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1 SChrijf je in!
Om je in te schrijven betaal je slechts € 40,00/lid. Dit bedrag omvat de verze-
kering, 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 Paaskamp, 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/durendaelinschrijving

REKENINGNUMMER DURENDAEL VZW -> BE50 9530 3449 8118



2 BRief van de voorzitter
Beste Durendaelers, ouders, vrienden & co

Dat de tijd vliegensvlug voorbij gaat, hoef ik jullie waarschijnlijk niet te zeggen. We zijn onder-
tussen al mei 2022 en hebben er al een gezellige periode opzitten. Ik blik graag nog even terug 
op enkele momenten.

Te beginnen met onze geslaagde startdag in ons nieuw lokaal. Het was een zonnige dag met 
een hapje en een drankje en een mooie opkomst. Een verhuis brengt veel met zich mee, maar 
het voelde goed aan. Een proper lokaal, een gezellige tuin en gelukkige leden!

Voor we het wisten was het tijd om pannenkoeken te bakken, en wat hebben we weer ge-
bakken! Maar liefst 9 402 pannenkoeken. Jullie kochten en aten massaal mee en zijn enorm 
dankbaar voor alle helpende handen en gevulde buikjes. Ook deze actie konden we afvinken 
als geslaagd, CHECK!

Regen, zon, wind en een beetje sneeuw, de seizoenen gingen voorbij net zoals de zondagsac-
tiviteiten. Blije gezichten op het einde van de activiteit, het weekend succesvol afgerond. Be-
dankt aan alle leiding voor de leuke activiteiten, bedankt ouders voor het vertrouwen.

Onze jaarlijkse kaasavond kon ook eindelijk weer doorgaan. Met 250 bezoekers, kilo’s kaas, 
vlees en fruit was deze editie alweer een succes! Nog een checkje dabai.

De zon bleef nog even hangen, ideaal voor het Paasweekend in Heuvelland met de eindeloze 
velden. Het was best spannend aangezien het de eerste keer was dat we kozen voor het verblijf 
CJT 't Eksternest. Ik spreek voor mezelf dat dit een toffe locatie was waar de Durendaelers ori-
ginele en leuke activiteiten kregen. Ook hier wil ik iedereen nog even van harte bedanken. Als 
voorzitter ben ik enorm trots op elk individu, Scouting Durendael is een prachtige groep, samen 
vormen we één team en dat maakt mij telkens weer blij. Bedankt, merci, gracias por todo.

En zo zijn we terug aangekomen, begin mei 2022. We hebben nog enkele zondagsactiviteiten 
op het programma staan. Daarna gaan we in één rechte lijn richting GROOT TENTENKAMP 
2022. Ik kijk er stiekem al heel hard naar uit, hopelijk jullie ook.

Ik eindig mijn brief met veel dankbaarheid.
Aarzel niet om mij te contacteren indien er vragen zijn.

Verder groet ik jullie op z’n scouts.
Ingerukt…MARCHE! Tot snel!

Voorzitter Scouting Durendael
Ellen De Meue | Durvende Torenvalk
0497 49 49 27
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JUNI & JULI.
GEEN ACTIVITEITEN GEPLAND.

AUGUSTUS.
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2022 2022

DEZE KALENDER IS 
STEEDS

ONDER VOORBEHOUD. 
CHECK DE WEBSITE 

& SOCIAL MEDIA.

VERGADERING
ELKE ZONDAG
14:00 OPENING
17:30 SLUITING

WEES STIPT.

AFWEZIG?
BERICHT UW LEIDING 

A.U.B.
DANK BIJ VOORBAAT.

DRANKJE: 0,60 EUR

VOORWACHT VOOR
VK’S, LEIDING, 

                BESTUUR & FOURAGE
4 JVK’S

LEDENKAMP7
KABOUTERS & WELPEN
BEZOEKDAG
EINDE KAMP KABOUTERS, 

15 EINDE VOORWACHT

VERGADERING

15 VERGADERING

29
22 VERGADERING

VERGADERING

WELPEN & JVK’S

EXACTE INFO OVER HET GROOT KAMP
ZULLEN WIJ TIJDIG DOORGEVEN.

