
D U R E N D A E L E R T J E
2 0 1 7  -  2 0 1 8



V O O R Z I T T E R S B R I E F  
 
 
 
Beste Durendaelers, beste ouders, beste sympathisanten 
 
Als jullie deze brief lezen zijn we ondertussen gestart met het 48ste scoutsjaar van onze 
scoutsvereniging.  Nog twee jaar en we kunnen onze 50ste verjaardag vieren (#feestje)! 
 
Ook het afgelopen scoutsjaar was er weer eentje om niet te vergeten:  leuke 
zondagsactiviteiten, een geslaagde pannenkoekenbak en kaasavond, een leuk 
paasweekend te Westmalle en als apotheose een spetterend tentenkamp te Botassart! 
Hopelijk hebben jullie er allemaal een geweldig kamp op zitten en zijn jullie goed gestart 
op school. 
 
Langs deze weg willen wij alle mensen nogmaals bedanken die zich voor onze groep 
hebben ingezet gedurende het afgelopen scoutsjaar. Van een kabouterpolleke tot een 
verkennershand, van leiding tot hoofdleiding, van bestuurslid tot ouder, van symphatisant 
tot oud-lid, alle jullie hulp en ervaring wordt door ons enorm geapreccieerd en is 
onontbeerlijk voor de blijvende goede werking van onze scoutsgroep.  Wij hopen het 
komende jaar op jullie hulp en steun te kunnen blijven rekenen! 
 
Dit jaar besloten Jens Vandenbutsele en Jonas De Tavernier afscheid te nemen van de 
leidersploeg.  Wij willen hen bedanken voor hun jaren inzet als lid en als leiding bij hun 
takken en hopen hen nog regelmatig terug te zien! 
 
Verder hopen wij alle gezichten van vorig jaar terug te zien tijdens de zondagsactiviteiten, 
paaskamp, tentenkamp en andere activiteiten.  Neem gerust eens een broer of zus, 
buurjongen of buurmeisje, neef of nicht, vriend of vriendinnetje mee naar een 
zondagsactivititeit om hen te laten proeven van het scoutsgebeuren! 
 
Wij willen nu al onze leden, de volledige leidersploeg, groepsleiding en het voltallige 
bestuur bedanken voor hun inzet die zij zullen leveren gedurende het komende scoutsjaar.  
Samen staan we sterk en kunnen we er weer een mooi jaar van maken. 
 
Verder in dit eerste Durendaelertje van 2017-2018 vinden jullie de nieuwe verdeling van de 
leiding binnen de takken.  Binnen de hoofdleiding blijven Ellen en Ivo zoals vorig jaar 
paraat, ook binnen de bestuursploeg zijn er geen wijzigingen.  Een sterke groep voor 
alwaar een sterk jaar! 
 
Hebben jullie vragen, spreek dan gerust iemand van de (hoofd)-leiding, bestuur aan 
tijdens de zondagsactiviteiten.  Wij zijn ook steeds telefonisch bereikbaar (zie verder in dit 
Durendaelertje), via e-mail of Facebook.  Wij hechten veel belang aan opmerkingen van 
onze leden en ouders, zodoende kunnen wij steeds bijsturen waar nodig.  
 
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 



H o o f d l e i d e r s b r i e f  
 
 

Beste Durendaelers  
 
Het scoutsjaar is weer voorbij 
gevlogen. Voor we het wisten 
waren we op groot 
tentenkamp en konden we 
genieten van de prachtige 
natuur, leuk gezelschap en 
originele activiteiten. Wij 
hebben er alvast van 
genoten en dit mede dankzij 
jullie! 
 
 
   
 
 
Langs deze weg willen we elk individu nog eens van harte bedanken. Van de 
kleinste kabouter tot de meest ervaren foerier, zonder jullie zouden we niet 
zijn wie we vandaag de dag zijn geworden, Scouting Durendael.  
Bedankt, merci, gracias J 
 
Met veel trots zetten wij, Ivo & Ellen, onze taak als hoofdleiding verder. Zo 
zullen we de leidersploeg blijven motiveren en alles in goede banen leiden. 
Indien er vragen of leuke ideeën zijn kunnen jullie dus altijd bij ons terecht.  
 
Een nieuw scoutsjaar betekent ook wat veranderingen in de leidersploeg. 
Langs deze weg willen we Jens Vanbutsele en Jonas De Tavernier bedanken 
voor hun jarenlange inzet. Adios amigos, het ga jullie goed!   
 
