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Beste Durendaelers, 
Beste ouders, 

Het eerste trimester is achter de rug en alweer hebben we een en ander kunnen 
verwezenlijken. 

Onze pannenkoekenbak was wederom een enorm succes. Maar liefst 1396 pakken 
(dat zijn 9972 pannenkoeken!) hebben we vers gebakken, verpakt en verkocht. 
Dat kon nooit zonder de steun van onze leden en hun ouders. Heel veel mensen 
hebben hun verkochte pakken zelf afgehaald en uitgedeeld; dat is tijdens zo'n 
zwaar weekend de grootste steun die we kunnen krijgen, waarvoor dus onze 
oprechte dank! Hopelijk kunnen we volgend jaar terug op jullie massale steun 
rekenen. 

Verder hebben we nog groot nieuws. Zoals de meeste onder jullie waarschijnlijk 
wel al gemerkt hebben, is het in ons lokaal gedaan met de vervelende, onveilige 
gaskanonnen. We hebben immers tien CO2-veilige gaskachels laten plaatsen die 
werken op een externe propaantank. Dankzij een uitstekende samenwerking 
tussen Scouting Durendael en stad Ronse is dit op hele korte tijd gerealiseerd. 
We willen dan ook het stadsbestuur bedanken voor de steun die zij aan 
jeugdverenigingen geven. 

Nu dit allemaal achter de rug is, kunnen we volop uitkijken naar het tweede 
trimester van dit scoutsjaar. Zoals elk jaar start het tweede trimester bij 
Durendael met de jaarlijkse examenstop. Verder in dit Durendaelertje vinden 
jullie de kalender met een overzicht van alle geplande activiteiten. Daarnaast 
raden we jullie ook aan om de site goed in het oog te houden, want die wordt 
wekelijks geüpdatet met eventuele wijzigingen. 

We kunnen jullie alvast met trots de datum van onze jaarlijkse kaas- en 
vleesavond meedelen. Die zal doorgaan op zaterdag 22 maart en dit opnieuw in de 
grootste zaal van Ronse; inderdaad, het COC wordt dan omgetoverd tot een 
plaats waar gezelligheid en lekker eten op de eerste plaats staan. Noteer die 
datum dus alvast in jullie agenda! Verdere informatie hierover ontvangen jullie 
binnenkort per brief. 

Ook de data van ons jaarlijks paasweekend kunnen we jullie alvast doorgeven: van 
zaterdag 12 tot woensdag 16 april trekken we er weer op uit; een dagje langer 
dan anders, hoera! Wat, waar en hoe blijft natuurlijk nog een verrassing.  



Onze jeugdwerking draait natuurlijk niet enkel om evenementen, weekends of 
kampen. Ook onze zondagsvergaderingen zijn heel belangrijk. Wij hopen jullie 
dan ook massaal wekelijks te mogen ontvangen. En vergeet niet: indien jullie 
vrienden, kennissen of familie hebben die van het scoutsleven willen proeven, 
aarzel dan niet onze gegevens door te geven. 

Verder wensen wij elk van jullie heel veel succes met de examens, een prachtig 
einde van het jaar en een voorspoedig 2014!! 

Ondertussen groeten wij jullie op z n scouts, 

Jullie fiere hoofdleiding, 

Vandendaele Detlev (0495/62.15.38) 
Dutranoit Talisa (0498/23.70.73) 

info@scoutingdurendael.be 



 

WINNAARS PANNENKOEKENVERKOOP 

Zoals elk jaar reikt onze vereniging prijzen uit aan de Durendaelers die hun 
beste beentje hebben voorgezet bij de verkoop van de pannenkoeken in 

november. Dit jaar lagen de getallen heel dicht bij elkaar, maar de Durendaelers 
die het grootste aantal pakjes pannenkoeken verkochten, zijn... 

1. Jarne, Jelle & Jolien Delange 
2. Gauthier & Olivier Fort 

3. Cato & Emile Watté 

Bij deze een heel dikke proficiat vanwege de leiders- en bestuursploeg! 

