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Beste Durendaelers, 

Beste ouders, 

Op 1 augustus 2011 was het eindelijk zover: de apotheose van het scoutsjaar, het 

groot tentenkamp te Bouillon waar iedereen het hele jaar naar uitkeek. Ook 

deze keer was het opnieuw meer dan geslaagd. Zestien goed gevulde dagen vol 

spetterende activiteiten, plezier, heerlijk eten, één zijn met de natuur en af en 

toe eens afzien. Al deze ingrediënten zorgden samen voor het perfecte menu! 

Daarom bedanken we graag nog eens alle leiding. Het zijn zij die zich dertig 

dagen lang hebben ingezet om van dit kamp een onvergetelijke gebeurtenis te 

maken. Het zijn zij die met onblusbaar enthousiasme en verantwoordelijkheid 

zorg hebben gedragen voor jullie kinderen. 

Ook de foerage willen we nog eens van harte bedanken; zij zorgden er immers 

voor dat het eten altijd even lekker smaakte als bij moeder thuis. 

Lid, leiding, foerage of medewerker; op kamp hebben we nogmaals bewezen dat 

we één grote, hechte familie zijn! Dank je wel, allemaal! 

Met de mooie herinneringen van het kamp op onze harde schijf gebrand, staan 

we uiteraard te popelen om het startsein te geven voor het nieuwe scoutsjaar. 

We beginnen op 11 september met de Overgang en vliegen er dan vanaf 18 

september volledig in met de nieuwe takken. 

Zoals jullie weten, brengt een nieuw scoutsjaar ook altijd wat veranderingen met 

zich mee binnen de leiders- en bestuursploeg. Dat is ook dit jaar niet anders. 

Gelukkig moeten we van niemand afscheid nemen. Integendeel, we mogen twee 

nieuwe leiders verwelkomen. De eerste is Ivo, die jullie ongetwijfeld allemaal 

kennen; hij groeit door van de verkenners naar de leiding. We zijn ook blij Ivo’s 

vriendin, Michelle, die ongelofelijk goed is met kinderen, te mogen ontvangen. 

We stellen dan ook met trots de nieuwe leidersploeg voor: 

 Kabouters: Talisa Dutranoit en Michelle Leenaert 

 Welpen: Florian Gaffet, Ivo Maes en Chloé Vanheuverswyn 

 Jongverkenners: Nathalie De Bruycker, Mieke De Buysscher en Nathalie 

Monnier 

 Verkenners: Martin Monnier en Yannick Sadoine



 

 

Het valt misschien op dat Detlev niet meer in dat lijstje staat. Hij heeft 

besloten geen tak meer onder zijn hoede te nemen, maar zich ten volle te 

concentreren op het hoofdleiderschap. Dit zal hij samen met Talisa doen. Talisa 

bruist van de verantwoordelijkheid en is dus dé geschikte persoon om de 

hoofdleidersfunctie de komende jaren te vervullen. Dat we een heel goed team 

vormen, bewijzen we jullie graag tijdens het komende scoutsjaar! 

Ook binnen het bestuur zijn er enkele veranderingen. Sven zal zich voortaan 

inzetten als beheerder en Nathalie De Bruycker zal zijn taak als secretaris 

overnemen. Van Martin nemen we afscheid als beheerder en Dirk zal zijn plaats 

innemen. Herwig, Annelies, Steven en Detlev blijven nog steeds op post. 

Het bestuur voor de komende drie jaar ziet er dus als volgt uit: 

 Voorzitter: Herwig Lemaître 

 Schatbewaarder: Annelies Lemaître 

 Secretaris: Nathalie de Bruycker 

 Beheerders: Dirk Delange, Steven Haustraete, Sven Vanbutsele en Detlev 

Vandendaele 

 Hoofdleiding: Talisa Dutranoit en Detlev Vandendaele 

We zijn ervan overtuigd met deze enthousiaste en gemotiveerde leiders- en 

bestuursploeg ook dit jaar heel veel te realiseren. We zijn dan ook ontzettend 

blij dat het nieuwe jaar uit de startblokken geschoten is. 

We verwachten iedereen nog steeds elke zondagnamiddag van 14u00 tot 17u30 

in ons vertrouwd lokaal in de Savooistraat 34. Jullie hebben allemaal al een 

inschrijvingsformulier ontvangen; we vragen dan ook de inschrijvingen zo snel 

mogelijk in orde te brengen. Jullie kind inschrijven bij Durendael kost nog steeds 

€20. Dit bedrag bevat de verzekering, de zondagsactiviteiten en de trimestriële 

Durendaelertjes. Elke zondag kunnen de kinderen een drankje (Cola, Fanta of 

chocomelk) kopen; dit kost €0,50. 

Durendael is een groep die de wetten en tradities van het scoutisme hoog in het 

vaandel draagt! Daarom verwachten we van ieder van onze leden dat zij een 

perfect uniform hebben. Als echte scouts zijn wij fier op ons uniform; het 

onderscheidt ons van andere jeugdverenigingen. 



 

 

Het uniform van Scouting Durendael Ronse bestaat uit een beige scoutshemd 

met de juiste kentekens, een blauw-gele das met dasring en een blauwe 

jeansbroek of scoutsrokje. Kentekens, dassen en dasringen zijn bij ons te 

verkrijgen. Voor een beige scoutshemd verwijzen we jullie graag door naar Alpino 

Ronse. 

Zoals hierboven vermeld voeren we vanaf dit jaar ook de nieuwe scoutsrokjes in. 

De scoutsrokjes kunnen jullie bestellen bij de hoofdleiding en zullen de 

eerstvolgende activiteit aan jullie afgegeven worden. Ook willen we jullie 

aandacht vestigen op het feit dat rokjes niet verplicht zijn. 