3 kalender



4 TE HUUR: 
FRAMETENT

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: €250/WEEKEND
Meer info:

- mail naar: info@scoutingdurendael.be

- bel naar: Ellen - +32 497 49 49 27

     



5 Organisatie
KABOUTERLEIDING

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

Naam: Renée Meewis
Geboortedatum: 14 mei 1998
Gsm-nummer: 0497 41 40 53

Mail: renee.meewis@gmail.com
Totemnaam: Pronkende Scholekster

Naam: Lotte Lemaître
Geboortedatum: 2 december 2003

Gsm-nummer: 0470 35 39 57
Mail: lotteke2003@hotmail.com

Totemnaam: Zorgzame Secretarisvogel

Naam: Sofie Pieters
Geboortedatum: 7 augustus 2002

Gsm-nummer: 0495 15 38 18
Mail: sofie02pieters@gmail.com
Totemnaam: Betrouwbare Ibis

     



WELPENLEIDING

Naam: Madison Verdonckt
Geboortedatum: 22 februari 2004

Gsm-nummer: 0484 52 95 71
Mail: madison.verdonckt@gmail.com

Totemnaam: Passieve ijsbeer

Naam: Allan Van Overmeeren
Geboortedatum: 28 oktober 2002

Gsm-nummer: 0468 59 54 58
Mail:allanvanovermeeren00001@gmail.com

Totemnaam: Leergierig Boskonijn

Naam: Nathan Naessens
Geboortedatum: 14 mei 2005
Gsm-nummer: 0491 89 34 18 
Mail: nana140505@gmail.com

Totemnaam: Sympathieke Orang-Oetang

Naam: Charlotte Haegeman
Geboortedatum: 17 oktober 2002

Gsm-nummer: 0478 09 78 20
Mail: charlotteHaegeman2002@hotmail.com

Totemnaam: Meelevende Adjak

Naam: Enya Brusselman
Geboortedatum: 3 oktober 2003
Gsm-nummer: 0491 31 15 36

Mail: enya.brusselman1@gmail.com
Totemnaam: Eigenwijze koekoek

  



JONGVERKENNERLEIDING

VERKENNERLEIDING

Naam: Emile Reyntjens
Geboortedatum: 25 mei 2000
Gsm-nummer: 0470 21 29 73

Mail: reyntjens.emile@gmail.com
Totemnaam: Komische Chinchilla

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

Naam: Emile Watté
Geboortedatum: 7 juni 1999

Gsm-nummer: 0483 40 93 13
Maiil: emilewatte@hotmail.com

Totemnaam: Nieuwsgierige Perdix

Naam: May-Flair Vandenabeele
Geboortedatum: 26 juli 2000
Gsm-nummer: 0473 40 76 40

Mail: mayflair.vandenabeele@gmail.com
Totemnaam: Zanglustige Ajaja

Naam: Jelle Delange
Geboortedatum: 21 juni 2002
Gsm-nummer: 0475 28 05 48

Mail: jelledelange2002@gmail.com
Totemnaam: Onverschrokken Haan

Naam: Simon Naessens
Geboortedatum: 8 augustus 2000

Gsm-nummer: 0478 36 18 19
Mail: simon.p.naessens@gmail.com

Totemnaam: Goedaardige Argali

Naam: Gauthier Fort
Geboortedatum: 5 november 2001

Gsm-nummer: 0472 05 23 46
Mail: gauthier.fort9600@gmail.com
Totemnaam: Sympathieke Tagoean

  



Naam: Robin Miel
Geboortedatum: 28 mei 2000
Gsm-nummer: 0490 40 50 90

Mail: robin_miel@live.be
Totemnaam: Avontuurlijke Arassari

Naam: Mégane Verdonckt
Geboortedatum: 16 oktober 1999
Gsm-nummer: 0489 / 43 84 86

Mail: megane.verdonckt@hotmail.com
Totemnaam: Sportieve Noefty

  



