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Beste Durendaelers

Het afgelopen trimester was weer een drukke maar o zo fijne scoutsperiode, die
prachtig eindige met onze gezellige Paasactiviteiten. Ondanks de vele last-minute
aanpassingen in onze agenda, zagen we iedereen toch steeds weer met een glimlach
verschijnen. Dat doet deugd! Vandaar een dikke merci aan al wie ons bleef vertrouwen
en aan alle kinderen die er telkens opnieuw klaarstonden. Jullie zijn toppers!

Wij hebben daarnaast onlangs het heuglijke nieuws vernomen: als alles goed gaat,
kunnen wij op Groot Kamp gaan dit jaar. Laten we hopen dat de situatie enkel maar
verbetert vanaf nu en dat we de valiezen snel van onder het stof kunnen halen. Kijken
jullie ook al uit naar augustus? Ja, we weten het, het is nog vroeg... Toch dromen wij
stiekem al van die kampsfeer!

Zoals de jaren voorheen, doen wij ook dit jaar mee aan de inzamelactie van Joyvalle. Dat
doen we om (een deel) gratis melk te ontvangen voor ons Groot Kamp in augustus. Dit
onder het motto: alle beetjes helpen om het kamp zo voordelig mogelijk te houden
voor iedereen. Heb je thuis nog lege brikken? Wij kunnen er wat mee.

Tot zondag!

Wij groeten jullie op z'n scouts

Jolien Windels, Virginie van den Branden en Emile Watté
Trotse hoofdleiding van Scouting Durendael Ronse
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Wij zullen een inzamelbox voorzien in het lokaal!



Om je in te schrijven betaal je slechts € 30,00. Dit bedrag omvat de verzekering, de
Durendaelertjes en de deelname aan de wekelijkse activiteiten.
Onze gouden regel: ben je nieuw, dan mag je 3 keer gratis komen proberen. Daarna
vragen wij om je officieel in te schrijven.
 
Net zoals de inschrijving voor het Groot Kamp te Stavelot, vragen we om opnieuw
online in te schrijven. Dat kan via onderstaande link! Je vindt de link ook terug op
Facebook en Instagram.
 
DE ONLINE INSCHRIJVINGSTOOL -> http://tiny.cc/scoutingdurendael20202021

Hoewel we het liever niet hadden gezien, dienen wij nog steeds het coronavirus in
acht te houden. Als scout willen wij ons steentje bijdragen om de verdere verspreiding
te voorkomen. De regels van  federale overheidsdienst kunnen uiteraard nu en dan
veranderen naargelang de situatie, dus wij volgen die nauwlettend voor jullie op. 
 
Zelf hebben wij ook enkele afspraken om alles vlot te laten verlopen. 
 
1 We beschouwen elke tak (Kabouters - Welpen - Jongverkenners - Verkenners) als
aparte bubbels, inclusief de leiding van de respectievelijke tak! 
 
2 IEDEREEN neemt zelf een mondmasker mee! Varieert naargelang de maatregelen!!!
 
3 Wij voorzien zelf handgel en het overige hygiënisch materiaal!
Gemeenschappelijke plaatsen, zoals de toiletten, worden systematisch ontsmet. Denk
er zelf dus ook aan om je handen te wassen. De leiding is hier ook van op de hoogte.
 
4 Wie ziek is, blijft thuis! 
Indien je één of meerdere symptomen (volgens de site www.info-coronavirus.be)
vertoont, blijf je hoe dan ook thuis. Net zoals op kamp, beschikken wij over
thermometer, die we ook zullen gebruiken bij de start van iedere activiteit.
 
5 We houden een aanwezigheidslijst bij tijdens iedere activiteit!
 
De officiële website van de overheid: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/#sport



 
TRIMESTER III 
 
Zondag 16 mei 2021: vergadering
Zondag 23 mei 2021: vergadering
Zondag 30 mei 2021:  geen vergadering (examenstop)
Zondag 6 juni 2021: geen vergadering (examenstop)
ZATERDAG 12 juni 2021: filmavond (uren volgen)
Zondag 20 juni 2021: geen vergadering (examenstop)
Zondag 27 juni 2021: geen vergadering (examenstop)
Week van 28 juni 2021: eventuele eindactiviteit (info volgt) 
 
Gezien de huidige situatie willen wij nog eens het volgende benadrukken. Het is voor
ons moeilijk te voorspellen of activiteiten doorgaan of niet. Houd daarom altijd de
sociale media, uw telefoon, mail en de info bij de sluiting in het oog. 
 

