
D U R E N D A E L E R T J E
2 0 1 8  -  2 0 1 9



Beste Durendaelers, 

Beste Ouders, 

Beste Vrienden, 

 

Een nieuw scoutsjaar is gestart. Dit brengt zoals altijd enkele veranderingen met zich mee, 

maar sta mij toe eerst even terug te blikken naar Stavelot. Ons laatste zomerkamp. 

 

Met 80 personen zijn we richting de Ardennen getrokken om er een onvergetelijk kamp van 

te maken. 15 dagen amusement, toffe activiteiten, lekker eten, fantastisch weer, en een 

kampplaats om U tegen te zeggen. Met enkele andere groeperingen in de wijde omgeving 

hebben we de kans gekregen kennis te maken met hun manier van werken. Uiteindelijk 

komt het idee scoutisme bij elke groepering tot hetzelfde besluit: de aanwezige kinderen 

de tijd van hun leven bezorgen. Maar wat doet het toch plezier als je keer op keer hoort 

dat de hoeveelheid materiaal en de discipline waarbij elke hoek bij ons wordt opgezet, 

bijna ongezien is. Dat onze reuze barbecue, onze tafelvuren, onze vlaggenmast uniek zijn. 

Wat doet het plezier als je hoort dat het kleine Durendael het terug verwezenlijkt heeft. 

Daarom mijn oprechte dank aan onze leidersploeg, hoofdleiding, bestuur en foerage. Dank 

jullie wel voor het welslagen van ons zomerkamp. Dank voor de inzet gedurende deze 2 

weken. Dank jullie wel om onze kinderen een mooie herinnering bij te brengen!  

 

Dit alles werd mogelijk gemaakt door de werking van een heel scoutsjaar. Met onze 

zuurverdiende centjes die we ophalen met onze acties investeren we in het beste 

materiaal voor onze kinderen. Toch had ik graag nogmaals Dirk Delange mijn oprechte 

dank willen betuigen. Iemand van ons bestuur die meekomt op kamp, zich inzet, zorgt voor 

lekker eten ed. vindt iedereen normaal. Maar eigen materiaal (zoals een vrachtwagen, 

kraan, groep, aanhangwagen, noem maar op) ter beschikking stellen aan onze groepering is 

uitzonderlijk. Mede dankzij die steun kunnen wij onze prijs zo laag mogelijk houden. Mede 

dankzij die steun kunnen wij zonder grote zorgen richting Ardennen trekken. Dirk: 

Chapeau, dankjewel, merci!  

 

Met dezelfde ingesteldheid en motivatie hebben we de aftrap van een nieuw scoutsjaar 

gegeven. Maar ook veranderingen binnen de leiding en bestuur horen erbij. Afscheid 

nemen van sommigen is nooit leuk. Nieuwe mensen verwelkomen des te meer.  

 

Binnen onze bestuursploeg hebben enkele steunpilaren besloten hun functie door te geven.  

Herwig, Annelies en Martin zetten een stap opzij. Uiteraard hebben zij beloofd zich te 

blijven inzetten voor onze acties, weekends en kampen. Ook tijdens de wekelijkse bar 

zullen jullie deze mensen regelmatig zien. Dus een echt afscheid wordt het niet. Toch wil 

ik deze mensen oprecht bedanken voor de jarenlange inzet binnen onze groepering. Namen 

die mee de geschiedenisboeken ingaan, het zegt veel over hun toewijding en inzet 

gedurende deze jaren. Bedankt voor alles! En hopelijk tot volgende week. 

 



Ook Steven heeft besloten een andere functie op te nemen. Het medevoorzitterschap wil 

Steven achter zich laten. Gelukkig hoeft dit geen afscheid te worden. Steven zal zich 

blijven inzetten als beheerder binnen ons bestuur. Ook Steven wil ik uitdrukkelijk 

bedanken voor de goede samenwerking van de afgelopen 3 jaar. En ik wens hem alle 

succes toe in zijn nieuwe functie. 

