
 

 

Kaasavond 2022 
Beste Durendaelers, 
Beste ouders, 
Beste vrienden, 

Wij hebben de eer en het genoegen jullie eindelijk opnieuw te kunnen uitnodigen voor onze 
jaarlijkse kaas- en vleesavond! Dat het ook nu weer een gezellige avond wordt, staat vast! 
Terwijl de vele foto’s van het afgelopen scoutsjaar op de achtergrond geprojecteerd worden 
op een groot scherm, kunnen jullie genieten van een heerlijk kaas- en vleesbuffet à volonté, 
wit en bruin brood, fruit en lekkere dranken. Daarnaast is er ook een tombola met tal van 
mooie prijzen voorzien! 

Ons festijn gaat door op zaterdag 26 maart vanaf 18.30 u. in zaal COC in de Nieuwebrug-
straat te Ronse. Nadat we vorig jaar geen kaasavond konden organiseren, rekenen we dit 
jaar opnieuw op jullie talrijke aanwezigheid om er een succes van te maken. Trommel 
daarom de hele familie op om samen te genieten van dit gezellige festijn! Kaarten kosten  
€ 15 voor volwassenen en € 8 voor kinderen (zes t.e.m. elf jaar). Toegang voor kinderen 
jonger dan zes jaar is gratis. 

Vanaf dit jaar werken we niet meer met voorverkoop. In 
plaats daarvan kan iedereen op voorhand online een tafel 
reserveren. Dat kan door het formulier op de volgende 
webpagina zo volledig mogelijk in te vullen: 

http://tiny.cc/kaasavond2022 
Jullie kopen dus geen tickets meer op voorhand, maar 
betalen op de avond zelf bij het binnenkomen. Betalen kan 
aan de kassa, in cash of via overschrijving (met de banking 
app). Bedankt voor jullie begrip! 

Ten slotte willen we nogmaals jullie aandacht vestigen op het belang van deze actie. De 
kaasavond is één van onze grootste bronnen van inkomsten en dus enorm waardevol voor 
onze werking. Jullie weten dat we steeds investeren in ons lokaal en in het beste materiaal 
voor onze leden, en dat kunnen we enkel doen als deze actie een succes wordt. 

Zo, hiermee hebben we alles gezegd! Indien jullie nog opmerkingen, vragen of suggesties 
hebben, aarzel dan niet om iemand van de leiding of het bestuur aan te spreken! Wij hopen 
van harte jullie allemaal te mogen ontvangen op deze gezellige avond! 

Voorzitter Ellen: 0497 49 49 27 

Hoofdleider Emile: 0483 40 93 13 

Hoofdleider Gauthier: 0472 05 23 46 

Hoofdleidster Jolien: 0489 51 40 31 

Hoofdleidster Virginie: 0470 09 80 59 

Intussen groeten we jullie op z’n scouts, 

Leiding en bestuur Scouting Durendael Ronse 

 