GROOT KAMP 2021
 
De exacte data kunnen nog licht variëren. Officiële data komen in de Eerste Kampbrief.
 
Verkenners, leiding, Bestuur, Fourage: ca. 2 tot en met 17 augustus 2021
Jongverkenners: ca. 6 tot en met 15 augustus 2021
Kabouters en Welpen: ca. 9 tot en met 15 augustus 2021
Bezoekdag: 15 augustus 2021
 
 

Vergadering: zondag 14:00 tot 17:30
Afwezig? Geef een seintje aan je leiding!



Vergadering: zondag 14:00 tot 17:30!
Afwezig? Geef een seintje aan je leiding!

                  Handige tip voor de digitale agenda!

Gebruikt u Google Agenda als planner? Dan kan u vanaf nu de up-to-date
scoutsagenda importeren in uw reeds bestaande Google Agenda. Opgelet: dat
werkt enkel met een account op Google Agenda/G-mail. 

Hoe werkt de activatie daarvan?

1 Open onderstaande link via uw COMPUTER en log in op uw g-mailaccount.
2 U krijgt de melding "agenda toevoegen". Klik rechts onderaan op "toevoegen".
3 U kan links de agenda aan- en uitzetten, indien gewenst.
4 U kan de afspraken met betrekking tot de scouts ook een bepaald kleur geven.
Klik op de 3 bolletjes naast "info@scoutingdurendael.be" en kies een kleur. Zo
kan u makkelijk al uw afspraken onderscheiden van die van onze vereniging!

Veel succes!

http://tiny.cc/durendaelkalender



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: Detlev 0495 / 62 15 38 

....



 

Naam: Sofie Pieters
Geboortedatum: 7 augustus 2002
Gsm-nummer: 0495 / 15 38 18
E-mailadres: sofie02pieters@gmail.com
Totemnaam: Betrouwbare Ibis
 

 

Naam: Charlotte Haegeman
Geboortedatum: 17 oktober 2002
Gsm-nummer: 0478 / 09 78 20
E-mailadres: charlotteHaegeman2002@hotmail.com
Totemnaam: Meelevende Adjak
 

 

Naam: Cato Watté
Geboortedatum: 17 april 2004
Gsm-nummer: 0485 / 20 88 14
E-mailadres: catowatte@hotmail.com
Totemnaam: Fanatieke Herder
 
 
 
 
 
 



 

Naam: May-Flair Vandenabeele
Geboortedatum: 26 juli 2000
Gsm-nummer: 0473 / 40 76 40
E-mailadres: mayflair.vandenabeele@gmail.com
Totemnaam: Zanglustige Ajaja
 
 
 
 
Naam: Emile Reyntjens
Geboortedatum: 25 mei 2000
Gsm-nummer: 0470 / 21 29 73
E-mailadres: reyntjens.emile@gmail.com
Totemnaam: Komische Chinchilla
 
 
 

 

Naam: Lotte Lemaître
Geboortedatum: 2 december 2003
Gsm-nummer: 0470 / 35 39 57
E-mailadres: lotteke2003@hotmail.com
Totemnaam: Zorgzame Secretarisvogel
 

 

Naam: Enya Brusselman
Geboortedatum: 3 oktober 2003
Gsm-nummer: 0491 / 31 15 36
E-mailadres: enya.brusselman1@gmail.com
Totemnaam: Eigenwijze koekoek
 
 
 
 
 
 
 



 
Naam: Ruben Naessens
Geboortedatum: 04 april 2003
Gsm-nummer: 0474 / 50 16 74
E-mailadres: Runa040403@gmail.com
Totemnaam: Vrolijke Wasbeer
 

 

Naam: Allan Van Overmeeren
Geboortedatum: 28 oktober 2002
Gsm-nummer: 0468 / 59 54 58
E-mailadres: allanvanovermeeren00001@gmail.com
Totemnaam: Leergierig Boskonijn
 

 

Naam: Madison Verdonckt
Geboortedatum: 22 februari 2004
Gsm-nummer: 0484 / 52 95 71
E-mailadres: madison.verdonckt@gmail.com
Totemnaam: Passieve ijsbeer
 
 
 
 
 
 
 Wist je dat onze scouts een anonieme "meme lord" heeft? 

