


 

 

Beste Durendaelers,  

Beste Ouders,  

 

Het is intussen alweer eind april en ons scoutsjaar is alweer vergevorderd. We kunnen 

tevreden terugkijken op de eerste vier maanden sinds april, met dan voornamelijk onze 

kaasavond in maart die opnieuw een succes was! Graag bedanken we iedereen voor hun 

aanwezigheid en steun. De kaasavond is één van onze activiteiten die elk jaar het nodige 

geld binnenbrengen om te kunnen blijven doen wat we doen. En we zijn opnieuw heel blij 

dat we het zo kunnen blijven doen!  

 

Er zijn ook een hele hoop andere zaken de revue gepasseerd: de nieuwjaarsreceptie voor 

leiding en bestuur, opnieuw een hele hoop leuke activiteiten in ons lokaal maar ook de 

opkuis van ons lokaal. Maar natuurlijk vergeten we ook ons paaskamp niet waar we net 

van terug zijn.  

 

We hadden ontzettend veel geluk met het weer en ons verblijf in De Haan was opnieuw 

ideaal. Daarnaast hebben we alweer talrijke blije Durendaelers gezien doorheen het kamp 

en dat is natuurlijk waarvoor we het allemaal doen. Graag willen we nog even wat mensen 

hiervoor bedanken: 

- Bedankt bestuur en foeriers voor de organisatie, sfeer en natuurlijk lekker eten! 

- Bedankt leiding voor jullie harde werk en supergoeie activiteiten! 

- Bedankt aan alle kabouters, welpen, JVK’s en VK’s voor jullie aanwezigheid en 

enthousiasme! 

- Bedankt aan de co-hoofdleiding 

- Maar ook bedankt aan alle ouders om ons opnieuw het vertrouwen te geven om 5 dagen 

lang met jullie kinderen op kamp te gaan. Het was een genoegen! 

 

Intussen kunnen we alweer vooruit kijken richting het einde van het scoutsjaar met onder 

andere: 

 

- De spaghettiavond van de OVK’s (Oude Verkenners) op 1 mei 2019 in De Spil. Dit doen ze 

om geld in te zamelen voor hun buitenlandse reis op het einde van volgend scoutsjaar. 

Kaarten kunnen jullie verkrijgen via Virginie.  

-Talloze originele activiteiten met steeds beter weer (waterspelletjes olé olé!). 

-Natuurlijk ook ons groot tentenkamp deze zomer.  

 



 

 

- Over ons groot kamp: 

Dit zal dit jaar doorgaan van 3-18 augustus voor VK’s, leiding en bestuur. Van 7-15 augustus 

voor JVK’s  en van 9-15 augustus voor de kabouters en welpen. De bezoekdag zal vallen 

op 15 augustus.  

 

Moesten jullie verder nog vragen hebben, dan kunnen jullie altijd terecht bij ons, de 

hoofdleiding.  

 

Ondertussen groeten we jullie op z’n scouts! 

 

Ellen De Meue - 0497 / 49 49 27 

Ivo Maes - 0473 / 46 43 66 

Virginie van den Branden - 0470 / 09 80 59 

Emile Watté - 0483 / 40 93 13 

 

 



 

 

 
 

KALENDER 
 

 

Woensdag 1 mei 2019: Spaghettiavond OVK’s (Zaal De Spil)  

 

Zondag 5 mei 2019: vergadering 

 

Zondag 12 mei 2019: vergadering 

 

Zondag 19 mei 2019: vergadering 

 

Zondag 26 mei 2019: vergadering 

 

Zondag 2 juni 2019: geen vergadering (examenstop) 

 

Zondag 9 juni 2019: geen vergadering 

 

Zaterdag 15 juni 2019: filmavond (info volgt) 

 

Zondag 16 juni 2019: geen vergadering 

 

Zondag 23 juni 2019: geen vergadering 

 

Zondag 30 juni 2019: vergadering 

 

 
 



	  

	  