RAAD VAN BESTUUR

 
VOORZITSTER 

Naam: Ellen De Meue
Geboortedatum: 28 april 1994
Gsm-nummer: 0497 49 49 27
Mail: ellendemeue@hotmail.be

Totemnaam: Durvende Torenvalk

SCHATBEWAARDER 
Naam: Steven Haustraete

Geboortedatum: 5 april 1983
Gsm-nummer: 0498  29 95 81

Mail: steven_haustraete@hotmail.com
Totemnaam: Sportieve Kameleon

SECRETARIS 
Naam: Jens Deriemaeker

Geboortedatum: 27 november 1990 
Gsm-nummer: 0479 48 28 97 
Mail: jderiemaeker@gmail.com
Totemnaam: Vriendelijke Collie

 
STOCKVERANTWOORDELIJKE 

Naam: Jan Haustraete
Geboortedatum: 21 juni 1984
Gsm-nummer: 0474 58 04 12

Mail: info@haustraete.be
Totemnaam: Sympathieke Chimpansee

BEHEERDER
Naam: Ivo Maes

Geboortedatum: 12 juni 1994
Gsm-nummer: 0473 46 43 66

Mailadres: ivo.maes@hotmail.com
Totemnaam: Respectvolle Sneeuwstormvogel

BEHEERDER 
Naam: Jarne Delange 

Geboortedatum: 31 december 2000 
Gsm-nummer: 0490 43 82 05 

Mail: jarnedelange2000@gmail.com
Totemnaam: Eigenwijze Toepaja

BEHEERDER
Naam: Detlev Vandendaele

Geboortedatum: 13 januari 1987
Gsm-nummer: 0495 62 15 38

Mailadres: vandendaele_detlev@telenet.be
Totemnaam: Verstrooide Buizerd

HOOFDLEIDSTER/BEHEERDER 
Naam: Jolien Windels

Geboortedatum: 1 juni 1999
Gsm-nummer: 0489 51 40 31

Mail: jolien.windels@hotmail.com
Totemnaam: Giechelende Dolfijn

 



HOOFDLEIDSTER/BEHEERDER 
Naam: Virginie van den Branden

Geboortedatum: 25 december 1999
Gsm-nummer: 0470 09 80 59

Mail: av.vandenbranden@outlook.com
Totemnaam: Spontane Mungo

BEHEERDER 
Naam: Arne Verplancken

Geboortedatum: 21 april 1997
Gsm-nummer: 0471 02 16 03

Mail: arneverplancken@outlook.com
Totemnaam: Speelse Panda

DAGELIJKS BESTUUR

 
VOORZITTER 

Naam: Ellen De Meue
Geboortedatum: 29 april 1994
Gsm-nummer: 0497 49 49 27
Mail: ellendemeue@hotmail.be

Totemnaam: Durvende Torenvalk

HOOFDLEIDER/BEHEERDER 
Naam: Emile Watté

Geboortedatum: 7 juni 1999
Gsm-nummer: 0483 40 93 13
Mail: emilewatte@hotmail.com

Totemnaam: Nieuwsgierige Perdix

HOOFDLEIDSTER/BEHEERDER 
Naam: Virginie van den Branden

Geboortedatum: 25 december 1999
Gsm-nummer: 0470 09 80 59

Mail: av.vandenbranden@outlook.com
Totemnaam: Spontane Mungo

HOOFDLEIDSTER/BEHEERDER 
Naam: Jolien Windels

Geboortedatum: 1 juni 1999
Gsm-nummer: 0489 / 51 40 31

Mail: jolien.windels@hotmail.com
Totemnaam: Giechelende Dolfijn

HOOFDLEIDER/BEHEERDER 
Naam: Gauthier Fort

Geboortedatum: 5 november 2001
Gsm-nummer: 0472 05 23 46

Mail: gauthier.fort9600@gmail.com
Totemnaam: Sympathieke Tagoean

   



6 ONS UNIFORM

Het uniform bestaat uit 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 (Kabouter, Welp, JVK, VK, Leiding)
6 Beloftes (indien behaald)

Voor iedereen
Kentekens, dassen,
dasringen, T-shirts en
truien 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 (enkel Welpen)
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

Takteken € 1,50
Lintje Scouting Durendael Ronse € 1,50
Lintje België € 1,50
Provincieschild Oost-Vlaanderen € 1,50
Internationaal scoutsteken € 1,50
Das € 7,50
Dasring € 2,00
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) € 35,00
                                                                     
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-gidsenhem-
den-c-9_10_12/].

