Beste ouders,
Beste Durendaelers,

Met de paasvakantie in zicht kijken wij al uit naar ons jaarlijkse paasweekend.
Ook dit jaar wordt het een weekend vol amusement, vriendschap, lekker eten en
supertoffe activiteiten. Jullie leiding is al volop bezig met activiteiten voor te
bereiden zodat het een weekend wordt om nooit te vergeten. Dit jaar gaan we
naar Roesbrugge-Haringe, een stadje vlakbij Poperinge. We zullen daar
verblijven in een mooi en goed uitgerust bivakhuis: “Het dorpshuis”. Meer
informatie over deze verblijfplaats kunnen jullie vinden op de website
(http://www.cjt.be).
Ons weekend vindt zoals elk jaar plaats in de paasvakantie. Dit van donderdag 9
april tot en met zondag 12 april. De totale kostprijs voor dit weekend bedraagt
€ 55 per persoon. Het verblijf ter plaatse, de maaltijden, de busreis, de
activiteiten, het materiaal, enz. zijn inbegrepen.
Niet-leden zijn ook welkom, maar betalen wel een supplement van € 20 als
betaling van de verzekering.
De inschrijvingen vinden plaats op vrijdag 3 april vanaf 19.00 u. tot 21.00 u.
Voor het vertrek spreken af op donderdag 9 april om 9.00u u. aan het lokaal,
en komen daar terug aan op zondag 12 april om 12.30 u.
Zoals u kan zien, vertrekken we dit jaar niet aan het station, maar wel aan het
lokaal. Om praktische redenen zullen we dit jaar niet met de trein reizen, maar
hebben we een bus ingelegd.
De eerste avond wordt door ons reeds een warme maaltijd voorzien. Bij
aankomst krijgen de kinderen ook hun eerste vieruurtje. Voor de eerste middag
moeten de kinderen voorzien zijn van een lunchpakket.
Aangezien wij een scoutsvereniging zijn die de regels betreffende het uniform
hoog in het vaandel draagt, kunnen jullie de avond van inschrijving ook nog
dassen,

dasringen,

kentekens,

T-shirts

en

truien

verkrijgen.

scoutshemden verwijzen we jullie graag door naar Alpino te Ronse.

Voor

de

We vertrekken verplicht in perfect uniform; dit wil zeggen: jeansbroek, hemd
met de juiste kentekens in de broek, en das met dasring. Scoutstrui en T-shirt
behoren tot spelkledij en niet tot het uniform! Informatie betreffende de
kentekens kunnen jullie altijd terugvinden in het Durendaelertje en op onze site
(www.scoutingdurendael.be).
De bagage dient niet op voorhand binnengebracht te worden; die wordt op de
dag van het vertrek door auto's met aanhangwagen en de bus meegenomen. We
vragen wel om een degelijke rugzak mee te nemen. Plastiek zakken worden niet
aanvaard!
Gsm’s,

mp3-spelers,

computerspelletjes

en dergelijke zijn nog steeds

verboden; dit om de scoutssfeer niet te verpesten. Ouders die hun kinderen
wensen te bereiken, kunnen steeds naar de noodtelefoons bellen. Jullie zullen
dan zeker jullie kind aan de lijn krijgen. De mensen met de noodtelefoons zijn
dag en nacht bereikbaar!
Wij hopen op een massale opkomst zodanig dat we er samen opnieuw een
paasweekend kunnen van maken om nooit te vergeten!
Indien jullie nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren; wij zullen
met plezier al jullie vragen beantwoorden.
NOODNUMMERS
Herwig Lemaître: 0496 / 57 27 33
Detlev Vandendaele: 0495 / 62 15 38
Martin Monnier: 0491 / 07 37 00
Intussen groeten wij jullie op z’n scouts,
Leiding en Bestuur Scouting Durendael Ronse
—————————————————————————————————————————
INSCHRIJVINGSSTROOK PAASWEEKEND ROESBRUGGE
Ondergetekende (vader, moeder, voogd) _____________________________
geeft hierbij toestemming aan _____________________________________
om deel te nemen aan het paasweekend van Scouting Durendael Ronse te
Roesbrugge-Haringe, dit van donderdag 9 april t.e.m. zondag 12 april, en betaalt
hiervoor een deelnameprijs van € 55 per kind.
Handtekening

WAT STEEKT ER IN ONZE RUGZAK??
Alles wat op deze lijst staat is verplicht mee te nemen. Gelieve dus dubbel, zeg
maar driedubbel te controleren. LUNCHPAKKET!!! NIET VERGETEN.
DAG VAN VERTREK
□ Goed humeur
□ Perfect uniform
□ Rugzak

□ Regenjas
□ Beetje zakgeld
□ Koekje voor de busrit

BAGAGE
SLAAPGERIEF (geen veldbed of luchtmatras; bedden zijn voorzien)
□ Hoeslaken (voor hygiëne)
□ Slaapzak
□ Extra deken

□ Pyjama
□ Pantoffels
□ Knuffelbeer

WASGERIEF
□ Washandjes
□ Handdoeken
□ Zeep en shampoo

□ Kam of haarborstel
□ Tandenborstel
□ Tandpasta

SPELKLEDIJ (extra kledij kan nooit kwaad!)
□ Spelkledij die vuil mag
worden
□ Voldoende T-shirts
□ Voldoende broeken

□ Warme truien
□ Kousen en ondergoed
□ Extra paar schoenen
□ Zwemgerief

DIVERSEN
□ Zaklamp met reserve
batterijen
□ Twee keukenhanddoeken
□ Plastiek zak voor de vuile
was

□ Gsm
□ MP3 of iPod
□ Computerspelletjes

!!NOGMAALS!!
Neem geen waardevolle voorwerpen mee die de kampsfeer kunnen
verpesten zoals GSM, MP3, computerspelletjes, enz. Wanneer de leiding
toch één van deze voorwerpen opmerkt, worden die tot het einde van het
weekend in beslag genomen. Bij beschadiging of verlies kan de leiding niet
verantwoordelijk gehouden worden!

