
Eerste kampbrief
Dit is de eerste kampbrief. Deze bevat bijna alle informatie over het zomerkamp, de bezoekdag en de
inschrijvingen. Na inschrijving zullen jullie een tweede kampbrief ontvangen met de laatste praktische
regelingen omtrent o.a. het laden van de vrachtwagens, het binnenbrengen van de bagage en het

juiste vertrekuur.

Beste Durendaelers,
Beste ouders,

Na ruim twee jaar onzekerheid kunnen we allemaal geleidelijk terugkeren naar een
‘normaal’ leven, en vooral een ‘normale’ werking van onze jeugdvereniging. We zijn dan ook
héél enthousiast dat we deze zomer samen, in één grote groep, kunnen genieten van ons

GROOT TENTENKAMP TE STAVELOT
Zoals jullie weten, zijn wij échte scouts, en échte scouts, die gaan op een traditionele manier
op kamp. Daarmee bedoelen we dat we onze toevlucht zoeken in de open Ardense velden,
slapen in onze eigen patrouilletenten, koken op onze zelfgemaakte vuren en eten aan onze
zelfgebouwde tafels. Geen gebouwen dus, neen, alles gaat door in open lucht, in een
fantastische omgeving, volledig door bossen omgeven en grenzend aan de Amblève!

Een perfect gelegen kampterrein in de prachtige natuur, toffe activiteiten, overheerlijke
maaltijden en een aangename sfeer… Alle redenen dus om erbij te zijn, want met een forse
dosis enthousiasme en inzet maken we er opnieuw een onvergetelijk kamp van!

Dat het terug een mooi ingericht tentenkamp wordt, weten jullie natuurlijk wel. We
beschikken immers over voldoende kwaliteitsvolle tenten en ander materiaal, maar liefst
twee vrachtwagens vol! Dankzij jullie medewerking aan onze jaarlijkse acties kunnen we ons
veroorloven om ons materiaal goed te onderhouden en aan te vullen, waarvoor nogmaals
onze dank!

Duur
Het zomerkamp bestaat uit drie delen:

● de voorwacht, nl. de opbouw van het kampterrein, van maandag 1 augustus t.e.m.
woensdag 3 augustus

● het kamp zelf, dat start op donderdag 4 augustus en eindigt met de bezoekdag op
zaterdag 13 augustus

● de nawacht, nl. de afbraak van het kampterrein, op zaterdag 14 en zondag 15
augustus

Zoals elk jaar worden de leden onderverdeeld in drie groepen:

● De Kabouters en Welpen vertrekken op zondag 7 augustus en keren met hun ouders
terug op de bezoekdag, op zaterdag 13 augustus. Zij blijven zeven dagen.



● De Jongverkenners vertrekken op donderdag 4 augustus en keren met hun ouders
terug op de bezoekdag, op zaterdag 13 augustus. Zij blijven tien dagen.

Zoals jullie zien, vertrekken de Jongverkenners vroeger dan de Kabouters en Welpen. Dit komt omdat we
alle kinderen samen aan de activiteiten willen laten beginnen, en de Jongverkenners en Verkenners dienen

eerst nog zelf hun patrouillehoek recht te zetten.

● De Verkenners, leiding en foerage vertrekken op maandag 1 augustus op voorwacht
en komen terug na de nawacht, op maandag 15 augustus. Zij gaan dus de volle vijftien
dagen mee.

BEZOEKDAG

Na het succes van vorig jaar willen we het kamp opnieuw afsluiten met een familiale dag,
mét een braadworstenverkoop. De bezoekdag start rond 10.30 uur. Er is gelegenheid tot
kennismaking en vrij bezoek aan het volledige kampterrein. De braadworstenverkoop start
om 12.30 uur. Nadien maken we er een gezellige namiddag van en eindigen we collectief
met de sluiting, tegen uiterlijk 16.00 uur.

Voor wie
Het zomerkamp staat open voor:

● alle leden van Scouting Durendael Ronse, vanaf 5 jaar

● niet-leden, van 6 tot 16 jaar, mits gunstig advies van de leiding

Prijzen
Aangezien het kamp niet even lang duurt voor alle deelnemers, bedraagt de kampprijs:

● voor Kabouters en Welpen: € 100 per persoon (7 t.e.m. 13 aug)

● voor Jongverkenners: € 125 per persoon (4 t.e.m. 13
aug)

● voor Verkenners: € 150 per persoon (1 t.e.m. 15 aug)

Er mag vermeld worden dat hiermee de totale kosten van het kamp niet
gedekt zijn en dat de groepskas in ruime mate tussenkomt.

Niet-leden betalen een supplement van € 25 op deze prijs.
Deze meerprijs bevat de verzekeringsbijdrage.

Inschrijvingen
Inschrijven kan op twee manieren:

● Online inschrijven kan te allen tijde. Ga via de link op onze hoofdwebsite
http://www.scoutingdurendael.be naar het inschrijvingsformulier of rechtstreeks op het
webadres http://tiny.cc/zomerkamp2022. Vervolgens dienen jullie alle gevraagde
gegevens correct in te vullen op het formulier. Er zal ook gevraagd worden naar een
identiteitsbewijs, dus hou een foto van de voor- én achterzijde van de identiteitskaart
van jullie kind bij de hand zodat jullie die kunnen uploaden!

http://www.scoutingdurendael.be
http://tiny.cc/zomerkamp2022


● Liever persoonlijk? Dan kunnen jullie langskomen in het lokaal op zondag 3 juli tussen
19.00 uur en 20.30 uur. Vergeet dan niet de identiteitskaart van jullie kind mee te
brengen!