 

Na afscheid nemen volgt ook goed nieuws. Chloé Vanheuverswyn en Bram Van Derhaeghen 

hebben aangegeven onze bestuursploeg te willen vervolledigen. Uiteraard willen we deze 

mensen met open armen ontvangen. Zowel Chloé als Bram hebben er een mooie 

leiderscarrière opzitten. Het doet dan ook plezier dat deze mensen zich willen blijven 

inzetten binnen onze groepering. Ik wens hen dan ook alle succes voor de komende jaren.  

 

De raad van bestuur zal er als volgt uitzien: 

Voorzitter: Detlev Vandendaele 

Secretaris: Mieke De Buysscher 

Schatbewaarder: Chloé Vanheuverswyn 

Communicatieverantwoordelijke: Jens Deriemaeker 

Beheerder: Dirk Delange, Jan Haustraete, Steven Haustraete, Nathalie Monnier, Yannick 

Sadoine en Bram Van Derhaeghen. 

 

Naast een raad van bestuur hebben wij ook een dagelijks bestuur. Deze personen staan in 

voor de dagdagelijkse werking binnen onze scouts. 

De raad van bestuur bestaat tradioneel gewijs uit Voorzitter en Hoofdleiding.  

Ook hier enkel goed nieuws. Zowel Ellen als Ivo hebben besloten aan te blijven als 

Hoofdleider, waarvoor dank! Ook Virginie en Emile zullen onze hoofdleidersploeg 

vervoegen. Zoals U verder in dit Durendaelertje zal zien beschikken we over een grote 

leidersploeg. Extra mankracht is dus geen overbodige luxe. Mooi dat jonge mensen een 

grote verantwoordelijkheid op zich willen nemen. Mooi dat jonge mensen de leiding over 

een groep aandurven! Ik wil dan ook Virginie en Emile een dikke proficiat wensen met hun 

nieuwe functie, en wens hen hierin alle succes.  

 

Een gemotiveerde ploeg, vol enthousiaste bestuurders en hoofleiders, vol goede 

voornemens en boordevol ideeën. Ik ben fier deze groep voor volgend scoutsjaar aan U 

voor te stellen. Het wordt een plezier met deze mensen zorg te dragen van Durendael. 

 

Ook binnen de leiding heel wat veranderingen. Voor alle verdere info hieromtrent verwijs 

ik U graag door naar de volgende hoofdleidersbrief binnen dit Durendaelertje.  

 



Enthousiasme en motivatie van bestuur of leiding alleen, daar gaan we niet ver mee raken. 

Alles begint en eindigt met ons ledenaantal. En ook het kleine Durendael is ambitieus. Ook 

wij willen groter worden. Daarom een warme oproep aan al onze leden om zich te blijven 

inzetten. Ook al is een activiteit voor jou eens wat minder. Doorzettingsvermogen is een 

basisbegrip binnen scoutisme toch. Ook vrienden en familie zijn steeds welkom. Ken je 

iemand die zich bij onze groep wil aansluiten, aarzel niet om onze gegevens door te geven. 

Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Het komt het enthousiasme en voldoening van onze 

leiders ten goede, het komt onze groepering ten goede, maar ook het welzijn van het kind. 

Een nieuwe wereld ontdekken, waar vriendschap en samenwerking op de eerste plaats 

komt, één zijn met de natuur, opkrikken van verantwoordelijkheidszin, het scoutisme 

leren kennen, spelen, leren, amuseren en soms ook afzien. Basisbegrippen voor ons, die we 

graag met iedereen delen! 

 

Graag wil ik ook nog eens de nadruk leggen op onze acties die ook dit jaar ongetwijfeld 

zullen volgen. Die acties zijn zo belangrijk voor ons, een noodzaak. We staan ervoor 

gekend de goedkoopste jeugdvereniging te zijn. Zonder in te boeten op kwaliteit, maar 

omdat we vinden dat elk kind recht heeft op amusement. Prijzen drastisch gaan opslaan is 

voor ons geen optie. Om een klein voorbeeld te geven, een drankje tijdens de 

zondagsactiviteit (flesje cola/fanta/chocomelk) kost vandaag 50 cent. Evenveel als de 20 

frank die ik 25 jaar geleden als kleine kabouter moest betalen. 25 jaar lang houden we 

deze prijs gelijk omdat we rekenen op het welslagen van onze acties. Daarom dat we 

rekenen op jullie steun. Koop a.u.b. een pakje pannenkoeken, kom naar onze kaasavond, 

drink een pintje in onze wekelijkse bar. Steun onze vereniging. Nee, steun Uw vereniging. 

