Maak jullie klaar voor een nieuw jaar!
Beste Durendaelers,
Beste ouders,
Voor jullie ligt alweer een brief waarmee we een nieuw scoutsjaar aankondigen… Wat gaat
de tijd toch snel! We hebben alvast heel wat activiteiten voor jullie in petto en we staan te
popelen om jullie binnenkort opnieuw te verwelkomen in ons lokaal. Laten we eerst echter
eens terugblikken op het kamp, want…

Amai, wat een fantastisch kamp was dat!
Vinden jullie ook niet? Iedereen van onze leiders- en bestuursploeg was laaiend enthousiast!
Niet alleen hadden we ontzettend veel geluk met het weer – afgezien van die
onvoorspelbare regenbuitjes – maar ook hebben we ons geen enkel moment verveeld! We
kunnen alleen maar heel dankbaar zijn aan iedereen die zijn of haar steentje heeft
bijgedragen.
Zo zeggen we “heel erg bedankt” aan de leiding, die wekenlang hun beste beentje
hebben voorgezet om onvergetelijke activiteiten voor te bereiden waar we jaren
later nog op zullen terugkijken.
Ook het bestuur verdient een welgemeende “merci beaucoup” voor al het
administratieve en organisatorische werk dat zij achter de schermen hebben verricht.
Elke dag aten we onze buikjes rond dankzij de ongelofelijke kookkunsten van de
foerage en onze pijntjes werden telkens met veel liefde verzorgd, dus “thank you very
much”!
Natuurlijk zou onze vereniging ook nergens staan zonder jullie, onze leden, die steeds
dankbaar met volle teugen genieten van onze inspanningen, en de ouders, die
steevast hun vertrouwen in ons stellen: “muchísimas gracias”!
Wie net zoals ons nog steeds heimwee heeft naar het voorbije kamp – zeg nu zelf, wie niet? –
kan altijd nog eens nagenieten door naar onze website surfen en de foto’s te bekijken. Maar
niet getreurd! Het is inmiddels al september, dus we verwachten jullie binnenkort…

Terug in ons scoutslokaal!
Voor we met de activiteiten van start gaan, zetten de leiding en het bestuur eerst nog even
de puntjes op de i. Onze uniforms worden nog eens gewassen en gestreken, onze wet wordt
nog eens opgefrist, en ook ons lokaal krijgt een grondige schrobbeurt! Daarnaast brengt een
nieuw scoutsjaar zoals altijd enkele veranderingen met zich mee. Wat die veranderingen
precies zijn, blijft voorlopig nog een geheim!
De allereerste vergadering vindt plaats op zondag 15 september.
Eigenlijk is het de allerlaatste vergadering van het voorbije scoutsjaar,
want dan rond onze leiding in schoonheid het jaar af, samen met hun
Kabouters, Welpen, Jongverkenners of Verkenners, in dezelfde takken als
het voorbije jaar.
De week nadien – op zondag 22 september – organiseren we onze
traditionele Overgang, een gezamenlijke activiteit waarop leden die
van tak veranderen zich extra zullen moeten bewijzen! Zoals elk jaar
hebben onze leiders en leidsters een avontuurlijke activiteit uitgebroed…
Spannend, he? Wees zeker van de partij en je zal zelf ontdekken welke
verrassingen we voor jullie in petto hebben!

Nadien schieten we pas écht uit de startblokken! Op zondag 29
september nodigen we iedereen – en daarmee bedoelen we ook écht
iedereen, ook niet-leden – uit op onze Startdag! Verwacht jullie alvast
aan spectaculaire spelletjes en superspringerige surprises. We sluiten
nadien af met een heuse barbecue om je vingers bij af te likken!
Verspreid de boodschap alvast!
Begint het bij jullie ook al te kriebelen in de buik? Wij zijn alvast enorm enthousiast en
gemotiveerd om er ook dit jaar een geweldig jaar van te maken!

Inschrijven maar!
Bij deze brief vinden jullie ook een inschrijvingsformulier en medische fiche. Om je in te
schrijven betaal je slechts € 30,00. Dit bedrag omvat de verzekering, de Durendaelertjes
(onze eigen krantjes) en de deelname aan de wekelijkse activiteiten.
Mogen we jullie vragen je inschrijving zo snel mogelijk in orde te brengen? Envelopjes met de
formulieren en het inschrijvingsgeld kunnen jullie altijd voor of na een activiteit aan de leiding
of het bestuur bezorgen. Het bedrag kan ook gestort worden op rekeningnummer BE50 9530
3449 8118, met de volgende mededeling: “Inschrijvingsgeld + naam van het lid”.

Niet vergeten!
Het is inmiddels al van juni geleden dat we afspraken in ons lokaal… Voor de onverbeterlijke
vergeetkousen onder ons sommen we nog eens enkele belangrijke puntjes op.
Tijdens elke activiteit wordt een drankpauze ingelast. Vergeet dus zeker geen € 0,50
mee te nemen voor een fris drankje!
Ook na de activiteit zijn jullie en je ouders welkom in onze eigen bar, waar jullie
gezellig een praatje kunnen slaan met de leiding en het bestuur!
Een échte scout draagt zijn of haar uniform met trots! Heb je nieuwe tekentjes of een
nieuwe das nodig? Spreek ons gerust eens aan! Je vindt de prijzen op onze website.
Iedereen is welkom bij Scouting Durendael! Twijfel er dus niet aan om zondag eens je
vriendjes en familie mee te nemen om hen te laten proeven van het échte
scoutsleven!
Je kan ons team ook altijd bereiken via gsm, e-mail, Facebook of Instagram!
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Daarmee is de kous voorlopig af. Wij staan alvast te popelen om jullie binnenkort allemaal te
ontvangen!
Intussen groeten we jullie op z’n scouts,

Leiding en bestuur Scouting Durendael Ronse