Alsook voor de ouders en Durendaelers staan wij steeds paraat. Aarzel dus 
niet om ons even te bellen of ons aan te spreken tijdens de vergaderingen op 
zondag indien er vragen zijn. 
 
Bij deze is het scoutsjaar 2017-2018 dus officieel van start gegaan, wij hebben 
er alvast zin in, hopelijk u ook! 
 
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 



	  

	  

F R A M E T E N T  ( 1 0 1 , 5  m 2 )  
 
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: Detelev 0495 / 62 15 38 of Steven 0498 / 29 95 81 

 



	  

	  

O N S  U N I F O R M  
 
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 € 7,50 
Dasring € 1,50 
T-shirt Scouting Durendael Ronse € 12,50 
Trui Scouting Durendael Ronse (6 tot 14 jaar) € 25,00 
Trui Scouting Durendael Ronse (S-M-L-XL) € 30,00 
Rokje (kinderen) [op bestelling] € 33,00 
Rokje (volwassenen) [op bestelling] € 39,00 

 

Voor de aankoop van een beige scoutshemd verwijzen we jullie door naar de Hopper-winkels in 
Gent, Aalst, Antwerpen, enz. [https://www.hopper.be/winkel/webshop/uniform-scouts-en-gidsen-
hemden-c-9_10_12/]. 



	  

	  

K E N  J E  W E T  
 

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. 



K A B O U T E R S
Renée Meewis
Geboortedatum: 14 mei 1998
Gsm-nummer: 0479 / 41 40 53
E-mailadres: renee.meewis@gmail.com
Totemnaam: Pronkende Scholekster

Emile Watté
Geboortedatum: 7 juni 1999
Gsm-nummer: 0483 / 40 93 13
E-mailadres: emilewatte@hotmail.com
Totemnaam: Nieuwsgierige Perdix

W E L P E N 
Mayflair Vandenabeele
Geboortedatum: 26 juli 2000
Gsm-nummer: 0473 / 40 76 40
E-mailadres: mayflair.vandenabeele@gmail.com
Totemnaam: Zanglustige Ajaja

Jolien Windels
Geboortedatum: 1 juni 1999
Gsm-nummer: 0489 / 51 40 31
E-mailadres: jolien.windels@hotmail.com
Totemnaam: Giechelende Dolfijn

Arhend Vanderhaeghen
Geboortedatum: 09 december 1999
Gsm-nummer: 0471/ 60 69 76
E-mailadres: arhend.vd@gmail.com
Totemnaam: Ondeugende Ouistiti

L E I D I N G  S C O U T I N G  D U R E N D A E L



J O N G V E R K E N N E R S
Virginie van den Branden
Geboortedatum: 25 december 1999
Gsm-nummer: 0470 / 09 80 59
E-mailadres: ninike_vdb@hotmail.com
Totemnaam: Spontane Mungo

Arne Cambier
Geboortedatum: 10 oktober 1996
Gsm-nummer: 0495 / 37 20 99
E-mailadres: arnecambier@hotmail.com
Totemnaam: Dankbare Spiesbok

Mégane Verdonckt
Geboortedatum: 16 oktober 1999
Gsm-nummer: 0489 / 43 84 86
E-mailadres: megane.verdonckt@hotmail.com
Totemnaam: Sportieve Noefty

V E R K E N N E R S
 
Bram Van Derhaeghen
Geboortedatum: 30 november 1996
Gsm-nummwer: 0483 / 12 83 58
E-mailadres: bram.basket@hotmail.com
Totemnaam: Sportieve Ezel

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

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



H O O F D L E I D I N G
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

R A A D  V A N  B E S T U U R
Detlev Vandendaele - Voorzitter
Geboortedatum: 13 januari 1987
Gsm-nummer: 0495 / 62 15 38
E-mailadres: vandendaele_detlev@skynet.be
Totem: Verstrooide Buizerd

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

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

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

B E S T U U R  S C O U T I N G  D U R E N D A E L



Jens Deriemaeker - Webmaster
Geboortedatum: 27 november 1990
Gsm-nummer: 0479 / 48 28 97
E-mailadres: jderiemaeker@gmail.com
Totemnaam: Vriendelijke Collie

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

Jan Haustraete - Beheerder
Geboortedatum: 21 juni 1984
Gsm-nummer: 0474 / 580 412
E-mailadres: info@haustraete.be
Totemnaam: Sympathieke Chimpansee

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

Martin Monnier - Beheerder
Geboortedatum: 23 januari 1990
Gsm-nummer: 0491 / 07 37 00
E-mailadres: martin.d.monnier@gmail.com
Totemnaam: Gevoelige Egel
 

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

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



	  

	  