Aan de Durendaelers die ditmaal niet in de prijzen vallen: niet getreurd, volgend 
jaar krijgen jullie een nieuwe kans! 



 
ONS UNIFORM 

Overzicht 
Het uniform bestaat uit een groen scoutsrokje of blauwe jeansbroek, een blauw-
gele scoutsdas en een beige scoutshemd met daarop de verschillende tekens 
(afbeeldingen vind je op onze website). 

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) 



 
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/about_us.php]. 



 
KEN JE WET 

KKabouters
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. 



KEN JE LEIDING 
KKabouters 

 

Nathalie De Bruycker 
Geboortedatum: 14 april 1990 
Gsm-nummer: 0474 / 86 56 11 
E-mailadres: n.debruycker@hotmail.com 
Totemnaam: Pientere Piranha 

 

Ruben Van Derhaeghen 
Geboortedatum: 30 november 1996 
Gsm-nummer: 0493 / 18 47 17 
E-mailadres: vanderhaeghenruben@hotmail.com 
Totemnaam: Bedachtzame Sifaka 

Welpen 

 

Thibaud Dalgan 
Geboortedatum: 12 juli 1997 
Gsm-nummer: 0474 / 08 55 45 
E-mailadres: thibaud.dalgan@gmail.com 
Totemnaam: Beschermende Grauwe Gans 

 

Ellen De Meue 
Geboortedatum: 28 april 1994 
Gsm-nummer: 0497 / 49 49 27 
E-mailadres: ellendemeue@hotmail.be 
Totemnaam: Durvende Torenvalk

 

Bram Van Derhaeghen 
Geboortedatum: 30 november 1996 
Gsm-nummer: 0483 / 12 83 58 
E-mailadres: bram.basket@hotmail.com
Totemnaam: Sportieve Ezel 

  



JJongverkenners 

 

Nick Foulon 
Geboortedatum: 20 maart 1997
Gsm-nummer: 0488 / 09 26 83 
E-mailadres: foulonnick@gmail.com 
Totemnaam: Wijze Kaketoe 

 

Yannick Sadoine 
Geboortedatum: 23 januari 1990 
Gsm-nummer: 0477 / 40 41 21 
E-mailadres: sadoine_yannick@hotmail.com 
Totem: Ontembare Dingo 

 

Chloé Vanheuverswyn 
Geboortedatum: 23 oktober 1990 
Gsm-nummer: 0496 / 64 84 54 
E-mailadres: chloevanheuverswyn@hotmail.com 
Totemnaam: Behulpzame Sifaka

 

Arne Verplancken 
Geboortedatum: 21 april 1997 
Gsm-nummer: 0471 / 02 16 03 
E-mailadres: arne.dubz_420@hotmail.com 
Totemnaam: Speelse Panda 

Verkenners 

 

Ivo Maes 
Geboortedatum: 12 juni 1994 
Gsm-nummer: 0473 / 46 43 66 
E-mailadres: ivo.maes@hotmail.com 
Totemnaam: Respectvolle Sneeuwstormvogel 

 

Martin Monnier 
Geboortedatum: 23 januari 1990 
Gsm-nummer: 0491 / 07 37 00 
E-mailadres: martino001@hotmail.com 
Totemnaam: Gevoelige Egel  



KEN JE BESTUUR 
VVoorzitter 

Herwig Lemaitre 
Geboortedatum: 26 november 1975 
Gsm-nummer: 0496 / 57 27 33 
E-mailadres: herwig.lemaitre@skynet.be 
Totemnaam: Verwende Poedel 

Hoofdleiding 

 

Talisa Dutranoit 
Geboortedatum: 7 juli 1989
Gsm-nummer: 0498 / 23 70 73 
E-mailadres: talisa_dutranoit@hotmail.com 
Totemnaam: Opgetutte Muis 

 

