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Beste Durendaelers, Beste ouders  

Het was weer een fantastisch kamp, excuseer, een fantastisch zonnig kamp! 

Met onze grote groep aan trotse Durendaelers hebben we leuke tijden 

beleefd in Chiny (Jamoigne). Zo was het bijna elke dag mooi weer en 

konden we nog extra genieten van ons groot kampterrein.  

Zoals elk jaar hebben we onze buikjes rond kunnen eten en willen we hierbij 

de foerage nog eens extra bedanken. Ook de leiding zorgde voor 

onvergetelijke activiteiten waar jaren later nog over gesproken zal worden. 

Thema leger ging dan ook niet ongezien voorbij. Als we de foerage & leiding 

bedanken moeten wij ook het bestuur bedanken die ons gedurende het 

scoutsjaar & kamp enorm heeft gesteund. Tot slot willen we ook de ouders 

bedanken om op de regenachtige bezoekdag toch de regen te trotseren. 

Ook willen wij jullie bedanken voor het vertrouwen in onze vereniging.  

Het nieuwe schooljaar staat weer voor de deur, dus ook het nieuwe 

scoutsjaar. Dit jaar is de eerste activiteit meteen de overgang, een ritueel 

alwaar een lid moet bewijzen dat hij klaar is voor de volgende tak.  

Wij verwachten dat de kinderen spelkledij aanhebben die mag vuil worden.  

De overgang start aan ons lokaal Scouting Durendael op 6 september van 

14.00 uur tot en met 17.30 uur. Iedereen is dus welkom voor de startshot van 

het 46ste jaar van Scouting Durendael. 

Vergeet ook geen 50 cent mee te geven (op elke activiteit) voor een 

drankje. 

Na de overgang zullen we sluiten. Tijdens de sluiting gaan we de nieuwe 

takkenverdeling bekend maken. De nieuwe leiding/hoofdleiding zal 

voorgesteld worden 

…Spannend!  

Na de activiteiten is iedereen welkom aan onze bar “Café The Jungle”, 

gezelligheid gegarandeerd en de kans om eens met de leiding en het 

bestuur te spreken.  

Wij zullen eveneens onze tekentjes en uniformstukken te koop aanbieden, 

zodat iedereen met een perfect uniform kan deelnemen aan de activiteiten 
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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 hoofdleiding of het bestuur 

bezorgen. 

Hiermee sluiten wij voorlopig af en kijken we allemaal uit naar de start van het 

nieuwe scoutsjaar op 6 september 2015.  

 

 

Ondertussen groeten wij jullie op z’n scouts,

Leiding en Bestuur Scouting Durendael Ronse 