Steun de scouts waar wekelijks mensen volledig vrijwillig het beste proberen halen uit Uw 

kind. Steun de vereniging waar we met zijn alles zo fier op zijn. Steun Durendael!  

 

Verder wens ik elk kind, elke leider en hoofdleider, en elk bestuurslid alle succes toe voor 

het komend scoutsjaar. 

 

Indien U vragen, opmerkingen of suggesties heeft sta ik U graag te woord! 

 

Tot zondag! 

 

Ondertussen groet ik U op z’n scouts. 

 

Uw voorzitter, 

Detlev Vandendaele 



Dag Durendaelers 

Het scoutsjaar 2018-2019 is aangebroken! Voor we een blik op de toekomst werpen, 
gaan we nog even achteruit om het vorig scoutsjaar in schoonheid af te sluiten.  

Graag willen wij iedereen bedanken, we kunnen het maar niet genoeg zeggen. 
Iedereen die zijn steentje bijdraagt verdient een dikke pluim. Met in het bijzonder 
onze leidersploeg, die zich het voorbije jaar opnieuw keihard heeft ingezet om er 
op zondag te staan met een leuke activiteit, mee te helpen op alle inzamelacties 
en natuurlijk om mee te zorgen voor ons groot zomerkamp in Stavelot. 
We hebben een fantastisch kamp achter de rug, prachtig weer, lekker eten, leuke 
activiteiten, het was op en top. Wij zijn dan ook zeer tevreden mocht je dat nog 

niet gemerkt hebben ☺  . 

Maar het belangrijkste van al: we hebben ervan genoten om gedurende het 
scoutsjaar iedereen bij te staan en te helpen waar nodig. We zijn een fantastisch 
team en dat willen we ook zo houden. 

Het nieuwe scoutsjaar is niet alleen een jaartje erbij, het is ook altijd een tijd van 
komen een gaan. 
Voor Arne ‘Cambier’ Cambier, Arhend ‘Arie’ Van Derhaegen en Bram ‘Brambo’ Van 
Derhaeghen was het voorbije jaar hun laatste als leider bij Scouting Durendael. We 
willen hen ook graag bedanken voor hun inzet, motivatie en de leuke momenten 
die we samen beleefden. Uiteraard zal u ze nog blijven zien op onze doorjaagde 
acties of de zondag aan onze bar.  

Maar zoals we zeiden, KOMEN en gaan, hebben we nog meer breaking news!  
Na een extra jaartje bij de OVK’s, die trouwens met het dit jaar ingezamelde geld 
op een roadtrip zijn geweest door La Douce France, is het voor hen tijd om een 
stapje hoger te zetten in de scouts-piramide.  
Wij verwelkomen dan ook 9 (!) nieuwe leiders met open armen en zullen hen 
bijstaan waar nodig. Een beetje verder in dit Durendaelertje vindt u een overzicht 
van wie, wat en waar.  
U zal opmerken dat er dit jaar dan ook bij bepaalde takken tot 6 leiders zullen 
staan, telkens combinaties van ervaren leiders met nieuwe leiders. 6 leiders lijkt 
misschien veel, maar op die manier willen we het niveau van de activiteiten NOG 
opkrikken en een hoge capaciteit blijven garanderen. Maar het is tegelijkertijd ook 
een warme oproep naar nieuwe leden! We hebben de capaciteit en we hebben de 
goesting, dus laat al jullie familieleden, vrienden, kenissen,.. maar komen!!  
 