   
  



7 DE WET
Kabouters
Akela, wij doen ons best.

Welpen
Een welp volgt de oude wolf,
een welp is moedig en houdt vol.

Jongverkenners
Een jongverkenner is een eerlijk en blij kameraad;
hij doet mee en zet zich in;
hij wil winnen en kan verliezen;
hij is een opmerkzaam ontdekker;
hij leeft oprecht tegenover God;
hij is fijn in zijn optreden;
hij draagt zorg voor hetgeen hij gebruikt;
hij helpt graag waar hij kan.

Verkenners
Als verkenners willen wij oprecht tegenover onszelf, de anderen en God,
samen een weg zoeken in de wereld van de mensen,
alles naar juiste waarde leren schatten,
en dienstbereid een antwoord geven.
Daarom zullen wij als vrienden samenleven,
ons harden in de natuur, de wereld exploreren,
en ons bekwamen om eerlijk, stijlvol en blij de aanvaarde taken te voltooien

Een goede scout leeft naar de scoutswet. Leer jouw takwet snel goed 
uit het hoofd! Vroeg of laat zal je die immers moeten opzeggen tijdens 
de opening. 

   



8 KABOUTERS

Laten we hier eventjes op terugblikken.
 
Iedere zondag zien we jullie steeds meer openbloeien tot echte kabouters. 
Jullie ondeugende lachjes waren ook steeds aanwezig op paaskamp. Voor 
veel kindjes was dit hun eerste scoutskamp, wij zijn superrrr fier op jullie. 
Zelf een rambo was geen probleem voor jullie, onze kabouters zijn al bijna 
even stoer als de verkenners (-: 
Kort samengevat; we kijken met een grote glimlach terug op het paaskamp. 

Maarrrrrrr wat heeft dit scoutsjaar nog in petto voor jullie?
- Het grote stadsspel 
- Splashhhh 
- Amai, dat riekt hier goed 
- En natuurlijk het hoogtepunt van ons scoutsjaar ‘zomerkamp’. Zijn jullie 
klaar om in een tent te slapen, samen aan het kampvuur te zitten en je te 
wassen in de rivier? Wij alleszins wel! 

We sluiten graag af met nog enkele reminders:
- Vergeet je 60 cent niet voor een drankje 
- Draag je uniform!!! 
- Kom steeds met een brede lach naar de vergaderingen ((: 

Dikke knuffels en kusjes van jullie leiding <3 

Yoehoe, hier zijn we weer met ondertussen al het der-
de durendaelertje. Wat gaat de tijd toch snel voorbij 
met zo’n toffe groep kabouters.
 
We hebben samen al veel leuke, spannende, uitdagen-
de en avontuurlijke dingen meegemaakt. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Lieve, lieve kaboutertjes

Amai… wat is het weer super snel gegaan
We zijn nog maar eens een weekje op kamp gegaan
We hebben ons goed geamuseerd
Gelukkig heeft niemand zich op kamp bezeerd
We hebben rambo gedaan en onze grenzen verlegd
Maar daarmee is nog niet alles gezegd
De leiding is dan op super trots op jullie allemaal
Daarom een dikke proficiat tot wel honderd maal
We hebben leuke spelletjes gespeeld
En ook veel knuffels uitgedeeld
Jullie zijn stuk voor stuk flink geweest
En de laatste avond hebben we dik gefeest
Hopelijk zien we jullie zondag weer
Voor toffe activiteiten en nog veel meer
Indien je ons in de tussentijd mist
Weet dat je je niet vergist

Hier heb je een leuke foto’s en tekeningen om te kleuren
Om zo je dag op te fleuren

Vele dikke knuffels

De kabouterleiding

Zie hier nog een gedichtje als herinnering aan ons kamp...

