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Beste Durendaelers, 

Het is weer zover, een nieuw scoutsjaar is aangebroken. Voor we er echter aan 
beginnen, blik ik graag nog eens terug op het voorbije jaar. We zeggen het nu al 
enkele jaren, maar we kunnen er niet omheen: het was wederom een TOPjaar! 

Onze vereniging telde nooit meer leden dan nu. Dat is het bewijs dat onze 
leidersploeg, gesteund door het bestuur, het nog steeds in zich heeft om onze 
jongeren elke week een leuke, zinvolle zondagnamiddag te bezorgen. Bij deze 
nogmaals mijn dank aan de volledige leiders- en bestuursploeg voor hun inzet 
tijdens het voorbije jaar! 

Ook op vlak van materiaal staan we niet stil en blijven we steeds vernieuwen en 
verbeteren. Dankzij de goede opbrengsten van de pannenkoekenbak en 
kaasavond, hebben we heel wat materiaal kunnen vernieuwen, met als blikvanger 
de twee nieuwe patrouilletenten, samen goed voor een waarde van €3000! Ook 
hebben we geïnvesteerd in veiligheid: sinds dit jaar beschikken we over een 
brandtrap die ons in staat moet stellen om het gebouw veilig en snel te 
ontruimen in geval van brand. We zijn reeds bezig met de volgende stap, namelijk 
ons lokaal voorzien van radiatoren zodat we in de winter comfortabeler en 
veiliger kunnen verwarmen.  

Jullie zien dat we blijven streven naar verbetering, en dankzij jullie medewerking 
aan acties kunnen we dat realiseren. Hartelijk dank aan iedereen die op een of 
andere manier zijn/haar steentje bijgedragen heeft om dit mogelijk te maken! 

Ik blik ook graag nog eens terug op het paasweekend en het kamp. Beiden waren 
een groot succes en zullen bij velen onder ons voor blijvende, mooie 
herinneringen zorgen. Er zijn heel wat mooie foto’ s te bewonderen op onze site. 

Ook het komende jaar zien we met veel vertrouwen tegemoet. We zijn er zeker 
van dat we met een (deels) vernieuwde bestuurs- en leidersploeg er terug een 
superjaar van gaan maken. Enkele mensen zijn op het punt gekomen dat ze 
andere prioriteiten hebben in het leven en dus stoppen als leid(st)er of 
bestuurslid, maar gelukkig staat de volgende generatie klaar om voor opvolging te 
zorgen.  

Bij het bestuur hebben Sven Vanbutsele en Nathalie De Bruycker beslist om zich 
terug te trekken; bij de leiding stoppen Florian Gaffet en Nathalie Monnier. 



Nathalie De Bruycker blijft wel nog actief als leidster en Nathalie Monnier zal 
zich vanaf nu inzetten als bestuurslid. Jens Deriemaeker vervoegt ons in het 
bestuur als beheerder/webmaster en Mieke De Buysscher vervangt Nathalie De 
Bruycker als secretaris. Jens is onze site volledig aan het vernieuwen, neem 
gerust een kijkje op www.scoutingdurendael.be. 

Ik wil graag Sven en Florian nogmaals bedanken voor hun jarenlange inzet! Ze 
zullen niet meer actief zijn als leider of bestuurslid, maar hebben beloofd dat 
we hen nog geregeld zullen terug zien tijdens activiteiten of acties. 

Bij de leiding zal Talisa, door haar verhuis naar Gent, geen leidster meer zijn van 
de Kabouters. Ze zal wel nog inspringen wanneer nodig en blijft ook 
hoofdleidster, samen met Detlev. 

Geen nood, er komen maar liefst vijf nieuwe, gebrevetteerde leiders bij die 
doorgroeien van Verkenner naar leider. Ik wens hen veel inspiratie, inzet, 
vriendschap en plezier toe! Meer over de verdeling van de leiding is te lezen in de 
hoofdleidersbrief. 

Ik hoop jullie allen elke zondag te mogen begroeten! Ondertussen groet ik jullie 
op z’n scouts, 

Herwig 



Beste Durendaelers, 
Beste ouders, 

Wat een fantastisch scoutsjaar hebben we er opnieuw opzitten: een geslaagde 
pannenkoekenbak, kerstmarkt en kaasavond, toffe zondagsactiviteiten, en een 
onvergetelijk paasweekend en groot tentenkamp! 