Niet alleen een jaartje erbij, veel leiding erbij, maar ook, twee fantastische 
nieuwe hoofdleiders erbij. Virginie van den Branden en Emile Watté vervoegen zich 
dit jaar tot ons team. En uiteraard geven we hen hieronder de ruimte om zich 
eventjes voor te stellen, vergezeld met hun, door Ellen en Ivo uitgekozen, mooiste 
kampfoto :) 
 
Hallo!  
Ik ben Virginie of ook gekend als Spontane Mungo. Ik zal dit 
jaar Ellen, Ivo en Emile vergezellen als hoofdleiding. Na een 
aantal jaar enkel leidster te zijn keek ik er wel naar uit om de 
taak als hoofdleidster erbij te nemen. Maar niet getreurd, ik 
blijf zeker ook nog leidster want anders zou ik al de toffe 
kindjes niet kunnen missen.  
Het nieuwe scoutsjaar kan voor mij niet snel genoeg van start 
gaan. Als je een vraag hebt of een probleem of gewoon eens 
een gezellige babbel wil doen kan je dus zeker en vast altijd 
bij mij terecht.  
Vriendelijke scoutsgroeten, 
Spontane Mungo 

 
Hallo, hallo! Mijn naam is Emile Watté. Ik ben 19 jaar oud en 
woon in Ronse. Na 1 jaartje bij de welpen en 2 jaartjes bij de 
kabouters te hebben gestaan begin ik nu reeds aan mijn vierde 
jaar als leider bij Scouting Durendael. Sinds vorig schooljaar 
studeer ik Audiovisuele Technieken aan het Narafi in Brussel, 
waar ik ook op kot zit. Als ik hier niet te vinden ben en ik ook 
niet op de scouts zit, hou ik mij graag bezig met alles omtrent 
muziek en hang ik wel eens graag de fotograaf uit. Zoals velen 
ben ik ook dol op lekker eten! Verder heb ik heb ik nog één 
jongere, veertienjarige zus, die jullie allen wel beter kennen 
als Cato.  

Bij deze hoop ik dat het komende scoutsjaar nog fantastischer 
wordt dan het vorige! 

Vele groetjes van 
Nieuwsgierige Perdix 

Ziezo, dan hebben wij alles wat we wouden zeggen gezegd. 
We hebben alvast veel zin in dit scoutsjaar, hopelijk jullie ook!  
Als er vragen zijn, spreek ons gerust aan of contacteer ons via onderstaande 
nummers.  
 
Ondertussen groeten we jullie, uiteraard, 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



	  

	  

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



KALENDER 
Zondag 30/09: Vergadering 

Zondag 07/10: Vergadering 

Zondag 14/10: Vergadering 

Vrijdag 19/10: Dag en Nacht Van De Jeugdbeweging (zie volgende pagina, 

inkombandjes vanaf de week van 1 okt bij ons verkrijgbaar) 

Zondag 21/10: Vergadering 

Zondag 28/10: Vergadering 

Vrijdag 02/11: Pannenkoekenbak 2018 (later meer info) 

Zondag 04/11: Geen vergadering (uitdelen pannenkoeken)  

Zondag 11/11: Geen vergadering 

Zondag 18/11: Vergadering 

Zondag 25/11: Vergadering 

Zondag 02/12: Sinterklaasfeestje 

Zondag 09/12: Vergadering 

Zondag 16/12: Geen vergadering 

Zondag 23/12: Kerstfeestje 





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! 



Kabouters  

Weeral een Scoutsjaar voorbij om nooit te vergeten. Samen hebben wij enorm veel 
fantastische avonturen beleefd! Elke zondag en tijdens paas- en grootkamp waren 
jullie er om veel plezier te maken! Het was super om te zie hoeveel jullie hebben 
gelachen en gespeeld! Dat dit super jaar jammer genoeg over is, betekend 
natuurlijk wel dat er zelfs een veel leuker van start gaat! Dit jaar vliegen we er 
volledig in bij de kaboutertjes, onder andere met de komst van twee nieuwe  en 
gemotiveerde leiding, maar ook onze bekende leiding Renée en Bram wordt het 
een jaar vol spelplezier en amusement! Wel nemen we spijtig genoeg afscheid van 

