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Belangrijke informatie Outdoorkamp 

ARDENNEN - Mont Saint Jacques 

 

 

‘Samen actief in de Ardennen, dat is genieten!’ 

 

  

 

       

 

 

 

  

www.yourout.be     +32 (0) 4384 4430      info@yourout.be 
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Outdoor informatie Ardennenkmp 

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 

Het gaafste groepshuis in de Ardennen! Prachtig gelegen bovenop de berg met een 

adembenemend uitzicht vanuit de woonkamer en 

slaapkamers. Dit groepshuis is uitstekend 

geschikt voor schoolgroepen tot maximaal 60 

personen inclusief docenten. In totaal zijn hier 16 

slaapkamers te vinden. 

 

De tuin beschikt over een eigen bos, volleybalveld 

en een buitenzwembad, sauna en bubbelbad 

welke tegen meerprijs is bij te boeken. 

Het huis beschikt over een ruime keuken. Indien de groep zelf kookt zijn hierin ook alle 

materialen om te koken aanwezig. Indien er voor u wordt gekookt, dan gebeurt dat hier, of de 

warme maaltijden worden gebracht in thermoboxen.  

Het is aanbevolen om waardevolle spullen als gadgets, grote geldbedragen en sieraden thuis 

te laten.  

De Accommodatie 

Het groepshuis ligt op een prachtige plek, het heeft een top uitzicht. Rondom het huis is veel 

ruimte. Op het terrein vind je een sportveld (voetbal, basket en volley), een speeltuin, een eigen 

bos en een kampvuurplek. Ideaal om te recreëren, te genieten van de natuur en te ontspannen. 

Het groepshuis beschikt over ruim voldoende sanitaire voorzieningen. 
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Eindschoonmaak 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 het huis en de tuin. Op de accommodatie 

zijn we te gast, waarbij er verwacht wordt dat wij ons hiernaar gedragen. Wij werken graag in 

goed vertrouwen, daarom vragen we geen borg (deze heeft Yourout wel betaald aan de 

accommodatie!), 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. Om het onszelf 

makkelijker te maken, dragen we in het huis geen 

schoenen. We gaan het huis binnen via de tentoverkapping en trekken hier onze schoenen uit. 

De slaapkamers zijn om te slapen, en worden dus ook enkel daarvoor gebruikt, chillen, hangen, 

spelletjes spelen gebeurt in de gemeenschappelijke ruimte. Op de vertrek-dag moeten we het 

huis om 9:00 opleveren, dat betekend dat er dan al schoongemaakt is, ontbeten, etc etc.  

Houdt hier rekening mee en begin de avond van te voren al met de voorbereidingen. 

Mochten er bij aankomst gebreken geconstateerd worden, meldt dit direct, of uiterlijk op de 

aankomstdag! Indien er geen melding is gedaan, telt dit voor conto van de groep.  

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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Eat, sleep, move, repeat!   

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, of bereiden we samen met de leerlingen. 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. Voor speciale dieetwensen als vegetarisch of halal worden er, mits vooraf 

aangegeven, geschikte alternatieven verzorgd. (Bij 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. 

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 
 Slaapzak/ onderlaken, dekbed + dekbed overtrek 
 Kussen+ kussensloop 
 eventueel Matje voor de bivakovernachting 
 Kleding dat tegen een stootje kan/ vies mag worden 
 Sportkleding 
 Schoenen die nat mogen worden 
 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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Belangrijke gegevens Yourout.be  

 Yourout.be noodnummer -   0032 (0) 474404946 
 

 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 
 

 Groepshuis Mont Saint Jacques 
Saint-Jacques 19  
4980 Trois-Ponts 
 
 
 
 

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/ hoeslaken, dekbed +dekbed overtrek 

□ Kussen+ kussensloop 

□ Matje voor de bivakovernachting (indien in het programma) 

□ Toiletspullen 

□ Anti insecten spray (muggen, teken, etc.) 

 

□ Handdoek(ken) 

□ 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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