
 

 

Beste Durendaelers, 
Beste ouders, 

Wat een geniaal kamp was dat weer! Met meer dan tachtig Kabouters, Welpen, 
Jongverkenners, Verkenners, leiding, foeragiers en sympathisanten maakten we 
deze zomer Bomal-sur-Ourthe onveilig. We kunnen natuurlijk blijven jammeren 
over de vele regenachtige dagen, maar laten we ons op het positieve 
concentreren! We genoten allemaal ongetwijfeld van superlekker eten en ook de 
activiteiten waren wederom top, en dat is te danken aan onze gemotiveerde 
leidersploeg; het heeft hen bloed, zweet en tranen gekost, maar zij stonden 
voortdurend paraat om van dit kamp het beste kamp ooit te maken! Ook de 
foerageploeg verdient een applausje, want zij zorgden er dagelijks voor dat de 
jongsten onder ons hun buikjes rond konden eten. En ten laatste gaat onze dank 
uit naar jullie, ouders, voor jullie talrijke aanwezigheid op de bezoekdag en 
natuurlijk voor het vertrouwen dat jullie telkens weer in ons stellen... Bedankt! 
Ondertussen doen we ons uiterste best om nog meer kampfoto’s op de site te 
zetten; neem alvast een kijkje op http://www.scoutingdurendael.be/ 
fotoalbum.php. 

Met het subtropische Hawaï-kamp achter de rug en een regenachtige schooldag 
in het vooruitzicht kijken we uit naar betere tijden... En die komen er ook: op 
zondag 21 september tussen 14.00 u. en 17.30 u. vindt immers de Overgang 
plaats, waarmee we het huidige scoutsjaar traditioneel afsluiten en het 
startschot geven voor het 45e jaar van Scouting Durendael! Er staan heel wat 
veranderingen op het touw, binnen zowel de leiding als het bestuur, maar we 
laten jullie nog even in spanning afwachten; de nieuwe takkenverdeling komen 
jullie na de Overgang te weten! Bovendien krijgen jullie dan ook het eerste 
Durendaelertje mee. Vergeet trouwens niet dat jullie na elke activiteit welkom 
zijn in onze bar “Café the Jungle”, waar jullie met een verfrissing of 
versnapering in de hand een praatje kunnen slaan met de leiding en het bestuur. 

Zoals jullie ongetwijfeld weten, is Scouting Durendael een ambitieus en 
gemotiveerd team dat voortdurend streeft naar verbetering en steeds wil 
groeien. Aarzel dus niet om vrienden en familie van het echte scoutsleven te 
laten proeven en neem hen gerust mee naar een van onze activiteiten. 

Bij deze brief vinden jullie ook een nieuw inschrijvingsformulier. Om je in te 
schrijven betaal je €25. Dit bedrag omvat de verzekering, drie Durendaelertjes 



(één om de vier maanden) en de deelname aan de wekelijkse activiteiten. Mogen 
we jullie vragen je inschrijving zo snel mogelijk in orde te brengen? Envelopjes 
met het inschrijvingsformulier en -geld kunnen jullie altijd voor of na een 
activiteit aan de leiding of het bestuur geven. 

Daarmee is de kous voorlopig af! We wensen de leerlingen en studenten onder 
jullie alvast een goed begin op school en verwachten jullie op 21 september terug 
in ons lokaal! 

 

Ondertussen groeten wij jullie op z’n scouts, 
Leiding en Bestuur Scouting Durendael Ronse 

 



 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2014-2015 
(alle gegevens zijn verplicht in te vullen, tenzij anders vermeld) 

Naam ___________________________________________________________________ 

Voornaam ___________________________________________________________________ 

Geboortedatum _____/_____/_________ Geboorteplaats _____________________ 

Adres ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Telefoonnummer1 ___________________________________________________________________ 

Gsm-nummer1 ___________________________________________________________________ 

E-mailadres2  _______________________________________________________________ 

Tak3 Kabouter    –    Welp    –    Jongverkenner    –    Verkenner 

Dit formulier wordt samen met het inschrijvingsgeld (€25,00) afgegeven aan 
iemand van de leidersploeg. 

Handtekening hoofdleider Handtekening ouder 

  
 

1: Beide nummers mogen ingevuld worden, slechts één is verplicht. Wij vragen om beide nummers 
zodat wij in eventuele noodgevallen meer kans hebben om u te bereiken. 
2: Een e-mailadres is niet verplicht, maar wel aanbevolen. Indien u onze brieven liever via mail 
ontvangt, en niet meer via de traditionele post, gelieve dan een kruisje te zetten in het vakje. 
3: Bij twijfel kan u dit door een leid(st)er laten invullen. 
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