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Beste Durendaelers, 

Beste Ouders, 

 

Met de kerstvakantie in zicht is ook bij Durendael het eerste trimester bijna achter de rug. En ook 

hier hebben we weer enkele niet te vergeten momenten beleefd. Denk maar aan alle spetterende 

activiteiten. Maar ook de viering voor ons 40‐jarig bestaan is eentje om in ons achterhoofd te 

bewaren. Het was een blij weerzien met onze oud‐leden, een toffe babbel met de ouders en voor de 

kinderen waren er springkastelen en animatie voorzien.  

En onze pannenkoekenbak was ook dit jaar terug een groot succes. Bijna 1400 pakken hebben we 

verkocht! En dit hebben we natuurlijk te danken aan veel mensen. De verkopers, de bakkers en de 

mensen die geholpen hebben met het uitdragen van de pannenkoeken. Dank u wel!!! Ik Ben blij dat 

we ook dit jaar kunnen investeren in het beste materiaal voor onze kinderen. 

 

De eerste actie is nog maar net achter de rug en we zijn al een tijdje bezig met de voorbereidingen 

van de volgende. De kerstmarkt te Ronse zou de kerstmarkt niet zijn zonder de aanwezigheid van 

Scouting Durendael! Drie dagen lang zal de leiding en bestuur de koude trotseren om deze amusante 

actie succesvol te laten verlopen. 17, 18 en 19 december kan u ons vinden op onze vertrouwde 

plaats op de Grote Markt met het lekkerste eten en drinken.  Uiteraard doen we dit niet omdat we 

ons vervelen maar wel omdat we wereldberoemd in Ronse willen blijven. En de extra centjes zijn 

natuurlijk ook meer dan welkom. Alles voor onze kinderen! Ik hoop dat wij jullie allemaal mogen 

begroeten aan onze chalet.  

 

Scouting Durendael blijft groeien en dat zien we niet alleen aan de zondagsactiviteiten maar ook op 

onze jaarlijkse kaasavond. Mensen die vorig jaar geweest zijn herinneren zich een heerlijke avond 

met een uitgebreid gamma aan kazen en vlees. Met lekkere witte of rode wijn. Maar we weten ook 

allemaal dat de zaal Emmaüs eigenlijk te klein geworden is voor ons. Daarom zal onze kaasavond dit 

jaar doorgaan in de grote zaal van de COC. En dit op zaterdag 5 maart. Alvast noteren in de agenda is 

dus de boodschap! 

 

Wat ik jullie ook al kan verklappen is dat ons jaarlijks paasweekend vast ligt. Dit zal doorgaan in de 

tweede week van de paasvakantie. Waar dit zal doorgaan houden we nog als verrassing maar ik kan 

jullie wel al vertellen dat het onvergetelijk zal worden. Ik hoop dat de voltallige groep meekomt. 

 

Maar het allerbelangrijkste blijft natuurlijk onze zondagsactiviteiten. Het eerstvolgende is ons 

kerstfeestje. Vorig jaar is dit niet kunnen doorgaan door onze verbouwingen, dit jaar staat dit wel op 

ons programma. Het kerstfeestje zal doorgaan op zondag 26december en dit van 14u tot 17u30. 

Hiervoor is het de bedoeling dat iedereen een cadeautje meebrengt ter waarde van 5€, voor zowel 



jongens als meisjes en voor eigen leeftijd. Boterkoeken, chocoladekoeken en warme chocomelk 

worden door de scouts voorzien. 

Na het kerstfeestje lassen we de jaarlijkse examenstop in. Aangezien het merendeel van de leiding  

op de hogeschool of de universiteit zit zullen de activiteiten hervat worden op zondag 23januari. 

Vanaf dan gaan we er volop tegenaan tot aan het paasweekend. 

 

Scouting Durendael is een vereniging die de wetten van scoutisme en de tradities hoog in het 

vaandel draagt. Daarom vragen wij dat iedereen elke week aanwezig is in perfect uniform. Dit wil 

zeggen blauwe jeansbroek, beige scoutshemd met passende kentekens, en blauwgele das met 

dasring. Scouts T‐shirts en scoutspulls behoren tot spelkledij.  

