


Beste Durendaelers, 
 
Het is weer zover, de start van een nieuw scoutsjaar. Dit is telkens een spannend moment. Zal 
onze groep blijven groeien? Zullen onze zondagsvergaderingen en grote acties opnieuw een 
succes worden? Ik ben er zeker van: met jullie steun en inzet is het antwoord op deze vragen: 
ja! 
 
Als ik nog even mag terug blikken op het voorbije scoutsjaar; dat was een groot succes. Ons 
ledenaantal is serieus toegenomen, pannenkoekenbak en kaasavond waren een succes, onze 
vernieuwde website is online gegaan, we hebben voor de eerste keer aan de kerstmarkt 
deelgenomen,… We mogen zeker stellen dat het over de hele lijn een vruchtbaar en geslaagd 
jaar was, dat we afgesloten hebben met een schitterend kamp. Door al deze inspanningen 
waren we ook in staat om te investeren in nieuw materiaal voor onze vereniging: 
patrouilletent, sjorhout, kabelbaan en nog zoveel meer. U ziet dat al onze inspanningen steeds 
ten goede komen van onze kinderen! 
 
Na zo’n succesvol scoutsjaar zou men denken dat we op onze lauweren zouden rusten, maar 
niets is minder waar. We zijn namelijk ondertussen alweer een nieuwe uitdaging aangegaan: 
Scouting Durendael gaat verhuizen! Het lokaal waar we nu verblijven is groot en goed 
gelegen, maar wel kostelijk omdat we maandelijks huur moeten betalen en heel moeilijk te 
verwarmen. Mede dankzij de inzet van Jan Foulon (waarvoor dank!), kunnen we nu gebruik 
maken van een paar oude gebouwen van de Utexbel, in de Savooistraat. De werkzaamheden 
om deze aan te passen naar onze behoeften zijn al vollop aan de gang. Indien u zin heeft om 
mee te komen klussen, laat gerust iets weten. Er moet een hoop werk in gebeuren want de 
gebouwen staan al een tijd leeg, dus alle hulp is welkom. We zijn ontzettend blij dat we daar 
onze intrek kunnen nemen, want het gebouw heeft vele troeven: mooie grote lokalen, grote en 
overdekte koer, dicht gelegen bij centrum en Muziekbos, enz. De bedoeling is dat we tegen 
het einde van november definitief zouden verhuizen, u hoort er nog van! 
 
Langs deze weg wil ik ook graag nog eens alle mensen bedanken die ervoor zorgen dat onze 
groep floreert en groeit: leiding, bestuur, medewekers, ouders en niet te vergeten onze 
kinderen zelf. Iedereen draagt op zijn/haar manier een steentje bij tot het welslagen van onze 
vereniging. Dank u wel allemaal! 
 
Onze groep bestaat in maart  40 jaar en dat gaan we niet onopgemerkt laten voorbij gaan! We 
plannen speciale activiteiten om dit te vieren. We zullen jullie via brieven en onze website 
tijdig op de hoogte brengen. Samen maken we er weer een spetterend scoutsjaar van! 
 
Ondertussen groet ik jullie op z’n scouts, 
 
        Uw voorzitter 
 
        Herwig. 
 
 
 
 



Beste Durendaelers, 
Beste Ouders, 

 

Vinden  jullie ook niet  dat ons  kamp  te Dohan  een  topper was? Activiteiten  die  tot  in de puntjes 
voorbereid waren, eten die even lekker smaakt als bij moeder thuis. Sfeer, amusement, één zijn met 
de  natuur…  Allemaal  prachtige momenten  om  nooit  te  vergeten!  Een  kamp met  die  gedachten 
kunnen afsluiten  is  zalig, maar hiervoor hebben we  veel hulp gekregen. Daarvoor wil  ik nogmaals 
iedereen bedanken: de leiding die een hele maand aanwezig was om dit kamp voor te bereiden om 
op kamp superactiviteiten te geven, het bestuur voor al het werk achter de schermen, de foerage die 
zorgde  voor  superlekker  eten,  medewerkers  en  oud‐leden  waar  we  veel  hulp  van  krijgen.  En 
natuurlijk ook de leden, zonder jullie geen kamp. Dank u wel allemaal!  