Ons kamp te Botassart was er eentje met een vlotte voorwacht, geniale 
activiteiten en een snelle nawacht, gecombineerd met lekker eten en prachtig 
weer; wederom een kamp om in te kaderen dus. Wij willen nogmaals de leiding en 
bestuursploeg bedanken voor het welslagen hiervan. De volledige maand juli 
hebben zij zich elke avond ingezet: inkopen moesten worden gedaan, het 
kampbord moest worden geschilderd, erevlaggen moesten worden gemaakt, 
activiteiten moesten worden voorbereid, alle bakjes en materiaal moest worden 
gevuld en gesorteerd, het menu moest worden gemaakt, noem maar op! Het feit 
dat hun rol als leid(st)er of bestuurslid een compleet vrijwillige hobby is, waarbij 
we nog eens discipline, verantwoordelijkheid, tijd, inspiratie, motivatie en 
enthousiasme vragen, én het feit dat zij dit allemaal willen geven voor het kleine 
Durendael, bewijst dat we supergoed bezig zijn. 

Met al deze mooie herinneringen in ons achterhoofd willen we ons nu volledig 
concentreren op het nieuwe scoutsjaar. Wij gaan met alle plezier de uitdaging 
aan om ook met dit scoutsjaar minstens het vorige te evenaren. Wij keken dan 
ook vol spanning uit naar de eerste zondagsvergadering die plaatsvond op zondag 
15 september. Het was fantastisch om iedereen nog een laatste keer in zijn 
eigen tak, bij zijn eigen leiding te zien om alle fijne herinneringen van het groot 
kamp nog eens boven te halen. De sluiting na de Overgang op 22 september was, 
zoals altijd, de effectieve start van het nieuwe scoutsjaar. Vanaf dat moment 
start elk lid in zijn nieuwe tak. 

Op dat moment worden ook de veranderingen binnen de leiders- en bestuursploeg 
meegedeeld, en dit jaar is geen uitzondering. Jammer genoeg moeten we 
afscheid nemen van enkele mensen. Binnen de leidersploeg nemen Nathalie 
Monnier en Florian afscheid. Ook Talisa zal geen tak meer onder haar hoede 
nemen. Zij blijft wel samen met Detlev actief als hoofdleiding. Het goede nieuws 
is dat we vijf nieuwe gebrevetteerde leiders mogen verwelkomen: Bram, Ruben, 
Nick, Thibaud en Arne maken de grote overstap van Verkenner naar leider. Onze 
nieuwe gemotiveerde leidersploeg ziet er dus als volgt uit: 



Kabouters: Nathalie De Bruycker en Ruben Van Derhaeghen; 
Welpen: Thibaud Dalgan, Ellen De Meue en Bram Van Derhaeghen; 
Jongverkenners: Nick Foulon, Yannick Sadoine, Chloé 
Vanheuverswyn en Arne Verplancken; 
Verkenners: Ivo Maes en Martin Monnier; 
Hoofdleiding: Talisa Dutranoit en Detlev Vandendaele. 

Ook binnen de bestuursploeg zijn er veranderingen. Sven Vanbutsele en Nathalie 
De Bruycker hebben besloten geen bestuurlijke taak meer op zich te nemen. 
Nathalie blijft actief als leidster en ook Sven zullen we nog regelmatig zien. 
Mieke De Buysscher, Nathalie Monnier en Jens Deriemaeker nemen de taken 
over. De bestuursploeg ziet er dus zo uit: 

RAAD VAN BESTUUR 
Voorzitter: Herwig Lemaitre;  
Secretaris: Mieke De Buysscher; 
Schatbewaarder: Annelies Lemaitre; 
Beheerders: Dirk Delange, Steven Haustraete, Nathalie Monnier en 
Detlev Vandendaele; 
Beheerder/Webmaster: Jens Deriemaeker. 

DAGELIJKS BESTUUR: Herwig Lemaitre, Talisa Dutranoit en Detlev 
Vandendaele 

Met deze vernieuwde, gemotiveerde leiders- en bestuursploeg doen we steeds 
ons uiterste best om alles te geven voor jullie kinderen. Wij verwachten 
iedereen nog steeds elke zondagnamiddag van 14.00 u. tot 17.30 u. in ons 
vertrouwd lokaal in de Savooistraat 34. Wij zijn een ploeg die de oude waarden 
van scoutisme wil blijven nastreven en respecteren en we verwachten dan ook 
iedereen elke week in perfect uniform. Dat bestaat uit een beige scoutshemd, 
met de juiste kentekens, een blauw-gele das met dasring, en een jeansbroek of 
scoutsrokje. Onze Durendael-T-shirts en -truien behoren tot spelkledij. 