Detlev Vandendaele 
Geboortedatum: 13 januari 1987 
Gsm-nummer: 0495 / 62 15 38 
E-mailadres: vandendaele_detlev@skynet.be 
Totem: Verstrooide Buizerd 

Secretaris 

 

Mieke De Buysscher 
Geboortedatum: 12 november 1987 
Gsm-nummer: 0474 / 58 40 88 
E-mailadres: mieke_db@hotmail.com 
Totemnaam: Geliefde Barry 

Schatbewaarder 

 

Annelies Lemaitre 
Geboortedatum: 6 augustus 1981 
Gsm-nummer: 0491 / 35 24 15 
E-mailadres: annelies.lemaitre@hotmail.be 
Totemnaam: Schaterende Baviaan 



BBeheerders 

 

Dirk Delange 
Geboortedatum: 20 oktober 1972
Gsm-nummer: 0495 / 24 02 88 
E-mailadres: info@delange.be 
Totemnaam: Stoer Trekpaard 

 

Jens Deriemaeker 
Geboortedatum: 27 november 1990 
Gsm-nummer: 0479 / 48 28 97 
E-mailadres: deriemaeker_jens@hotmail.com 
Totemnaam: Vriendelijke collie 

 

Steven Haustraete 
Geboortedatum: 5 april 1983 
Gsm-nummer: 0498 / 29 95 81 
E-mailadres: steven_haustraete@hotmail.com 
Totem: Sportieve Kameleon

 

Nathalie Monnier 
Geboortedatum: 15 maart 1983 
Gsm-nummer: 0479 / 90 13 27 
E-mailadres: nathalie.monnier@skynet.be 
Totemnaam: Sportieve Labrador 

 

Detlev Vandendaele 
Geboortedatum: 13 januari 1987 
Gsm-nummer: 0495 / 62 15 38 
E-mailadres: vandendaele_detlev@skynet.be 
Totem: Verstrooide Buizerd  



 

KALENDER 
 Zondag 15 december: Geen vergadering 

 Zondag 22 december: Geen vergadering 

 Zondag 29 december: Geen vergadering 

 Zondag 5 januari: Geen vergadering 

 Zondag 12 januari: Geen vergadering 

 Zondag 19 januari: Vergadering 

 Zondag 26 januari: Vergadering 

 Zondag 2 februari: Vergadering 

 Zondag 9 februari: Vergadering 

 Zondag 16 februari: Vergadering 

 Zondag 23 februari: Geen vergadering 

 Zondag 2 maart: Vergadering 

 Zondag 9 maart: Vergadering 

Zaterdag 16 maart: Vergadering

 Zaterdag 22 maart: Kaas- en vleesavond 

 Zondag 23 maart: Geen vergadering 

 Zondag 30 maart: Vergadering 

 Zondag 6 april: Geen vergadering 

 Zaterdag 12 april tot woensdag 16 april: Paasweekend 

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



 

FRAMETENT (46,4 m2) 

 

Oppervlakte: 46,4 m2 
Afmetingen: 8 m x 5,8 m 
Middenhoogte: 2,71 m 

Muurhoogte: 1,72 m 
Doek: groen 
Vensters: 8 vensters met gaas en flap 

Frame: 
- goudverzinkte haringen 
- aluminium buizen 
- gemetalliseerde koppelstukken 
- klikvoeten 

Opties: 
- voorkant met 3 ritsen 
- achterkant met 1 rits 
- linkerkant heeft 2 ritsen (volledig 
oprolbaar) 

Voordelen: 
- 46,4 m2 vrije binnenruimte zonder steunpalen in het midden 
- snel en gemakkelijk op te zetten (in gras of op steen) 

HUUR: €125/WEEKEND 

Meer info: 
- mail naar: info@scoutingdurendael.be 
- bel naar: 0496 / 57 27 33 of 0495 / 62 15 38 



 

FRAMETENT (101,5 m2) 

 

