
 

 

Tweede kampbrief 
Dit is de tweede kampbrief. Deze bevat bijna alle informatie over o.a. het laden van de 

vrachtwagens, het binnenbrengen van de bagage en het juiste vertrekuur. 

Beste Durendaelers, 
Beste ouders, 

Zoals beloofd in de eerste kampbrief geven we jullie in deze brief verdere informatie omtrent 
ons groot tentenkamp te Stavelot. 

 

Vóór vertrek 
LADEN VAN KAMPMATERIAAL 

Het laden van ons materiaal gebeurt op zondag 31 juli; we starten om 9.00 uur stipt. Hiervoor 
doen we beroep op onze sterkste Jongverkenners, Verkenners, leiding, foerage en bestuur! 
Sympathieke ouders en vrienden die een handje willen toesteken, zijn natuurlijk zeker welkom. 

Ons materiaal ligt netjes opgeslagen in ons scoutslokaal in de Grote Marijve, dus spreken we 
daar af. Om praktische redenen kunnen we ook dit jaar geen bepaald tijdstip vastleggen 
voor de middagpauze; dat zal afhankelijk zijn van hoe het werk vordert. Vele handen maken 
licht werk, dus we waarderen alle hulp! 

LADEN VAN BAGAGE 

De bagage van elke deelnemer, ongeacht de dag van vertrek, wordt vóór vertrek naar het 
kampterrein ingeladen. Dit gebeurt eveneens op zondag 31 juli, tussen 9.00 uur en 15.00 uur. 

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 vinden jullie bij deze brief. 

Hierbij nogmaals 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! 

INSCHRIJVING 

Wie nog niet het volledige inschrijvingsgeld betaald heeft, kan dit doen bij het binnen-
brengen van de bagage op zondag 31 juli of het bedrag overschrijven: 

Rekeningnummer: BE50 9530 3449 8118 
Vermelding: Inschrijving kamp “naam deelnemer” 



 

 

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 eveneens, tegen de gebruikelijke prijzen, gekocht worden op zondag 31 juli. 

Het vertrek 
Uiteraard zitten jullie te popelen om te kunnen vertrekken… 

 De Kabouters en Welpen vertrekken op zondag 7 augustus. We verzamelen om 6.45 uur 
aan het station in Ronse. 

 De Jongverkenners vertrekken op donderdag 4 augustus. We verzamelen om 6.45 uur 
aan het station in Ronse. 

Bij het vertrek dragen de Kabouters, Welpen en Jongverkenners het uniform en nemen ze een regenjas mee. Ook 

hebben ze hun identiteitskaart bij, wat zakgeld en een lunchpakket voor de eerste middag! 

 De Verkenners, leiding en foerage vertrekken op maandag 1 augustus. We verzamelen 
om 6.00 u. aan het scoutslokaal in de Grote Marijve. 

Wie op 1 augustus vertrekt, hoeft geen uniform te dragen. Best hebben jullie ook wat zakgeld bij. Onderweg stoppen 

we in de Aire de Service de Spy, waar jullie eten kunnen kopen. Uiteraard kunnen jullie ook een lunchpakket van 

thuis meenemen. 

Tijdens het kamp 
SOCIALE MEDIA 

Blijven jullie graag op de hoogte van ons kampplezier? Hou dan zeker onze sociale media in 
de gaten! Wij doen ons best om regelmatig foto’s en berichtjes te posten. 

 
Scouting Durendael Ronse 

 
scouting_durendael_ronse 

POST 

Wie graag een brief of kaartje stuurt, kan dat doen naar het volgende adres: 

M. Jean-Pierre Schmitz 
Scouting Durendael Ronse 

Lodomez 13 
4970 Stavelot 

NOODTELEFOONS 

Jullie kunnen steeds minstens één van onderstaande personen bereiken: 

 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 

Indien jullie toch niet meteen antwoord krijgen, spreek dan gerust iets in op de voicemail; de 
ontvangst in de Ardennen is niet altijd even goed. 