Zoals jullie allen ongetwijfeld weten, is er wekelijks een korte drankpauze 
voorzien waarin de kinderen een drankje (Cola, Fanta of chocomelk) kunnen kopen 
voor €0,50. 

Wij kunnen jullie ook al enkele belangrijke datums meegeven. Onze jaarlijkse 
pannenkoekenbak zal doorgaan op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 november. 



Aangezien wij jaarlijks willen blijven investeren in het beste materiaal voor onze 
leden, hopen en verwachten we dat de bak ook dit jaar een ongelooflijk succes 
wordt. We rekenen op jullie steun! 

De kaasavond zal doorgaan op zaterdag 22 maart, en het jaarlijkse paasweekend 
van zaterdag 12 tot woensdag 16 april. Verdere informatie hieromtrent krijgen 
jullie later per brief. 

Verder in dit Durendaelertje vinden jullie de kalender. Hierop staan de data 
t.e.m. midden december vermeld. Eventuele wijzigingen zijn altijd mogelijk, hou 
daarom steeds de kalender op onze site in het oog. De site wordt wekelijks 
aangepast en geeft altijd de juiste informatie weer. 

Elke zondagavond na de sluiting is onze bar "Café The Jungle" geopend. Iedereen 
is welkom, want dit is immers het geschikte moment om de leiding van jullie kind 
beter te leren kennen. Dranken en versnaperingen zijn te verkrijgen aan heel 
democratische prijzen. 

Indien jullie nog vrienden, familie of kennissen hebben die van het scoutsleven 
willen proeven, aarzel dan niet om onze gegevens door te geven!  

Voor al jullie vragen of opmerkingen staat wij graag te uwer beschikking. 
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 



 

MET DANK AAN 

ALLE OUDERS EN OUD-LEDEN 
die ervoor zorgden dat het (uit)laden van de vrachtwagens zo vlot verliep 

HUGO EN CHRISTA VANDENBROECKE (LARACO) 
voor het ter beschikking stellen van de vrachtwagen 

 

DIRK EN CATHY DELANGE (BVBA DELANGE) 
voor het besturen en ter beschikking stellen van de vrachtwagen 

voor het ter beschikking stellen van materiaal 

 



 

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. Jens Vanbutsele 

3. Gauthier & Olivier Fort 

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

Aan de Durendaelers die ditmaal niet in de prijzen vallen: niet getreurd, 
binnenkort 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 
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. 



KEN JE LEIDING 
Kabouters 

 

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 

  



Jongverkenners 

 

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 
Voorzitter 

 

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 



Beheerders 

 

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 september: Vergadering 

 Zondag 22 september: Overgang 

 Zondag 29 september: Vergadering 

 Zondag 6 oktober: Vergadering 

 Zondag 13 oktober: Vergadering 

 Zondag 20 oktober: Vergadering 

 Zondag 27 oktober: Vergadering 

 Vrijdag 1 november: Pannenkoekenbak 

 Zaterdag 2 en zondag 3 november: Uitdeling pannenkoeken 

 Zondag 10 november: Geen vergadering 

 Zondag 17 november: Vergadering 

 Zondag 24 november: Vergadering 

 Zondag 1 december: Vergadering 

 Zondag 8 december: Sinterklaasfeestje 

 Zaterdag 14 december: Filmavond  

 Zondag 15 december: Geen vergadering 

 Zondag 22 december: Geen vergadering 

 Zondag 29 december: Geen vergadering 

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 

mailto:info@scoutingdurendael.be


 

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 kabouters, 
 

 
 

  
 Het 

scoutskamp  in 
Botassart zit er 
alweer op en we 

kunnen zeggen: Het 
was TOP! 

 
Als thema was het 

Superhelden, net zoals jullie, 
die de vijand velden. 

 
Slapen in een tent met z’n allen en 

daarvoor konden we soms zelfs een ster zien 
vallen 

 
We hebben veel gelachen van plezier en ons 

wassen deden we in de koude rivier. 
 

Spelen deden we in het bos en matjes maakten we 
van mos! 

 
Elke dag konden we door de foerage lekker eten, 

onze buikjes zijn dus volgevreten. 
 