Oppervlakte: 101,5 m2 
Afmetingen: 17,5 m x 5,8 m 
Middenhoogte: 2,8 m 

Muurhoogte: 1,9 m 
Doek: grijs 
Vensters: 12 vensters met gaas en flap

Frame: 
- extra lange haringen 
- verzinkte buizen 
- gemetalliseerde koppelstukken 
- klikvoeten 

Opties: 
- keuze bij vensters tussen pvc of gaas 
- stormharingen 
- grondzeil 

Voordelen: 
- 91,5 m2 vrije binnenruimte zonder steunpalen in het midden 
- snel en gemakkelijk op te zetten (in gras of op steen) 

HUUR: €200/WEEKEND 

Meer info: 
- mail naar: info@scoutingdurendael.be 
- bel naar: 0496 / 57 27 33 of 0495 / 62 15 38 

 



 

 

Lieve kaboutertjes,  
Wij starten onze brief naar jullie met enkele wist-je-datjes, omdat ze heel belangrijk zijn! 

 

WWist  je  dat …  
… de kabouters prima kabouterspeurneuzen zijn? 
… de kabouters een opleiding kregen om hulppiet te worden? 
… ze voor deze opleiding zonder enige moeite slaagden? 
… de sint vond dat ze allemaal heel flink waren? 
… de leiding ook superfier is op zo’n leuke bende? 
… wij super mooie tekeningen krijgen? 
… wij zo nog heel lang kunnen doorgaan? 

 

Kortom, … wij zijn ervan overtuigd dat wij een toffe en dappere kabouterbende onder ons 

hoede hebben. Wisten jullie trouwens dat de sint ons die zondagavond nog heeft opgebeld 

om te zeggen dat hij vond dat de kabouters erg braaf waren geweest dit jaar? En de leiding 

ook natuurlijk! 

Het eerste trimester zit er helaas alweer op! Amai, wat is dat weer rap gegaan! 

We deden heel wat leuke activiteiten (Kabouter Speurneus, een griezelige halloweenavond, 

reuzeganzenbord,…) ! 

 

Heb je enkele leuke activiteiten moeten missen? Niet getreurd, want na de vakantie zijn wij 

er weer helemaal klaar voor! We hebben alvast enkele onvergetelijke activiteiten 

uitgewerkt. Wat we allemaal gaan doen, dat verklappen we nog niet, maar we willen wel al 

enkele hints geven:  

* Alle eendjes zwemmen in het water… 

 * SOS Piet  kabouters 

 * Het grote wie-zoekt-die-vindt-spel 

 * Het pim-pam-bomen-bos-spel 

* De mysterieuze schatkaart 

* …. 

Benieuwd naar wat we zo nog allemaal zullen doen?  Kom dan zeker elke zondag naar de 

scouts! Ken je nog kindjes die graag willen komen naar de scouts, neem die dan gerust mee! 



Binnenkort nemen we afscheid van het jaar 2013 en vliegen we het jaar 2014 in. 

En bij elk nieuw jaar, horen goede voornemens: 

 Kom eelke zondag naar de scouts (zo moet je leiding je niet te veel missen! ) 

 Draag je uuniform en ddas (zo hoor je echt bij de bende! ) 

 Neem steeds 550 cent mee (zo kan je leiding een pannenkoek gaan eten, euhh zo kan je  
      een drankje kopen!!) 

 Belangrijk: zorg dat je kkledij aangepast is aan de weersomstandigheden. Liever een,  
      twee of drie laagjes te veel dan te weinig! (Zo word je geen ijsmannetje!) 

 Verwittig iemand van de leiding als je NIET kan komen. Dit appreciëren we enorm! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen jullie alvast een fijne vakantie toe! Geniet van de eindejaarsfeesten (en hopelijk 

van de vele cadeautjes!  ) 

Vele groetjes, 

     Nathalie       Ruben 
 n.debruycker@hotmail.com      vanderhaeghenruben@hotmail.com 

 
   0474/86.56.11        0493/18.47.17  



Kleur.   

