Beste Ouders,
Beste Durendaelers,

Met de paasvakantie in zicht kijken we al uit naar ons jaarlijks 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 De Haan. Een gemeente aan onze Belgische
kust. We zullen daar verblijven in een erkend jeugdverblijfcentrum "Het Galjoen". Meer
informatie over deze verblijfplaats kunt U vinden op de website (http://www.hetgaljoen.be).

Ons weekend vindt zoals elk jaar plaats in de paasvakantie. En aangezien we het dit jaar
kunnen laten doorgaan aan de Belgische kust, profiteren we ervan ons paasweekend met
een dag te verlengen. Het paasweekend zal doorgaan van woensdag 11 april tot en met
zondag 15 april. De totale kostprijs voor dit verblijf bedraagt 60€. Het verblijf ter plaatse,
maaltijden, activiteiten, materiaal, etc. zijn inbegrepen.

Niet-leden zijn welkom mits gunstig advies van de leiding. Zij betalen dan wel een meerprijs
van 20€ voor de verzekering.

De inschrijvingen vinden plaats op zondag 8 april vanaf 17u00 tot 18u30. Voor het vertrek
spreken we af op woensdag 11 april om 13u45 aan het station van Ronse en komen daar
terug op zondag 15 april omstreeks 14u45.

De eerste avond wordt door ons reeds een warme maaltijd voorzien. Bij aankomst krijgen de
kinderen ook hun eerste vieruurtje.

Aangezien wij een scoutsvereniging zijn die de regels betreffende het uniform hoog in het
vaandel draagt, kunnen jullie op de avond van inschrijving ook nog dassen, dasringen, pulls,
T-shirts, scoutsrokjes en kentekens verkrijgen. Voor de hemden verwijzen we jullie graag
door naar Alpino Ronse of U kan deze bestellen via de website http://www.hopper.be.
Wij vertrekken verplicht in perfect uniform; dit wil zeggen: jeansbroek of scoutsrokje, 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 vinden jullie in het
durendaelertje of op onze website.

De bagage dient niet op voorhand binnengebracht te worden. Deze wordt op de dag van
vertrek met een camionette meegenomen. We vragen wel om een degelijke rugzak mee te
nemen. Plastiekzakken 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, zodat we er 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:
Detlev Vandendaele: 0495/62.15.38
Steven Haustaete: 0498/29.95.81
Ellen De Meue: 0497/49.49.27
Ivo Maes: 0473/46.43.66

Intussen groeten wij U op z'n scouts,
Leiding en Bestuur Scouting Durendael Ronse.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ondergetekende (vader, moeder, voogd) _______________________________________
geeft hierbij toestemming aan ________________________________________________
om deel te nemen aan het paasweekend van Scouting Durendael Ronse te De Haan, dit van
woensdag 11 april, t.e.m. zondag 15 april, en betaalt hiervoor een deelnameprijs van 60€ per
kind.
Handtekening