Op de dagtocht stapten jullie goed door want 
het dierenpark, daar deden we het voor. 

 
Op de laatste dag was er het groot kampvuur, 

dat wordt zeker een herinnering van lange duur! 
 



Het nieuwe scoutsjaar is ondertussen al 
begonnen en het volgende dat we gaan vertellen 

is niet verzonnen! 
 

Jullie nieuwe leiding: NATHALIE EN RUBEN! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hallo, wij zijn Ruben en Nathalie en met ons is het 

altijd één grote party! 
In de week geeft Nathalie les aan het vierde 
leerjaar, maar op zondag staat ze voor jullie 
klaar! Ruben volgt, zoals jullie, nog les op 

school, maar op zondag wordt hij jullie nieuwe 
idool!  

Talisa zal jullie dus verlaten, maar geen tranen 
gelaten! Ze blijft nog steeds hoofdleidster aan 

Detlevs zij, dus ze is er de zondag nog steeds bij.  
 

Vergeet op zondag jullie 50 cent niet en onthou 
jullie wet. Kom bij regen en koude met een jas en 

bij zon met een pet! 



Wat kunnen jullie nog verwachten het komende 
jaar? Wees gewoon elke zondag daar! 

  
Knutselen, bosspelen, stadsspelen, koken, maken 

van kabaal, we doen het dit jaar gewoon 
allemaal! 

 
 

Even verwittigen als je niet kan komen, is maar 
een kleintje, dus graag op dit e-mailadres of 

gsm-nummer een seintje: 
 

Nathalie De Bruycker: 0474/86.56.11 – 
n.debruycker@hotmail.com 

 
Ruben Van Derhaeghen: 0493/18.47.17 – 

vanderhaeghenruben@hotmail.com 
  

 

mailto:n.debruycker@hotmail.com


Bedankt voor het 
kamp, Kabouters!  

 

 
 

Kus, Talisa







 



 
Hoooooipipelooooooii 
 
Juuuuij, wat was me dat een tofmegawijs kamp! Dankzij het zonnetje dat bijna 
elke dag scheen zagen we veel blije gezichtjes. Elke welp heeft super zijn 
best gedaan en we zijn dan ook héél fier op jullie, applausje voor jezelf! 
 
We hebben goed en slecht nieuws voor jullie. Eerst het goede want dat is 
namelijk dat er een paar nieuwe welpen bijkomen jeeeeej! MAAR niet alleen 
welpen, ook nieuwe keicoole leiding: Thibaud en Bram van de Verkenners! Het 
slechte nieuws is dat er ons een paar welpjes gaan verlaten ouuuuh, ze zijn veel te 
groot geworden. Bedankt voor de toffe jaartjes, veel succes nog! OH OH dat is nog 
niet alles… ook onze ooo zo geliefde Ivo gaat ons verlaten voor de stoere 
verkenners, ouuuuuh  maaaar, wij zijn toch veel stoerder hé? 
 
De vraag van vandaag is natuurlijk, wat gaan we allemaal doen dit jaar ? 
SUPERTOFFE dingen natuurlijk, zoals: 
 

o Horen, zien, ruiken, proeven, voelen! 
o Waar zijn we?? 
o Het spook van Durendeal 
o Voor één dagje Picasso 

 
Vergeet voor de volgende activiteiten zeker jullie 50 cent voor een drankje 
niet, samen met jullie uniform of trui en een jas tegen de regen. 
 
Vragen? Aarzel niet om ons te contacteren: 
Ellen: ellendemeue@hotmail.be - 0497494927 
Thibaud: thibaud.dalgan@gmail.com - 0474085545 
Bram: bram.basket@hotmail.com - 0483128358 
 
Groetjes op z’n scouts! 
 

Bye bye zwaai zwaai !! 
 



 
Durendael woordzoeker 

 
Zoek onderstaande woorden verticaal of horizontaal 

  



 
 

Raadsels 
 

⇒ Een vader met zijn twee zonen moeten een rivier oversteken. 
Er is slechts een kano en die kan enkel het gewicht van de vader 
alleen dragen of het gewicht van de beide jongens samen. 
Hoe kunnen ze alle drie op een veilige manier de rivier oversteken? 

 
⇒ Als niemand weet wie ik ben, dan heb ik een betekenis, als iemand 

weet wat ik ben, kan ik niet meer bestaan. Wat ben ik? 
 