We verkopen ook truien en T-shirts; deze zijn van prima kwaliteit, maar zeker 

geen verplichting voor onze leden. 

Het scoutsjaar is nog maar net begonnen of we zijn al bezig met de eerste 

voorbereidingen van één van onze grootste evenementen, nl. de 

pannenkoekenbak. De inkomsten van dit soort evenementen gaan integraal naar 

de scoutskas. Regelmatig laten we de kas in geruime mate tussenkomen om 

ervoor te zorgen dat de prijzen voor het paasweekend, tentenkamp en andere 

uitstappen zo laag mogelijk blijven. De voorbije jaren hebben we steeds het 

geluk gehad dat al onze evenementen een succes werden. Daarom kunnen we jaar 

na jaar ons materiaal verder uitbreiden en vernieuwen, want alleen het beste is 

goed genoeg voor jullie kinderen. We hopen dan ook dit jaar opnieuw op jullie 

steun te mogen rekenen. De verdere informatie betreffende de jaarlijkse 

pannenkoekenbak ontvangen jullie binnenkort per brief of mail. 

We hopen iedereen elke zondag te mogen amuseren, en zoals jullie weten: 

vrienden of familie zijn altijd welkom. Kennen jullie dus iemand die van het 

scoutsleven wil proeven, aarzel dan niet om onze gegevens door te geven! 

Alle informatie over onze vereniging, kampfoto’s e.d. vinden jullie altijd terug op 

onze site [http://www.scoutingdurendael.be]. Hou zeker de kalender, die 

wekelijks wordt aangepast, goed in het oog. 

Voor al jullie vragen of opmerkingen staan we jullie graag te woord.  

Jullie fiere hoofdleiding, 

Detlev Vandendaele en Talisa Dutranoit 







 

 

Plaatsing van de tekens 
Voor iedereen 

Kentekens, dassen, 

dasringen, T-shirts, 

truien en rokjes 

zijn bij de leiding 

te verkrijgen! 

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 

Prijzen 

Takteken € 1,00 

Lintje Scouting Durendael Ronse € 1,00 

Lintje België € 1,00 

Provincieschild Oost-Vlaanderen € 1,00 

Internationaal scoutsteken € 1,50 

  

Das € 6,00 

Dasring € 1,50 

T-shirt Scouting Durendael Ronse € 10,00 

Trui Scouting Durendael Ronse (6 tot 14 jaar) € 20,00 

Trui Scouting Durendael Ronse (S-M-L-XL) € 25,00 

Rokje (kinderen) [op bestelling] € 33,00 

Rokje (volwassenen) [op bestelling] € 39,00 

Voor de aankoop van een beige scoutshemd verwijzen we jullie door naar Alpino 

Ronse [http://www.alpino.be/nl/bottommenufiles/about.htm]. 



 

 

KEN JIJ JE WET NOG WEL? 

Kabouters 

Akela, wij doen ons best. 

Welpen 

Een welp volgt de oude wolf, 

een welp is moedig en houdt vol. 

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. 

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. 
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KALENDER 

 Zondag 11 september: Overgang 

 Zondag 18 september: vergadering 

 Zondag 25 september: vergadering 

 Zondag 2 oktober: vergadering 

 Zondag 9 oktober: vergadering 

 Zondag 16 oktober: vergadering 

 Zondag 23 oktober: vergadering 

 Zondag 30 oktober: vergadering 

 Vrijdag 4 november: pannenkoekenbak 

 Zaterdag 5 en zondag 6 november: uitdeling pannenkoeken 

 Zondag 13 november: geen vergadering 

 Zondag 20 november: vergadering 

 Zondag 27 november: vergadering 

 Zondag 4 december: Sinterklaasfeestje 

 Zaterdag 10 december: filmavond 

Eventuele wijzigingen zijn altijd mogelijk. Hou daarom de site, waar de kalender 

wekelijks wordt aangepast, in het oog! 







^   LIEFSTE   ^ 

KABOUTERTJES! 
Het nieuwe scoutsjaar is weer begonnen! Gelukkig, want ik begon jullie al te missen! Het 

mag gezegd worden, we hebben er een prachtig jaar op zitten! Laten we even al die 

mooie herinneringen opsommen: 

 Heel leuke, nieuwe Kaboutertjes kwamen erbij! 

 De pannenkoekenbak en de kaasavond waren een groot succes! 

 Het paasweekend in Merelbeke was het leukste ooit! 

 De zondagsactiviteiten waren zoals altijd superplezant! Denk maar aan het 

bezoek van prinses Talisa, het knutselen van allerlei mooie dingen, de 

sportspelletjes en de bospelletjes!  

 En niet te vergeten: het zomerkamp in Bouillon was gewoon T P!! 

Voor zij die niet mee waren op kamp: niet getreurd. Ik heb een kleine samenvatting 

geschreven van de zeven plezierigste dagen van ons leven! Dan kunnen jullie toch 

een beetje de sfeer opsnuiven: 

Zondag moesten we vroeg op, dat was niet zo fijn! Maar op het 

kampterrein wouden we zo snel mogelijk zijn! Eenmaal in Bouillon 

maakten we onze tent klaar, want oja, een hele week sliepen we 

daar! Een hele middag spelletjes zat, en wat was het koude water 

’s avonds nat! 

De zon zagen we op maandag niet, maar dat gaf ons geen verdriet. 

Om de tijd te doen sterven, gingen we onze T-shirts verven! In de 

namiddag kregen we van een piraat enkele taken, die onze afwas 

minder lastig moesten maken. 

