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 Beste Durendaelers, beste ouders, beste sympathisanten, 

 

Vol frisse moed en goesting zijn we ondertussen gestart met het 47ste scoutsjaar van 

onze vereniging.  Op 18/09/2016 trapten wij traditiegetrouw het nieuwe scoutsjaar af 

met de jaarlijkse overgang.  Hierbij zijn verschillende van onze leden doorgestroomt 

naar een nieuwe tak binnen onze vereniging. 

 

Waar bij de Kabouters en Welpen de nadruk ligt op ontdekken, zelf uitproberen en van 

elkaar leren door middel van verhalen en fantasie ligt de nadruk bij de Jongverkenners 

op samenwerken, het aanleren van vaardigheden en zelf de handen uit de mouwen 

steken. 

 

Bij de verkenners leggen wij de nadruk op het aangaan van uitdagingen, op avontuur 

gaan en het nemen van verantwoordelijkheid. 

 

Van onze leiding verwachten wij dat zij mee de verantwoordelijkheid nemen voor het 

begeleiden van onze leden.  Leiders en leidsters zijn in de eerste plaats scout samen 

met hun leden.  Zij vinden het prettig om te spelen en om te gaan met kinderen en 

jongeren. Zij bedenken en organiseren spelen, tochten, kampen,... Zo leren zij al 

doende verantwoordelijkheid dragen, initiatief nemen, organiseren, groepen 

begeleiden,...  Scouting is natuurlijk niet mogelijk zonder hun vrijwillige inzet. 

 

Dit jaar nemen wij afscheid van Martin als hoofdleider.  Langs deze weg willen wij hem 

bedanken voor alle jaren van inzet en trouw aan onze groep!  Martin wordt binnen de 

bestuursploeg opgenomen als beheerder.  Wij zijn er van overtuigd dat hij ook in zijn 

nieuwe functie een meerwaarde is voor onze groep. 

 

Ook nemen wij dit jaar afscheid van Ivo, Ellen, Ruben en Elise binnen de leidersploeg.  

Wij willen Ruben en Elise bedanken voor hun vriendschap, bijdrage en inzet gedurende 

hun jaren binnen onze vereniging!  Jullie hebben elk op jullie eigen manier postief 

bijgedragen aan onze vereniging.   Ivo maakt de overstap van de leidersploeg naar de 

hoofdleiding waar hij samen met Ellen een hecht en betrouwbaar duo zal vormen.  

Samen zullen zij het overzicht behouden van alle takken, taken, initiatieven, 

problemen,…  Naar de ouders toe zijn zij een duidelijk aanspreekpunt. 

 

Wij verwelkomen met plezier ook Mayflair binnen de leidersploeg.  Zij zal gauw haar 

plaatsje vinden in de hechte leidersploeg.  Ook binnen de takken vinden enkel 

verschuivingen plaats.  De takindeling vinden jullie verder in dit Durendaelertje. 

 

Achter de schermen kunnen wij nog steeds rekenen op de inzet en kennis en ervaring 

van het bestuur.  Na al die jaren als kabouter, welp, jongverkenner, verkenner, leider, 

hoofdleider, staan zij nog steeds paraat om hun steentje bij te dragen aan onze groep!  

Jullie vinden even verderop terug hoe het bestuur van onze vereniging dit jaar is 

samengesteld. 

 

Wij hebben het volste vertrouwen in onze leiders- en bestuursploeg opdat zij er ook dit 

jaar voor al onze leden een jaar vol plezier en onvergetelijke momenten kunnen van 

maken! 

 

Ondertussen groeten wij jullie op z’n scouts, 

 

Voorzitter & ondervoorzitter, 

Detlev Vandendaele & Steven Haustraete 



Durendaelers,  

 

Zoals elk jaar hebben we weer een geweldig kamp achter de rug. Maar dat 

kan ook niet anders met zo een mooi kampterrein, goed uitgerust materiaal, 

aangenaam weer en gemotiveerde scouten! 