 

Met een zalig kamp in het achterhoofd concentreren we ons nu op het nieuwe scoutsjaar. Het 40ste 
scoutsjaar die bij Durendael van start gaat. Dit jaar moet iets speciaals worden, iets groot! Wat staat 
er alvast op het programma? Goed uitgewerkte wekelijkse activiteiten, pannenkoekenbak, verhuis, 
opening nieuw  lokaal,  kerstmarkt,  kaasavond, paasweekend,  groot  tentenkamp. Aangezien we dit 
jaar onze 40ste verjaardag vieren, zullen er ons dit jaar nog heel wat verrassingen te wachten staan.  

 

Scouting Durendael gaat verhuizen! En dit naar de fabrieksgebouwen van Utexbel in de Savooistraat. 
Er is nog verbouwingswerk aan, maar het wordt een pareltje! De leiding en bestuur zijn al druk in de 
weer geweest voor alle werken zo snel mogelijk uit te voeren maar er  is nog veel te doen. Als jullie 
zin hebben om ons een handje toe te steken, alle hulp  is meer dan welkom! Jullie mogen hiervoor 
steeds contact opnemen via het mailadres of telefoneren naar hoofdleiding of voorzitter. 

 

Naast  het  werk  in  ons  nieuw  lokaal  blijven  we  ons  ten  volle  concentreren  op  de  activiteiten. 
Activiteiten die door een  gemotiveerde  leidersploeg  aan de  leden  gegeven wordt. De overgang  is 
achter de rug en dit betekent dat er bepaalde veranderingen binnen de ploeg mogelijk zijn. Ook dit 
jaar is dit het geval. Tessie heeft besloten om te stoppen. Wij willen haar bedanken voor alle inzet die 
ze  tijdens haar carrière aan de scouts geschonken heeft. Er komt niemand over van de verkenners 
wat wil  zeggen dat we met 11 personen overblijven. Met  fierheid  stellen wij  jullie de  leidersploeg 
2009‐2010 voor: 

• Kabouters: Talisa Dutranoit en Nathalie De Bruycker. 

• Welpen: Mieke De Buysscher, Chloé Vanheuverswyn en Florian Gaffet. 

• Jongverkenners: Martin Monnier, Yannick Sadoine en Jens Deriemaeker. 

• Verkenners: Detlev Vandendaele, Steven Haustraete en Nathalie Monnier. 
 

• Met als hoofdleiding: Detlev Vandendaele en Nathalie Monnier. 

Dat we met deze gemotiveerde ploeg er weer het beste van gaan maken staat vast! 



Onze eerste grote actie die voor de deur staat is ons jaarlijkse pannenkoekenbak. Dit is voor ons een 
hele belangrijke actie! Met de winst die uit onze acties gehaald wordt, blijven wij  investeren  in het 
beste  materiaal.  Daarom  willen  wij  vragen  aan  jullie  om  ook  dit  jaar  tijd  vrij  te  maken  om 
pannenkoeken  te  verkopen.  Hoe  meer  op  voorverkoop  vastligt,  hoe  geruster  wij  aan  onze 
pannenkoekenbak kunnen beginnen. Verkopen is dus de boodschap!!! 

 

We blijven het zeggen, we zijn een scouts vol ambitie die wil blijven groeien. Neem daarom iedereen 
die je kent mee naar een groep die de wetten van scoutisme hoog in het vaandel draagt, een groep 
die zin heeft voor verantwoordelijkheid en waar het welzijn van de kinderen op nummer 1 staat. 

 

Onze vergaderingen blijven doorgaan in ons vertrouwd lokaal. Wij verwachten iedereen elke week in 
perfect uniform. Dit wil zeggen: jeansbroek, beige hemd voorzien van alle tekens en scoutsdas.  

 

Blijf ook de site  in het oog houden die continu aangepast wordt om op de hoogte te blijven van de 
nieuwtjes en veranderingen. http://www.scoutingdurendael.be  

 

Voor al uw suggesties, vragen of opmerkingen: scoutingdurendael@hotmail.com  

 

Ondertussen groeten wij u op z’n scouts. 

 

Uw hoofdleiding. 

 

Vandendaele Detlev en Monnier Nathalie. 



SPECIAAL WOORDJE VAN OPRECHTE DANK!!! 

 

• DIRK DELANGE: Voor het besturen en ter 
beschikking stellen van de vrachtwagen. 
Voor het ter beschikking stellen van de boomzaag. 
 