 

 

Na het kamp 
BEZOEKDAG 

Zoals elk jaar sluiten we het zomerkamp af met de bezoekdag. Op deze dag worden de 
Kabouters, Welpen en Jongverkenners opgehaald door hun ouders en/of familie en 
vrienden, die kunnen kennismaken met andere leden, leiding en foerage en het kampterrein 
en de omgeving kunnen verkennen. 

De bezoekdag gaat door op zaterdag 13 augustus en start rond 10.30 uur. Inschrijven voor de 
bezoekdag is niet meer vereist; wel vragen we om op voorhand een seintje te geven of jullie 
al dan niet aanwezig zullen zijn, en met hoeveel, zodat we de nodige voorbereidingen 
kunnen treffen. 

Dit jaar organiseren we immers een braadworstenverkoop. Voor de prijs van € 5 kunnen jullie 
smullen van een heerlijke saucisse! Natuurlijk zal ook de bar doorlopend open zijn en zal er 
een ruim aanbod aan frisse drankjes en bieren zijn. 

De bezoekdag is in de kampprijs inbegrepen en dus krijgen alle deelnemers aan het kamp, als laatste middagmaal, 

twee gratis braadworsten. 

Samen maken we er een gezellige dag van en we eindigen collectief met de sluiting, tegen 
uiterlijk 16.00 uur. Dan keren de Kabouters, Welpen en Jongverkenners samen met hun 
ouders, familie en/of vrienden (en hun bagage) naar huis. De Verkenners blijven voor de 
nawacht. 

LOSSEN VAN KAMPMATERIAAL 

Op maandag 15 augustus keren de Verkenners, leiding en foerage met de auto’s en 
vrachtwagens terug naar ons lokaal in de Grote Marijve. Daar wordt meteen het materiaal 
terug gelost en gestockeerd. Net zoals bij het laden geldt ook hier de leuze: vele handen 
maken licht werk. Alle hulp is dus welkom en wordt zeker geapprecieerd! Een exact 
aankomstuur kunnen we helaas niet vastleggen, maar zullen we tijdig communiceren via 
onze sociale media. 

 

Ziezo, hopelijk is alles duidelijk! Indien jullie nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons te 
contacteren. Wij zullen met plezier al jullie vragen beantwoorden! En dan nu… vlug jullie 
bagage maken, want weldra vertrekken we op kamp! Kunnen jullie écht niet wachten, 
neem dan zeker een kijkje naar de foto’s van de voorgaande kampen op onze website! 

 
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 



 

 

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 
 Zakgeld 
 Lunchpakket 

PERFECT UNIFORM

 Hemd (met de juiste tekens) 
 Scoutsdas met dasring 

 Jeansbroek/scoutsrok 
 Stevige schoenen

BAGAGE 

SLAAPGERIEF 

 Veldbed of luchtmatras  
(met pomp) 

 Slaapzak 
 Kussen 

 Extra deken 
 Pyjama 
 Knuffelbeer 

(voor de kleinsten) 

WASGERIEF 

 Washandje(s) 
 Handdoeken 
 Zeep en shampoo 
 Kam of haarborstel 

 Tandenborstel en beker 
 Tandpasta 
 Watersandalen 

SPELKLEDIJ (kledij die vuil mag worden) 

 Voldoende T-shirts 
 Voldoende broeken 
 Warme trui(en) 
 Voldoende kousen en 

ondergoed 

 Extra paar schoenen 
 Zwemgerief 
 Laarzen 
 Pet tegen de zon 

DIVERSEN 

 Zaklamp met batterijen 
 Drie keukenhanddoeken 
 Plastic zak voor vuile was 
 Adreslijst voor postkaartjes 

 Zakmes (enkel JVK’s en VK’s) 

 Smartphone 
 Videospelletjes 
 Andere elektronica 

 


