
 

 

 

 

 

ARDENNEN 2019 

 

 

 

Maandag 17 t/m woensdag 19 juni 

en 

Woensdag 19 juni t/m vrijdag 21 juni 

 

 



Voorwoord. 

 

Het is bijna zo ver, de derde klassen van het Haarlem College gaan naar de Ardennen. 

In dit boekje vind je alle informatie die je nodig hebt voor dit survival kamp. Lees alles goed door 

zodat je weet wat je te wachten staat. Geef de belangrijke gegevens aan je ouders door zodat ook zij 

weten waar je naar toe gaat en wat je gaat doen. 

 

Laten we er met z’n allen een geweldige drie dagen van maken! 
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Belangrijke informatie. 
 

Mochten jouw ouders tijdens het kamp contact willen opnemen met de leiding, dan kan dat via 

school, tel.nr: 023-5311572. School zal dan contact opnemen met de docenten ter plaatse en worden 

je ouders terug gebeld. 

 

Adres van de organisatie die de locatie aan ons verhuurt: 

Adventure Valley Durbuy 

Rue de Rome 1 

6940 Durbuy 

Tel.nr: +32 (0) 86 21 28 15 

 

 

 

 

 

 

 

  



Programma maandag 17 juni t/m woensdag 19 juni   
Groep 1: 

3B1, 3B2, 3K1, 3K2, 3B3, 3B6 

Begeleidende docenten: 

R Driehuis, B. Malici, B. van der Lee, F. Feijen, R. Hoenderdos 

 

Maandag 17 juni  

08:30  Vertrek met de bus ZORG ERVOOR DAT JE KANOKLEDING APART IS VAN DE REST WE 
GAAN NAMELIJK EERST KANOEN EN DAN PAS NAAR DE LOCATIE. 

13:30   Aankomst in de Ardennen bij kano instappunt 

Middag  Hele groep kanoën 

  Welkom op locatie, huisregels, huisjesindeling, indeling corvee 

Avond  Barbecue  

  Adventure games 

 

Dinsdag 18 juni 

08:30  Ontbijt 

Ochtend Groep 1 High Ropes 

  Groep 2 Boogschieten & archery shootout 

  Groep 3 Mountainbiken 

Middag  Groep 1 Mountainbiken  

  Groep 2 High Ropes 

  Groep 3 Boogschieten & archery shootout 

Avond  Pasta 

21:00  Feestavond 

 

Woensdag 19 juni  

08:30  Ontbijt 

09:00  Opruimen 

Ochtend Groep 1 Boogschieten & archery shootout 

  Groep 2 Mountainbiken 

  Groep 3 High ropes 

13:30  Vertrek naar Nederland (aankomst bij school ± 18:30 uur) 



Programma Woensdag 19 juni t/m vrijdag 21 juni 
Groep 2:  

3M1, 3M2, 3B4, 3B5, 3K4, 3K5, 3K6 

Begeleidende docenten: 

B. Visser, T. van de Meerendonk, Y Hollander, G. Simon, K. Jongeneel 

 

Woensdag 19 juni  

8:30  Vertrek met de bus 

13:30   Aankomst van de bus bij de verblijfplaats Lignely 

  Welkom en oude groep vertrekt met de bus 

Middag  Groep 1 Boogschieten & archery shootout 

  Groep 2 Mountainbiken 

  Groep 3 High ropes 

Avond  Barbecue 

  Adventure games 

 

Donderdag 20 juni 

08:30  Ontbijt 

Ochtend Groep 1 High Ropes 

  Groep 2 Boogschieten & archery shootout 

  Groep 3 Mountainbiken 

Middag  Groep 1 Mountainbiken   

  Groep 2 High Ropes 

  Groep 3 Boogschieten & archery shootout 

Avond  Diner 

21:00  Feestavond 

 

Vrijdag 21 juni  

08:30  Ontbijt 

09:00  Opruimen 

Ochtend Hele groep Kanoën  

13:30  Vertrek naar Nederland (aankomst bij school ± 18:30 uur) 

 



Paklijst 

Algemeen: 

✓ Paspoort / ID 

✓ Evt noodzakelijke medicijnen 

✓ Wc-papier 

✓ Theedoeken 

✓ Slaapzak 

✓ Hoeslaken 

✓ handdoeken 

✓ Toiletspullen / slippers 

✓ Zonnebrand 
✓ Geld (€25)  

Kanoën:  

✓ Zwemkleding (zwembroek / badpak) 

✓ Wetsuit/surfpak (als je deze hebt) of een trainingsbroek met trui/sweatshirt en windjack dat 

nat mag worden 

✓ Oude gympen / surfschoenen (deze zijn verplicht tijdens het kanoën, omdat de bodem van 

de rivier bezaait ligt met scherpe rotsen) 

✓ Handdoek voor na het varen 

✓ Complete set droge kleding 

✓ Vuilniszak voor de natte kleding 

✓ Voor brildragers een touwtje om de bril 

Degenen die geen zwemdiploma hebben, mogen niet mee met de kanotocht! 

 

Mountainbiken: 

✓ Fietsbroek of trainingsbroek/joggingbroek/legging 

✓ T-shirt / dunne trui 

✓ Windjack (regenjas) 

✓ sportschoenen die vies mogen worden 

High ropes: 

✓ sportschoenen / bergschoenen 

✓ makkelijk zittende kleding 

 

 

 

(Vergeet natuurlijk niet genoeg ondergoed en sokken in te pakken 😊) 



Verboden mee te nemen. 
 

We willen je vragen om onderstaande spullen niet mee te nemen naar de Ardennen: 

✓ (soft) drugs 

✓ Geluidsdragers die voor overlast (kunnen) zorgen 

✓ Alcohol  

✓ Waterpijp 

✓ Energydrankjes 

✓ Andere zaken waarvan je weet dat het niet mag. 

 

Mocht je bovenstaande dingen wel meenemen, dan kan de leiding besluiten om je naar huis te 

sturen. 

 

LET OP:  

- MOBIELE TELEFOONS KAN JE MEENEMEN MAAR DIT IS OP EIGEN RISICO. Tijdens de 

activiteiten mogen ze niet gebruikt worden. Het kamp en de leiding zijn daar niet 

aansprakelijk voor. De leiding en het kamp zijn altijd bereikbaar. Het is daarom niet 

noodzakelijk om een mobiele telefoon mee te nemen. 

- WAARDEVOLLE SPULLEN NEEM JE MEE OP EIGEN RISICO. Het kamp en de leiding zijn daar 

niet aansprakelijk voor. Je kunt deze dan ook beter thuis laten. 

 

Overige informatie. 
 

1. Tijdens de heen en terugreis wordt er een stop gemaakt. Je kan dan eventueel een 

consumptie kopen.  

2. Al het eten is Halal. 

3. Er mag NIET gerookt worden! 

 


