
 

 

Beste Durendaelers, 

Beste ouders, 

Met de paasvakantie in zicht kijken we reikhalzend uit naar ons jaarlijks paaskamp. Ook dit 

jaar wordt het een weekje vol amusement, vriendschap, lekker eten en supertoffe 

activiteiten! Jullie leiding is al volop bezig aan de voorbereiding van activiteiten om er een 

onvergetelijke tijd van te maken! 

Dit jaar trekken we opnieuw naar De Haan, een gemeente aan onze Belgische kust. We 

zullen daar verblijven in het erkend jeugdverblijfcentrum ‘Het Galjoen’. Meer informatie over 

deze verblijfplaats kunnen jullie vinden op de website (www.hetgaljoen.be). 

Aangezien we dit jaar opnieuw de Belgische kust onveilig kunnen maken, verlengen we het 

kamp met een extra dag! Het paaskamp zal doorgaan tijdens de tweede week van de 

paasvakantie, van woensdag 17 april tot en met zondag 21 april. 

De totale kostprijs bedraagt € 60,00. Dit bedrag omvat o.a. het verblijf ter plaatse, ontbijt, 

middag- en avondeten, de activiteiten en het gebruikte materiaal. Ook niet-leden zijn 

welkom, mits gunstig advies van de leiding. Zij betalen dan wel een meerprijs van € 20,00 voor 

de verzekering. De inschrijvingen vinden plaats op maandag 8 en dinsdag 9 april, telkens van 

18.00 u. tot 20.00 u. 

Voor het vertrek spreken we af op woensdag 17 april om 13.45 u. aan het station van Ronse. 

Vier dagen later, op zondag 21 april, komen we daar terug aan omstreeks 14.45 u. We 

hameren erop dat iedereen verplicht vertrekt in perfect uniform: jeansbroek of scoutsrokje, 

hemd (met de juiste kentekens) in de broek, en das met dasring. Het scouts-T-shirt en de -trui 

behoren tot de spelkledij en niet tot het uniform. Informatie rond de kentekens vinden jullie in 

het Durendaelertje of op onze website. 

De bagage dient niet op voorhand binnengebracht te worden, maar wordt op de dag van 

vertrek met een bestelwagen naar het verblijf vervoerd. We vragen wel om een degelijke 

rugzak mee te nemen voor de treinreis, en de bagage in een stevige tas te steken. Plastic 

zakken worden niet aanvaard! Smartphones, videospelletjes en dergelijke zijn ook nog 

steeds verboden, dit om de scoutssfeer niet te verpesten. 

Ouders die hun kinderen wensen te bereiken, kunnen steeds bellen naar de noodtelefoon-

nummers die hieronder worden opgesomd. De mensen met noodtelefoons zijn dag en nacht 

bereikbaar! 

Wij hopen op een massale opkomst; zo maken we er opnieuw een paaskamp van om nooit 

te vergeten! Indien jullie nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij 

zullen met plezier al jullie vragen beantwoorden! 

 
Detlev:  0495 / 62 15 38 

Ellen:    0497 / 49 49 27 

Ivo:     0473 / 46 43 66 

Virginie:  0474 / 09 80 59 

Emile:   0483 / 40 93 13 

 
www.scoutingdurendael.be 

 
info@scoutingdurendael.be 

 

Intussen groeten we jullie op z’n scouts, 

Leiding en bestuur Scouting Durendael Ronse 



 

 

Inschrijvingsformulier De Haan 2019 
Ondergetekende (vader/moeder/voogd): 

 ......................................................................................................................................................  

geeft hierbij toestemming aan: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

om deel te nemen aan het paasweekend van Scouting Durendael Ronse te De 

Haan, dit van woensdag 17 april 2019 t.e.m. zondag 21 april 2019, en betaalt 

hiervoor een deelnameprijs van € 60,00 per kind. 

Handtekening 

..................................... 



 

 

Wat steekt er in onze rugzak? 

Alles wat op de lijst staat, is verplicht. 

Gelieve dus niet dubbel, maar wel driedubbel te controleren! 

DAG VAN VERTREK 

 Goed humeur 

 Identiteitskaart 

 Regenjas 

 Rugzak 

PERFECT UNIFORM

 Hemd (met de juiste tekens) 

 Scoutsdas met dasring 

 Jeansbroek/scoutsrok 

 Stevige schoenen

BAGAGE 

SLAAPGERIEF (geen veldbed of luchtmatras; bedden zijn voorzien) 

 Hoeslaken en kussensloop 

(voor de hygiëne) 

 Slaapzak 

 Extra deken 

 Pyjama 

 Pantoffels 

 Knuffelbeer 

(voor de kleinsten) 

WASGERIEF 

 Washandje(s) 

 Handdoeken 

 Zeep en shampoo 

 Kam of haarborstel 

 Tandenborstel 

 Tandpasta 

SPELKLEDIJ (kledij die vuil mag worden) 

 Voldoende T-shirts 

 Voldoende broeken 

 Warme trui(en) 

 Kousen en ondergoed 

 Extra paar schoenen 

 Zwemgerief 

DIVERSEN 

 Beetje zakgeld 

 Zaklamp met batterijen 

 Twee keukenhanddoeken 

 Plastic zak voor vuile was 

 Smartphone 

 Videospelletjes 

!! NOGMAALS !! 

Neem geen waardevolle voorwerpen mee die de scoutssfeer kunnen verpesten. 

Wanneer de leiding toch een van deze voorwerpen opmerkt, worden die tot het 

einde van het kamp in beslag genomen. De leiding en het bestuur zijn niet 

verantwoordelijk voor schade, verlies of diefstal! 


