
Beste Durendaelers, Beste Ouders, 

De tijd vliegt! Het is ondertussen al een paar weken geleden dat we terug zijn van ons tentenkamp 
in Botassart, en nu staat er alweer een nieuw scoutsjaar voor de deur. 

Zo’n zomerkamp is de apotheose van dat hele jaar en we kunnen er met een enorm voldaan 
gevoel naar terugkijken. We willen dan ook iedereen die heeft meegeholpen om van ons kamp 
weer zo’n fantastische 2 weken te maken, heel hard bedanken:
-Onze leidersploeg die elke zondag en alle kampen opnieuw vol motivatie en enthousiasme!
-Ons bestuur die er ook dit jaar voor gezorgd heeft dat alles fantastisch goed geregeld was!
-Onze foerage die ons, jaar na jaar, weer heeft kunnen doen smullen van hun kookkunsten!
-Onze kinderen die we steeds opnieuw kunnen zien genieten van alles wat onze scoutsgroep 
inhoudt!
-maar vooral ook de ouders van al die kinderen, voor hun steun en vertrouw aan onze vereniging!

Voor wie nu al heimwee heeft naar het kamp, staan op onze website een hele hoop foto’s om van 
te genieten. 

De voorbereidingen van het nieuwe scoutsjaar zijn ondertussen volop bezig. Dit weekend (9 en 10 
september) genieten onze Jongverkenners van hun weekendactiviteit. Traditiegetrouw beginnen 
we daarna met een laatste activiteit met dezelfde takken als vorig jaar. Deze is gepland op zondag 
17 september (zoals altijd van 14 tot 17u30).
Daarna vindt onze overgang plaats waarop iedereen die overgaat naar een volgende tak, zich 
hiervoor zal moeten bewijzen! Deze zal plaatsvinden de week erna, op zondag 24 september. Na 
deze overgang wordt ook de nieuwe verdeling van de leiding over de verschillende takken bekend 
gemaakt. 
Samen met deze brief vinden jullie een inschrijvingsformulier en medische fiche. Gelieve deze 
samen met €25 inschrijvingsgeld bij de eerste activiteit af te geven aan de (hoofd)leiding. 

Vanaf de weken daarna hervatten de activiteiten wekelijks, tenzij anders gepland. Op de dag van 
de overgang krijgen jullie het eerste Durendaelertje met daarin de kalender. 

We staan te popelen om er op zondagnamiddag weer in te vliegen. Daarbij lanceren we graag nog 
eens de oproep aan alle ouders/familie/vrienden/… om zeker niet te aarzelen om eens te ‘blijven 
plakken’ aan onze bar na de zondagsactiviteit. 

Wij hebben er alvast héél veel zin in :) 

Ondertussen groeten we jullie op z’n scouts, 

Leiding en bestuur Scouting Durendael


