
Scouting DURENDAEL Ronse            

         

EERSTE KAMPBRIEF !! 
 

Beste Durendaelers 

 

We hebben goed nieuws gekregen, de veiligheidsraad heeft beslist; we 

mogen deze zomer terug op kamp! Op dit moment zijn we volop bezig met 

het treffen van de voorbereidingen om dit op een zo veilige en gezonde 

manier te laten verlopen. Uiteraard volgen we de regels en aanbevelingen 

nauwkeurig op. Bij eventuele veranderingen worden wij continu op de 

hoogte gehouden door de jeugddienst van stad Ronse en is er samenwerking 

met de ambrassade en het ministerie van jeugd onder leiding van minister 

Dalle.  

 

Nu de vaccinaties op volle toeren draaien is er beslist dat we in augustus op 

een “normale” manier ons kamp kunnen laten doorgaan. Dit wil zeggen in 1 

grote bubbel. De veiligheid van onze kinderen staat op de eerste plaats dus 1 

gouden regel. Wie zich ziek voelt blijft thuis!! 

 

Zoals jullie weten, zijn wij een groepering die de basis van scoutisme wil 

uitoefenen en gaan wij op een traditionele manier op kamp. Geen 

gebouwen, alles gaat door in open lucht wat de kans op besmetting tot het 

minimum herleid. 

 

GROOT TENTENKAMP TE BOUILLON 
 

Zoals u bovenaan de brief kunt zien, is dit de “eerste kampbrief”. Deze bevat 

bijna alle informatie omtrent het kamp, alsook informatie rond de 

inschrijvingsprocedure. 

Na de inschrijving zullen jullie een “tweede kampbrief” ontvangen met de 

laatste praktische schikkingen omtrent het laden van de vrachtwagens, het 

binnen brengen van de bagage, het juiste vertrekuur, verdere informatie 

rond coronaregels, enz… 

 

Het kampterrein is in een prachtige omgeving gesitueerd, volledig door 

bossen omgeven en grenzend aan de Semois!  

 



Een kampterrein in een prachtig natuurkader, rustig gelegen, toffe 

activiteiten, lekkere maaltijden en een gezellige sfeer… alle redenen dus om 

erbij te zijn, want met een forse dosis enthousiasme en inzet maken we er 

weer een onvergetelijk kamp van. 

 

Zoals u reeds weet, vertrekken de VK’s ook dit jaar samen met de leiding en 

de foerage mee op voorwacht om een handje te helpen. 

 

 De kabouters en welpen vertrekken ZONDAG 08 AUGUSTUS en keren met 

hun ouders terug ZATERDAG 14 AUGUSTUS.  

 

 De JVK’s vertrekken DONDERDAG 05 AUGUSTUS en keren met hun ouders 

terug ZATERDAG 14 AUGUSTUS.  

 

 De verkenners en leiding vertrekken ZONDAG 01 AUGUSTUS op voorwacht 

en komen terug MAANDAG 16 AUGUSTUS. 

 

Zoals u ziet vertrekken de JVK’s vroeger dan de kabouters en welpen. Dit 

komt omdat de JVK’s en VK’s zelf hun patrouillehoek moeten recht zetten. 

Zodoende kunnen alle kinderen samen aan de activiteiten beginnen. 

 

De bezoekdag dit jaar mag doorgaan. Er zal dus terug een barbecue 

voorzien worden. Dit zal doorgaan op ZATERDAG 14 AUGUSTUS. De kabouters, 

welpen en jongverkenners keren daarna terug met hun ouders naar huis. 

Voor de verkenners en leiding duurt het kamp tot 16 augustus. 

 

Prijzen bezoekdag: 

 

Voor alle leden die deelnemen aan het kamp is de bezoekdag inbegrepen in 

de prijs.  

 

Voor onze bezoekers gelden onderstaande prijzen 

VOLWASSENEN (vanaf 12 jaar): 16€ p.p. 

KINDEREN (tot 11 jaar): 8€ p.p. 

 

Dat het terug een mooi ingericht tentenkamp wordt, weet u ongetwijfeld wel. 

We beschikken immers over voldoende degelijke tenten en ander materiaal; 

twee vrachtwagens vol! 

 

Wie mag er deelnemen? 

Alle leden van Scouting Durendael vanaf 5 jaar. 

 

 



De kampprijs: 

Daar het kamp niet even lang duurt voor alle deelnemers bedraagt de 

kampprijs 

 

• voor kabouters en welpen: €100 per persoon (08 tem 14 aug) 

• voor JVK’s: €125 per persoon (05 tem 14 aug) 

• voor VK’s en leiding: €150 per persoon ( 01 tem 16 aug) 

 

Er mag vermeld worden dat hiermee de totale kosten van het kamp niet 

gedekt zijn en dat de groepskas in geruime mate tussenkomt. 

 

Verzekering: 

Alle deelnemers zijn verzekerd tegen persoonlijke ongevallen en burgerlijke 

aansprakelijkheid. 

 

Laden en lossen: 

Voor wat betreft het laden en lossen van het kampeermateriaal, alsook wat 

betreft het binnenbrengen van uw persoonlijke bagage, zal u bij middel van 

een tweede kampbrief ingelicht worden. 

 

Vertrek: 

De kabouters en welpen vertrekken zondagmorgen 08 augustus, de JVK’s 

vertrekken donderdagmorgen 05 augustus aan het station te Ronse. Het juiste 

uur zal ook in de tweede kampbrief vermeld staan. 