K A L E N D E R  
 

   Zondag 1 oktober: Vergadering 

   Zondag 8 oktober: Vergadering 

   Zondag 15 oktober: Vergadering  

   Vrijdag 20 oktober: Dag en Nacht Van De Jeugdbeweging (vrijblijvende 
dag in teken van de scouts)  

   Zondag 22 oktober: Vergadering 

   Zondag 29 oktober Vergadering 

   Vrijdag 3 november: Pannenkoekenbak 

   Zondag 5 november: Geen vergadering 

   Zondag 12 november: Geen vergadering 

   Zondag 19 november: Vergadering 

   Zondag 26 november: Vergadering	   

   Zondag 3 december: Sinterklaasfeestje	   

   Zondag 10 december: Vergadering	   

   Zondag 17 december: Vergadering	   

   Vrijdag 22 december: Kerstfeestje/filmavond 

Eventuele wijzigingen zijn altijd mogelijk. Hou daarom de site, waarop de 
kalender wekelijks wordt aangepast, in het oog of volg ons op Facebook. 



V O L G  S C O U T I N G  D U R E N D A E L  R O N S E  O P  D E  V O E T  V I A

F a c e b o o k

W E B S I T E

Op de Facebookpagina vind je updates, 
allerlei informatie en leuke foto’s. Vind ik 
leuk!

Op de website vind je alle gedetailleerde 
informatie terug over Scouting Durendael. 
Instellen als favoriet is de boodschap!



K A B O U T E R S



Hallo lieve kabouters!  

 

Jammer genoeg zit het groot 
kamp er reeds op, maar 
gelukkig staat er alweer een 
nieuw scoutsjaar voor de deur! 

We kunnen het kamp goed afsluiten met mooie herinneringen, 
zoals ons bezoek aan de dierentuin, een stoere rambotocht, 
overnachten in een tent… Wij als leiding hebben ons in ieder 
geval heel erg geamuseerd! Jullie toch ook?  

 

Wat kan je komend scoutsjaar zoal verwachten?  

o   May-flair zal ons spijtig genoeg verlaten om verder op pad 
te gaan met de welpjes, maar Emile en Renée blijven 
paraat bij de kabouters! JOEPIE! 
 

o   Iedere zondag opnieuw leuke en stoere activiteiten, zoals: 
- een kookactiviteit 
- een bezoek bij de indianen 
- klimmen als de beste 
- hoe vuiler, hoe beter 
- naar het sprookjesbos 
- …  

o   Heeeeel veeeeel verrassingen 
o   Enthousiaste leiding! 

 

 

 



Even voorstellen voor degene die ons nog niet kennen 

 

 

 

 

 

 
Dag lieve schatjes 
 

   
 
Mijn naam is Renée en ik ben 19 jaar!  
Velen van jullie zullen mij al kennen. Het is namelijk al het 4de jaar dat ik 
leiding geef aan de kaboutertjes!  
 
Mijn hobby’s zijn scouts, dansen, toneel, reizen… 
Ik studeer Kleuteronderwijs aan Vives in Kortrijk. 
 
Bij kleine of grote probleempjes kan je me altijd bereiken op:  
 
0497 41 40 53 of renee.meewis@gmail.com 
 
Dikke knuffel! 
Renée xx 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
Allergekste kabo’s 
 

   
 
Ik heet Emile en ben 18 jaar oud. 
Zoals jullie vast weten, is dit mijn tweede jaar als kabouterleiding. 
 
In mijn vrije tijd speel ik gitaar en toneel. Verder hou ik van films, muziek… Ik 
ben net begonnen aan mijn eerste jaar Audiovisuele Technieken in Brussel. 
 
 
Kan je er voor een keer niet bij zijn of heb je vragen? Contacteer me dan 
via: 
 
0483 40 93 13 of emilewatte@hotmail.com 
 
Groetjes op z’n scouts 
Emile ♪ 
 

 

 



 

Nog enkele fotootjes 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zeer belangrijk! 
o   Wees iedere zondag aanwezig om 14:00. Raadpleeg toch steeds eerst 

de kalender op de scoutssite voor eventuele veranderingen! 
o   Kan je eens niet aanwezig zijn op de zondagsactiviteit, geef ons dan 

een seintje. Zo kunnen we ons beter voorbereiden. 
o   Ken je wet van voor naar achter en van links naar rechts! Voor wie 

deze nu al vergeten is, hier is hij dan nog eens: 

“Akela, wij doen ons best!” 

o   Neem elke zondag € 0,50 mee voor een drankje! Wie honger heeft, 
mag altijd zelf nog een koekje meenemen. 
 