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

W E L P E N 

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

Gauthier Dalgan 
Geboortedatum: 16 augustus 2000
Gsm-nummer: 0475 / 20 29 25
E-mailadres: gauthier.dalgan00@gmail.com
Totemnaam: Enthousiaste Sika

Gauthier Fort 
Geboortedatum: 5 november 2001
Gsm-nummer: 0472 / 05 23 46
E-mailadres: gauthier.fort@hotmail.be
Totemnaam: Sympathieke Tagoean

Bram Lemaitre 
Geboortedatum: 10 augustus 2001
Gsm-nummer: 0498 / 33 45 13
E-mailadres: scoutbram@hotmail.com
Totemnaam: Geïnteresseerde Hathi

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



W E L P E N

J O n g v e r k e n n e r s

Olivier Fort
Geboortedatum: 5 november 2001
Gsm-nummer: 0471 / 19 22 09
E-mailadres: fort.olivier3@gmail.com
Totemnaam: Competitieve Rob

Simon Naessens 
Geboortedatum: 8 augustus 2000
Gsm-nummer: 0478 / 36 18 19
E-mailadres: simon.p.naessens@gmail.com
Totemnaam: Goedaardige Argali

Emile Reyntjens 
Geboortedatum: 25 mei 2000
Gsm-nummer: 
E-mailadres: 
Totemnaam:

Jérôme van Loo 
Geboortedatum: 9 oktober 2001
Gsm-nummer: 0468 /20 13 54
E-mailadres: jeromevanloo1@gmail.com
Totemnaam: expressieve adelaar

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

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



V e r k e n n e r s

J o n g v e r k e n n e r s

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

Virginie van den Branden
Geboortedatum: 25 december 1999
Gsm-nummer: 0470 / 09 80 59
E-mailadres: ninike_vdb@hotmail.com
Totemnaam: Spontane Mungo

Jelle Delange
Geboortedatum: 21 juni 2002
Gsm-nummer: 0475 / 28 05 48 
E-mailadres: jelledelange2002@gmail.com
Totemnaam: Onverschrokken Haan

Robin Miel 
Geboortedatum: 28 mei 2000
Gsm-nummer: 0490 / 40 50 90
E-mailadres: robin_miel@live.be
Totemnaam: Avontuurlijke Arasari

Robin Vanovertveldt 
Geboortedatum: 26 oktober 2001
Gsm-nummer: 0478 / 50 98 73
E-mailadres: robinvanovertveldt@gmail.com
Totemnaam: Goedgeluimde Agame



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

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

Chloé Vanheuverswyn - Schatbewaarder

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

Virginie van den Branden
Geboortedatum: 25 december 1999
Gsm-nummer: 0470 / 09 80 59
E-mailadres: ninike_vdb@hotmail.com
Totemnaam: Spontane Mungo

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



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
 

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

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

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



F O L L O W  U S !  # s c o u t i n g d u r e n d a e l

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!

I N S T A G R A M
Leuke foto’s, grappige verhalen 
en zoveel meer! 



K A B O U T E R S



                      kabouters 
 

Coucou kabouters, wat voor kamp was me dat! Van fancy feestjes naar met jullie voetjes in het fris 

water, van naar de paasschool gaan tot experimenteren als professoren en van gezellig samen te 

knutselen naar veel betere dessertjes te maken dan de JVK’S. Jullie leiding is er nog altijd van 

vermoeid, MAAAAR hopelijk hebben jullie al wat kunnen uitrusten want we hebben weer een 

heleboel topactiviteit voor jullie klaarstaan, eentje is met water en ballonnen maar chuuuutt.. niet 

doorvertellen! Eigenlijk mochten jullie dit nog niet weten. Jullie leiding is heel fier en enorm blij om 

met zo een toffe groep verder te kunnen gaan, jullie hebben op kamp flink meegedaan met bijna alle 

activiteiten en amper ‘gezaagd’. We weten dat we met durvers en sportievelingen zitten en kijken er 

gigantisch naar uit om met jullie naar groot kamp te gaan. Voor de kabouters die er jammer genoeg 

niet bij konden zijn, zullen we onze avonturen eens kort uitleggen. 