leiding Emile😪 . Maar laten we hier niet teveel om treuren, jullie zullen hem wel 

nog zien als nieuwe hoofdleider ☺ . Er staan al een hoop supertoffe activiteiten 

klaar met als één van de eerste op de stapel: “Op zoek naar het verloren schat, 
PIRAAT!”. Hopelijk zijn jullie voor dit kabouterscoutsjaar klaar, want wij zijn het 
zeker!!! Tot volgende activiteit liefste kaboutertjes en vergeet jullie hemd en sjaal 
niet mee te nemen, weliswaar. Vergeet ook zeker niet jullie wet vanbuiten te 
leren die gaat als volgt: “Akela, wij doen ons best!”. 

-Renée, Bram, Gauthier & Gauthier 

  



  

Wat hoor ik daar....? Twee nieuwkomers bij de kabouters:   

gediplomeerde en uitstekend opgeleide Gauthier’s!                                      

éen om van te smullen en éen om van te smelten. Dit terzijde, op naar de serieuze zaken. 
Voor iedereen die van avontuur, sport, knutselen, taartjes bakken, verkleden, enz. Houdt. 
Dan ben je bij ons op de perfecte plaats. Zo hopen wij (zijn er zeker van) het 
kabouterscoutsjaar nog subliemer te maken dan vorig jaar, samen met jullie maken we er 
een jaar van om nooit te vergeten!  

Bon mijn spaghettisaus bakt aan.😞  Tot binnenkort liefste kabouters  

-Je nieuwe favo leiding   

 &  



“Waarom lachen kabouters als ze voetballen? omdat 
het gras in hun oksels kietel!” 

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

Loopt een kabouter door het winkelcentrum en ziet 
een theewinkel. 'Hee,' zegt de kabouter, 'Daar moet 
ik naar binnen voor wat Kabouterthee!' De kabouter 
probeert de drempel van de winkel op te komen, maar 
dit wil niet echt lukken omdat deze te hoog is. 'Weet 
je wat?' zegt de kabouter, 'Ik probeer het met een 
aanloop. een, twee.... Hupsathee!' 'Dat hebben we 
niet.' zegt de verkoper. 



Enkele leuke kleurplaten: 

  



    

  



Dag lieve welpjes!!!!

Het nieuwe scoutsjaar is EINDELIJK begonnen en we zijn allemaal heeeeeeeeel 
blij. Jammer genoeg betekend een nieuw jaar ook veranderingen en dit jaar 
moeten we afscheid nemen van onze allerliefste Arhend die met pijn in het hart 
gestopt is met de scouts ☹  Niet getreurd wij mogen ook 4 nieuwe toppers 
verwelkomen: Simon, Olivier, Frodo aka Emile en jerome!!! Jeeeeeej! Mayflair en 
Jolien blijven paraat als jullie topleiding (jammer voor de gene die dachten dat 
ze van ons afwaren :D) 

Wij moeten ook 2 welpjes loslaten en dat zijn Dafne en Armelia zij worden 
stoere jvk’s. 

Ons groepje krijgt er ook 6 nieuwe Welpjes bij en dat zijn Vic, Noor, Calia, Ella, 
Isis en Noah. Whoep whoep 

De nieuwe leiding zal zich hieronder eventjes kort voorstellen zodat jullie ze al 
een beetje kennen. 

Hier zijn nog een paar mooie herinneringen aan het leuke scoutskamp! 

 

 

 

 

 

 



Hallo beste welpen, 

Ik ben Olivier (aka dolan) en ben 16 jaar. Ik volg economie moderne talen op 
school. Ik zie het zitten om aan jullie leiding te geven en hoop er een tof jaar 
van te maken samen met jullie. Hopelijk zijn jullie even enthousiast als mij!  

Ciaoo 

Hey hallo, 

Ik ben jerome en kijk alvast uit naar de vele activiteiten die we samen zullen 
doen als groep! Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn!  

Yeepsss 

Yoooo 

Ik ben Emile aka Frodo en hoop dat we veel leuke activiteiten samen zullen 
doen!  