• Hugo Vandenbroecke: Voor het ter beschikking 
stellen van de vrachtwagen. 

 

• Geert Versluys: Voor het besturen van de 
vrachtwagen. 
 

• Pol Hantson: Voor het ter beschikking stellen van 
compresseur en tafel. 
 

• De Windt Marin: Voor het ter beschikking stellen 
van de groep. 
 

• Marchiers Xavier:  voor het ter beschikking stellen 
van de remorque. 
 

DANK U WEL!!! 



Ons uniform 

Het uniform bestaat uit een blauwe jeansbroek, een beige scoutshemd en een 
blauw‐gele scoutsdas.  

In de winter mag je je blauwe scoutstrui aantrekken. 

In de zomer mag je het scoutshemd thuislaten en je scouts T‐shirt aandoen. Je 
scoutsdas doe je altijd aan.  

 

1. Internationaal scoutsteken 
2. Lintje Durendael 
3. Lintje België 
4. Provincieschild 
5. Takkenteken 
6. Beloftes (indien behaald) 



Scouting Durendael Ronse ‐ Kentekens: 

Voor iedereen  

Op de rechtermouw, vanaf de schoudernaad: 
‐ Lintje Scouting Durendael Ronse 
‐ Lintje België 
‐ Provincieschild Oost‐Vlaanderen  

Op het rechterborstzakje: 
‐ Takteken  

Voor welpen en kabouters  

Op het linkerborstzakje: Belofte (indien behaald) 
Op de linkermouw: Nestdriehoekje  

Voor jongverkenners  

Op het linkerborstzakje: Belofte (indien behaald)  

Voor verkenners  

Op het linkerborstzakje: Belofte (indien behaald) 
Op de linkermouw: Internationaal scoutsteken  

Voor leiding  

Op het linkerborstzakje: Belofte (indien behaald) 
Op de linkermouw: Internationaal scoutsteken  

!!! Kentekens en dassen + dasringen zijn bij de leiding te bekomen !!! 



Ken jij je wet nog wel? 

Wet kabouters: 

Akela, wij doen ons best! 

Wet welpen: 

Een welp volgt de oude wolf, 
een welp is moedig en houdt vol. 

Wet jongverkenners: 

Een jongverkenner is een eerlijk en blij kameraad; 
hij doet mee en zet zich in; 

hij wil winnen en kan verliezen; 
hij is een opmerkzaam ontdekker; 
hij leeft oprecht tegenover God; 

hij is fijn in zijn optreden; 
hij draagt zorg voor hetgeen hij gebruikt; 

hij helpt graag waar hij kan. 

Wet verkenners: 

Als verkenners willen wij oprecht tegenover onszelf, de anderen en 
God, samen een weg zoeken in de wereld van de mensen, alles naar 
juiste waarde leren schatten en dienstbereid een antwoord geven. 
Daarom zullen wij als vrienden samenleven, ons harden in de natuur, 
de wereld exploreren, en ons bekwamen om eerlijk, stijlvol en blij de 

aanvaarde taken te voltooien. 



KEN UW LEIDING



KEN UW LEIDING
Kabouters: 
Talisa Dutranoit
Stijn Streuvelstraat 14

Nathalie De Bruycker
Deurnestraat 275j

9600 Ronse
0498 / 23 70 73
Totem: Opgetutte muis
Akela bij kabouters en welpen 

Deurnestraat 275
9600 Ronse
0474 / 86 56 11
Totem: Pientere Pirahna

Welpen:
Chl é V hMieke De Buysscher

Ledeganckstraat 21
9600 Ronse
0474 / 58 40 88
Totem: Geliefde barry

Chloé Vanheuverswyn
Temseveldstraat 3
9600 Ronse
0496 / 64 84 54
Totem: Behulpzame sifaka

Florian Gaffet
Elzeelsesteenweg 106A
9600 Ronse
0474 / 82 18 07
Totem: Goedgemanierd trekpaard

Jongverkenners:

