Scouting Durendael Ronse

Tweede kampbrief !!!
Dag durendaelertjes,
Zoals beloofd in de eerste kampbrief, geven we u in deze brief verdere informatie
omtrent ons kamp te Stavelot.

1 Het laden van de camion
Dit gebeurt op dinsdag 31 juli.
Hiervoor doen we beroep op de JONGVERKENNERS, VERKENNERS en
LEIDING!!!!
Ouders en vrienden die een handje willen toesteken zijn eveneens welkom.
 Daar ons sjorhout in de hangar van ons lokaal opgestapeld ligt, gebeurt al het
laden daar. We spreken af om 09U00 aan het lokaal. Om praktische redenen gaan
we ook dit jaar geen vast tijdstip inlassen voor de middagpauze, maar zal dit
afhankelijk zijn van hoe het werk vordert.
Daar vele handen een groot werk licht maken, rekenen we zeker op uw
medewerking.

2 Het binnenbrengen van de bagage
De bagage van kabouters, welpen, jongverkenners, verkenners en leiding wordt
binnengebracht en ineens op de camion geplaatst op dinsdagmiddag 31 juli, tussen
14u30 en 16u30 uur.

3 De betaling van het resterende kampgeld
Wie het volledige inschrijvingsgeld nog niet betaald heeft kan dit doen bij het
binnenbrengen van de bagage.

4 Inschrijvingen barbecue
Wie zich nog niet ingeschreven heeft voor de barbecue kan dit op hetzelfde
moment doen. Wie deelneemt aan het kamp is automatisch ingeschreven daar dit
als hun middagmaal wordt beschouwd. Voor de bezoekers is de prijs van de
barbecue als volgt:
-

€7 per persoon vanaf 5 jaar tem 11 jaar.
€14 per persoon vanaf 12 jaar en ouder.

5 Aankoop T-shirts, kentekens en dassen
Deze kunnen eveneens gekocht worden op dinsdagmiddag 31juli tegen de
gebruikelijke prijzen. Onze t-shirts en pulls zijn terug in alle maten beschikbaar!

6 Bezoekdag
De bezoekdag gaat door op zondag 12 augustus. U wordt er verwacht vanaf 10u30.
Er is gelegenheid tot kennismaking en vrij bezoek aan het kamp. De barbecue start
omstreeks 12u30. Nadien maken we er een gezellige namiddag van en eindigen we
collectief tegen uiterlijk 16u00. De kabouters, welpen en JVK’s keren dan met hun
ouders terug. Voor de overigen duurt het kamp verder tot 15 augustus.
Ons kampterrein ligt in Stavelot, een pittoresk stadje in hartje Ardennen. Om ons
kampterrein te bereiken volgt u gewoon de blauw/gele wegwijzers “DURENDAEL”
die vanaf het centrum van Stavelot zullen aangebracht worden.

7 Vertrek
Uiteraard zitten jullie te popelen om te kunnen vertrekken…
De kabouters en welpen vertrekken op maandag 06 augustus. We verzamelen aan het
station te RONSE om 06u45.
De jongverkenners vertrekken op zaterdag 04 augustus. We verzamelen aan het
station te Ronse om 06u45.
De verkenners, leiders en foeriers vertrekken op woensdagmorgen 01 augustus. We
verzamelen hiervoor om 6U00 aan het scoutslokaal.

Bij het vertrek dragen de kinderen het uniform en nemen ze een regenjas mee.
Voor de mensen die samen met de vrachtwagens op voorwacht vertrekken is dit
niet verplicht.
!!! ZEKER NIET VERGETEN!!!
Identiteitskaart, SIS-kaart, een beetje zakgeld en voor IEDEREEN een
lunchpakket voor de eerste middag!!!!

8 Adres van de eigenaar voor het versturen van post
Mr Schmitz Jean-Pierre
Scouting Durendael Ronse
Lodomez 13
4970 STAVELOT

9 Nog eens de noodtelefoons
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 jullie niet meteen antwoord krijgen, spreek dan gerust iets in op de
voicemail; Het ontvangst in de Ardennen is niet altijd even goed.

10 BELANGRIJK
Gelieve ALLE KLEDING van uw kind duidelijk te MERKEN met waterbestendige
initialen. Doe dit zeker heel duidelijk bij hemd, das, scouts T-shirt en scoutspull.
We zijn op kamp waar iedereen over hetzelfde uniform beschikt en dit kan
problemen geven bij niet-gemerkte kleding!

Ziezo, hopelijk is alles duidelijk. Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan
niet om iemand van de leiding of het bestuur aan te spreken.
En nu… vlug je bagage maken, want weldra zijn we weg op kamp!!!!
We wensen jullie alvast vele kampkriebels!

Leiding en bestuur.

Willen jullie graag al eens een voorproefje van wat jullie allemaal te wachten staat,
kijk dan zeker eens naar de foto’s van de voorgaande kampen op onze site:

www.scoutingdurendael.be
Nogmaals: mogen wij vragen om de kinderen geen dingen mee te geven die de
kampsfeer kunnen bederven. Wij denken hierbij aan: gsm, mp3-speler, iPod,
computerspelletjes, enzovoort. Indien één van deze toestellen toch wordt
opgemerkt, zal de leiding die in beslag nemen tot aan de bezoekdag!
Een degelijk zakmes is toegelaten voor de jongverkenners, verkenners en leiding.
Dolken en andere gevaarlijke messen zijn absoluut verboden! Wanneer iemand van
de leiding of bestuur deze opmerkt wordt dit onmiddellijk in beslag genomen en
niet meer teruggeven.