Heel knuffels en kusjes van jullie leiding 

‘Pronkende Scholekster’ & ‘Nieuwsgierige Perdix’  

 

 



W E L P E N



BRRRRRRR liefste welpjes!!!!  

Het was weer een superformitabelgeweldigfantastischcool kamp! Jullie hebben 
samen de ijstijd getrotseerd waarvoor een GROOT applaus! Ik hoop dat jullie het even 
tof vonden als wij. Nu het superformitabelgeweldigfantastischcool kamp voorbij is 
(laten we allemaal 1 minuut stilte nemen hiervoor L) begint het nieuwe scoutsjaar 
weer! (JOEPIEEEEEE) 

Een nieuw scoutsjaar betekent ook nieuwe leden, overgangen maar jammer genoeg 
ook mensen waar we afscheid van moeten nemen (oooooohn). Er zijn een paar 
stoere welpen die overgaan naar de JVK’s. (Zie de mooie toffe foto’s van de 
weglopertjes) MAAAAAAAAAAR jullie gaan niet alleen over….. Namelijk jullie 
allerliefste leidster Mégane gaat mee met jullie! We nemen ook afscheid van Thibaud 
die naar de nog stoerdere verkenners gaat, en Jens die met pijn in het hart met de 
scouts stopt ;(. Maar natuurlijk gaan zij jullie niet verlaten zonder nog 1 iets te kunnen 
zeggen tegen jullie! 

 

Beste welpjes! 
Het is met zeer veel spijt dak ik moet zeggen dat ik dit jaar geen leiding maar ga zijn 
van jullie. Het is eens tijd om aan oudere jongens en meisjes leiding te geven. Niet 
verdrietig zijn, jullie zullen mij nog steeds zien elke zondag en op kamp. Bedankt voor 
alle leuke momenten, ik zal ze nooit vergeten. Ik wens jullie allemaal een zeer leuk 
scoutsjaar en zorg maar dat het leuk wordt met jullie nieuwe leiding! 
Beschermende grauwe gans over and out. 

 

Hey welpen, 

Jammer genoeg moet ik jullie na 2 jaar laten gaan welpjes, maar de helft van jullie 
hangt nog steeds vast aan mij bij de jvk’s muahahaha. 

Challas xoxo Megena. 

 

Yoooo  

Met spijt in het hart neem ik afscheid van jullie. Ik hoop dat jullie nog leuke activiteiten 
gaan doen zonder mij. Dus tot in den draai eh.  

Jens 

 

 



Maar niet getreurd ik ,Jolien/JOLA/giechelende dolfijn, blijf wel nog een jaartje bij 
jullie!!! (na dit geweldig kamp kon ik toch geen afscheid van jullie nemen!!!)  

Dit doe ik uiteraard niet alleen maar met 2 nieuwe toppertjes aan mijn zijde zullen wij 
jullie een geweldig scoutsjaar geven. 

 

Dag lieve welpjes!  

Ik ben May-flair en ik ben 17 jaar. Vorig jaar gaf ik leiding aan de kaboutertjes, maar 
dit jaar zal ik samen met Jolien en Arhend jullie leiding zijn. Ik zie het alvast zitten, jullie 
ook? We zullen er een super tof jaar van maken met de leukste activiteiten! Een beetje 
meer over mezelf: Ik ben iemand die heel graag naar muziek luistert & heel vaak zingt. 
Daarom heb ik als totemnaam “Zanglustige Ajaja”. Ik speel zelf ook af en toe gitaar. 
Naast de scouts zit ik ook nog in “Dancelab”, dat is een dansschool hier in Ronse. Ik 
teken & schilder ook super graag. Ik heb een zusje van 5 jaar en een broer van 13 jaar 
oud die hier zelf ook in de scouts zit in de tak van de Jvk’s. Ik ga heel graag met 
kinderen om & help graag waar ik kan. Dus als er je er iets dwars zit dan kan je altijd 
bij mij terecht!  

Vele Dikke Kusjes! May- Flair XxXxX 

 

Hallo welpjes 

Ik ben Arhend en ben 17 jaar en volg de richting bouw op school. Ik zie het super hard 
zitten om leiding te geven aan jullie. Hopelijk hebben jullie er even veel zin in als ik!  

Tot de volgende activiteit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DE WEGLOPERTJES 

   

 

 

 

  

 

  



LEUKE KAMPMOMENTJES 

 

 



J O N G V E R K E N N E R S



Dag allerliefste jongverkenners!! 