De volgende ochtend gingen we op stap, amai, dat was geen grap! 

De berg ging de hele tijd omhoog, we zaten bijna aan de 

regenboog! In de namiddag stuurden we onze ballonnen de lucht in, 

met een wens eraan vlogen ze ver hier vandaan! ’s Avonds deden 

we een toertje met vuur (de fakkels) en werd het snel bedtijd, op 

dat late uur! 



Woensdagmorgen hielden we een heuse popcornrace, en daarna 

bakten we ons eigen vlees! Dat was vooral heel leuk voor de 

vrouwen, en de mannen, die konden in de namiddag een hut 

bouwen! Deze hut werd 's avonds de plaats voor heel wat enge 

dingen, ah, al die leuke herinneringen! 

Deze morgen vroeg uit de veren, want we konden het niet meer 

negeren! Vandaag wandelen we de hele dag lang, maar wij zijn niet 

bang! Stappen, stappen, stappen, maar ook een beetje lol trappen. 

In de namiddag naar het kasteel, waar we genoten van een 

vogeltoneel. 

Vandaag kregen we bezoek van een echte ster, en dat hoorden we 

al van ver! Maar het mooie liedje duurde niet lang, want toen kwam 

de “pang”. We gingen samen op zoek naar de moordenaar en 

daarvoor zijn we jullie zeer dankbaar! Eens de zon onderging, 

gingen we naar de tent vol swing! Dansen op de leukste liedjes, en 

voor het dodo doen nog enkele slaapliedjes. 

Al gauw kwam de laatste dag, en stonden we op met een lach! De 

volgende ochtend zouden we mama en papa weer zien, dus moesten 

we er op ons best uitzien! Nog een laatste keer wassen in de 

koude beek, ja, jullie weten waarover ik spreek. ’s Avonds nog het 

groot kampvuur en gedaan was het avontuur!! 

→ De foto’s van dit zalige kamp vinden jullie op de site: www.scoutingdurendael.be 
(doorklikken naar Fotoalbum) 

 



Zo, na al dat oude is het nu tijd voor het nieuwe! 

In het begin van het jaar zijn er steeds heel wat veranderingen in de scouts en dus ook 

bij de Kaboutertjes. 

Lotte, Bram, Ruben en Umtilla 
zullen ons jammer genoeg verlaten. Ze hebben bewezen dat ze SUPERFLINKE 

Kaboutertjes zijn en gaan over naar de Welpen! We zullen ze ongelofelijk missen, maar 

we zijn er zeker van dat ze het in hun nieuwe groep even goed zullen doen! 

Ook binnen de leiding is er een verandering! Na een jaartje sta ik er niet meer alleen 

voor. 

Michelle 
en ik zullen nu elke zondag samen zorgen voor een superactiviteit! “Michelle, wie is 

dat?”, hoor ik jullie al vragen. Lees de tekst in de bloemblaadjes en je komt het te 

weten! 

 

Michelle hoopt 

zich super te 

amuseren met 

jullie! 

En ze kijkt 

ernaar uit om 

leidster te 

worden! 



Wat is er nog nieuw dit jaar?? DE SPELLETJES! 

… Wat mogen jullie dit jaar allemaal verwachten … 

 Binnenspelletjes 

 Buitenspelletjes 

 Bosspelletjes 

 Stadsspelletjes 

 Kookspelletjes 

 Fopspelletjes 

 Waterspelletjes 

 Enge spelletjes

Als jullie willen weten wat er allemaal gebeurt tijdens deze spelletjes, dan zit er maar 

één ding op: ELKE ZONDAG NAAR DE SCOUTS KOMEN! Dan kunnen jullie samen met 

ons lachen, spelen, genieten en zoveel meer! 

 Draag elke zondag je uniform en ken je wet! 

 Neem €0,50 mee voor een drankje! 

 Regent het? Neem je regenjas mee! 

 Wanneer je eens niet kan komen, stuur dan een berichtje of bel eens naar: 

Michelle Leenaert Talisa Dutranoit 

 
michelle_leenaert@hotmail.com talisa_dutranoit@hotmail.com 

0479 / 65 45 91 0498 / 23 70 73 

 

Kennen jullie nog kindjes die graag naar de scouts willen komen? Neem ze gerust eens 

mee! Alle vriendjes, vriendinnetjes, nichtjes, neefjes, buurjongetjes, buurmeisjes, … 

vanaf 5 jaar zijn welkom bij de Kaboutertjes! 

→ → → → → Een grote groep = heel veel vriendjes = nog leukere scouts! ← ← ← ← ← 

VELE KUSJES EN KNUFFELTJES VAN JULLIE 

LEIDSTERS, 

 

 

 



 

De geweldige kaboutertjes!!  

Nathan 

Rosalie 

                           Bram 



Ruben 

Cato, Lotte, Lotte en Umtilla 

Lotte verdiende 

dit jaar de 

kabouterbelofte!  

Talisa en Jolien  





 

Hulp! Ik ben 

verdwaald! Tijdens 

mijn zoektocht 

naar honing ben ik 

de weg verloren… 

Help jij me de weg 

naar huis terug te 

vinden? 



HEEEEEEEEEEEEEY WELPEN !!! 

 

Wij hopen dat jullie allemaal uitgerust zijn van ons superleuk kamp in Bouillon, waaaaant wij zijn 

helemaal klaar voor een nieuw fantastisch scoutsjaar !! En daarvoor ga je die energie alvast nodig 

hebben. 