Tot nu toe is deze persoon nog steeds niet ontmaskerd.

 
 
 
 
 



 

Naam: Renée Meewis
Geboortedatum: 14 mei 1998
Gsm-nummer: 0497 / 41 40 53
E-mailadres: renee.meewis@gmail.com
Totemnaam: Pronkende Scholekster
 

 

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

 

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



 

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

 

Naam: Jérôme Van Loo
Geboortedatum: 9 oktober 2001
Gsm-nummer: 0468 / 20 13 54
E-mailadres: jeromevanloo1@gmail.com
Totemnaam: Expressieve Adelaar
 
 
 
 
 
 
 

Wil je weten waar het Groot Kamp zal doorgaan? 
Ga dan de komende periode op zoek naar de tips op de
Instagrampagina. 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 

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

 

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

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



VOORZITTER
Naam: Detlev Vandendaele
Geboortedatum: 13 januari 1987
Gsm-nummer: 0495 / 62 15 38
E-mailadres: vandendaele_detlev@telenet.be
Totemnaam: Verstrooide Buizerd
 
 
 
 
 
 
 

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

COMMUNICATIEVERANTWOORDELIJKE
Naam: Jens Deriemaeker
Geboortedatum: 27 november 1990
Totemnaam: Vriendelijke Collie
 
 
 
 
 
 

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

BEHEERDER
Naam: Jan Haustraete
Geboortedatum: 21 juni 1984
Gsm-nummer: 0474 / 58 04 12
E-mailadres: info@haustraete.be
Totemnaam: Sympathieke Chimpansee
 
 
 



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

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

BEHEERDER
Naam: Rodney Vandenabeele
Geboortedatum: 21 april 1974
Gsm-nummer: 0491 / 16 99 76
E-mailadres: rodney.vandenabeele@telenet.be
Totemnaam: Toegevende Chimpansee

BEHEERDER
Naam: Chloé Vanheuverswyn
Geboortedatum: 23 oktober 1990
Totemnaam: Behulpzame Sifaka

BEHEERDER
Naam: Arne Verplancken
Geboortedatum: 21 april 1997
Gsm-nummer: 0471 / 02 16 03
E-mailadres: arneverplancken@outlook.com
Totemnaam: Speelse Panda

BEHEERDER
Naam: Ivo Maes
Geboortedatum: 12 juni 1994
Gsm-nummer: 0473 / 46 43 66
E-mailadres: ivo.maes@hotmail.com
Totemnaam: Respectvolle Sneeuwstormvogel



VOORZITTER
Naam: Detlev Vandendaele
Geboortedatum: 13 januari 1987
Gsm-nummer: 0495 / 62 15 38
E-mailadres: vandendaele_detlev@telenet.be
Totemnaam: Verstrooide Buizerd
 
 
 
 
 
 
 

HOOFDLEIDSTER
Naam: Virginie van den Branden
Geboortedatum: 25 december 1999
Gsm-nummer: 0470 / 09 80 59
E-mailadres: av.vandenbranden@outlook.com
Totemnaam: Spontane Mungo
 
 
 
 
 
 
 

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

HOOFDLEIDSTER
Naam: Jolien Windels
Geboortedatum: 1 juni 1999
Gsm-nummer: 0489 / 51 40 31
E-mailadres: jolien.windels@hotmail.com
Totemnaam: Giechelende Dolfijn
 
 
 
 
 
 Durendaelertje liever in kleur? 

Check dan de website of de Facebookpagina!



Houd jij ook de socials 
nauwlettend in het oog?

 Goed zo, want daar komen 
vaak belangrijke updates 

en kiekjes tevoorschijn!