 

We kunnen iedereen maar niet genoeg bedanken voor zijn inzet en 

vertrouwen in Scouting Durendael. De herinneringen van vorig jaar nemen 

we mee en we zijn bij deze al gestart met het nieuwe scoutsjaar. Onze 

Gevoelige Egel, hoofdleider Martin Monnier verkondigde reeds zijn pensioen 

als hoofdleider aan op het groot kampvuur te Bouillon, maar hij zal zich 

blijven inzetten in het bestuur. Bij deze wil ik (Ellen De Meue) hem hartelijk 

bedanken om mij de kneepjes van het vak te leren en mij bij te staan 

gedurende het volledige scoutsjaar. Bedankt Martin, ik ga je missen!  

 

Wees niet getreurd lieve Durendaelertjes want er is een geweldige opvolger, 

niet alleen is het de meest geduldige en optimistische persoon die ik ken, hij is 

ook de ideale scout. Ik stel jullie voor: respectvolle sneeuwstormvogel AKA Ivo 

Maes.  

 

Samen hebben we nieuwe en frisse ideeën voor Scouting Durendael, het 

nieuwe scoutsjaar ziet er dus veelbelovend uit en we hebben er zin in. Wij 

gaan de leidersploeg dat extra duwtje in de rug geven en alles in goede 

banen leiden. Nogmaals bedankt voor het vertrouwen in Scouting 

Durendael. Indien er vragen zijn, aarzel niet om ons even te bellen of ons aan 

te spreken tijdens de vergaderingen op zondag.  

 

 

Zoals altijd groeten wij jullie op z’n scouts  

 

Hoofdleiding Scouting Durendael 

 

Ellen De Meue 0497 49 49 27  

Ivo Maes 0473 46 43 66 

 

 

 



 

 

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 

 



 

 

KLEINE DIENSTMEDEDELING 

Beste ouders, 

Ter info vermelden we graag nog eens dat weekends en kampen deels 

worden terugbetaald door de mutualiteit. Als jullie ons een attest van je 

mutualiteit bezorgen, vullen wij dat voor je in! 

Bovendien mogen ouders wiens kinderen niet ouder waren dan 12 jaar (op het 

moment van het kamp) in de loop van het jaar ook een attest verwachten dat 

kan ingebracht worden in de belastingen. 

Vriendelijke scoutsgroeten, 

Bestuur Scouting Durendael Ronse 

 



 

 

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 

Renée Meewis 

Geboortedatum: 14 mei 1998 

Gsm-nummer: 0479 / 41 40 53 

E-mailadres: renee.meewis@gmail.com 

Totemnaam: Pronkende Scholekster 

 

Mayflair Vandenabeele 

Geboortedatum: 26 juli 2000 

Gsm-nummer: 0473 / 40 76 40 

E-mailadres: mayflair.vandenabeele@gmail.com 

Totemnaam: Zanglustige Ajaja 

 

Emile Watté 

Geboortedatum: 7 juni 1999 

Gsm-nummer: 0483 / 40 93 13 

E-mailadres: emilewatte@hotmail.com 

Totemnaam: Nieuwsgierige Perdix 

Welpen 

 

Thibaud Dalgan 

Geboortedatum: 12 juli 1997 

Gsm-nummer: 0474 / 08 55 45 

E-mailadres: thibaud.dalgan@gmail.com 

Totemnaam: Beschermende Grauwe Gans 

Jens Vanbutsele 

Geboortedatum: 11 juni 1998 

Gsm-nummer: 0499 / 75 74 75 

E-mailadres: jens.vanbutsele@telenet.be 

Totemnaam: Zwervende Danta 

 

Mégane Verdonckt 

Geboortedatum: 16 oktober 1999 

Gsm-nummer: 0489 / 43 84 86 

E-mailadres: megane.verdonckt@hotmail.com 

Totemnaam: Sportieve Noefty 



 

 

 

Jolien Windels 

Geboortedatum: 1 juni 1999 

Gsm-nummer: 0489 / 51 40 31 

E-mailadres: jolien.windels@hotmail.com 

Totemnaam: Giechelende Dolfijn 

Jongverkenners 

 

Jonas De Tavernier 

Geboortedatum: 15 november 1998 

Gsm-nummer: 0471 / 72 27 93 

E-mailadres: jdetav98111527552@gmail.com 

Totemnaam: Goedleerse Coscoroba 

 