Er is veel te vertellen, maar voor we aan de belangrijke zaken beginnen willen we toch nog even 

zeggen dat wij een superleuk kamp met jullie achter de rug hebben. Denk maar terug aan de 

moddergevechten, onze supermooie hut, het bezoek aan het kasteel, het optreden van de echte 

Hollywooddiva Katy Perry en al die andere toffe momenten. Jaja, we krijgen zelfs heimwee naar het 

kamp. Maar jammer genoeg is dit voorbij en hebben we afscheid moeten nemen van het mooi 

kampterrein... 

MAAR niet getreurd, speciaal voor jullie zorgen wij voor de leukste, zotste activiteiten. Jullie zijn bij 

deze dus gewaarschuwd... 

 

Voor we eraan beginnen, zijn er toch nog een aantal dingetjes die wij jullie moeten vertellen. Een 

nieuw scoutsjaar betekent vaak ook heel wat nieuwigheden. En dit jaar is dat niet anders ! Er 

veranderen een hele boel dingen in onze welpentak. We moeten afscheid nemen van onze vrienden 

Anouck, Bryan, Charlotte, Emiel, Gauthier, Jarne, Robin en Simon. We zullen jullie missen, maar 

hopen dat jullie zich zullen amuseren bij de jongverkenners.  Gelukkig komen er ook een paar nieuwe 

welpjes bij ! Bram, Lotte, Ruben en Umtilla, we zijn blij jullie te mogen verwelkomen bij deze groep ! 

Ook bij de leiding zijn er een paar veranderingen. Nathalie neemt afscheid van de welpjes om bij de 

jongverkenners te staan.  
 

En jullie nieuwe leider is niemand minder dan IVOOO !!! 
 

Om ons voor te stellen, hebben we al meteen een opdrachtje voor jullie bedacht ! 

Raden jullie welke foto bij welke uitleg hoort? 
 

Hey ! Ik ben Chloé. 

Ik ben geboren op 23 oktober 1990.  

Ik woon in Ronse en heb 1 broer.   

Ik studeer rechten in Gent.  

Wat ik het liefste doe? Scouts natuurlijk ! En dit doe ik al 5 jaar. 

Mijn totemnaam is Behulpzame Sifaka. 

 

Hallo, ik ben Florian, Goedgemanierd Trekpaard. 

Ik ben geboren op 10 April 1990, te Ronse. 

Ik heb nu 6 scoutsjaren achter de rug. 

Mijn hobby's zijn achter mijn computerscherm zitten, 

schrijven, muziek luisteren en natuurlijk welpenleider. 

 

Hé daar, ik ben Ivo of Respectvolle Sneeuwstormvogel. 

Ik ben geboren op 12 juni 1994, wat me de jongste van jullie drie 

leiders maakt! 

Ik woon in Ronse en volg Audiovisuele Vorming in Gent. 

Thuis houdt een broer me gezelschap, en als ik niet thuis ben ben 

ik bezig met: SCOUTS natuurlijk (7 jaar), video, fotografie en muziek. 

 

 



Zo, zien jullie het al een beetje zitten?! Hmm.. Waarschijnlijk krijgen jullie nog meer zin als jullie zien 

wat we voor jullie in petto hebben! Want tenslotte kennen we jullie toch al lang genoeg om te weten 

dat welpjes toch een klein beetje héél nieuwsgierig zijn.  

Dit mogen jullie alvast in jullie agenda zetten: 

 

ñ Wie is hier de chef-kok? 

ñ Extreme makeover: Lokaal Durendael editie  

ñ Waar is het zwaard van Durendael? 

ñ Op stap door Ronse city  

ñ En nog heeeeel veeeeel meer !!! 

 

Meer verklappen we echt niet hoor !  Verrassingen zijn trouwens toch veel leuker. Oja, dit willen we  

er ook nog aan toevoegen: de activiteiten zijn dit jaar spannender, grappiger en zotter dan ooit ! 

Iedere week aanwezig zijn is dus de boodschap !!! 

 

Wat we jullie wel nog willen verklappen, zijn een paar tips waarmee jullie de leiding héél blij maken: 

ñ Wees zo vaak mogelijk aanwezig en breng je goed humeur mee ! 

ñ Kan je er eens niet bij zijn, bel of stuur een berichtje. 

ñ Wees een trotse scout ! Doe je mooie uniform aan en zorg dat je de wet kent. 

ñ Breng een beetje zakgeld mee voor een frisdrankje (€0,50) 

ñ Vrienden van welpen zijn ook onze vrienden ! Breng ze dus maar allemaal mee ! 

 

Willen jullie kampfoto's zien?  

Wel, die staan op onze scoutssite (www.scoutingdurendael.be) onder Fotoalbum -> Zomerkamp.  

Op die site vind je ook andere nuttige dingen, zoals de wet, de kalender, ... Kijk dus eens rond. Als je 

wil kan je zelfs een berichtje nalaten ! 

 

Dit was het dan ! We hebben jullie alles verteld. Als jullie ons iets willen vertellen, dan kunnen jullie 

ons hier altijd bereiken:  

Ivo 

Tel: 0473/46.43.66 

Mail: Ivo.Maes@hotmail.com 

 

Chloé  

Tel:  0496/64.84.54 

Mail: chloevanheuverswyn@hotmail.com 

 

Florian 

Tel: 0474/82.18.07 

Mail: Gaffet_Florian@hotmail.com 

 

Ziezo, nu nog zeven nachtjes slapen voor de eerste spetterende activiteit van het jaar! Zorg dat je er 

zeker bij bent!! 

Chloé, Florian & Ivo 



Aangezien we op kamp gemerkt hebben hoe graag jullie dessertjes maken, geven we nog een aantal 

leuke receptjes mee voor thuis !  
 

Worstjes in een jasje 
 

Wat heb je nodig ? 