 

We hebben een heleboel geknutseld en vooral ook grimassen getrokken 

 

 

 

 

 

 

 



Overheerlijke confituurtaart gemaakt 

 

En fier geweest met wat we hebben gemaakt 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maar het belangrijkste is dat we als groep ons super goed geamuseerd hebben! 

 

 

Hopelijk zien we jullie snel terug! 

Kaboetre leiding out 

Renée 

Bram 

Gauthier’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Om jullie talenten nog eens te tonen 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



W E L P E N



Olaaa lieve welpjes  !  

Wat een top kamp hebben wij beleefd zeg? Kei leuke activiteiten die jullie vol enthousiasme 

meededen en dan nog het zonnetje die er elke dag was! De leiding heeft er heel veel van 

genoten, en ik denk dat jullie het toch ook super  tof vonden, niet waar? 😊  

Hier nog wat mooie herinneringen:  

 

 

Aan alles komt jammer genoeg een einde dus ook aan dit fantastisch kamp. Maar niet 

getreurd, het groot kamp is alweer in zicht. Deze zal dubbel zo tof worden natuurlijk dus 

wees er zeker bij. 

Terwijl het groot kamp dichter en dichter komt, zullen er ook nog hele leuke activiteiten 

zijn de zondag. Nu het lekker warm aan het worden is, kunnen we waterspelletjes doen, een 

waterballonnengevecht misschien? 😉  

Wij verwachten jullie massaal de komende zondagen om met heel veel energie mee te doen 

met de activiteiten. Vergeet jullie 50 cent voor een drankje niet, alsook jullie uniform.  

Natte zoentjes van jullie leiding: Jolien, Emile (Frodo), Jerome, Simon, Olivier & Mayflair  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



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



Allerliefste jongverkenners 
 
 
Ja, je leest het goed: het spetterende paaskamp van 2019 is reeds voorbijgevlogen! Niet 
getreurd, een nieuwe reeks zondagsactiviteiten staat al voor de deur. Toch willen we eerst 
nog eens terugblikken op die geweldige 5 dagen, die we doorbrachten in De Haan. 


Weten jullie nog… 
 
- …dat “hide & seek” makkelijker te spelen is, als je wordt opgepikt met de auto van Nathalie?

- …rambotocht in het zand als even erg kan zijn als in de modder?

- …het eigenlijk echt wel héél goed weer was dit jaar? 

- …de jongverkenners een verborgen passie hebben voor “Just Dance”? 

- …dat we uiteindelijk geen schriktocht hebben gedaan?

- …dat we de rest beter voor onszelf houden? ;) 


Zeg, maar wacht eens heel eventjes! Wat kunnen we dan nog verwachten van de komende 
maanden? 

Nu we allemaal heel droevig zijn, omdat het paaskamp er al opzit, kunnen we ondertussen al 
uitkijken naar de nieuwe vergaderingen op zondag. Ja ja, houd die scoutskalender maar in het 
oog! Je weet het, hé… Er is een site en een kalender in dit boekje! 
 
Voor je het weet, ben je op zoek naar je grootste valies om je voor te bereiden op het groot kamp 
in augustus. Dat wordt NOG veel spannender en chiller, viezer en vuiler, lastiger en 
ontspannender dan alles wat je je kan inbeelden. Begin nu met aftellen! 
 
Voor wie nog niet genoeg sentimentele verslagen zag passeren hebben we nog enkele pareltjes 
van foto’s! Geniet ervan.


Vrijdag 19 april 2019, Oostende!





Ow ja, ook nog eens de wet! 

“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.” 

En dan nog een mooi citaatje van onze goede, oude vriend Baden-Powell! 

"A week of camp life is worth six months of theoretical teaching in the meeting room."