Virginie van den Branden 

Geboortedatum: 25 december 1999 

Gsm-nummer: 0470 / 09 80 59 

E-mailadres: ninike_vdb@hotmail.com 

Totemnaam: Spontane Mungo 

Arne Verplancken 

Geboortedatum: 21 april 1997 

Gsm-nummer: 0471 / 02 16 03 

E-mailadres: arne.dubz_420@hotmail.com 

Totemnaam: Speelse Panda 

Verkenners 

Arne Cambier 

Geboortedatum: 10 oktober 1996 

Gsm-nummer: 0495 / 37 20 99 

E-mailadres: arnecambier@hotmail.com 

Totemnaam: Dankbare Spiesbok 

Nick Foulon 

Geboortedatum: 20 maart 1997 

Gsm-nummer: 0488 / 09 26 83 

E-mailadres: foulonnick@gmail.com 

Totemnaam: Wijze Kaketoe 



 

 

Bram Van Derhaeghen 

Geboortedatum: 30 november 1996 

Gsm-nummer: 0483 / 12 83 58 

E-mailadres: bram.basket@hotmail.com 

Totemnaam: Sportieve Ezel 

Hoofdleiding 

 

Ellen De Meue 

Geboortedatum: 28 april 1994 

Gsm-nummer: 0497 / 49 49 27 

E-mailadres: ellendemeue@hotmail.be 

Totemnaam: Durvende Torenvalk 

Ivo Maes 

Geboortedatum: 12 juni 1994 

Gsm-nummer: 0473 / 46 43 66 

E-mailadres: ivo.maes@hotmail.com 

Totemnaam: Respectvolle Sneeuwstormvogel 

 



 

 

KEN JE BESTUUR 

RAAD VAN BESTUUR 

Voorzitter 

 

Detlev Vandendaele 

Geboortedatum: 13 januari 1987 

Gsm-nummer: 0495 / 62 15 38 

E-mailadres: vandendaele_detlev@skynet.be 

Totem: Verstrooide Buizerd 

Ondervoorzitter 

 

Steven Haustraete 

Geboortedatum: 5 april 1983 

Gsm-nummer: 0498 / 29 95 81 

E-mailadres: steven_haustraete@hotmail.com 

Totem: Sportieve Kameleon 

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 

Webmaster 

 

Jens Deriemaeker 

Geboortedatum: 27 november 1990 

Gsm-nummer: 0479 / 48 28 97 

E-mailadres: jderiemaeker@gmail.com 

Totemnaam: Vriendelijke Collie 



 

 

Beheerders 

 

Dirk Delange 

Geboortedatum: 20 oktober 1972 

Gsm-nummer: 0495 / 24 02 88 

E-mailadres: info@delange.be 

Totemnaam: Stoer Trekpaard 

 

Jan Haustraete 

Geboortedatum: 21 juni 1984 

Gsm-nummer: 0474 / 580 412 

E-mailadres: info@haustraete.be 

Totemnaam:  

 

Herwig Lemaitre 

Geboortedatum: 26 november 1975 

Gsm-nummer: 0496 / 57 27 33 

E-mailadres: herwig.lemaitre@skynet.be 

Totemnaam: Verwende Poedel 

 

Martin Monnier 

Geboortedatum: 23 januari 1990 

Gsm-nummer: 0491 / 07 37 00 

E-mailadres: martin.d.monnier@gmail.com 

Totemnaam: Gevoelige Egel 

 

Nathalie Monnier 

Geboortedatum: 15 maart 1983 

Gsm-nummer: 0479 / 90 13 27 

E-mailadres: nathalie.monnier@skynet.be 

Totemnaam: Sportieve Labrador 

 

Yannick Sadoine 

Geboortedatum: 23 januari 1990 

Gsm-nummer: 0477 / 40 41 21 

E-mailadres: sadoine_yannick@hotmail.com 

Totem: Ontembare Dingo 



 

 

DAGELIJKS BESTUUR 

 

Detlev Vandendaele 

Geboortedatum: 13 januari 1987 

Gsm-nummer: 0495 / 62 15 38 

E-mailadres: vandendaele_detlev@skynet.be 

Totem: Verstrooide Buizerd 

 