 



 

Kleur. Knip. Plak. 



Verbind de stippen en kleur. 





HIER ZIJN WE WEER! 
 
 
 
Sinterklaas was héél tevreden over jullie, ook de kersverse welpen 
verdienen een dikke duim want zij doen héél goed hun best. Doe zo veder!  
 
 
Nu de tevreden Sinterklaas terug naar het warme Spanje is, staat er al 
iemand anders aan de deur te kloppen met cadeautjes. Weten jullie wie? 
Natuurlijk, de Kerstman. Dus dat wil zeggen dat ons supertofgezellig 
kerstfeestje eraan komt. Lekker warme chocomelk en boterkoeken 
mmmm… jullie komen toch ook?  
 
 
We hebben al een pak leuke activiteiten achter de rug maar er komen er 
nog véél leukere aan. Maar eerst moet de leiding flink studeren en is er 
een examenstop, oooooooouh . Maar wees niet bang, wij komen snel 
terug. 
 
 
 
Wat mogen we zeker niet vergeten als we naar de scouts komen? 

☺ 50 cent voor een drankje 
☺ Jullie uniform  
☺ Een trui om lekker warm te hebben  
☺ Jullie goed humeur  

 
 
Als jullie ouders nog vragen hebben kunnen jullie steeds contacteren: 
 
Ellen:  - 0497 / 49 49 27  
Bram:  - 0483 / 12 83 58 
Thibaud:  - 0474 / 08 55 45 
 

 
Dikke zoentjes 

ellen – Bram – Thibaud 
-xxx-  



De Kerstman zijn baard is maar saai, kleur jij elke dag van december 
met een tof kleurtje in ? 

 



 



Dag beste JVK’s 
Gegroet jongverkenners ,  

We hebben het schooljaar goed ingezet met jullie, zoals toen jullie 
kattenbrokjes aten met tabasco. Of toen we spelborden maakten. Of Expeditie 
Robinson speelden. Juuuuuj!!! 

Maar dat is nog lang niet alles!! Omdat de kerstvakantie en de feestdagen voor 
de deur staan, kijken we al eens naar wat jullie in 2014 verwachten: 

 

 

 

 -  

 BUCKA dubz ft. FFFFFoulon 

 Where’s Waldo - Hide & seek 

Whut whut  

Bienvenue à RNX 

    En zo veel meer….. 

 

 

Goede voornemens voor 2014: 

 Kom iedere zondag in perfect uniform 
 Ken je wet 
 Breng je glimlach mee 
 Verwittig je leiding als je er niet bij kan zijn 

 



Nu tijd voor enkele MOPJES!!!  
Jantje: "Meester, zou het een beledeging zijn mocht ik u een ezel noemen?" 

Meester: "Dat is zeer zeker een beledeging!" 

Jantje: "Maar wat als ik 'Meneer' zeg tegen een ezel?" 

Meester: "Dat is geen belediging." 

Jantje: "OK, 'Meneer'!" 

 

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." 

Jantje komt van school en moeder vraagt waarom hij zo blij kijkt. Jantje: "Ik heb 
een complimentje van de juf gekregen!" Moeder: "Wat vond ze dan zo goed?" 
Jantje: "Ze zei dat we allemaal sufferds waren, en dat ik de grootste was!" 

Jantje komt in een doe-het-zelfzaak en vraagt om spijkers. De verkoper: 'Hoe 
lang moet je ze hebben?' Jantje: 'Hoe lang kan je ze missen?' 

"Juffrouw, is het waar dat grote roofvissen kleine sardientjes opeten?"Ja, 
Brammetje, dat is echt waar? zegt de juffrouw. Daar geloof ik niks van? roept 
Jantje: ?Ik wil die vissen nog wel eens zo?n blikje zien open krijgen?! 

 

 



En natuurlijk ook wat spelletjes 

 

 

 



Ulaanbaatar (of course!) 







☺
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