De VK’s en leiding vertrekken op zondagmorgen 01 augustus. Verdere 

regelingen volgen ook later. 

 

Terug: 

Voor kabouters, welpen en jongverkenners eindigt het kamp op 14 augustus. 

De ouders nemen dan hun kinderen mee naar huis. 

De verkenners en leiding keren terug op 16 augustus. 

 

Inspectie: 

Het kamp staat onder inspectie van het Ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap, Dienst Jeugdwerk; in samenwerking met de jeugddienst van 

de stad Ronse. 

 

Noodtelefoon: 

GSM Detlev:     0495/62.15.38 

GSM Emile:       0483/40.93.13 

GSM Virginie:   0470/09.80.59 

GSM Jolien:      0489/51.40.31 

 



Indien u niet onmiddellijk antwoord krijgt, laat dan gerust iets na op de 

voicemail, de ontvangst in de Ardennen is niet altijd zo goed. 

 

EHBO: 

Wordt ter plaatse door de foerage verzekerd. 

Wie tijdens het kamp geneesmiddelen moet nemen dient deze zelf mee te 

nemen, alsook een briefje met de tijdstippen en de wijze van inname. Dit 

moet absoluut vooraf door de ouders aan de leiding gemeld worden. 

 

Praktisch punt: 

Gelieve al uw persoonlijk materiaal te merken met uw naam of kenletters, dit 

om verwarring te vermijden. Doe dit zeker met uw scoutshemd, T-shirt, pull, 

scoutspet en das! 

 

Inschrijving:   

Voor de inschrijving heeft u de keuze tussen online inschrijving, of ter plaatse 

in het lokaal. De inschrijving in het lokaal gaat door op zondag 4 juli van 

17u30 tot 19u30. 

 

U kan ook terug online inschrijven als volgt. U gaat naar onderstaande link, 

die u ook rechtstreeks kunt aanklikken op onze Facebook- en 

Instagrampagina en in de begeleidende mail. U dient daar alle gevraagde 

gegevens correct in te vullen. Die inschrijvingstool vraagt zowel de gegevens 

voor de inschrijving van het kamp als de informatie voor de medische fiche. 

Tip: er zal ook gevraagd worden naar een identiteitsbewijs, dus houd een foto 

van de voor- én achterkant van de kids-ID of identiteitskaart bij de hand om 

te uploaden!  

 

OPGELET: U INSCHRIJVING DIENT TEN LAATSTE OP 4 JULI IN ORDE TE ZIJN 

 

LINK naar het inschrijvingsformuier: http://tiny.cc/grootkamp2021  

 

Bij de inschrijving kan u het volledige bedrag vereffenen, of een voorschot 

van €25 per deelnemer betalen. De rest wordt bij het binnenbrengen van de 

bagage betaald.  

 

Bagage: 

Uw bagage dient verpakt te zijn in een stevige rugzak, sporttas of kitbag. 

Bagage in plastic zakken wordt niet aanvaard! Dit is niet alleen weinig scouts, 

maar is bovendien erg onhandig en bevat te veel transportrisico’s. 

De verkenner(ster)s doen er goed aan een rugzak te hebben. 

 

 

http://tiny.cc/grootkamp2021


Uniform, kentekens, dassen en t-shirts: 

Graag zien we iedereen in perfect uniform. scoutshemd met de juiste 

kentekens, das en dasring zijn verplicht. Dit geeft altijd een goede indruk van 

onze groep. Uiteraard is dit slechts een eerste stap. Van het allergrootste 

belang is de persoon die de scoutskledij draagt. Een net voorkomen en 

stijlvolle houding en omgang zijn waarden die we zeker willen nastreven. 

Kentekens, dassen, enz. kunnen gekocht worden door een afspraak te 

maken met de hoofdleiding. Alsook bij het binnenbrengen van de bagage.  

 

 

Tenslotte………….het milieuaspect: 

Op kamp gaan is plezant. Het is spelen met natuur; water en vuur; licht en 

donker; aarde en lucht. Het is op verkenning gaan in een nieuwe omgeving. 

Die omgeving willen we na het kamp zo onbeschadigd en proper mogelijk 

weer achterlaten! Deden we dit vroeger ook al niet vanzelfsprekend? 

 

Mogen wij ook vragen om de kinderen geen dingen mee te geven die de 

kampsfeer kunnen bederven. Wij denken hierbij aan: GSM, MP3 speler, 

Nintendo, PSP, …  Indien één van deze toestellen toch door de leiding 

opgemerkt wordt, zal deze in beslag genomen worden tot aan het einde van 

het kamp!  

 

Een degelijk zakmes is toegelaten vanaf jongverkenner. Dolken en andere 

gevaarlijke messen zijn absoluut verboden. Wanneer dit toch opgemerkt 

wordt zal dit onmiddellijk in beslag genomen worden.  

 
De leiding zit alvast boordevol ideeën om fantastische activiteiten aan onze 

kinderen te geven. Wij hopen dat we kunnen genieten van jullie vertrouwen 

en we met onze voltallige groep richting Bouillon kunnen vertrekken om er 

een onvergetelijk kamp van te maken! 

 

Aarzel niet om contact op te nemen met ons indien er vragen zijn. Dit zullen 

wij met alle plezier beantwoorden! 

 

Ondertussen groeten wij u op z’n scouts! 

 

Bestuur en leiding Scouting Durendael Ronse 