Steven Haustraete 

Geboortedatum: 5 april 1983 

Gsm-nummer: 0498 / 29 95 81 

E-mailadres: steven_haustraete@hotmail.com 

Totem: Sportieve Kameleon 

 



 

 

KALENDER 

 Zondag 18 september: Overgang 

 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: Levering pannenkoeken 

 Zondag 13 november: Vergadering 

 Zondag 20 november: Vergadering 

 Zondag 27 november: Vergadering 

 Zondag 4 december: Sinterklaasfeestje 

 Zondag 11 december: Vergadering 

Eventuele wijzigingen zijn altijd mogelijk. Hou daarom de site, waarop de 

kalender wekelijks wordt aangepast, in het oog of schrijf je in op onze 

nieuwsbrief! 



 

 

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: 0495 / 62 15 38 of 0498 / 29 95 81 

 



Hey hey Kabouters!  

Het scoutsjaar is weer begonnen en uiteraard heeft jullie leiding er weer 
ongelofelijk veel zin in.  

We blikken even terug op een 
geweldig kamp in Bouillon 
waar we echte Vikings zijn 
geworden. We hadden een 
leuke tijd met toffe spelletjes 
en flinke kadeetjes!  

Maar ook dit jaar hebben we 
weer van alles in petto, jaja 
bereid jullie maar voor.  

 

Jammer genoeg betekent een nieuw scoutsjaar ook dat we afscheid gaan 
moeten nemen van 3 toffe leiders: Jens , Jolien en Elise. Renée blijft paraat 
bij de kabouters en wordt dit jaar vergezeld door 2 nieuwe leiders: Emile 
en Mayflair. Samen zullen we weer zorgen voor nieuwe, leuke activiteiten.  

Ook kaboutertjes worden groot...  Bij deze willen wij (jullie leiding) dan ook 
al onze schatjes die nu een stoere welp gaan worden bedanken voor al die 
fijne activiteiten het voorbije jaar vol enthousiasme, lieve knuffels en de 
(grappige) mopjes die we niet snel zullen vergeten!  ;) 



Om af te sluiten gaan we even kennis maken met jullie nieuwe leiding : ☺  

 

Hallo lieve kaboutertjes!  

Ik ben May-flair en ik ben 16 jaar. Ik heb een zusje en een broer die bij de 
Jvk’s zit. Ik dans heel graag en tekenen doe ik het liefst. Ik hou me heel 
graag bezig met muziek en speel zelf ook gitaar vandaar mijn totemnaam: 
Zanglustige Ajaja.  

Ik zal het komende jaar jullie leiding zijn. Ik heb deze tak gekozen omdat 
ik me graag bezig hou met kinderen. Ik zie jullie graag gelukkig en blij dus 
ik hoop dat het een jaar vol enthousiasme en plezier zal worden. Ik zie het 
alvast zitten om met jullie aan de slag te gaan en leuke avonturen te 
beleven. 

Als er ooit eens een probleempje is, kan je altijd bij mij terecht ik zal jullie 
met open armen ontvangen en helpen waar ik kan.  

Groetjes xxx  

 

Allerliefste kabo’s , 

Bij deze stel ik , Emile, me even voor. Ik ben 17 jaar en woon in Ronse. In 
mijn vrije tijd speel ik dolgraag muziek en volg ik toneel. Maar natuurlijk 
hou ik ook van de scouts! Ik hou er van om eens lekker gek te doen en 
plezier te maken, dus hopelijk kunnen we het goed met elkaar vinden ☺.  

Het wordt vast en zeker een top jaar. 

Tot snel!  

 

Oooh wacht! … Nog even dit…  
 
Een vergeet-me nietje:  

- Hoogtepunt van de week � Iedere zondag tussen 14u en 17u30 
@Scouting Durendeal voor een super toffe zondag namiddag!  

- Vergeet jullie 0.50 cent niet voor een lekker en fris drankje.  
- Een dikke warme scoutstrui wanneer het koud begint te worden. 
- Een goed humeur en een stalende glimlach! ☺  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waterpret aan onze 

coole stijger ! ☺ 

Spelen op een gezonken 

Viking schip! 



Nog wat (slechte) moppen :  

- Kan jij hoger springen als de Eiffeltoren? Ja, want de Eiffeltoren kan niet 

springen! 