Martin Monnier
Rue du Marais 18
7912 Dergneau
0472 / 93 06 88

Yannick Sadoine
Deurnestraat 166
9600 Ronse
0477 / 40 41 21

Jens Deriemaeker
Maagdenstraat 8
9600 Ronse
0479 / 48 28 97/

Totem: Gevoelige egel
/

Totem: Ontembare dingo  Totem: Vriendelijke collie

Verkenners:
Detlev Vandendaele
Vangrootenbruelstraat 50

Steven Haustraete
Lemmonnierlaan 79

Nathalie Monnier
Rue du Marais 18

9600 Ronse
0495 / 62 15 38
Totem: Verstrooide buizerd

9600 Ronse
0498 / 29 95 81
Totem: Sportieve kameleon

7912 Dergneau
0479 / 90 13 27
Totem: Sportieve labrador

Hoofdleiding:

Detlev Vandendaele 
Nathalie Monnier



KEN UW BESTUUR



KEN UW BESTUUR
VOORZITTER: 

Herwig Lemaître
Blauwesteen 133

9600 Ronse
0496 / 57 27 33

Totem: Verwende poedel p

SECRETARIS: SCHATBEWAARDER:

Sven Vanbutsele
Roozenaaksesteenweg 17

Annelies Lemaître
Rozenaaksesteenweg 10Roozenaaksesteenweg 17

9600 Ronse
0494 / 75 12 64
Totem: Snuggere panda

Rozenaaksesteenweg 10
9600 Ronse
0476 / 30 35 94
Totem: Schaterende baviaan

BEHEERDERS: 

Detlev Vandendaele
Vangrootenbruelstraat 50

Steven Haustraete
Lemonnierlaan 79Vangrootenbruelstraat 50

9600 Ronse
0495 / 62 15 38
Totem: Verstrooide buizerd

Lemonnierlaan 79
9600 Ronse
0498 / 29 95 81
Totem: Sportieve kameleon



KALENDER 

• Zondag 13 september: vergadering 
 

• Zondag 20 september: overgang 
 

• Zondag 27 september: vergadering 
 

• Zondag 4 oktober: vergadering 
 

• Zondag 11 oktober: vergadering 
 

• Zondag 18 oktober: vergadering 
 

• Zondag 25 oktober: geen vergadering ‐> leidersweekend  
 

• Zondag 1 november: vergadering 
 

• Vrijdag 6 november: pannenkoekenbak 
 

• Zaterdag 7 en zondag 8 november: uitdelen pannenkoeken 
 

• Zondag 15 november: geen vergadering 
 

• Zondag 22 november: vergadering 
 

• Zondag 29 november: vergadering 
 

 

Eventuele wijzigingen zijn altijd mogelijk. Hou daarom de site in het oog waar 
de kalender wekelijks wordt aangepast! 



Dag Allerliefste Schatties van Kabouters!  
We hebben weer een fantastische zomer achter de rug en dus ook een ongelofelijk tof zomerkamp. 
Wij  hebben enorm veel plezier gehad in de Ardennen, en wij zijn er bijna zeker van dat alle kaboutertjes 

die mee waren het ook SUPER COOL vonden. Hoe kan het ook anders: Heel Mooi Weer, Super 

Lekker Eten, Fantastisch Leuke Spelletjes, Mega Toffe Leidsters en natuurlijk Ongelofelijk Plezante 
Kabouters!  
Wij zijn ontzettend fier op jullie! Op kamp hebben jullie, kabouters, bewezen dat jullie minstens even 

goed jullie mannetje kunnen staan als eender welke andere groep in onze scouts! Dikke proficiat! 
 
We gaan nog even kort jullie geheugen heropfrissen... Herinneren jullie het volgende nog?: 

• Onze heerlijke snoepjesraket. 
• De superleuke en spannende fakkeltocht. 
• De dagtocht (waarop jullie flink doorstapten) met alle dieren die we bezochten. 
• De sterren in onze tent die we iedere avond belichtten zodat we telkens konden genieten van 

een prachtige sterrenhemel.  
• Onze heerlijke ijsjes dat we hebben opgesmuld toen het zo warm was. 
• ... en nog zóóóó veel meer!... 