ñ 1 rol pizzadeeg 

ñ 1 blik cocktailworstjes 

ñ 1 (geklutst) ei  

ñ bakpapier 

 

Bereiding 

Verwarm de oven voor volgens de beschrijving op de verpakking van het deeg. Rol het deeg open en 

maak er kleinere stukjes van. Rol het cocktailworstje in het deeglapje en leg op een bakblik met 

bakpapier. Klop het ei en smeer de broodjes aan de bovenkant in. Bak het voor 8 minuten in de oven. 

Laat even een beetje afkoelen en mmm smullen ! 
 

Aardbeienbier 
 

Wat heb je nodig ? 

ñ 120 ml koude melk 

ñ 120 ml aardbeienyoghurt 

ñ 1 handvol aardbeien. 

 

Bereiding 

 Doe de melk, de yoghurt en de aardbeien in een mengbeker (houd enkele vruchten opzij voor de 

versiering). Mix het geheel 1 minuut op de hoogste stand.Snijd de opzij gehouden vruchten in stukjes 

en verdeel ze over bekertjes. Overgiet ze met het mengsel. 

(Tip: de aardbeien kan je vervangen door 1 kiwi) 

 



 



 

 

 



 

Liefste pubertjes van ons!!!! 

Amai… wat was het voor ons heel moeilijk om afscheid te nemen van het kamp!! Niet alleen 

door het prachtig kampterrein, de mooie omgeving … MAAR vooral omdat jullie ons een 

schitterend kamp doen beleven hebben!!! Jullie hebben ons van het begin tot het einde  

verrast!!! We geven toe dat we voor het kamp heel veel twijfelden aan jullie kunnen, 12 

nieuwe jongverkenners…   zijn ze wel klaar voor een jongverkennerskamp waarbij ze zelf 

volledig hun opbouw moeten doen, zelf hun potje moeten koken, leren jexen, kunnen 

samenwerken met elkaar, zelfstandig kunnen sjorren, een avondwake overleven, … ??? 

Noem maar op! ? 

Het waren gewoon onvergetelijke momenten!!! De eerste dagen hebben jullie bewezen dat 

een JVK hoek opzetten helemaal niet zo moeilijk is, DOORZETTEN was ons motto J! 

Daarnaast toonden jullie een superinzet bij de activiteiten! Het enige wat we ondervonden 

hebben is dat jullie geen al te grote fan zijn van opkuis, wat duurde de afwas toch steeds 

lang? Grrr… 

Maar dit kunnen we jullie vergeven… volgend jaar beter é!!!  

Laten we eerst nog eens wegdromen en opnieuw de leuke spannende acterende grappige 

vuile samenwerkende… activiteiten herbeleven: 

  

THE VIPS ;)                                                                                    fist of zen  

   

de stadsspelen                                                                                                   de echte rambotocht 

   

de kooktalenten                                                  de mega bergbeklimmende dagtocht met een aantal superverrassingen 



    

pa pa papa razzi                                       teamspirit                            toffe sketches op groot kampvuur!  

… En nog vele andere activiteiten!!!! 

 

Ok!!! En nu      WAKKER WORDEN     !!!! 

Een nieuw scoutsjaar is in aantocht, whoehoe… maar vooraleer we er weer een volledig 

feestje van maken, moeten we eerst nog de harde realiteit van de veranderingen van iedere 

scoutsjaar ondergaan:  

- onze ontembare dingo Yannick verlaat spijtig genoeg de groep en gaat over naar de harde 

kern van de VK’s! 

- 4 sterke beren van venten gaan over naar de VK’s: Gwij, Thibauld, Nick en Arne! 

- Sportieve labrador en geliefde barry blijven paraat!!!! OOK verwelkomen we Nathalie De 

Bruycker alias Pientere Piranha bij de JVK’s!!! En nee hoor: “tis niet omdat we 3 vrouwen 

zijn dat we geen rambotochten of mega- actieve zware activiteiten kunnen geven… Hou 

jullie maar vast aan jullie bretellen, want er komen SUPER activiteiten aan!!!! 

- We verwelkomen ook heel wat nieuwelingen die de overstap durven maken naar onze tak: 

welkom Anouck, Jarne, Robin, Gauthier, Charlotte, Bryan, Simon, Emile…! 

 

à Om het jaar goed te starten zijn er 3 belangrijke JVK regeltjes J: 

Regel 1: Steeds in PERFECT UNIFORM komen!  

Regel 2: KEN JE WET!!! 

Regel 3: Indien jullie eens niet kunnen komen: VERWITTIGEN (via sms, email, facebook, 

netlog… ) Zie formulieren ken uw leiding. Maar zeker doen en dit telkens tegen de 

vrijdagavond zodat onze activiteiten erop afgestemd zijn. 

TOT DE VOLGENDE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Nathalie DB                    Mieke                  Nathalie M 



Ook even terugdenken aan onze mooie groepsfoto’s: 

 

 

 



 

 

 



Totemnamen jongverkenners Bouillon 2011: 

Ahrend = ondeugend oeïstiti  

Oeïstiti = Penseelaapje 

Hij behoort tot de klauwapen en is tegenover vreemden wantrouwig en prikkelbaar. Het is een actief dier dat het 

meest in beweging is wanener andere dieren in de schaduw liggen te rusten. Over het algemeen is hij eigenzinnig 

en soms gedraagt hij zich als een stout kind. Ze zijn behendig en klimmen goed. Ze zijn vreesachtig van aard, 

maar goede imitators en ze bekommeren zich om een zieke kameraad. Ze zijn lawaaierig, opvallend, klein en 

kwetsbaar. Ze zijn levendig en vertroetelen hun jongen. 

