Belangrijke informatie Outdoor
Schoolkamp ARDENNEN

‘Samen actief in de Ardennen, dat is genieten!’
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Outdoor informatie Ardennenkamp
Om te genieten van het sportieve Ardennen schoolkamp arrangement hoef je absoluut geen
topsporter te zijn! Een positieve drive is het belangrijkste, een sportieve instelling en een dosis
doorzettingsvermogen maken het nog leuker!
Sportief genieten voor iedereen met Yourout.be
Onze outdoor activiteiten zijn zo uitgewerkt dat deze uitdagend zijn voor alle leerlingen van de
middelbare school. Een geweldig leuke manier om het schooljaar af te sluiten, te werken aan
teambuilding of als introductiekamp aan het begin van een schooljaar.

Over de locatie van het Ardennenkamp
In de Ardennen werken we met verschillende
locaties en accommodaties, geschikt voor
groepen van verschillende grootte. Het
overnachten gebeurt in eigen tenten,
groepstenten of blokhutten op de camping of
in een gave groepsaccommodatie.
Op de camping staat vaak een grote
kook/eettent met voldoende zitplaatsen voor
u en uw leerlingen. Indien de groep zelf kookt
zijn hierin ook alle materialen om te koken
aanwezig. Indien er voor u wordt gekookt, dan
worden de warme maaltijden gebracht in thermoboxen.
Het is aanbevolen om waardevolle spullen als gadgets, grote geldbedragen en sieraden thuis te
laten.
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Accommodatie
Camping Les Roseaux
Camping Les Roseaux is gelegen in Nonceveux, pal aan de rivier de Ambleve.
De blokhutjes en groepstenten hebben mooie ruime plekken.
De groepstenten bieden plaats aan maximaal 20 personen per tent. Er staan
veldstapelbedden. De tenten zijn geplaatst op een vlonder. Er is stroom in de tent.
De hutten bieden plaats aan maximaal 5 of 6 personen (1 tweepersoonsbed en 1 3hoogstapelbed(+ 1 persoonsbed)). De hut is eenvoudig (als een houtentent), ideaal voor een
kampeerweekend met net iets meer comfort. Er is stroom, dus je kan je telefoon opladen;-)
Voor de docenten is het mogelijk om een koelkast te gebruiken (voor medicijnen van een
leerling oid).
Een kussen en slaapzak dien je zelf mee te nemen.
Het is mogelijk om hier een kampvuur te stoken.
Ook staat er een grote tent waar jullie gebruik van
kunnen maken, om te zitten (bij slechter weer).

De camping beschikt over voldoende sanitaire voorzieningen. Er is een gezellige taverne met
poolbiljart. Jeu des boules banen, een sportveld en speeltuin.
Aan de overkant van het water ligt wandelgebied de Ninlingspo. Een prachtig gebied waar je
mooi kunt wandelen. Smalle paadjes, bruggetjes over de rivier, en mooie vergezichten kom
je hier tegen. De èchte Ardennen
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INFORMATIE

Camping Les Roseaux
Rue du Chemin de Fer 12
4920 Nonceveux (Remouchamps)

Camping les Roseaux
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Vervolg INFORMATIE

(Eind)schoonmaak van de werkweek
Gedurende de werkweek houden we samen met de leerlingen het terrein netjes.
Dit zowel met het oog op de natuur waar we veelal actief zijn, als wel de tenten,
hutten en het kampeerterrein en het sanitair. Op de Camping/ Bivakterrein zijn we
te gast, waarbij er verwacht wordt dat wij ons hiernaar gedragen.
Wij werken graag in goed vertrouwen,
daarom vragen we geen borg, en worden er
in principe geen kosten gerekend voor een
eindschoonmaak. Dit houdt in dat er
gedurende de week/uiterlijk voor vertrek
ervoor gezorgd wordt dat het kamp in
dezelfde nette staat is als bij aankomst. Dit
wordt ter plaatse aangestuurd door onze
instructeur, hij/zij heeft hierin de leiding.