 

De foto’s van deze gekke activiteiten kunnen jullie allen vinden op www.scoutingdurendael.be 
(doorklikken naar fotoalbum – zomerkamp – 2009 Dohan) 
 
Jammer genoeg is het zomerkamp voorbij gevlogen en is de school alweer herbegonnen. De ene zal dit 

al leuker vinden dan de andere, maar niet getreurd: het nieuw supercool scoutsjaar kan nu beginnen! 
Een nieuw scoutsjaar = een nieuwe leiding! MaaaaAAAaaar, wij vonden het ZOOOO leuk bij jullie dat 
we besloten hebben om nog een jaartje bij jullie te blijven. Dus kabouters, pas maar op, want wij zijn 

zotter dan ooit!! =) 
De leiding verandert misschien niet, maar binnen de kaboutergroep zijn er wel enkele veranderingen. 
Enkele van onze liefste kabouters zullen ons ‘verlaten’ en gaan naar de welpengroep. Zo zullen Gauthier, 
Olivier, Bram, Femke, Jarne en Gio  de welpen eens gaan tonen wat deze, meer dan verdiende, 

superkabouters wel allemaal kunnen. We zullen jullie missen!  
 
Gelukkig blijven er nog enkele dappere kabouters bij ons! En speciaal voor hen hebben wij al weer heel 

wat spannende, vermoeiende, grappige en zalige activiteiten voorzien... Als jullie benieuwd zijn wat 
deze zijn dan moet je zeker iedere zondag aanwezig zijn! 
 
En aangezien wij heel toegevende leidsters zijn zullen we al een klein beetje aan jullie verklappen: 

• Jabbe dabbe doe... vandaag gaan onze mondjes geen seconde toe! 
• Kabouter Sterk, Kabouter Slim, Kabouter Leuk, Kabouter Cool,...  
• Pixar‐Wixar‐Mixar! 
• Moto‐dag! (Iedereen neemt zijn moto mee (of eventueel fiets ;‐)) 
• Kabouters VS moordmachine! 

 



Doordat er veel kaboutertjes weggaan, zal onze groep een beetje kleiner worden: DUS : als jullie 
zusjes, broertjes, vriendinnetjes, vriendjes, neefjes, nichtjes, buurmeisjes en buurjongetjes hebben   
NEEM ZE ALLEMAAL MEE. Iedereen vanaf 5 jaar is welkom !! Met hoe meer kaboutertjes, hoe meer 
plezier !!  
 

En als je eens een zondag niet kan komen gelieve één van ons te verwittigen, zo kunnen wij onze 
activiteit afstellen op het aantal leden. Geef ons een seintje of stuur ons een sms of een mailtje!  
 

Talisa:      0498/23.70.73                                    @ talisa_talkpoeder@hotmail.com              

Nathalie:    0474/86.56.11           @    nathalia02@hotmail.com 
 
 
P.S.: Beste kaboutertjes, zoals jullie weten hebben wij sinds het kamp de eer om een echte 

kabouterwet te hebben. En dit allemaal dankzij jullie talrijke aanwezigheid! Want dankzij jullie talrijke 
aanwezigheid mogen wij ons nu beschouwen als een aparte tak! Dus wees trots op die wet! Zorg dat je 

hem steeds uit je hoofd kent. Om jullie geheugen even op te frissen zullen we hem hieronder nog 
eventjes schrijven: 

“Akela, wij doen ons best!” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Talisa                                           Nathalie 



DOHAN 2009 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gio, Lotte, Nathalie, Talisa, Bram, Jelle en Jarne 
Justine, Femke, Gauthier, Louis, Thibaud, Jurgen en Olivier 



 



 



Dag liefste welpjes !! 
 
Wij hopen dat iedereen goed uitgerust is na ons fantastisch kamp!  

 
Wist je dat ... 
• Grote Jens geslaagd is voor zijn herexamens? 
• Maxim een stukje tand verloren is op kamp?  
• Simon al goed kan sjorren?  
• Alle welpjes flink de tafel kunnen dekken?  
• Alexander later een goede journalist zal zijn?  
• Lindsay een mooie roze pet heeft?  
• Kleine Jens de grootste fan van Urbanus is?  
• Alex een heel sportief meisje is?  
• Werner en Gauthier zeer flink kunnen stappen?  
• Chloé nooit vlees eet?  
• We ook enkele welpjes gemist hebben dit kamp?  
• Emiel en Florent een belofte verdiend hebben?  
• Florian zijn lievelingskostje brood is?  
• Ahrend graag de show steelt in de tent?  
• Léon een echte waterrat is? 
• DIT OPNIEUW EEN SUPERKAMP WAS!!!!!!!!!???????? 
 