 

- Jantje vraagt aan oma: "Bent u nog steeds van ijzer?" Oma zegt: "Hoe kom je 

daar nu bij?"  

 Jantje: "Mijn vader vroeg gisteren of die oude tang nog langs kwam." 

 

- Jantje logeert in de vakantie bij oma, die hem opeens in de hoek van de 

kamer ziet staan. Oma vraagt hem waarom hij dat nu doet. Jantje legt uit: 

"Volgende week is de vakantie voorbij en moet ik weer naar school, dus ben ik 

vast aan het oefenen." 

 

- Komt de ene aardappel de andere aardappel tegen. 

 Zegt hij:  "Wat zie jij er somber uit." 

 Antwoordt die andere aardappel: "Ja, mijn broer zit in de puree." 

 

 

 



 

 



Kleurplaat ! 

 

 

 



Heeeyyyy welpen!!!! 
Hebben jullie een geweldige vakantie achter de rug?  

Wel, zo veel te beter want we gaan er weer eens invliegen 

hé.  Het scoutsjaar is opnieuw begonnen en we hebben 

allemaal ongelooflijk veel zin ;) om naar de scouts te komen 

en ons iedere zondag zot te amuseren.  

Want jullie missen ons wel een beetje nietwaar?  

Maar vrees niet er komt een héééél leuk jaar aan! 

 

 

Hier zijn alvast activiteiten waar je je kan op verwachten!! 

• Verwelkom de nieuwelingen 

• Rechtdoor? 

• Wie kan der ier al sjorren? 

• Het niet zo levende strategospel 

• Enz.. 

Dus we hopen dat jullie gaan komen met zoveel mogelijk en steeds met een brede smile. 

Vriendjes van op school en familie zijn altijd welkom, hoe meer zielen, hoe meer vreugde. 

Maar… 

Spijtig genoeg kan het niet perfect hetzelfde jaar zijn als vorig jaar zonder verandering in de 

leiding en overgang van de kabouters. We gaan hiervoor niet treuren, maar juist blij zijn dat 

we met nieuwe mensen het jaar kunnen starten.  

De nieuwe leiding: 

• Dag welpen ik ben Jens jullie nieuwe en waarschijnlijk coolste leider. 

Samen gaan we de leukste en zotste activiteiten doen. 

We gaan nog veel leuke momenten meemaken samen dus tot de volgende, 

Zwervende Danta out.  
 

 

 

• Hey zotte welpjes! 

Ik ben Jolien en ik ben 17 jaar mijn hobby is jullie elke zondag super toffe en stoere 

activiteiten bezorgen! 

Ik kijk er al naar uit om met jullie dit nieuwe scouts jaar te starten. 

xxx Giechelende Dolfijn. 



Dit wil zeggen dat we spijtig genoeg moeten afscheid nemen van Arne en Emile, maar we 

zullen ze niet vergeten, bedankt voor alles! 

Natuurlijk mogen de nieuwe welpjes niet vergeten die zijn overgegaan van de kabo’s. 

Welkom aan jullie en hopelijk gaat het een tof jaar worden met jullie.  

Bon, bon tis gedaan met al de prietpraat, laten overgaan naar enkele mooie herinneringen 

van het kamp. Maar voordat we dit doen gaan we nog wat belangrijke info meegeven. 

Als je er eens niet kan zijn op een zondag is een berichtje naar een van ons altijd welkom. Als 

er problemen zijn of iets anders kan je ons altijd bellen en we zullen ons best doen om te 

antwoorden voor jullie te helpen. 

Thibaud Dalgan, 0474/08.55.45 

Mégane Verdonckt, 0489/43.84.86 

Jolien Windels, 0489/51.40.31 

Jens Vanbutsele, 0499/75.74.75 

 

Bij deze groeten we jullie op z’n scouts! 

Beschermende Grauwe Gans, Sportieve Noefty, Giegelende Dolfijn, Zwervende Danta. 

 

En hier komen de foto’s!!!! 

 

 

 

 

 

 



 

Wat kan Ilias toch een gekke bek trekken! En ik denk dat de Viking een slachtoffer heeft 

gevonden. 