Bye 

Heyyy,  

ik ben goedaardige argali aka Simon en kijk er naar uit om jullie nieuwe leiding 
te worden,  

tot binnenkort! 

 



  



  



Dag allerliefste jongeverkennertjes! 

Nu we een fantastisch kamp achter de rug hebben, vliegen we er weer in. We moeten 
afscheid nemen van een paar vriendjes die naar de verkenners gaan. Maar gelukkig komen 
Armelia en Daphne erbij. Bij de leiding moeten we ook afscheid nemen van onze dankbare 
spiesbok, Arne en onze spontane Mungo, Virginie. Maar er komen natuurlijk ook een paar 
nieuwe leidertjes bij. Voor we het daarover hebben, blikken we nog even terug op ons 
superleuke kamp: 

- choco die vanaf nu voor niemand meer zo lekker is als ervoor. 

- mooie glinsterende feeën. 

- de dagtocht waar we niet altijd voor de makkelijkste of kortste weg gekozen 
hebben, maar wel voor de mooiste door rivieren en zo. 

- de afwas die soms 4 uur duurde, wat de leiding iets minder leuk vond… 

- onze gezellige woudloperskeuken aan de rivier. 

- de vele mooie totemnamen die jullie gekregen hebben en waar jullie superblij mee 
zijn. 

- de vele liefdesverklaringen die we hier maar niet specifiek zullen benoemen. 

- onze goedlachse steur Kobe die niet zo oplettend was tijdens avondwake, 
goedlachse gnoe Dylan die juist heel hard opging in het verdedigen van de vlaggen 
en het vuur. 

- Isaac die bijna zo bruin was als een body builer. 

- En nog zoveeeeeel meer leuke dingetjes.  

Dan volgt hier nu een afscheidstekstje van Virginie… 

Dag allerliefste jongverkennertjes! Zoals jullie al weten, zal ik dit 
jaar geen leiding geven aan de JVK’s, ook al vond ik vorig jaar een 
uitstekend jaar. Ik ben zeker niet veranderd van tak, omdat ik jullie 
niet leuk vind, want jullie waren een leuke groep om leiding aan te 
geven en ik zal jullie zeker en vast missen! Maar ik ben er van 
overtuigd dat dit jaar ook superleuk zal worden en ik ga weg met een 
gerust gevoel. Wees niet getreurd, want jullie zullen me nog heel veel 
zien nu ik leidster ben van de VK’s en hoofdleiding ben. Jullie zijn dus 
nog niet van mij af! 

P.S. als jullie me echt te veel missen, moeten jullie maar eens bellen, 

hé! 😊   

Vele kusjes. 



Maak kennis met de nieuwe leiding van de jongverkenners…. 

Beste Jongeverkenners 

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan en daarom moet ik jullie met spijt 
meedelen dat ik, Arne, volgend jaar geen leiding meer geven zal! Nieuw bloed zal mij 
vervangen, krekels zullen zingen als mijn naam geroepen word. Toch betekent dit niet 
het einde. Vele malen zullen jullie mij op kampen zien en ook op kaasavonden, ook op 
zondagen. En weet dat van ieder scoutsmoment met jullie genoten heb. 

Succes, groeten, en al het beste van de wereld aan jullie 

Arne Cambier a.k.a. Dankbare Spiesbok

Hey, ik ben Robin Miel, Avontuurlijke Arasari en ben 18 jaar. Ik word één van jullie 
nieuwe leiders! Jullie kennen me misschien al van op kamp, vechter in de ring. Ik ben er 
zeker van dat het dit jaar een topjaar wordt met jullie in de groep!! Ik kijk er alvast naar 
uit. 

Hallo, ik ben Robin Vanovertveldt! Ik hou mij zeer graag bezig met muziek en natuurlijk 
ook met de scouts, daarom word ik dit jaar ook leider! Samen met Mégane, Emile, Jelle 
en Robin wordt het sowieso een chill jaar met veel inzet!