Roulatie systeem
Om te zorgen dat we optimaal kunnen genieten van de activiteiten, wordt er vaak
gewerkt in een roulatie systeem; iedereen doet dezelfde activiteiten, maar niet
altijd in dezelfde volgorde. We werken veelal in een groepsgrootte van maximaal 15
personen.

Kennismaking door samenwerking
Hierdoor komt iedereen vaak aan bod, is de belasting op de natuur/omgeving
kleiner en de samenwerking vaak intensiever! Wie helpt zijn groepsgenoten, wie
neemt het voortouw, wie wacht er af? Dit zijn aspecten die naar voren komen
tijdens de geboden activiteiten; geniet van de tijd met uw leerlingen in een
“nieuwe” omgeving en laat u verrassen.
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vervolg informatie
De werkweek zal voor de leerlingen een intensieve periode zijn. Om te zorgen dat we optimaal
kunnen presteren, verzorgen wij dagelijks de maaltijden met verse ingrediënten. Het avondeten
wordt voor jullie klaar gemaakt. Het ontbijt wordt verzorgd in buffetvorm door de instructeurs. Na
het avondspel/kampvuur geldt vanaf 21:00 uur geen muziek uit speakers en geschreeuw. Tussen
22:00 uur en 08:00 uur geldt avondrust op de camping. Voor speciale dieetwensen als vegetarisch
of halal worden er, mits vooraf aangegeven, geschikte alternatieven verzorgd. (Bij ernstige
allergieën adviseren wij om eigen eten mee te brengen. Hiervoor zijn een koelkast en vriezer
aanwezig, evenals keuken materialen om dit op te warmen.)
Tijdens de maaltijden wordt het drinken verzorgd. Voor een blikje cola, een snoepreep of een zakje
chips kunnen de leerlingen terecht bij het “kampwinkeltje/automaten” of kunnen ze genieten van
meegebrachte etenswaren vanuit huis. Indien de school het wenst is het mogelijk om de
verzorging van blikjes, chips/ snacks bij te boeken.

Paklijst leerlingen (in bijlage 1.3 een printklare
versie voor de leerlingen)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paspoort of ID-kaart
Reisverzekeringspapieren
Pasje van ziektekostenverzekering
Bankpas
Toiletspullen
Handdoek(ken)
Toiletpapier
Bord, beker en bestek (mes, vork, lepel)
Slaapzak
Kleding dat tegen een stootje kan/ vies mag worden
Sportkleding
Schoenen die nat mogen worden
Hoofdkussen
Stevige schoenen
Zwemkleding
Extra droge sokken
Bidon/ waterfles
Rugzak (kleine voor tijdens activiteiten)
Regenkleding
Theedoek
Anti insecten spray (muggen, teken, etc.)
Zaklamp
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Paklijst docenten
Toegevoegd op bovenstaande;
•
•
•
•
•
•
•

Namenlijst leerlingen en docenten (indien mogelijk met BSN i.v.m. dokter, ziekenhuis, etc.)
Een overzicht van bijzonderheden m.b.t. medicijnen, diëten, etc. van leerlingen en docenten
EHBO-set, extra pleisters en een tekentang (denk aan camping “ongevallen”)
Extra plastic borden, bestek en bekers (voor leerlingen die hun bord vergeten, slopen, etc.)
Toilet papier (dit is niet op de camping aanwezig)
Vuilniszakken
Paracetamol

Eventueel leuk/handig om mee te nemen;
• Sport en spel materiaal (voor op het veld)
• (bord) spelletjes voor in de tent
• “ludiek” kamp materiaal. (Dag topper pet, flater helm, prijsjes, etc.)
• Snacks voor leerlingen/ docenten