 

Arne als topmodel. En de beste slaapzak is toch wel een tentzak, nietwaar Mégane? 

 

 

 



 

Vertrek van dagtocht richting Bouillon. 

 

Superdupermegazaligeongelooflijke zen-man! 



Dag allerliefste JeeJveekaas!!!!! 

Het kamp zit er weer op en jullie zitten terug achter de schoolbanken. Eerst 

en vooral willen we even terugdenken naar het topkamp waar jullie 1 voor 1 

fantastisch waren. De supersnelle opbouw, 

jullie enthousiasme, goede kookkunsten, 

leuke actviteiten en zo verder waar de 

leiding jullie heel dankbaar voor is. Kort 

samengevat het was dus een supermegafantastischonvergetelijk kamp te 

Bouillon. Jammer genoeg is dit kamp voorbij gevlogen MAAR niet getreurd 

want de activiteiten zijn weer van start gegaan en die worden uiteraard ook 

onvergetelijk. 

 

Oké genoeg over het kamp nu. Het nieuwe jaar is van start  gegaan en er zijn 

natuurlijk een aantal veranderingen dit jaar zowel bij de leiding als bij de 

JVK’S. 

Wat de JVK’S betreft: 

- Gelukkig is er niemand die de groep verlaat en blijven alle 

topjongverkenners gewoon in hun tak.  

- We verwelkomen een pak nieuwe jongverkenners. Voor hen opent een heel 

nieuwe wereld zonder welpenspelletjes, zonder springkastelen, zonder 

medelijden! Deze moedige kinderen zijn: Zzzzzzzita, Ccccchloé ,Hhhhhhheidi 

en Iiiiimke. 

Qua leiding: 

- Virginie en Jonas blijven nog een jaartje bij jullie en zijn daar heel blij om 

- Van Bram en Ruben moeten we helaas afscheid nemen. Bram zal dit jaar 

overstappen naar de vk’s maar zal jullie uiteraard wel missen. Ruben stopt 

helaas met leiding geven maar we zullen hem zeker en vast nog zien.  

- Onze nieuwe aanwinst is ARNE!!!!! (aka Speelse Panda). Ook Arne ziet het 

suuuuuuuper hard zitten en zal hem ook 200% inzetten. 

 

 

 

 



 

DUUUUUUUSS jullie leiding voor dit nieuwe scoutsjaar is: 

 

Naam: Virginie Van Den                         

Branden 

Totemnaam: Spontane Mungo 

Bijnaam: Nini 

Leeftijd: 17 jaar  

Telefoon: 0470/09 80 59 

 

 

Naam: Arne Verplancken 

Totemnaam: Speelse panda 

Bijnaam: Panda  

Leeftijd: 19 jaar 

Telefoon: 0471/02 16 03 

 Naam: Jonas De Tavernier 

Totemnaam: Goedleerse Coscoroba 

Leeftijd: 18 jaar 

Telefoon: 0471/72 27 93 

 

Wat kunnen jullie allemaal verwachten van het nieuwe jaar? 

− Een mega dropping 

− Waar is de 3de leider? 

− Foodfestival  

− Survival EXTREME 

− A little party never killed nobody  

− Een super tof weekend 

 

 

 

 

 



 

Enkele herinneringen van het groot kamp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo ik ben Théo. 

Oeps sorry ik bedoel 

Théa.  

Elaba, kan er mij 

nu echt niemand 

helpen ik vind dat 

liedje maar niet. 

Werken?? Neuh wij 

gooien liever met de 

modder. Virginie is 

groot genoeg en doet 

het wel ☺  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOEPIEE tegen het 

einde van het kamp heb 

ik een sixpack :D  

Alles voor die 

sixpack ☺  

Ik ben viking Ruben mij kan 

je niet verslaan. (oke 

misschien alleen met 

elektriciteit). 

Pff altijd die lastige afwas… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo dit was een korte opfrissing van het kamp hopelijk zien jullie het evenveel zitten als wij tot 

volgende week!!!! Groetjes Arne, Virginie en Jonas xxxxx 

Afwas? Wat is dat? 

Ik doe daar niet aan 

mee! 

Amai dat is hier 

warm 

Joepie koken!!!! 

