Scouting DURENDAEL Ronse

EERSTE KAMPBRIEF !!
Beste Durendaelers,
Wij hopen dat iedereen prima schoolresultaten zal behalen, zodat jullie zonder
problemen kunnen mee gaan op ons

GROOT TENTENKAMP TE BOTTASART
Zoals u bovenaan de brief kunt zien, is dit de “eerste kampbrief”. Deze bevat
bijna alle informatie omtrent het kamp, alsook de inschrijvingsdocumenten.
Bij 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, 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 06 AUGUSTUS en keren met
hun ouders terug ZONDAG 13 AUGUSTUS.
 De JVK’s vertrekken VRIJDAG 04 AUGUSTUS en keren met hun ouders
terug ZONDAG 13 AUGUSTUS.
 De verkenners en leiding vertrekken DINSDAG 01 AUGUSTUS op voorwacht
en komen terug DINSDAG 15 AUGUSTUS.

Zoals u ziet vertrekken de JVK’s twee dagen 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 gaat door op ZONDAG 13 AUGUSTUS. De kabouters, welpen en
jongverkenners keren dan met hun ouders terug naar Ronse, de overigen keren
terug op 15 augustus.
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! Dankzij uw medewerking aan diverse acties kunnen we ons
veroorloven om ons materiaal goed te onderhouden en aan te vullen, waarvoor
nogmaals onze dank.
We hebben dit jaar een nieuwe fouragetent van maar liefst 10m op 6m kunnen
kopen!
Wie mag er deelnemen?
1. Alle leden van Scouting Durendael vanaf 5 jaar.
2. Niet-leden van 6 tot 16 jaar, mits gunstig advies van de leiding.
De kampprijs:
Daar het kamp niet even lang duurt voor alle deelnemers bedraagt de kampprijs
voor kabouters en welpen: €75 per persoon (06 tem 13 aug)
voor JVK’s: €100 per persoon (04 tem 13 aug)
voor VK’s en leiding: €135 per persoon ( 01 tem 15 aug)
Niet-leden betalen een supplement van €25 per persoon op deze prijs. Deze
meerprijs bevat de verzekeringsbijdrage.
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 06 augustus, de JVK’s
vertrekken vrijdagmorgen 04 augustus aan het station te Ronse. Het juiste uur
zal ook in de tweede kampbrief vermeld staan.
De VK’s en leiding vertrekken op dinsdagmorgen 01 augustus met auto’s en
vrachtwagens. Verdere regelingen volgen ook later.
Terug:
Voor kabouters, welpen en jongverkenners eindigt het kamp op bezoekdag. De
ouders nemen dan hun kinderen mee naar huis.
De verkenners en leiding keren met auto’s en vrachtwagens terug op 15 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:
GSM Steven:
GSM Ivo:
GSM Ellen:

0495/62.15.38
0498/29.95.81
0473/46.43.66
0497/49.49.27

Indien u niet onmiddellijk antwoord krijgt, laat dan gerust iets na op de
voicemail, de ontvangst in de Ardennen is niet altijd zo goed.

Bezoekdag:
Na het succes van de vorige jaren willen we er weer een familiale dag van maken
en halfweg de namiddag samen het kamp afsluiten. Ook dit jaar wordt er terug

een barbecue voorzien. U dient hiervoor op voorhand in te schrijven. Dit kan
reeds bij de kampinschrijving of bij het binnen brengen van de bagage.
De kampdeelnemers zijn automatisch ingeschreven voor de barbecue, daar dit
als hun middagmaal beschouwd wordt. Voor hen dient u dus niet meer in te
schrijven.
Voor de bezoekers is de deelname prijs aan de barbecue als volgt:
€7 per persoon vanaf 5 jaar tot en met 11 jaar
€14 per persoon vanaf 12 jaar en volwassenen
De bezoekdag start omstreeks 10u30. Er is gelegenheid tot kennismaking en vrij
bezoek aan het kamp. De barbecue start om 12u30. Nadien maken we er een
gezellige namiddag van en eindigen collectief tegen uiterlijk 16u00.
EHBO:
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.
Uw medische fiche dient verplichtend bij de inschrijving gevoegd te worden. De
SIS kaart wordt mee gegeven de dag van het vertrek.
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:
Om op al uw vragen te kunnen antwoorden en uw inschrijvingen te ontvangen
zullen wij DONDERDAG 6 JULI EN VRIJDAG 7 JULI aanwezig zijn in het lokaal
van 19u30 tot 21u30. Indien u niet kan aanwezig zijn, mag u altijd iemand van de
leiding contacteren, de leiding is in principe elke avond in het lokaal om het kamp
voor te bereiden. Uw inschrijving moet wel tegen uiterlijk 10 juli bij ons binnen
zijn!
Bijkomende kampbrieven voor vrienden en vriendinnen kunnen eveneens bij de
leiding bekomen worden.
Bij de inschrijving kan u het volledige bedrag vereffenen, of een voorschot van
€15 per deelnemer betalen. De rest wordt bij het binnen brengen van de bagage
betaald.

Vergeet de medische fiche niet bij de inschrijving te voegen!
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 teveel transportrisico’s.
De verkenner(ster)s doen er goed aan een rugzak te hebben voor hun 24urentocht.
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 bij het binnen brengen van uw
inschrijving op donderdag 6 en vrijdag 7 juli. 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
DS, PSP, iPOD,… Indien één van deze toestellen toch door de leiding opgemerkt
wordt, zal deze in beslag genomen worden tot aan de bezoekdag!

Een degelijk zakmes is toegelaten vanaf jongverkenner. Dolken en andere messen
zijn absoluut verboden. Wanneer dit toch opgemerkt wordt zal dit onmiddellijk
in beslag genomen worden.

KAMP 2017: BOTTASART
KAMPINSCHRIJVING (afgeven 06 of 07 juli a.u.b.)
De ondergetekende (vader, moeder,voogd)……………………………………………………………………
geeft hierbij aan zijn/haar zoon(s)/dochter(s)……………………………………………………………..
de toelating tot deelname aan het groot tentenkamp van Scouting Durendael van
06 tem 13 augustus voor kabouters en welpen, van 04 tem 13 augustus voor
JVK’s, en van 01 tem 15 augustus voor VK’s en leiding te Bottasart en betaalt
hierbij een voorschot van: €15 per persoon / het volledige bedrag. De
ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de kampbrief waarvan
de inschrijving deel uit maakt.
Handtekening……………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KAMP 2017: BOTTASART
INSCHRIJVING BARBECUE 13 AUGUSTUS
De ondergetekende……………………………………………………………………………………………familie van
…………………………………………………………………….(kampdeelnemer) wenst in te schrijven
voor de barbecue op de bezoekdag met
………..(aantal) volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar aan €14 per persoon
………..(aantal) kinderen van 5 tem 11 jaar aan €7 per persoon
Gelieve enkel de bezoekers te vermelden, de kinderen en begeleiding die
deelnemen aan het kamp zijn automatisch ingeschreven.
De betaling geschiedt bij deze inschrijving.
Wij verzekeren u een barbecue van uitstekende kwaliteit, en voorzien van een
ruime keuze dranken aan democratische prijzen.
De ondergetekende betaalt hierbij een som van ………..EURO voor deelname aan
de barbecue.
Handtekening………………………………….