Vele, vele groetjes van jullie leiding 

Jelle a.k.a Onverschrokken Haan 	 	 	 0475  28 05 48

Robin M. a.k.a Avontuurlijke Asari	 	 	 0490 40 50 90

Robin V. a.k.a Goedgeluimde Agame		 	 0478 50 98 73

Emile a.k.a Nieuwsgierige Perdix 	 	 	 0483 40 93 13

Mégane a.k.a Sportieve Noefty	 	 	 0489 43 84 86



V E R K E N N E R S



Jepseeeeee!!! 

Verkenners 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

We	  zijn	  al	  een	  heel	  stuk	  verder	  in	  het	  scoutsjaar	  en	  kunnen	  allemaal	  zeker	  en	  vast	  zeggen	  dat	  
het	  een	  geslaagd	  stuk	  is!	  

We	  zullen	  beginnen	  met	  een	  korte	  terugblik	  van	  alle	  benoemswaardige	  momenten	  die	  al	  
gebeurd	  zijn	  dit	  scoutsjaar.	  	  

	  

FLASHBACK	  KERSTMARKT:	  

-‐	  OVK	  maakt	  çava	  goede	  pannekoeken!	  

-‐	  We	  hebben	  weer	  eens	  bewezen	  dat	  we	  een	  dreamteam	  zijn!	  

-‐	  ++++++++++	  een	  mooie	  som	  centjes	  dat	  we	  gaan	  kunnen	  gebruiken	  voor	  de	  OVK	  reis!!!	  

	  

FLASHBACK	  ACTIVITEITEN:	  

-‐	  VK	  zijn	  is	  cool	  

-‐	  VK	  zijn	  is	  LIT	  

-‐	  Groepssfeer	  is	  altijd	  bien	  

-‐	  Piloti	  bouwen	  =	  Brakka	  speeltuin	  	  



	  

FLASHBACK	  PAASKAMP:	  

-‐Lil’	  weertje	  

-‐Lil’	  locatie	  

-‐Lil’	  Neassens	  

-‐Lil’	  tamzakken	  

-‐Lil’	  boei	  in	  slaapzak	  

-‐Lil’	  codes	  kraken	  

-‐Neewbie	  Charlil’tte	  

	  

Nu	  al	  genoeg	  FLASHBACK’S	  gehad,	  Tijd	  voor	  wat	  FASTFORWARD’S!!!	  

FASFORWARD	  ACTIVITEIT:	  

-‐	  Lars	  word	  zelfstandig	  

-‐	  Meet	  and	  greet	  met	  Thotiana	  

-‐	  Activiteiten	  blijven	  super	  LIT!	  

-‐	  Meisjes	  hebben	  toch	  geen	  levensmoto	  nodig	  voor	  gelukkig	  te	  zijn	  (zie	  vorig	  durendaelertje)	  

-‐	  Iedereen	  wordt	  vuil	  

-‐	  Examens	  

-‐	  En	  nog	  heeeeeeeel	  veeeeeeeel	  pezier!	  

	  

	  

	  



	  

Lil’	  meme	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

Vergeet	  niet	  dat	  de	  verkenners	  in	  de	  OVK	  zitten.	  Dit	  wil	  zeggen	  dat	  ze	  dit	  jaar	  en	  volgend	  jaar	  
geld	  inzamelen	  voor	  hun	  eigen	  reis	  te	  kunnen	  betalen.	  
Dit	  om	  hun	  laatste	  jaar	  als	  verkenner	  met	  stijl	  te	  kunnen	  afronden.	  

Als	  u	  als	  ouder	  hulp	  kan	  gebruiken	  bij	  evenementen,	  mag	  u	  zeker	  en	  vast	  contact	  opnemen	  
met	  ons	  of	  met	  de	  verkenners.	  

	  

Bij	  deze,	  is	  alles	  gezegd	  geweest.	  

Groeten	  op	  zn	  scouts!	  

Mungo,	  panda	  en	  gans	  out	  !	  

	  
	  	  