⇒ Wat voor een voorwerp zit vol met gaten maar kan toch als geen ander 
water vasthouden? 

 
⇒ In een put van 20 meter diep zit helemaal onderin een slak. De slak wil 

naar boven en begint te klimmen. Overdag stijgt de slak 5 meter, maar 
's nachts daalt de slak 4 meter. Dat gaat zo elke dag door. Na hoeveel 
dagen heeft de slak de rand van de put bereikt? 

 

⇒De twee jongens stappen in de kano en steken de rivier over. 
Eén van hen stapt uit, de tweede keert terug naar de vader met de 
kano. 
De tweede die terugkeerde stapt uit en de vader stapt in en steekt 
de rivier over. 
De eerste jongen, die reeds aan de overkant stond, stapt nu weer in 
de kano en keert terug naar de tweede. 
De tweede jongen stapt in en samen steken ze de rivier over. 
 

⇒Een geheim 
 

⇒Een spons 
 

⇒Na 16 dagen: na 15 dagen heeft de slak 15 meter geklommen. Op 
de 16de dag is ze dus boven en hoeft ze 's nachts niet meer te 
dalen. 
 

	  



HELLOOO JONGVERKENNERS !!! 
 
We hopen dat jullie allemaal al goed uitgerust zijn na het superleuke kamp ! Want.. jullie 
zullen heel wat energie hebben voor de nieuwe, zotte en superplezante activiteiten die we 
gepland hebben ! 
Wij hebben alleszins heel veel heimwee gehad, en we staan al te popelen om terug te 
vertrekken !  Omdat we er niet kunnen over ophouden hoe fantastisch het allemaal wel 
was, blikken we nog even terug  
 
Wisten jullie dat... 
 
De totemdrank dit jaar extra lekker was, met extra véél 
brokjes voor al die nieuwe jvk's? Jummieeeee ! 
 
De leidsters tijdens hide and seek boos werden, omdat ze 
jullie maar niet konden vinden? 
 
Er heel veel liefde was op kamp?  
 
De nieuwe jvk's hun scoutstechnieken heel rap onder de knie 
hadden en de opbouw van jullie hoek heel vlot ging? 
 
De meisjes ook heel sterk en creatief zijn, en dit hebben bewezen bij het bouwen van onze ingang? 
 
Ahrend graag koosnaampjes verzint voor zijn ongewenste huisdiertjes (teken)? 
 

De jongens heel goed vuur kunnen maken? 
 
Robin Miel de rare gewoonte heeft van met wasknijpers op 
zijn gezicht rond te lopen? 
 
De leiding ook wel graag eens kookt? Vooral als het pain 
perdu is ! 
 
De dagtocht toch wel heel lastig was? 
 
 
 

De Nathalie'tjes graag een extra moeilijke plek zoeken om een hut te 
bouwen? 
 
De leiding heel erg blij was dat jullie 's avonds zo stil in jullie tentje lagen? 
Toch ook een beetje jammer, want wij hadden wel zin in een 
nachtdropping! 
 
Er om brood te bakken helemaal geen oven nodig is? Neenee, met een 
tak en een kampvuur lukt dat ook ! 
 
 
 
We ons erg hééééééél erg geamuseerd hebben met jullie? Het was echt een onvergetelijk 
kamp!!! 
 
En er bovendien nog heel veel foto’s op de scoutssite staan?  
 



EN NU ! Tijd voor een nieuw school.. (Euh.. Wat zeggen we nu? Wie wil daar nu aan 
herinnerd worden?!) .. SCOUTSJAAR ! 
  
Wij hebben er alvast heel veel zin in, en hebben al megaleuke activiteiten voor jullie 
klaarstaan ! 
  

Maar eerst de belangrijke zaken!! 
 
Voor velen onder jullie was het dit jaar de eerste keer dat jullie mochten sjorren, koken, 
jexen, en héél belangrijk, dat jullie een totemnaam kregen ! Dit jaar is het de beurt aan 
Jelle, Théo, Benjamin, Thibaut & Aaya ! 
Jammer genoeg wil dit ook zeggen dat we van een aantal heel goede jvk's afscheid 
moeten nemen ! We zullen jullie missen ! 
 

Ook bij de leiding verandert er heel wat ! 
 