 
Het is alweer september en het nieuwe scoutsjaar is van start gegaan. Aan het 
voorbije jaar hebben we heel wat herinneringen overgehouden en raar maar 
waar maar bij de leiding zijn dit allemaal positieve herinneringen. Wat zeker één 
van deze herinneringen is was het fantastische jvk-weekend waarbij we een 
bezoek brachten aan Barvaux en daar gingen lasershooten en kajakken. 

  

Een nieuw scoutsjaar betekent ook dat we helaas afscheid moeten nemen van 
heel wat jvk’tjes die we suuuuuper hard zullen missen ☹   

We nemen afscheid van: 

 

 

 

 

 

Lotje	   Enya’tje	  

Sofie’tje	  

Allaneke	  

Rubentje	  

Iljahke	  

Alvineke	  	  



 

!MAAR! We verwelkomen ook deze nieuwe toppers! 

 

Wat de leiding betreft:  

Nemen we afscheid van…  

 

En verwelkomen we… 

 

 

Jonas 

Mégane 
Arne 

Seppe 
Isaac 

Quentin 

Jeremy 

Kobe 



 

En zitten jullie nog een jaartje opgescheept met… 

 

 

 

De leiding ziet het jaar alvast super hard zitten en hopen dat jullie er ook naar 
uitkijken want we hebben al heel wat zaken in petto voor jullie.  

We zullen beginnen met alvast wat huisregels van Scouting Durendael:  

•   Kom altijd in perfect uniform  
•   Ken je wet super goed  
•   Kom niet met je mooiste kledij want deze kunnen altijd vuil worden  
•   Vergeet je 0,50 euro niet  
•   Luister altijd goed naar je leiding  
•   Neem altijd je goed humeur mee  

 

Ziezo! Nu alles bekend is, gaat het scoutsjaar echt van start, tot volgende week. 
De leiding heeft er alvast suuuuuper veel zin in!  

Vriendelijke scoutsgroeten 

Virginie aka Spontane Mungo  

Mégane aka Sportieve Noeftie  

Arne aka Dankbare Spiesbok 

 

Virginie 



V E R K E N N E R S



Vk’s  

Welkom in het Durendaelertje, geschreven in den echte Vlaamsche Taal 

Er was eens ... 
Een hele hoop verkennersch op een kampterrein in Botassart. 
Het warende keiharden werkers en hadden ene zoete nachtrust in een zwevend Ijskasteel. 
Ze waren bezig tot in den middernacht en stonden op nog voor den dauw. 
En ze leefden nog lang ende gelukkig. 

 

Ice time:  

-   De pilotis was hoger dan de ijsberg van de titanic :o 

-   Jullie waren zo een mooi team dat jullie gemakkelijk twee 

mammoeten zouden kunnen vangen. 

-   Zelfs zonder een echte ijstijd verliezen ze nog hun pannen. 

-   Iglo’s maken is geen probleem #ingang 

-   Zichzelf warm houden lukt ook perfect #nachtwake 

-   Enkel jongens is veel testosteron 

#ik_zit_graag_in_de_modder 

 

Wat kan je van activiteiten verwachten? 

-   Veel vk’s 

-   Mini trektocht 

-   Poefbal 

-   Skere tijden 

 

Groetjes Sportieve ezel en speelse panda 

 

 



N a a m l o o s  
 

We gaan het niet meer over het verleden hebben maar over de toekomst! 

Want er komt namelijk een nieuwe soort ‘tak’ tussen de VK’s en de leiding. 

De naam laten we over aan de kersverse en eerste leden van de tak. 

 

Waarom doen we dit?  

-   Om leden voor te bereiden op het leiderschap. 

-   Om ze zelfstandiger te maken: tijdens het jaar gaan ze bepaalde winstgevende 

activiteiten uitvoeren, waarmee ze dan aan het einde van het scoutsjaar op reis 

zullen gaan. 

-   Om hun winstgevende activiteiten te bespreken en te plannen. 

-   Omdat de verkennersgroep verder uitbreidt en dit is een perfecte kans om een 

nieuw initiatief in te brengen. 

-   Omdat het een mooie gelegenheid om gezellig samen te zijn met jullie leiding.  

 

Wat moeten jullie doen? 

-   Jullie blijven noch steeds verkenners, maar zullen hulpleiding zijn tijdens een te 

kort aan leiders. 

-   Elke zondag verwachten we jullie opnieuw voor activiteiten, maar iedere twee 

weken verwachten we jullie ook de vrijdagavond. Dan bespreken en plannen we 

jullie winstgevende activiteiten met hulp van de leiding. 

                                                       

TOT DAN! 