Nuttige tips voor de activiteiten;
Bij het challenge parcours, kajakken en vlotvaren is het dragen van schoenen verplicht (geen
slippers, i.v.m. het gemakkelijk kunnen verliezen). Drijfhulpen worden uitgedeeld en zijn
verplicht. Neem een setje droge kleding mee voor na de activiteit.
Tijdens de hike tochten/ iedere wandeling binnen een activiteit is het belangrijk voldoende
drinken (water) mee te nemen. Dit kan wellicht in een dag-rugzak, neem ook een regenjas en
trui mee. Stevige wandel schoenen zijn ten zeerste aan te raden. (slippers zijn verboden). Het
afwijken van de wandelroute is op eigen risico.
Bij het mountainbiken is het ten zeerste aanbevolen voldoende drinken (water) mee te
nemen. Tijdens het mountainbike liever sportschoenen dan stijve bergschoenen dragen. Een
fietsbroek is aanbevolen, een goed alternatief is een korte broek of trainingsbroek met
afgebonden broekspijpen. Het dragen van een helm is verplicht.
Bij het klimmen, abseilen, via ferrata & de tokkelbanen/ alle activiteiten waarbij gezekerd
wordt/ zekeringsmaterialen aangeboden worden, is het verplicht deze te gebruiken en
volgens de instructies van de instructeur te handelen. Bij onjuist gebruik heeft de instructeur
de bevoegdheid de activiteit te stoppen. Bij deze activiteiten is het verplicht dichte schoenen
te dragen. Een regenjas/ kleding is aanbevolen om mee te nemen in een rugzak.
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Belangrijke gegevens Yourout.be
•

Yourout.be noodnummer -

•

Camping Les Roseaux
Rue du Chemin de Fer 12,
4920 Remouchamps

•

Huisarts Aywaille (MGA – Médecins Généralistes Associés)
Tussen 08:00 uur en 18:00 uur
Rue de septroux 5
4920 Aywaille
Telefoonnummer 0032 (0) 43843030

•

Huisarts Aywaille (Maison de garde – médecine générale)
Noodpost 24/7 geopend
Caserne des pompiers (brandweer kazerne)
Autoroute E25 sortie 46
Playe 50
4920 Aywaille
Telefoonnummer 0032 (0) 42288400

•

Ziekenhuis Luik (eerste hulppost/ urgences CHU Luik)
Avenue de L ‘Hopital 1
4000 Liege (Luik)
Telefoonnummer 0032 (0)43667711

0032 (0) 474404946

Begeleiders: Janine Rongen (0651346039), Suzanne van der Pluijm, Willem Bakker

Graag ontvangen wij voor aanvang van het kamp:
•
•
•

•

Een namenlijst van de leerlingen en docenten die mee gaan op kamp.
Een ingevulde lijst, zoals hieronder bijlage 1.2, met bijzonderheden als; dieet wensen,
blessures, geen zwemvaardigheid, of andere relevante zaken m.b.t. het schoolkamp.
De e-mail adressen van de docenten die mee gaan op kamp. (dit voor het delen van
kampinformatie in aanloop naar het kamp.) + een ondertekende versie van de docentenbrief
zoals hieronder bijlage 1.1.
Wij verzoeken u/ gaan er van uit dat u deze informatie deelt met uw collega’s en leerlingen
die mee gaan op kamp.
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Bijlage 1.3 printversie
Paklijst leerlingen
□

Paspoort of ID-kaart

□

Reisverzekeringspapieren

□

Pasje van ziektekostenverzekering

□

Bankpas

□

Slaapzak

□

Matje, indien er een bivakovernachting op het programma staat

□

Hoofdkussen

□

Toiletspullen

□

Anti insecten spray (muggen, teken, etc.)

□

Handdoek(ken)

□

Bord, beker en bestek (mes, vork, lepel)

□

Theedoek

□

Toiletpapier

□

Kleding dat tegen een stootje kan/ vies mag worden

□

Sportkleding

□

Zwemkleding

□

Schoenen die nat mogen worden (en dus extra schoenen)

□

Stevige schoenen

□

Extra droge sokken

□

Regenkleding

□

Bidon/ waterfles

□

Rugzak (kleine voor tijdens activiteiten)

□

Zaklamp
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