Voor diegenen die heimwee hebben naar het kamp, neem eens een kijkje op onze site 
(www.scoutingdurendael.be)! Er staan heel wat mooie fotootjes bij.  
 
Maar….!! 
Er staat een nieuw, leuk & supercool scoutsjaar voor de deur!!! Is iedereen hier klaar voor? Want 
wij beloven dit jaar nog meer spannende en stoere spelletjes ! Daar hebben we het later wel nog 
over ;‐) 
 
 
Eerst moeten we jullie op de hoogte brengen van enkele dingetjes die veranderen dit jaar... Met 
traantjes in de ogen nemen we afscheid van Jens, die leider wordt bij de jongverkenners.  
MAAR ! Niet getreurd... dit jaar krijgen we het gezelschap van... rarara... 
Ze is blond.. 
Ze is 21.. 
Ze was leidster bij de verkenners.. 
... 
 
MIEKE !!! 
Inderdaad die toffe en grappige madam wordt dit jaar jullie leidster! Samen met Florian en Chloé 
zal ze ervoor zorgen dat de zondag jullie lievelingsdag wordt.  
 
 
 
 
 



 
Laten we even teruggaan naar dat supercool scoutsjaar dat we jullie beloofden.. We lichten hier al 
een tipje van de sluier ! Dit semester kunnen jullie van ons verwachten... 
• “Hoe goed kennen jullie elkaar?”‐megaspel! 
• Het lekkerbekkenavontuur 
• Woehoew! Verkleedpartijtje! Feestje!  
• De tikkende bom 
• Het badjasmysterie 
• De Durendael fotoshoot 
• En nog heel veel meer.... 
 
Tot slot nog enkele tips om je leiding blij te houden: 
• Kom iedere week met een goed humeur! 
• Neem gerust al je vriendjes mee, het is tenslotte leuker als we met veel zijn. 
• Vergeet je 50 cent niet voor een drankje. 
• Wees een echte trotse scout, en kom iedere week in perfect uniform ! 
• Als je niet kan komen, verwittig ons dan op tijd.  
 
Chloé 
Gsm: 0496/64.84.54 
Email: chloevanheuverswyn@hotmail.com 
 
Mieke:  
Gsm: 0474/58.40.88 
Email: mieke_db@hotmail.com 
 
Florian 
Gsm: 0474/82.18.07 
Email: black_dragon1995@hotmail.com 
 

 
 

Vele scoutsgroetjes 
 Chloé, Florian en Mieke 







 



Bonjour les JVKs ! 
 
De vakantie is terug volledig achter de rug. Wat wil zeggen; dat jullie 
gezellig terug naar school mogen en de banken mogen volschrijven… 
Het was zoals verwacht een fantastisch kamp met hier en daar wat 
stribbelingen, maar dat gebeurt overal. 
 
Dit jaar nemen we afscheid van Charlotte die vanaf heden bij de 
verkenners zal zitten. 
MAAAAAAAAAAAAAAR !!! NIET GETREURD !!!!!!!!!!!!! 
Er komen een hele hoop nieuwe JVK’s bij ! 
O.a.; 
 

 Florent 
 Jens 
 Melissa 
 Estelle 
 Maxime 
 Mehdi 
 Oussama 
 En er zullen er nog wel zijn … ☺ 

 
Natuurlijk nemen we niet alleen afscheid van Charlotte ! 
Bij de leiding is er ook verandering in de zaak; 
 

 Tessie neemt met pijn in ‘t hart afscheid van Scouting Durendael. 
 Charlotte zal Steven niet moeten missen, want hij is VK-leider. 
 Jens heeft promotie gemaakt en is nu ook de aanwinst van de JVKs. 
 En Martin & Yannick blijven nog een jaartje dokken bij de JVKs. 

 
Kort samengevat, jullie nieuwe leiding is Jens, Martin & Yannick!!! 
 

 
 
 

Wat brengt de toekomst voor de jongverkenners ? 
 

 Wie brak de megafoon ? 
 Citygames 
 Leiding slimst slimmer slim dom dommer domst jongverkenners 
 Fear factor EXTREME 
 Wie zoekt, die vindt 
 Scouting Durendael THE MOVIE 2 
 Improvisatiespelen 
 En nog zo veel meer … ! 