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Alex= wispelturig pavo 

Pavo = Pauw 

Een prachtige hoendervogel, niet bijzonder begaafd maar hij heeft wel een goed geheugen. Hij is zeer lawaaierig 

en hartstochtelijk. De pauw is een opgewekte pronker en leidt een regelmatig leven. Hij is niet zo trots als je zou 

denken, het pronken dient als hofmakerij tijdens de paartijd. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Caro= hardwerkende ever 

Ever = zwijn 

Ze leven in troepen, en passen zich snel aan alle terreinen aan. Het zijn nachtdieren met kort, stevige poten. Ze 

bewegen zich vlug. Het zijn uitstekende zwemmers. Ze zijn niet kieskeurig. Ze leven solitair en kunnen woedend 

uitvallen naar iedereen die hen stoort en beschermt hun jongen heftig. Het is een gevaarlijk dier als het gewond 

is. Ze zijn krachtig en hulpvaardig. 

 



 

 

Emile= nieuwsgierige perdix 

Perdix= Patrijs 

Een standvastige en rustige vogel, slim en verstandig, schuw en leerzaam. Hij kan zich aan verschillende 

levensomstandigheden aanpassen. Hij heeft een goed ontwikkeld gemeenschapsgevoel en hij is vredelievend. 

Hij is opofferingsgezind en bijzonder teder en trouw tegenover vrouw en kroost. Wel toont hij deze eigenschappen 

alleen tegenover zijn familiekring. Hij veroorzaakt geen schade en verlevendigt de omgeving. Hij is kalm, 

voorzichtig en tevreden. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Gwen= voorzichtige ara 

Ara = Papegaai 

In vergelijking met andere papegaaien zijn deze mooie vogels rustig en ernstig. Ze wennen gemakkelijk aan 

andere omstandigheden en zijn volgzaam als ze goed behandeld worden. Met soortgenoten leven ze op goede 

voet. Ze zijn trouw. Tegen vreemden zijn ara's soms nukkig of zelfs gevaarlijk. Ze zijn zorgzaam, aandoenlijk, 

intelligent en zachtaardig. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Hermien= introverte fuutkoet 

De fuutkoet is een tropisch lid van de familie van de ral. Hij leidt een teruggetrokken bestaan. Slechts zelden krijgt 

men hem te zien. Hij vlucht dan snel en onhandig, half vliegend en half zwemmend het struikgewas terug in. De 

fuutkoet is ook een goede en snelle renner. 

 



Ian= bezorgde sitta 

Sitta = Boomklever 

Deze solitaire vogel doet niemand kwaad en heeft geen vijanden. Hij is afhankelijk en laat zich dikwijls sneller 

horen dan zien. De boomklever is actief en altijd druk in de weer. Soms kan hij op de meest ongelegen tijdstippen 

koppige momenten hebben, maar in het algemeen is deze vogel gezellig, al houdt hij eerder van kleine groepen. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Jolien = giechelende dolfijn 

Ze zijn levendig, lenig, snel, vrolijk, stilzwijgend en proper. Hij is moedig en een goede vriend. Hij is een goed 

springer en zwemmer. Tegenover vissen is hij wreed en hij is schadelijk voor de visvangst. Hij heeft een 

uitstekend gehoor, leeft vaak solitair en is speels, gezellig, dartel, ondeugend en vriendelijk. Het zijn knappe 

imitators. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Leon= verdraagzame arni 

Arni= Buffel  

Tam dier, gezellig van aard, maar door zijn grimmig en boosaardig uiterlijk vaak verkeerd beoordeeld. Hij is groot 

en tamelijk log, maar bijzonder goed in zijn voorbeeldige soberheid. De buffel is erg zwijgzaam, zacht, geduldig, 

tuchtvol, levendig, moedig en voorzichtig. Hij is ongevaarlijk, bang, twistziek, scherpzinnig, opvliegend en 

onverschillig voor pijn. 

 

 



 

Manou= leidingnemende scholekster 

De scholekster is geen familie van de ekster. Het is een waad- en trekvogel. De scholekster is een groepsdier. Zij 

is ordelijk en meestal opgewekt, maar soms plots opvliegend en luidruchtig. Zij is behulpzaam tegenover 

vrienden. Zij is zeker verstandig, soms listig en sluw. De scholekster is territoriaal en zal haar gebied met een 

zekere agressiviteit verdedigen. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nick= aangename boxer 

Deze dog is blijmoedig, goedmoedig en vrijmoedig. Hij is trouw en een aangename huisgenoot. Hij is makkelijk te 

temmen. De boxer is erg beweeglijk. Hij waakt streng over zijn territorium en duldt daar geen indringers. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Virginie= spontane mungo 

Is familie van de civetkat. Een opgewekt, zindelijk en betrekkelijk goedaardig dier. Het kan volgzaam worden in 

gevangenschap en zich hechten aan zijn meester, ze worden volgzaam en leren kunstjes. Ze zijn vindingrijk en 

zeer sociaal. Het zijn slanke, snelle sluipers, ze speuren kleine dieren op met de neus. Mungo’s jagen in groep op 

hun prooi. Ze richten grote schade aan tijdens plundertochten en nachtelijke rooftochten. Het is een opruimer van 

ratten en muizen. 

 

 



Wist ge dat….. ???? 

 

- We op de dag van JVK kampopbouw een regenboog hadden? 

- De JVK’s eerder klaar waren dan de VK’s met hun hoekopbouw? 

- We op de avond van groot kampvuur vuurwerk hadden? 

- Cameron Diaz, Lara Croft, Harry potter en zelf Katy Perry ons kwamen 
bezoeken op het kampterrein? 

- Een paar jongverkenners heel lomp kunnen zijn? 

