we
naar Bomal om onze tenten op te zetten! Wie last heeft van kampkriebels, kan
alvast eens de foto’s van de vorige kampen bekijken op onze website!

www.scoutingdurendael.be
Intussen groeten we jullie op z’n scouts,
Leiding en Bestuur Scouting Durendael Ronse

WAT STEEKT ER IN ONZE RUGZAK?
Alles wat op deze lijst staat, is verplicht mee te nemen. Gelieve zeker dubbel,
zeg maar driedubbel, te controleren!
DAG VAN VERTREK
 goed humeur

 SIS-kaart

 perfect uniform (hemd en das)

 regenjas

 rugzakje

 lunchpakket

 identiteitskaart

 beetje zakgeld

BAGAGE
SLAAPGERIEF
 veldbed of luchtmatras (met
pomp)

WASGERIEF
 washandje(s)
 handdoeken

 slaapzak

 zeep en shampoo

 extra deken

 kam of haarborstel

 kussen

 tandenborstel, tandpasta en

 pyjama
 knuffelbeer (voor de kleinsten)

KLEDIJ
 veel spelkledij die vuil mag
worden

beker
 watersandalen

DIVERSEN
 zaklamp met reservebatterijen
 zakmes (alleen JVK’s en ouder)

 voldoende T-shirts

 balpen

 voldoende broeken

 adreslijstje voor postkaarten

 warme truien

 drie keukenhanddoeken

 veel kousen en ondergoed

 plastiekzakken voor de vuile was

 laarzen

 gsm

 extra paar schoenen

 mp3-speler of iPod

 zwemgerief

 computerspelletjes

 pet tegen de zon