 

Ik hoop jullie week na week massaal te mogen begroeten op onze zondagsactiviteiten. 

 

Voor al uw verdere vragen, suggesties of opmerkingen: info@scoutingdurendael.be  0495/62.15.18 

 

Ondertussen groet ik u op z’n scouts, 

 

Uw fiere hoofdleider, 

 

Vandendaele Detlev 

 

 



ONS UNIFORM 
Het uniform bestaat uit een blauwe jeansbroek, een blauw‐gele scoutsdas en een beige 
scoutshemd met daarop de verschillende  tekens.  Info en prijzen over de verschillende 
tekens vind je op de 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  

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 

Kentekkens, dassen en dasringen 
zijn bij de leiding te bekomen! 



KEN JIJ JE WET NOG WEL? 

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. 



KEN UW LEIDING 



 

KEN UW LEIDING 

Kabouters 
Talisa Dutranoit (Akela bij kabouters en welpen) 
Adres: Stijn Streuvelsstraat 14, 9600 Ronse  
Telefoonnummer: 0498 / 23 70 73 
Totemnaam: Opgetutte muis 

Welpen 
Nathalie De Bruycker 
Adres: Deurnestraat 275, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0474 / 86 56 11 
Totemnaam: Pientere Pirahna 

Florian Gaffet 
Adres: Elzeelsesteenweg 106A, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0474 / 82 18 07 
Totemnaam: Goedgemanierd trekpaard 

Chloé Vanheuverswyn 
Adres: Temseveldstraat 3, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0496 / 64 84 54 
Totemnaam: Behulpzame sifaka 

Jongverkenners 
Mieke De Buysscher 
Adres: Vangrootenbruelstraat 50, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0474 / 58 40 88 
Totemnaam: Geliefde barry 

Nathalie Monnier 
Adres: Rue du Marais 18, 7912 Dergneau 
Telefoonnummer: 0479 / 90 13 27 
Totemnaam: Sportieve labrador 

Yannick Sadoine 
Adres: Deurnestraat 166, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0477 / 40 41 21 
Totemnaam: Ontembare dingo 

Verkenners 
Martin Monnier 
Adres: Rue du Marais 18, 7912 Dergneau 
Telefoonnummer: 0491 / 07 37 00 
Totemnaam: Gevoelige egel 

Detlev Vandendaele (Hoofdleider) 
Adres: Vangrootenbruelstraat 50, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0495 / 62 15 38 
Totem: Verstrooide buizerd 



KEN UW BESTUUR 



 

KEN UW BESTUUR 

Voorzitter 
Herwig Lemaître 
Adres: Blauwesteen 133, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0496 / 57 27 33 
Totemnaam: Verwende poedel 

Secretaris 
Sven Vanbutsele 
Adres: Rozenaaksesteenweg 17, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0494 / 75 12 64 
Totemnaam: Snuggere panda 

Schatbewaarder 
Annelies Lemaître 
Adres: Rozenaaksesteenweg 10, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0476 / 30 35 94 
Totemnaam: Schaterende baviaan 

Beheerders 
Martin Monnier 
Adres: Rue du Marais 18, 7912 Dergneau 
Telefoonnummer: 0491 / 07 37 00 
Totemnaam: Gevoelige egel 

Steven Haustraete 
Adres: Lemonnierlaan 79, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0498 / 29 95 81 
Totemnaam: Sportieve kameleon 

Detlev Vandendaele 
Adres: Vangrootenbruelstraat 50, 9600 Ronse 
Telefoonnummer: 0495 / 62 15 38 
Totem: Verstrooide buizerd 