Dag jvk’s! Ik ben jelle en ik ben 16 jaar. Ik kan niet wachten om een fantastisch 
scoutsjaar met jullie te beleven. Als er iets is, kunnen jullie me altijd bereiken op 
onderstaand gsm-nummer!

Hallo, jongeverkenners! Aangezien ik dit jaar ook leider word van jullie, zal ik mij even 
kort voorstellen!  

Zoals jullie vast al weten, heet ik Emile Watté. Ik ben 19 jaar oud en begin nu reeds 
aan mijn vierde jaar als leider. Op school studeer ik Audiovisuele Technieken aan het 
Narafi. In mijn vrije tijd ben ik vaak bezig met muziek, fotografie en uiteraard ook met 
de scouts!  

Hopelijk wordt dit jaar met jullie even fijn als alle voorbije jaren bij Scouting 
Durendael!



Dit jaar kunnen jullie mega coole activiteiten verwachten, waar jullie zeker en vast super 
veel naar uitkijken… Zoals: 

- Winx club 2.0 (wees klaar om weer te blinken… Woohoo!) 

- hide in Seek in Ronse City 

- een weekendje met jullie toffe leiding 

- sjorren, sjorren en nog meer sjorren 

Ook dit jaar zijn weer al jullie vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes, zusjes, broers… 
allemaal welkom, dus meenemen naar de scouts die handel! Vergeet niet om elke week 50 
cent mee te nemen en in jullie uniform (hemd + tas te komen). Verwittig 1 iemand van de 
leiding, als je niet kan komen! 

Vele groetjes en tot elke zondag dit jaar… 

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

Robin Miel a.k.a Avontuurlijke Asari: 0490 / 40 50 90 

Robin Vanovertveldt 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  



Dear VK’s

Het nieuwe scoutsjaar is er weer! Is iedereen er klaar voor?  
Dit jaar starten we met een vers groepje verkenners, de oudste zijn nu allemaal 
leiding.  
Wat betekend dit? 
-Nieuwe uitdagingen  
-Nieuwe ideeën  
-Het construeren van grootse bouwwerken op kamp opnieuw van 0 aanleren  
-Enz. 

De leiding is er zeker van dat dit groepje er klaar voor is om erin te vliegen. 

Wie mogen we dit jaar ontvangen: Cato, Saartje, Lars, Lena, Anaïs 
Bij deze welkom in bij de verkenners! 

Bij jullie leiding veranderd er ook wat spijtig genoeg 
moet Bram ons verlaten.  

Graag willen we één minuut stilte vragen voor onze 
gevallen broeder!  

We denken aan alle fantastische momenten die we 
samen hebben beleeft, de perfecte activiteiten die hij 
gaf, de goede raad, het klimmen, zijn luxueuze auto, 

zijn flawless gitaarspelen en nog vele meer. 

 

 
Maar treur niet, we hebben vervanging! 

Dag VK’s  

Ik weet wat jullie denken. Yes eindelijk naar de verkenners eindelijk 
nieuwe leiding eindelijk van Virginie af. Maaaaar pief poef paf.... ge zijt 
nog niet van mij af! Aangezien dat Grauwe Gans, Panda en ik super veel 

inspiratie hebben zal het dit jaar een jaar worden om nooit meer te 
vergeten. Ik zie het nieuwe scoutsjaar alvast zitten, nu jullie ook nog en 

het is in orde.  

Daaaaaag  

Spontane Mungo 



Zoals jullie misschien al weten, zijn we dit jaar met de oudste van de verkenners 
op OVK-reis geweest. Dit was een reis die volledig bekostigd was door de OVK's 
zelf.  
De bedoeling is dat ze doorheen hun verkenner zijn, geld inzamelen op 
verschillende manieren, om dan aan het einde van hun 3de jaar een fantastische 
reis te kunnen maken. 

 

We zouden dit idee willen verderzetten met de huidige groep verkenners (oudste). 
Meer uitleg volgt doorheen het jaar. 

Verder zouden we nog willen meedelen dat reclame maken voor de scouts zeker en 
vast mag! Laat die vrienden, vriendinnen en familieleden maar afkomen! 

Panda, Mungol en Gans out!


