Beste Durendaelers,
Beste ouders,
Het jaarlijkse grote tentenkamp was opnieuw een topper van niveau! Nogmaals
willen wij iedereen bedanken die zijn of haar steentje heeft bijgedragen om er
een groot succes van te maken! Onvergetelijke activiteiten, maaltijden om je
vingers bij af te likken, een schitterend kampterrein, een kampvuur waar de
vonken er letterlijk en figuurlijk vanaf vlogen; het zijn stuk voor stuk prachtige
herinneringen om in het achterhoofd te houden! Hou zeker onze website
(www.scoutingdurendael.be) in het oog voor de foto’s.
Nu het zomerkamp achter de rug is, kunnen we vol ongeduld uitkijken naar de
start van het nieuwe scoutsjaar. De eerste activiteit zal doorgaan in het lokaal
op zondag 16 september en zoals gewoonlijk begint die om 14.00 u. Zoals elk
jaar zijn er ook kinderen die van tak veranderen. Dit gebeurt op de traditionele
Overgang die eveneens plaatsvindt in het lokaal, op zondag 23 september om
14.00 u. Op dit moment zal ook het eerste Durendaelertje worden uitgedeeld.
Op zondag 9 september vindt in Ronse het evenement ‘Allodium’ plaats. Tussen
alle middeleeuwse kraampjes rond de Sint-Hermeskerk kunnen jullie ook
Scouting Durendael terugvinden. Wij openen onze bar van 10.00 u. tot 18.00
u. Wij hopen jullie allemaal van harte te mogen verwelkomen! Jullie bezoek
betekent voor ons een grote steun! Maak gerust reclame bij vrienden en
kennissen.
Steeds opnieuw bewijzen we dat Scouting Durendael Ronse een gemotiveerde
scoutsvereniging met grote ambities is, die blijft streven naar verbetering en wil
blijven groeien. Aarzel dus niet: trommel jullie familie, vrienden en kennissen op
en laat hen kennismaken met een geweldige groep mensen die de wetten van het
scoutisme hoog in het vaandel draagt!
Bij deze brief vinden jullie ook het inschrijvingsformulier. Het inschrijvingsgeld
bedraagt nog steeds €20. Dit bedrag bevat de verzekering, de zondagsactiviteiten en de trimestriële Durendaelertjes. Gelieve dit formulier op de
eerstvolgende vergadering af te geven aan iemand van de leidersploeg.
Wij hebben er alvast veel zin in en hopen jullie allemaal terug te zien op zondag
16 september!

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