KALENDER 

 17, 18 EN 19 DECEMBER: KERSTMARKT 

 ZONDAG 26 DECEMBER: VERGADERING: KERSTFEESTJE 

 ZONDAG 2 JANUARI: GEEN VERGADERING 
 ZONDAG 9 JANUARI: GEEN VERGADERING 
 ZONDAG 16 JANUARI: GEEN VERGADERING 
 ZONDAG 23 JANUARI: VERGADERING 
 ZONDAG 30 JANUARI: VERGADERING 
 ZONDAG 6 FEBRUARI: GEEN VERGADERING 
 ZONDAG 13 FEBRUARI: VERGADERING 
 ZONDAG 20 FEBRUARI: VERGADERING 
 ZONDAG 27 FEBRUARI: VERGADERING 
 ZATERDAG 5 MAART: KAAS‐ EN VLEESAVOND 

 ZONDAG 6 MAART: GEEN VERGADERING 

 ZONDAG 13 MAART: VERGADERING 

 ZONDAG 20 MAART: VERGADERING 

 ZONDAG 27 MAART: VERGADERING 

 ZONDAG 3 APRIL: VERGADERING 
 ZONDAG 10 APRIL: VERGADERING 
 ZONDAG 17 APRIL: GEEN VERGADERING 

Eventuele wijzigingen worden steeds op voorhand meegedeeld en verschijnen altijd op de 

site; hou deze dus goed in het oog! 

http://www.scoutingdurendael.be 



 

 

 Ten eerste hielpen we Prinses Talisa haar Kikkerprins terug te vinden! 
 We gingen ook naar het bos en verstopten ons onder de blaadjes! 
 Voetballen, springen, basketballen; we konden het allemaal!  
 Daarnaast hielden we samen ook een knotsgekke dierennamiddag! 
 Bovendien bakten we de verrrrukkelijkste pannenkoeken! 
 Tenslotte kwamen de Sint en zijn Pieten op bezoek met lekkere snoepjes! 

Alle foto’s van deze superplezierige activiteiten kunnen jullie nog steeds vinden op 
onze website, www.scoutingdurendael.be, in het fotoalbum van de kabouters. 

Tot ziens 2010, welkom 2011! Zoals ik dit jaar heb gedaan, zal ik mij ook tijdens het 
nieuwe jaar inzetten om van elke zondagsvergadering een geweldig feestje te maken! 
Welke feestjes mogen jullie alvast verwachten? 

 Kerstfeestjes! 
 Sportfeestjes! 
 Muziekfeestjes! 
 Knutselfeestjes! 
 Verkleedfeestjes! 
 Prinsessenfeestjes! 
 Speurtochtfeestjes! 
 Paasweekendfeestjes!

Brrrrr… Sneeuw, ijs, koud weer, dikke mutsen en wanten… Ja, de 
winter is er weer! We nemen bijna afscheid van het jaar 2010 en dus 
ook van het eerste deel van het scoutsjaar. Het is opnieuw een 
buitengewoon fantastische tijd geweest met allerlei formidabele 
spelletjes: 

http://www.scoutingdurendael.be/�


 

 Knotsgekke kabouterfeestjes dus! Zoveel mogelijk aanwezig zijn is de boodschap, 
want met jou erbij is het feestje pas echt leuk! 

Als jullie mij en de andere leiding enorm hard missen, kunnen jullie ons binnenkort 
vinden op de Kerstmarkt in Ronse. Deze vindt plaats op 17, 18 en 19 december op de 
Grote Markt. Zoals reeds enkele jaren verkopen we de heerlijkste hamburgers, 
snoepjes en pannenkoeken, en voor jullie mama en papa zijn er ook pintjes, glühwein 
of andere drankjes. Kom dus gerust eens een bezoekje brengen met de hele familie! 

Zo, dit was het dan weer. Ik wens jou en je familie prettige Kerstdagen en een 
gelukkig Nieuwjaar toe! 

P.S.: Als je eens een zondag niet kan komen, verwittig mij dan alsjeblieft. Zo kan ik 
de activiteit aanpassen naargelang het aantal aanwezige kaboutertjes. Spreek me 
aan of stuur me een sms of mailtje! 