Scouting Durendael Ronse

@Scouting_Durendael_Ronse

www.scoutingdurendael.be



1 Internationaal scoutsteken
2 Lintje Durendael

3 Lintje België
4 Provincieschild

5 Takkenteken (Kabouter, Welp, JVK, VK, Leiding)
6 Beloftes (indien behaald)

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).

 

Enkel het hemd + de tekens en de
das met de dasring zijn verplicht.

Een T-shirt, trui, rokje en pet van de
scouts... zijn handig maar NIET

verplicht!
 



Takteken, lintje Scouting Durendael Ronse, lintje België, 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

 
Voor de aankoop van een beige scoutshemd verwijzen we jullie door naar de Hopperwinkels in
Gent, Aalst, Antwerpen, enzovoort. Zie website voor de link(s).

Rokje (volwassenen) [op bestelling] € 39,00

Op de rechtermouw, vanaf de schoudernaad: 
lintje Scouting Durendael Ronse, lintje België, provincieschild Oost-Vlaanderen

Op de linkermouw:
leden: klein internationaal scoutsteken, Leiding en Bestuur: groot internationaal
scoutsteken

Op het rechterborstzakje: 
takteken van je huidige + vroegere tak(ken) (enkel als je er toen effectief lid van was)
Kabouters = gele muts, Welpen = blauwe vlieger, JVK's = oranje trekzak, 
VK's = donkerblauwe fiets, Leiding = paarse bomen

Op het linkerborstzakje: 
belofte(s) (enkel indien behaald)

Op de linkermouw: nestdriehoekje voor Welpen en ex-Welpen
zwart = eerste jaar Welp, geel = tweede jaar Welp, rood = derde jaar Welp

Truien, T-shirts, petjes, scoutsrokjes... zijn niet verplicht! Deze zijn wel handige
spelkledij. 
U kan de Durendaelkledij bij de leiding verkrijgen, indien we die nog in voorraad
hebben. Momenteel hebben wij niet meer alle maten ter beschikking. De reden
hiervoor is een verandering van onze kleding voor de komende jaren. Bedankt voor uw
begrip. 



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

Durendaelertje liever in kleur? 
Check dan de website of de Facebookpagina!



Dag lieve kabouters
 
Wat gaat de tijd toch snel, als je je amuseert! Het is al mei en dat wilt zeggen dat onze
zonnedans (zonneke, zonneke, zonnekeee) steeds meer effect zal hebben. Eerst een
vooral willen wij zeggen dat jullie leiding enorm trots is op jullie. We zien jullie iedere
week meer en meer openbloeien tot echte scouten. 
 

De paasdag was tot nu toe het
hoogtepunt van dit scoutsjaar. Op het
springkasteel springen, cake versieren,
knutselen, een toneeltje maken en
lekkere spaghetti eten: HET WAS
MEGA SUPER LEUK. Maar weten jullie
wat er nog leuker is? Op tentenkamp
gaan natuurlijk! Wij hopen jullie
daarom allemaal te zien deze zomer
om er samen een spetterende week
van te maken.
 
 

AIAI kapitein
Amai dat is nat
Het kabouterbos 

MAARRRR wat gaan we dit scoutsjaar nog
allemaal doen? 
 

 
Om de andere activiteiten te ontdekken
zullen jullie iedere zondag aanwezig
moeten zijn. (-;
 
Dikke knuffel van jullie 5 super, mega,
coole leidsters. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 







 
 
May-Flair Vandenabeele / Zanglustige Ajaja             0473 / 40 76 40
 
Emile Reyntjens / Komische Chinchilla                        0470 / 21 29 73
 
Ruben Naessens / Vrolijke Wasbeer                             0474 / 50 16 74 
 
Allan Van Overmeeren / Leergierig Boskonijn          0468 / 59 54 58
 
Madison Verdonckt / Passieve Ijsbeer                         0484 / 52 95 71

Heeeey welpjes! 
 
We zijn nu al bijna aan de zomervakantie toegekomen en dat betekent groot kamp.
Spijtig genoeg is ons klein kamp niet kunnen doorgaan, maar we hebben heel veel
plezier gehad op onze paasdag. We hebben onder andere de paashaas zijn ei helpen
zoeken en de paashaas liet ons weten dat hij goed is toegekomen in Rome. Ook onze
poker namiddag was enorm tof. Jullie toneeltje was ook heel mooi uitgevoerd aan het
kampvuur. We waren heel blij dat vele van jullie bijna elke zondag op de vergadering
aanwezigen waren. Hopelijk kunnen we nog veel toffer dingen op groot kamp doen. 
 