 
Jens      Martin    Yannick 



Voor de slimmeriken onder ons, hieronder wat leuke spelletjes. ☺ 
 

 

 
En voor de mensen die zich niet met het slimme bezighouden… 



 

 

 

 



Beste Verkenners en Verkensters,  

Een nieuw schooljaar is traditioneel ook de start van een nieuw scoutsjaar dat op zijn 
beurt gepaard gaat met het eerste Durendaelertje.  In plaats van een lange 
onsamenhangende brief vol schrijffouten te typen, gaan we dit keer voor een 
structureel, ordentelijke, grammaticale opgestelde brief. 

Here we go: 

Dit jaar wordt alles anders!  Anders omdat we enerzijds 40 jaar Durendael vieren, 
anderzijds omdat we ‘as soon as possible’ verhuizen naar een nieuw lokaal.  Wrijf die 
pollen maar in, alle hulp van onze beren en berinen van de verkenners zullen dan 
meer dan welkom zijn! 

Prijs jullie gelukkig, want dit jaar zijn jullie gezegend met de ‘Heilige Drievuldigheid’ 
als leiding!  Samen hebben we maar liefst 28 jaren ervaring als leiding!  Als dat geen 
vonken en vuur gaat geven… 

Veel hangt natuurlijk ook af van jullie opkomst, motivatie en inzet!  Wij rekenen er 
dan ook op dat jullie allemaal present zullen zijn op de (zondags)activiteiten.  Wij van 
onze kant zullen we proberen om elke zondag verrassend en vernieuwend uit de 
hoek te komen.  Nathalie beloofde alvast minder te zagen en te klagen, Detlev ging 
proberen om op tijd te komen en Steven ging proberen om minder stok‐ en 
zweepslagen uit te delen (tenzij jullie ze verdienen natuurlijk!). 

Ongetwijfeld keken jullie even hard uit naar het nieuwe scoutsjaar uit dan naar de 
start van het nieuwe schooljaar ;‐)  Terecht want zoals hierboven reeds vermeld 
werd, wordt het een druk scoutsjaar.  40 jaar Durendael zal niet onopgemerkt voorbij 
gaan en er moet nog veel gezweet en gebeuld worden om het nieuwe lokaal 
startensklaar te maken!  Vele handen maken het werk licht.  En aangezien jullie er 
allemaal twee hebben, gaan we jullie nog goed kunnen gebruiken! 

Wij hopen dat het een scoutsjaar vol vreugde, vriendschap, feestjes, en lol trappen 
wordt!!   Wij zien het alvast volledig zitten!!  Hopelijk jullie allemaal ook! 

 

Groeten van je leiding, 

 

Detlev, Monnier en Steven 

   



Wist ge dat: 
 

- de leiding bijna verdween toen hij de vlotafvaart uitteste. 

- de vk’s een zeer zware, km-vretende 24-urentocht achter de rug 

hebben. 

- Ellen Steven van de brug duwde. 

- Zeer zware bergen zijn in Dohan en Bouillon. 

- We 2 steile bergen van 1 km van 90 procent beklommen hebben. 

- De vk’s zeer goed de rol overnemen van het ander geslacht. 

- De jongens een kale plek hebben op hun been. 

- De vk’s zeer mooie liefdesgedichten kunnen schrijven 

- Ellen al getrouwd is. 

- Patatjes niet nodig zijn als je maar vlees en spinazie hebt. 

- Ivo en nathalie hun doodgezaagd hebben op die bomen en dat 

voor niets nodig was 

- De beste kakker ongetwijfeld een verkenner is. 

- Veel graven voor blaren zorgt 

- De volleybal op kamp van echt hoog niveau was. 

- Er een hittegolf was op kamp 

- En deze keer Detlev dat niet voorspelt had 

- Pain perdue bij de vk’s enkel in eieren gedopt wordt 

- Ivo een dierenvriend is, aangezien hij een kaartje stuurt naar zijn 

kat 

- De vk’s rappellen van een brug die 18 meter hoog was 

- Het dit jaar een complete eerstejaarsverkennersploeg was 

- Jullie dit supergoed gedaan hebben 

- De verkenners klimmen op bierbakken 

- Het een zalig kamp was 

- De vk’s een toffe bende zijn 

 
*********************************************** 
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