Vele dikke knuffels

De Kabouterleiding xxx

Lotte
Cato
Sofie
Renée



 



9 WELPEN
Liefste Welpen

Paaskamp zit er helaas op, en wat een onvergetelijk kamp was dat!
Weerwolven met Allan, onze angst voor het donker overwinnen op stillen-
tocht, in de modder en het moeras kruipen op Rambo. Jullie werden ont-
snappingsmeesters tijdens de escaperoom en redden Allan en Nathan van 
het fietsslot. 
Bedankt om er zo een tof kamp van te maken, jullie zijn een voor een top-
welpen! Wij kijken alvast uit naar een zomerkamp met jullie! Maar tot we op 
groot kamp kunnen vertrekken hebben wij nog enkele hele leuke activitei-
ten zoals: pak de vlag, help de suikerfee, en nog veel meer!
Wij hopen jullie dus elke zondag te zien IN PERFECT UNIFORM! (Hemd en 
Das) met 60 cent voor een drankje.

 
De Welpenleiding

Allan, Nathan, Madison, Charlotte & Enya

 



10 JONGVERKENNERS
Liefste JV-kaasjes

Het was een fantastisch kamp met lekker eten, zachte bedden en uitzonder-
lijk professionele leiding. Dat we allemaal samen een topteam zijn, dat wist 
iedereen al. 

Maar...

- wist je dat Lilly stiekem eigenlijk “Liliane” heet?
- wist je dat Vik altijd honger heeft, zelfs na de lunch?
- wist je dat Inssaf goed kan vallen tijdens hide & seek?
- wist je dat Lars tijdens het alienspel niet te tikken was door de leiding?
- wist je dat Margaux a.k.a. MX enge stemmen kan imiteren? 
- wist je dat Margot a.k.a. MT graag eieren laat vallen? 
- wist je dat Pallieter alle antwoorden op alle quizvragen weet?
- wist je dat Calia in de haag gaat liggen tijdens “de vloer is lava”?
- wist je dat Lou tijdens “telefoontje” Emile zijn been blauw heeft geslagen?
- wist je dat Noor graag haar slippers verliest in een beek? 

- wist je dat JVK’s graag een meditatieverhaaltje horen?

- wist je dat Ruben enkel straattaal spreekt tegen de JVK’s? 
- wist je dat May-Flair graag snoepjes eet die van kleur veranderen? 
- wist je dat Frodo overal zijn box meeneemt, zelfs naar de wc?
- wist je dat Emile stiekem de acteur is die Mister Bean speelt? 

We zijn er zeker van dat de komdende weken nog geweldig tof zullen zijn, 
zo tof dat jullie de dagen zullen aftellen tot het Grote Kamp! 

Ps Op de volgende pagina vinden jullie 
foto’s van JVK’s die ijs eten. Hang deze 
boven je bed, a.u.b.! 

  





11 VERKENNERS
Beste verkenners! 

Jammer genoeg komt aan alle mooie verhalen ook een einde, maar dammm 
wat een paaskamp was dat! 

Enkele dagen hebben we samengeleefd met een saboteur in ons midden. 
Elke keer opnieuw werd er gesaboteerd zonder dat niemand iets zag! Van 
tijdrekken door aan struikduiken te doen, tot een ontploffing in de slaapka-
mer! Met andere woorden, het was een top mol! Bedankt Jeremy. 

Elke keer hebben jullie ons op-
nieuw verbaasd en doen lachen. 
Heel veel respect voor Kobe die 
het toverdrankje van Seppe op-
dronk! 

Hopelijk hebben jullie genoten 
van het 5 gangen diner die jullie 
leiding voorzien heeft voor jullie. 

Het was een geweldige setting! Dit gaat onze scoutsgeschiedenis is als een 
diner by candle light met een einde die insloeg als een bom! Snap je, Da 
Bomb.  

Wij hebben alvast heel erg genoten van het paaskamp en kijken er al naar 
uit om er een onvergetelijk groot kamp van te maken! 

Een stevige linker, 
Jullie leiding !

Cookie
Jelle

Mégane
Robin
Simon






