
  

  

Dag seniors,  

Dag ouders van seniors, 
 
Met deze brief willen wij jullie graag uitvoerig informeren over ons buitenlands kamp!  
  
Dit jaar trekken wij er met uw zoon/dochter op uit naar Chatillon-en-Diois in het 

zuiden van Frankrijk! Dat is een dorpje in de buurt van Lyon, of om het iets 
nauwkeuriger op te zoeken: Die. We kozen een prachtige en uiterst zonnige bestemming 
(Althans, dat hopen we!) waar we veel avonturensporten zullen uitvoeren. 
  

De planning ziet er zo uit: 
  
Uw kinderen kunnen gewoon op (voor)kamp vertrekken op 1 of 4 juli, zoals dat elk jaar 
gebeurt en daar een fantastische tijd beleven op het gewone scoutskamp. Op vrijdag 7 
juli vertrekken wij dan vanop de kampplaats naar Brussel-Noord om daar de bus van 
Eurolines om 18u30 te nemen naar Lyon, waar we vermoedelijk om 5u45 zullen 
aankomen. Vanuit Lyon reizen we verder met de trein en bus naar Chatillon-en-Diois. 
Daar logeren we op een camping in tentjes. De camping mét zwembad heet: Municipal 
Les Chaussières. https://www.camping-chatillonendiois.com  Uw kinderen zullen dus zéker 
niks tekort komen wat luxe betreft! ;-)  
  
De volgende dagen (8 - 11 juli) doen we een heleboel avontuurlijke activiteiten zoals via 
ferrata, canyoning, raften, kano’en, mountainbiken … Aangezien jullie spruiten hard 
werkten op de verschillende inzamelacties doorheen het jaar, hebben we een mooi 
budget verzameld, waarmee we dit alles kunnen betalen!  
  
Op 12 juli ruimen we in de voormiddag rustig op om rond de middag de bus en trein 
terug te nemen naar Lyon. Daar zullen we nog één nachtje doorbrengen in een hostel 
om er de volgende dag Lyon te verkennen en een leuke activiteit te spelen. Op 13 juli 
nemen we na een dag Lyon en een (waarschijnlijk) vermoeiend buitenlands kamp met 
een voldaan gevoel de bus van Eurolines terug naar Gent om 23u45. Dan komen we dus 
aan op 14 juli om 13u (Dit tijdstip wordt later nog exact meegedeeld.) in Brussel-Noord.  
  
Alle avonturensporten voeren wij uit met een lokaal bureau daar: Aloa’venture. Neem 
gerust eens een kijkje op de website als je nieuwsgierig bent: http://www.aloaventure.com/.  
 

Hieronder de planning nog even in het kort: 
  
 7 juli: vertrek Eurolines (15à16u) (BR NO – 18u30) 
 8 juli: aankomst Lyon + met trein en bus naar Die (Chatillon-en-Diois) 
 9 juli: activiteiten  
 10 juli: activiteiten  
 11 juli: activiteiten  
 12 juli: activiteit VM + bus naar Die + trein naar Lyon + hostel 
 13 juli: volledige dag in Lyon +  bus eurolines (23u45) 
 14 juli: aankomst in Brussel-Noord om 13u 
 



 

  

Wat moeten de seniors zéker meebrengen voor buitenlands kamp!? 
  

waterschoenen trekrugzak keukenhanddoek!! ondergoed 

kawee/regenjas handige kleine rugzak matje + slaapzak 
  

zaklamp 

stevige 
schoenen 

gamel/beker/bestek perfect uniform 
(hemd + t-shirt + das 
!!!) 

identiteitskaart 

pyjama zak voor vuil linnen zwemgerief handdoek(en) 

kousen t-shirts broeken (lang & kort) pulls 

petje tegen de 
zon 

shampoo/zeep kam/borstel tandpasta/ 
tandenborstel 

evt. klein 
hoofdkussen 

evt. plooistoeltje (voor op 
voorkamp of als het klein 
genoeg is kan het mss ook 
mee op buitenlands kamp) 

    

 GSM (Deze mag mee op buitenlands kamp, maar op het gewone kampterrein 
wordt deze afgenomen zoals de afspraak is.) 

 Voor de bagage is het het gemakkelijkst om 2 valiezen mee te nemen op kamp: 
1 valies voor gewoon kamp en een tweede (een trekrugzak) voor buitenlands 
kamp. De valies met vuile was kan dan teruggestuurd worden met de camion, 
zodat jullie enkel het hoogstnodige hoeven mee te dragen als we naar Frankrijk 
vertrekken. Jullie nemen het best een trekrugzak (en geen sporttas) mee, 
aangezien we redelijk wat stappen tussen de bushalte en de camping.  

  
Wat NIET! 

 sigaretten 
 alcohol 
 drugs 

  
Om ons buitenlands kamp optimaal te laten verlopen zijn wij nog op zoek naar enkele 
zaken: 
  

 iglotentjes van 3 à 4 personen (We hebben er eigenlijk 3 of 4 nodig) 
 gasvuurtjes 

  
Wie dit ter beschikking heeft, mag dit gerust laten weten aan de leiding! 



 

Wat jullie zéker nog in orde moeten brengen: 
  

 Uw kind moet een briefje hebben van op het gemeentehuis waarop 
staat dat u toestemming geeft om uw kind naar het buitenland te laten 
vertrekken. Dat heet een reistoelating voor minderjarigen en kunt u 
afhalen op het dienstencentrum van Drongen. 

 Zorg dat de medische fiches volledig en correct ingevuld zijn. Het 
sjabloon vindt u op de website van de scouts: 
http://www.woudloper.be/medfi.php   

 Aarzel ook zeker niet om ons aan te spreken als u ergens over twijfelt 
of nog iets kwijt wilt! 

 
Ziezo, een hele boterham!  
Wanneer u ,zoals hierboven al staat, nog vragen heeft/ iets kwijt wil, doe gerust! Wij zijn 
er onder andere op de bbq, maar u kan ons ook steeds telefonisch/via mail bereiken.  
  
Kameleon a.k.a. Babette Schuermans: 

 gsm: 0498/37 51 52 
 e-mail: babetteschuermans@hotmail.com 

Goendi a.k.a. Sara Delva: 
 gsm: 0498/12 68 66 
 e-mail: sara.delva93@gmail.com 

Impala a.k.a. Janne Mercier: 
 gsm: 0477/57 93 73 
 e-mail: janne.mercier@gmail.com 

  
Een stevige linker, 
  
Kameleon, Goendi & Impala 
 