Bij de inschrijving kunnen jullie het volledige bedrag vereffenen of een voorschot van € 25 per
deelnemer betalen. Het resterende saldo wordt dan bij het binnenbrengen van de bagage
in cash betaald.

Alle inschrijvingen moeten tegen uiterlijk zondag 3 juli binnen zijn!

Medisch
Bij inschrijving dient ook verplicht een medische fiche te worden ingevuld. Leden die reeds
werden ingeschreven tijdens het scoutsjaar en daarbij het online formulier gebruikten,
hebben daarbij ook verplicht een medische fiche moeten invullen, en zijn dus in orde. Wie dit
nog niet deed, moet dit dus zeker ook doen!

EHBO

De eerste hulp wordt ter plaatste 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.

VERZEKERING

Alle deelnemers – leden én niet-leden die het supplement van € 25 betalen – zijn verzekerd
tegen persoonlijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.

Praktisch
BAGAGE

De bagage van elke deelnemer, ongeacht de dag van vertrek, wordt vóór vertrek naar het
kampterrein ingeladen in een door ons voorziene vrachtwagen. De bagage dient verpakt te
zijn in een stevige reiskoffer, rugzak of sporttas. Bagage in plastic zakken wordt niet
aanvaard! Dit is niet alleen weinig scouts, maar is bovendien erg onhandig en omvat te veel
transportrisico’s.

Gelieve alle persoonlijke kledingstukken en materiaal te merken met naam of initialen, dit om
verwarring te vermijden. Doe dit zeker met het scoutsuniform, de scouts-T-shirt, -trui, -pet en
de das!

Een overzicht van mee te nemen bagage volgt nog in de tweede kampbrief. Hierbij alvast
twee belangrijke afspraken waar we op hameren:

● Een degelijk zakmes is toegelaten vanaf Jongverkenners en ouder. Dolken, springmes,
vlindermessen en andere messen zijn absoluut verboden. Wanneer zo’n mes toch
wordt opgemerkt, zal dit in bewaring genomen worden tot aan de bezoekdag.



● Ook niet toegelaten zijn zaken die de kampsfeer negatief kunnen beïnvloeden. Wij
denken hierbij o.a. aan gsm’s, mediaspelers, videogames; kortom, alle vormen van
technologie. Indien deze toestellen toch door de leiding worden opgemerkt, zullen die
in bewaring genomen worden tot aan de bezoekdag!

LADEN EN LOSSEN

Meer informatie betreft het laden en lossen van het kampeermateriaal alsook het
binnenbrengen van uw persoonlijke bagage geven we mee in de tweede kampbrief.

VERTREK

De Jongverkenners (do 4 aug) en de Kabouters en Welpen (zo 7 aug) vertrekken ’s ochtends
vroeg, samen met hun leiding, aan het treinstation te Ronse. Het juiste vertrekuur geven we
ook mee in de tweede kampbrief.

De Verkenners vertrekken ook ’s ochtends vroeg (ma 1 aug), samen met de leiding en
foerage, aan ons lokaal, met de auto’s. Verdere regelingen volgen eveneens in de tweede
kampbrief.

TERUGKOMST

Voor Kabouters, Welpen en Jongverkenners eindigt het kamp op de bezoekdag (za 13 aug).
Zij keren dan samen met hun ouders naar huis.

De Verkenners, leiding en foerage keren met de auto’s en vrachtwagens terug op maandag
15 augustus.

INSPECTIE

Het kamp staat onder inspectie van het Departement Jeugd van de Vlaamse overheid, in
samenwerking met de Jeugddienst van Stad Ronse.

Afspraken
UNIFORM

Graag zien we iedereen op kamp in perfect uniform: scoutshemd met de juiste kentekens,
das en dasring zijn verplicht; scouts-T-shirts en -truien zijn optioneel. Kentekens, dassen, e.d.
kunnen gekocht worden bij het inschrijven op 3 juli of bij het binnenbrengen van de bagage.

GEDRAG

Met ons uniform geven we als groep een goede indruk! Uiteraard is dit slechts een eerste
stap. Van het allergrootste belang is de persoon die de scoutskledij draagt. Een net
voorkomen, een stijlvolle houding en een gepaste attitude zijn waarden die we zeker willen
nastreven.

HET MILIEU

Op kamp gaan is plezant. Het is spelen in en met de 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?



Wij hopen alvast op een massale opkomst; zo maken we er opnieuw een zomerkamp 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!

Voorzitter Ellen: 0497 / 49 49 27
Hoofdleider Emile: 0483 / 40 93 13
Hoofdleider Gauthier: 0472 / 05 23 46
Hoofdleidster Jolien: 0489 / 51 40 31
Hoofdleidster Virginie: 0469/ 15 45 71

www.scoutingdurendael.be

info@scoutingdurendael.be

Intussen groeten we jullie op z’n scouts,

Leiding en bestuur Scouting Durendael Ronse