Met traantjes in de ogen nemen we afscheid van Nathalie Monnier, die na meer dan tien 
jaar (applausje!), stopt als leidster. Dikke knuffel voor Monnier !! We zullen haar trouwens 
nog vaak zien, hoor ! 
Ook Nathalie De Bruycker & Martin kiezen dit jaar voor iets anders. Als jullie ze te hard 
missen, kunnen jullie Nathalie de zondag steeds bij de kabo's vinden en Martin bij de vk's ! 
 
En Chloé? Die doet het dit jaar helemaal alleen als leidster bij de jvk's !! 
 
Huuuuh?? Maar neeeee!! Haal maar allemaal opgelucht adem ! (Eerlijk gezegd? Jullie zijn 
misschien toch wel een beetje rumoerig voor één leidster) 
 
Dit jaar verwelkomen we... *tromgeroffel* ...van bij de Verkenners, Yannick ! 
EN hij neemt mee… Arne & Nick ! 
 
Jullie kennen ons waarschijnlijk allemaal al, maar wisten jullie al.. 
 
.. dat Yannick nog altijd naar tekenfilms kijkt?  
.. dat Arne graag muziek maakt in vrije tijd?  
.. dat Nick graag in het bos slaapt? 
.. dat Chloé geen vlees lust?  
 
Zo, en als je nog meer te weten wil komen over ons, moet je maar iedere zondag naar de 
scouts komen ! Maar wij weten ook wel dat jullie het meest uitkijken naar de supercoole 
activiteiten !! 
 
Daarom krijgen jullie van ons al een aantal tips van wat er jullie dit jaar allemaal te 
wachten staat: 
 
 There's no 'I' in “team” ! 
 Moet ni bang zijn, ’t is maar een beetje modder 
 Iets met een kompas en een kaart 
 Door het bos de bomen niet meer zien 
 Once upon a time, in a galaxy far far away 
 
 
 



Oké, en nu even AANDACHT!! Want, we hebben nog een aantal afspraken die we met 
jullie willen maken: 
 
 Doe iedere zondag je hemd en das aan. Als scouts zijn we namelijk heel trots op 
ons mooie uniform ! 
 Breng 50 cent mee voor een drankje. 
 Zorg dat je de wet kent ! 't is tenslotte niet zo leuk om daar tijdens de opening met 
je mond vol tanden te staan, hé? 
 Als je niet kan komen, verwittig de leiding dan ! Stuur een smsje of een berichtje via 
facebook, het is toch zo gemakkelijk ! 
 En, héél belangrijk, zet je grootste en mooiste SMILE op ! Dan zijn wij ook 
automatisch vrolijk bij het zien van al die mooie gezichtjes :) 
 
 

TOT ZONDAAAAAAAAAAAAAAG !!! 
 

Kusjes 
 

   
Yannick 0477404121     Chloé 0496648454 

   
Arne 0471021603     Nick 0488092683 
 

 



En nu wat spelletjes ! 
P R T R E D G T L D G N H M D I D T I R C D  
A M E E E E K W S T T M K P V W A B Y L D L  
D E O D T C S P M T H I N W F D I A K A L J  
W E N O I J M I A S O C Y E N O T N J P N S  
H B L N V E L E F C H S O A R N E O L H C C  
D V S O G B L G S A G S P T N R E Z P H J S  
N R L D S R E N N E K R E V G N O J D L E W  
B O T A S S A R T I A A W P H A I J P V E S  
X A A G G Z D Y T G M M C O C C D C S S O Z  
S D I E T S N N Z T P B E O T E K A K T S Z  
C I L D R S E D S F V O W S Y J T R A Y A Y  
L N J I W Z R E V E U T N E T A V S S C Y T  
G G E G A R U O F D U O S A C R D T O F S O  
S O V G O O D T D R R C Y S E V S A E N M B  
C E V T N Q G S O A O H L H O M O E I Z U E  
E E M E P E L O D U H T Y M C R O I R H F E  
M E E M F T S N T S R W Y B D O C I E X N R  
H A N R L C O S T F C A D T E A A D V U S R  
N M E L C N J F O J S R N S C Z J P K R C U  
X U A O A E T W E B V P O Q M F B Z M S I N  
G N E R G C B D S A O M A W A I I X I F M M  
A O Z F X I R F U D M O K T W P H G X B R N  

 
Zoek de volgende woorden: 

CHLOE YANNICK  DURENDAEL JONGVERKENNERS NICK 
ARNE  RAMBOTOCHT SCOUTS SJORREN TENT  BOTASSART 
LEIDER SIFAKA DINGO PANDA  KAKETOE KAMPVUUR   

VLAG  VLOT  FOURAGE BOSSEN   EVERZWIJN HUDO    DAGTOCHT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En wat mopjes natuurlijk 
 
Twee dikke trekpaarden staan op een snikhete dag onder een 
eikenboom om verkoeling te zoeken. Plots zegt de ene: " lekker 
windje vind je niet?", waarop de andere: " Zal ik er nog eentje 
laten?" 
 