- Emiel en Alex een award wonnen van beste acteur en beste actrice? 

- Er nog veel acteertalenten en imitators zijn in onze groep? 

- Dat Nick M. altijd goedlachs is en steeds alles doet wat er gevraagd 
wordt, en dat hij natuurlijk de einderevlag dubbel en dik heeft 
verdiend! 

- Al de jongverkenners niet eens bang zijn van netels, dat ze zich er  
zomaar inrollen? 

- Ze tijdens de rambotocht zelf de afvalputten durfden inspringen? 

- En dat de rambotocht zodanig leuk was dat we het volgend jaar gewoon 
overdoen? 

- Leon 1 nacht heel erg ziek was? En Ian best een helm aandoet op kamp  
nadat hij genaaid werd door een tak op zijn hoofd? Een pechvogel gaf  
hen troost! 

- De JVK’s hun lievelingsgerecht rauwe escargots zijn met daar bovenop 
bloedworst? 

- Ze 20 pannenkoeken hebben en dat ze geen één overhouden voor hun 
lievelingsleiding? 

- De JVK’s ter plaatse kunnen blijven met een vlot? 

- Er 12 nieuwe totemnamen zijn? 

- De JVK’s heel sterk zijn in “ hide and seek” en hun leiding 
de schrik gaven van hun leven? Want de JVK’s lagen heel braafjes in hun 
bedje terwijl de leiding maar aan het zoeken was! 

- De JVK meisjes een mooi hut kunnen bouwen? Maar dat ze steeds samen 
iedere dag een aantal keer een uitstap maken naar de HUDO? 

- De JVK’s meer in teamverband moeten leren werken? 

- Emiel over de stok gesmeten werd maar dat niemand er stond om hem op te 
vangen? 

- De JVK’s talenten hebben bij het koken van bijvoorbeeld risotto of een 
gehaktbroodje? 

- De JVK’s daarentegen minder talent hebben bij het proper houden van hun  
hoek en tenten? 

- Het een mega zware dagtocht was met lastige bergen maar we dit snel 
vergaten door een superkarting en een gezellig marktje? 

- De colruyt favoriete winkel is van alle JVK’s? 

- Indiaanse muziek de JVK’s  tot rust brengt? 

- De leiding drie (2+1) armbandjes cadeau kreeg van onze sloebers, maar 
Nathalie wel veel moeite voor moest doen? 

- Ze zot zijn van spelletje weerwolven? 

- Er vlindertjes kunnen ontstaan op kamp. Niet waar Thibauld, Manou … en 

andere die het liever geheim houden J ?? 

- Ahrend een dierenvriend is en beste vriendje is van een slak? 

- Tijdens een schriktocht Virginie gewoon maskers aftrekt en manou zingt 
van een bok als ze bang is? 

- Dat Thibauld en Gwij een JVK belofte hebben verdiend? 

- LAST BUT NOT LEAST: DAT DE JVK LEIDING ééN VAN HUN SUPERKAMPEN ACHTER 
DE RUG HEBBEN DANKZIJ DE JVK’s ! ! ! ??? 



Haai!! 

Uw leiding hier! Allee, u nieuwe leiding hier! Dit jaar gaan jullie terug moeten gehoorzamen aan u oude 

JVK-leiding van twee jaar geleden! Yannick komt er dit jaar dus bij als leider bij de VK’s. Dit wil zeggen dat  

we afscheid moeten nemen van Detlev. Hij zal vanaf nu geen leider meer zijn, maar hij zal zich nog 

steeds blijven inzetten als hoofdleider. Hij laat de scouts dus zeker en vast niet in de steek.  

Verder is Ivo groot geworden en gaat hij zich vanaf nu bewijzen bij de leiding (respect). Hij neemt ook 

zijn vriendin, Michelle, mee. (jeuj!)  

Bij de VK's zijn er dus nog maar 2 ervaren vk's over: Bram en Ruben. Jullie zullen de nieuwe dutskes 

(Nick, Gwij, Thibauld, en Arne) moeten opleiden tot echte VK's, zijnde:  

Een VK moet:  

• Werk zien 

• Kunnen sjorren 

• Gehoorzamen 

• Niet betweterig zijn 

• Respect hebben voor zijn leiding 

• Met de fiets komen in slecht en goed weer 

• Niet meer wenen, niet bang zijn, niet weglopen... 

 

Wat kunnen jullie van jullie leiding verwachten? 

• Weekendje 

• Kookactiviteit 

• Halloween is op komst 

• The return of kabouter Wesley 

• Activiteiten die jullie geduld tot het uiterste gaat testen! 

• Op zoek naar verkensters (Roeben zal zijn versier trucs leren) 

• Sjoractiviteiten die van jullie handpalmen schuurpapier zullen maken 

• Fist of zen (misschien vinden we dit jaar iemand die steviger is dan onze sportieve ezel) 

• ... 

 

Nieuw dit jaar: Aangezien we niet de grootste groep zijn van Durendael is het belangrijk dat we weten 

wie er komt/niet komt. Mogen we jullie dan vragen om elke vrijdagnamiddag, na school, te verwittigen 

als jullie er zondag kunnen zijn of niet!  