Koken? Wat is dat? Ik doe 

daar ook niet aan mee ik 

zorg wel voor de mopjes  



Beste verkenners, 

Dit jaar nemen wij jammer genoeg afscheid van drie fantastische personen. Drie 

bewonderenswaardige mensen die tijdens hun periode als leider zich elke zondag in hebben 

gezet om jullie  te entertainen en vermaken. 

Desondanks dat zij samen gingen wonen met hun grote liefde, zelfstandig gingen werken,  ... 

Elke zondag opnieuw stonden deze mensen klaar met een glimlach op het gezicht. Laat ons 

daarom een stukje van hun geestdrift bewaren. Laat ons met deze fijne mensen in onze 

gedachten elke vergadering beginnen met een brede glimlach, zodat wij een stukje van hun 

onstuitbaar enthousiasme levend kunnen houden. 

Ellen, Ivo, Arne 

 

 

 



Dag verkenners, 

Zoals hierboven al aangekondigd, verlaten we dit jaar de Verkennerstak om in andere oorden 

ons scoutsverhaal verder te zetten. We hebben ontzettend genoten van vorig jaar! In Ronse, 

Westmalle of Bouillon, telkens hebben we kunnen lachen met jullie toeren. Van jongens in 

meisjeskleren, tot pétards in het bos, WARME appelmoes, omelette ZONDER spek, Arie achter 

de Espace en Arie in de ambulance, een hut met een mossen tapijt, 24-uren tochten met extra 

kilometers, chilisaus met een bezoekje aan de wasmachines van Bouillon,…En ja, we hebben 

ons soms moeten kwaad maken (onthou altijd de eerste zin van jullie wet!!), maar jullie weten 

zelf ook wel dat dit misschien wel terecht was :) Dus we bedanken jullie voor de mooie tijden, 

maar dit is natuurlijk NOT GOODBYE! Jullie zien ons sowieso nog rondlopen op activiteiten, 

kampen, pannenkoekenbakken,.. Dus als jullie nog eens iets grappigs willen doen (of zin hebben 

in kikkerdril), ROEP ONS! 

Groetjes,  

Ellen, Arne en Ivo! 

 

 

Nu , dit betekent natuurlijk dat Nick versterking nodig heeft! Daarom een korte introductie van 

jullie nieuwe, uiteraard geweldige zotcoole yolochildemax zomg, leiding. ☺ 

 



  

Arne cambier (dankbare spiesbok):  

I         G     

 z    N  ;) 

Sup beste VK’s! In het leven zijn er tijden van komen en van gaan, en dat is net hetzelfde bij de 

scouts. De ene Arne vertrekt, en volgende Arne (of Cambier) staat klaar om zijn plaats in te 

nemen. Maar geen zorgen, ik weet zeker dat we het sowieso goed met elkaar gaan kunnen 

vinden. Er staat ons een nieuw scoutsjaar te wachten boordevol leuke ideeën en spelletjes die 

ik bij mijn 2 jaar als welpenleiding heb geleerd zoals: 

• weerwolven 

• monopolie 

• weeralwolven 

• dikke berta 

• nogmeerwolven 

• wie brak de megafoon 

• iets met weerwolfpuns (witte poederwolf) 

• und viele andere 

Hopelijk tot de volgende activiteit en groeten op z’n scouts, 

spiesbok out! 

 

 

Bram vanderhaegen (sportieve ezel):   

Dus zoals jullie allemaal goed kunnen tellen gaan er drie 

leiders weg en komen er twee bij. We zijn dus met 1 minder 

dan vorig jaar maar niet getreurd. Ikzelf, Bram de Sportieve 

Ezel, zal iedereen in toom houden door met zijn ijzeren vuist 

leiding te geven en ooooo zoooo leuke straffen te geven. 

Maar het voornaamste van allemaal is dat Arne C, Nick en ik 

ervoor gaan proberen zorgen dat jullie een superscoutsjaar 

gaan hebben en zeker een jaar waar er veel leute gemaakt 

wordt! Wij hopen jullie allemaal terug te zien op de 

activiteiten, (jammer genoeg zonder May Flair want ze staat 

nu ook bij de leiding) en leer maar goed uw scoutswet want 

er hangt iets aan vast. 



 



 