Er staat een chinees bij een sexclub naar binnen te kijken. Komt er 
een 6-jarig jongetje bij hem staan en zegt: Zo nu kan je zeker wel 
je ogen open doen ? 
 
Wat zei Jezus toen hij voor de eerste dag aan het kruis hing? 
Amai, mijn paasvakantie begint hier goed!! 
 
Jantje gaat naar school en vraagt: 
Juffrouw word je gestraft voor iets watje niet gedaan hebt? 
De juffrouw zegt: nee, waarom vraag je dat?  
Omdat ik mijn huiswerk niet gemaakt heb. 
 
Twee slangen glibberen in de woestijn... vraagt de ene:  
'zijn wij giftig?'  
vraagt de andere:  
'waarom?' 
zegt de ene weer:  
'omdat ik juist in mijn tong heb gebeten' 
 
 



Yoooo verkenners! 
 
Na een zwaar TOPkamp vol bloed, zweet, gebroken beenderen, tranen en lange 
droppings, zijn de beste 17 dagen van het jaar voorbij! 
MAAR gelukkig gaat Scouting Durendael niet alleen op kamp, ook doorheen het jaar 
gaan we ons amuseren!  
 
Jullie nieuwe leiding hebben jullie ondertussen al vernomen, maar omdat we zo trots 
zijn om dit jaar jullie verkennerleiding te zijn, zetten we het nog extra in de verf! 
 
BREAKING NEWS: MARTIN EN IVO WORDEN JULLIE LEIDING! 
 
Voila, ‘tis eruit!  
 
We zien dit scoutsjaar allebei VOLLEDIG zitten en we zijn er zeker van dat we ons 
GIGANTISCH goed gaan amuseren met jullie ;) 
 
Niet alleen wij zijn dit jaar nieuw, er komen een heel pak kadeetjes bij van de JVK’s! En ja 
jongens er komen inderdaad meisjes dus hou het maar proper he sloebers.  
De ervaren verkenners gaan de nieuwelingen moeten kweken want wij gaan al werk 
genoeg hebben met SUPERMEGAWIJZE activiteiten voor te bereiden. 
 
MAAR helaas moeten er ook mensen de verkennerstak verlaten! Yannick wordt 
getransfereerd naar de JVK’s en Florian heeft besloten een einde aan zijn leiderscarrière 
te zetten. MAAR treur niet, Yannick zullen jullie nog tegenkomen bij vele activiteiten, en 
ook Florian zal regelmatig langskomen op al onze acties!  
 
Verder zijn er ook 5 Verkenners die leiders zijn geworden, Ruben, Bram, Nick F, Thibaut 
en Arne V. Ook zij zullen worden gemist, maar ze zullen het fantastisch doen als leiders. 
 
;) 
 
Nu al het komen en gaan is besproken, hebben we nog wat mededelingen: 
 
Wat gaan we dit jaar allemaal uitsteken: 
 -veel 
 -meer 
 -nog veel meer 
 -… 
 
Vele groeten op z’n scouts 
 
Ovi en Martino 
 
 
PS: In bijlage een poster(verplicht ophangen in jullie kamer)  
 



 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------- 

 
 

“De Zeven geboden van een 

verken(st)/(n)er”  

 
1) Gij zult ALTIJD verwittigen(SMOELBOEK of MOBILOFOON) of u 

al dan niet kunt komen naar de scouts 

 

2) Gij zult zorgen dat uw wet PERFECT gekend is 
 

3) Gij zult steeds in perfect uniform aan de activiteiten 
deelnemen 

 

4) Gij zult ten alle tijde uw leiding respecteren, zij 
zullen dan soms ook hetzelfde bij u doen 

 

5) Gij zult altijd in topvorm en in uw beste humeur naar de 
actviteiten komen 

 

6) Als de regen en sneeuw afwezig blijft zult gij pedaleren 
naar de scouts (fiets) 

 

7) Gij zult nooit zagen 
 

 

-------------------------------------------------------------- 
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