Ps Vergeet jullie wet niet vanbuiten te leren.
 





En hebben we gezien dat Lisa zeker zou passen in onze groep! Verder kijken wij alvast
enorm uit naar groot kamp! Komende weken zullen we ons dus alvast wat voorbereiden
en zullen er natuurlijk al een aantal technieken geoefend worden! Maak jullie borst dus
maar al nat!
 
Hier zijn nog enkele sfeerbeelden 😊 
 

Beste Jongverkenners, 
Helaas hebben we dit jaar niet kunnen
genieten van een zalig, gezellig ,
uitdagend, vermoeiend en druk paaskamp.
Gelukkig viel onze paasdag heel goed
mee! Jullie lieten zien dat een echte scout
nog steeds in jullie zit en dat jullie aan het
groeien zijn tot echte jongverkenners!
Jullie verbaasden ons één voor één! Zo
wist Pallieter geblinddoekt de code te
kraken van het cijferslot, weten we nu ook
dat we Lou beter niet meer meenemen in
onze auto, zagen we hoe goed Lilly en
Daphne kunnen afwassen (zullen we
onthouden voor groot kamp ;)) , zagen we
dat Margo erg goed is in het spel Kubb’s !

Bij deze geven we jullie een stevige linker!
Jullie liefste leiding 😊 
 
 



Dierbare Verkenners

 

 

Het tweede trimester snelde voorbij als een trein

Hopelijk zullen jullie de laatste weken dan ook wat talrijker zijn

 

Verwittig de leiding steeds met spoed

Als je de zondagmiddag weer eens “studeren” moet

 

Ondanks alles zien we jullie ontzettend graag

Ook al stellen jullie elke opdracht meteen in vraag

 

Vinden jullie dit gedicht nu al een ramp

Denk dan aan wat nog volgt op kamp

 

Hiervoor sparen jullie reeds enkele weken voor- en nadelen

Daarom zullen we die hier even met jullie delen
 



JEX SKIPPEN
HELE DAG GEEN

STOEL/ NIET
AAN TAFEL 

CHANA
 
 

MEISJE FROU (OF
IETS ANDERS)

LISELOT
1 X 1 UUR

LANGER SLAPEN

 

CHART



5 -2-3+5+16:2 = 
3x5+3+(-4)x0 =
Wat is de vierkantswortel van oneindig?
Hoeveel keer kan 0 in 0?
Voor welk getal staat het Romeinse cijfer “L”?

Dacht je dat dit alles was? 
 
HIER IS PART TWO!!!
 
Ideeën om de zondagsactiviteiten nog wat beter af te stellen?
Dan mogen jullie ons dat steeds vertellen
En nee, niet weer hide & seek
Werk liever nog wat aan jullie sjortechniek
 
We hopen jullie nog zo vaak mogelijk te zien
Geef ons gedichtje alvast een score op ……./10
 
 
 
 
 
Serieus, je mag hier echt een score invullen met balpen of zoiets.
 
 
Tenslotte nog wat rekensommetjes op tijd
Die jullie kunnen gebruiken tijdens de volgende activiteit
 

1.
2.
3.
4.
5.

 
 
Groetjes van 
 
Sportieve Arassari 
Avontuurlijke Dolfijn
Giechelende Perdix
Nieuwsgierige Noefty
 
 
Ps Hier is nog een vers ei voor Liselot...
 
 
 



 
- Kalender raadplegen? 
- Boodschappen van jouw leiding lezen? 
- Hoe zat dat nu weer met die scoutskledij? 
 

In dit magazine vind je alle informatie van
Scouting Durendael Ronse voor het derde
trimester van het scoutsjaar 2020-2021.  

Houd in gedachten dat het "Durendaelertje"
steeds onderhevig is aan wijzigingen. Houd
daarom de website, de sociale media en de
informatie bij elke sluiting goed bij. 

Tot zondag!
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