� Dat kan via mail: martino001@hotmail.com/ sadoine_yannick@hotmail.com 

� Via sms: Martin: 0477404121/ Yannick: 0491073700 

� Of via facebook 

 

Groetjes Gevoelige Egel en Ontembare Dingo 



Mopjes en co 

Een vrouw is eenzaam en besluit een papegaai te kopen om een beetje gezelschap te hebben en mee te 

praten.En dus gaat ze naar de dierenwinkel en kiest een mooi exemplaar uit en ook een mooie kooi om 

hem in te plaatsen.Maar de papegaai wil niet praten en ze gaat terug naar de winkel en zegt: "Die 

papegaai die ik hier gisteren kocht praat niet."De winkelier zegt: "Misschien moet je een laddertje 

plaatsen in de kooi, want papegaaien houden van een beetje beweging, misschien begint hij dan te 

praten."Dus de vrouw schaft een laddertje aan en installeert dit in de kooi. De papegaai lijkt er blij mee 

te zijn en loopt de ganse dag het laddertje op en af.Maar nog steeds praat hij niet en dus gaat de vrouw 

de dag nadien opnieuw naar de winkel om haar beklag te doen."Die papegaai die ik hier kocht en 

gisteren een laddertje voor meenam wil nog steeds niet praten." zegt ze.De winkelier zegt: "Ah zo, 

misschien moet je een schommeltje kopen om in de kooi te hangen, dat doen papegaaien namelijk 

graag, een beetje schommelen. Dan zal hij zich wat meer op zijn gemak voelen en beginnen praten."De 

vrouw koopt een schommeltje en hangt het in de kooi. De papegaai begint direct te schommelen, maar 

nog steeds wil het dier niet praten.Opnieuw gaat de vrouw terug naar de winkel en klaagt: "Die papegaai 

wil nog steeds niet praten, ook niet met het schommeltje!""Ik weet het al," zegt de winkelier, "er 

ontbreekt nog een spiegeltje in je kooi, papegaaien vinden het fijn om zichzelf te bekijken in een 

spiegeltje, dat zal hem wel aan de praat brengen."De vrouw koopt het spiegeltje en vertrekt vol goeie 

moed naar huis. De volgende dag echter staat ze weer in de winkel. Ze is boos en doet haar relaas: "Ik 

kocht hier een papegaai en hij wilde niet praten, ik heb alles gedaan wat je voorstelde, een laddertje, een 

schommeltje, een spiegeltje,... Alles, maar nu is hij dood!""Dood?" vraagt de winkelier verbaasd, "En 

heeft hij toevallig nog iets gezegd voor hij stierf?""Ja," antwoordde de vrouw, "hij zei: 'Verkopen ze daar 

geen eten in die winkel misschien...?' " 

Twee onderbroeken die samen in de wasmand lagen maakten een praatje.Zegt de eerste tegen de 

tweede: "Zeg eens, ben jij op vakantie geweest misschien?""Hoezo?" vraagt de tweede."Wel, je ziet zo 

bruin..." antwoordt de eerste. 

Een man is net overleden en komt aan de hemelpoort. Sint-Pieter bladert in zijn grote boek om te zien of 

de man mag worden binnengelaten in de hemel.Hij bladert en bladert, maar fronst zijn wenkbrauwen, 

en zegt: "Weet je, ik kan niet slechts over je vinden, maar ik zie ook niet dat je iets goeds hebt gedaan in 

je leven. Als je mij kunt vertellen dat je een goede daad hebt verricht in je leven, al is het maar 1, dan 

mag je onmiddellijk binnen."De man denkt even na, en zegt:"Ja, er was die ene keer dat ik langs de weg 

reed en een motorbende zag die een jong meisje aan het lastigvallen was.Ik vertraagde om beter te zien 

wat er gaande was, en inderdaad, daar waren ze, wel 20 man, en ze scheurden het meisje de kleren van 

het lijf.Woedend ben ik uitgestapt, nam een wielsleutel uit de koffer en ging naar de leider van de bende, 

een reus van een vent met lederen jack en een ketting van zijn neus naar zijn oor.Op het moment dat ik 

op de leider afstapte, vormden de andere bendeleden een cirkel rondom mij.Ik trok de ketting van zijn 

gezicht en sloeg hem op het hoofd met mijn wielsleutel.Hij ging keihard neer.Toen draaide ik me om 

naar de rest en riep: Laat dit onschuldige meisje met rust of ik leer jullie allemaal een lesje! Sint-Pieter, 

totaal onder de indruk vraagt:" Echt? Jij? En wanneer was dat dan wel?""Ooh," zegt de man, "zo'n twee 

minuten geleden." 



De leraar kwam het klaslokaal binnen en in een sarcastische bui zei hij:"Als er hier idioten in de klas 

aanwezig zijn, willen deze dan rechtstaan?"Na een lange stilte, is er een nieuweling die opstaat.De leraar 

vraagt: "Dus jij vindt jezelf een idioot?""Eigenlijk niet," antwoordde de leerling, "maar ik vind het maar 

zielig als u als enige rechtstaat." 

 

 

Raadsels  

• Een moeder heeft 7 kinderen. De helft daarvan zijn jongens.Hoe kan dat? 

oplossing Het zijn allemaal jongens. Dus de ene helft zijn jongens en de andere ook. 

 

• U komt 4 dorpelingen tegen. Van ieder krijgt u een bewering.: 

- Wij zijn allemaal leugenaars. 

- Slechts een van ons is een leugenaar. 

- Twee van ons zijn leugenaars. 

- Ik ben een oprechte. 

Spreekt de 4de dorpeling de waarheid? 

De eerste spreker is een leugenaar, want als ze alle leugenaars waren, wou geen van vieren dat zeggen. Er is dus minstens een oprechte.Ook de tweede spreker is een leugenaar, als hij een 

oprechte zou zijn, dan zou ook de derde een oprechte moeten zijn. De derde spreekt de tweede echter tegen.De derde kan een oprechte zijn, in dat geval is de vierde ook een oprechte. Is de 

derde een leugenaar, dan is de vierde de enige oprechte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Easy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hard 
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