 
0498 / 23 70 73 

 
talisa_dutranoit@hotmail.com 

 
Ontzettend veel kusjes en knuffeltjes, 

 









 



Goeie-Winter-Hallooooooootjes Welpen! 
 

Wooooow, we zijn al december, wat gaat de tijd snel! Onze voorbije leuke zondagsactiviteiten zijn 

voorbij gevlogen! En natuurlijk hebben we ons weer ontzettend geamuseerd! We hebben al enkele 

activiteiten achter de rug die we niet gauw zullen vergeten. 

 

 

 

 

Ook Sinterklaas is al langs geweest met super lekkere snoepjes. Hij kwam eens langs om 

te vertellen hoe stout/ braaf jullie, welpen, wel zijn geweest. Het was een super toffe 

dag! Gelukkig staken de pieten niemand in hun zak ….. of toch?  Sinterklaas was blij dat 

jullie zo flink zijn (en wij ook! ;-) ) en hij wenste ons een onvergetelijk leuk jaar verder.  

 

 

Nu zitten we in de leukste periode van het jaar. Want het is het ene feest na het andere 

feest! En ook Scouting Durendael feest mee! Na Sinterklaas komt …… Weten jullie het niet? 

Oké, wij geven een hint: 25 december!  KEEEEEEERRRRSSSSSSTMISSSSSSSS!  

 

Wij zijn dol op Kerstmis! Want als wij aan Kerstmis denken… dan denken wij aan….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En natuurlijk staan wij ook dit jaar terug op de kerstmarkt in Ronse! Kom dus gerust een langs aan 

ons kraampje terwijl wij aan het klappertanden en ijsberen zijn! Jullie zijn welkom op 17, 18 en 19 

december! Ook zal er dit jaar een speciale activiteit plaatsvinden die jullie niet mogen missen! En dat 

is …… ons kerstfeestje!  Want zoals jullie weten zijn wij een kleine scoutsfamilie en ook wij vieren 

graag samen Kerstmis. Dan smullen we van heerlijke (verrassing!!!) en drinken we lekkere (nog eens 

verrassing!).  

 

Wij, Bagheera, Baloe en Kaa hebben nog veel activiteiten in petto voor jullie. Genoeg om jullie elke 

zondag te verrassen tot het tijd is voor ons supervette onmisbare Paaskamp. Welke activiteiten zijn 

dat?  Hmmm, benieuwd? Kijk dan maar op de achterkant, daar hebben we er enkele opgesomd! 
 

 

 

 Baloes verjaardag! 

Teambuilding! Halloween! 
Laddercompetitie! 

…. enzovoort …. 

              Lang opblijven!         De kerstman! 

Cadeautjes!           Lekker avondeten!  

   Gezellig samenzijn!        Sneeuw 

  …. Enzovoort… 



- Marty’s geheim  

- Heel, heel, heel lang geleden….  
- Wie, Wat, Waar en Hoe ? 

- Camp rock! 

- De tele-welpen-tijdsmachine 

- De chefkoks van Durendael gaan voor de finale! 

- …… 
 

En de rest (hier bedoelen we dan de allerleukste activiteiten mee!) houden we nog even voor onszelf. 

Net zoals de vorige keer blijven deze: TOP SECRET! 

 

Zo, genoeg gezegd, hopelijk kijken jullie er evenveel naar uit als wij. Wij zijn alvast bezig met alles te 

plannen om er super mega coole leuke onvergetelijke zondagsactiviteiten van te maken tot ons 

langverwachte Paaskamp. Want wij vinden jullie echt een toffe bende en we zouden het dan ook 

fantastisch vinden om het nieuwe jaar                     met jullie te kunnen starten! 

 

Als jullie nog vriendjes, vriendinnetjes, vijanden,…. hebben die graag naar onze scouts willen komen, 

neem ze gerust mee! Hoe meer (goede) zielen, hoe meer vreugde!  

 

Voor we het vergeten, vergeet onze scoutssite niet in de gaten te houden voor eventuele wijzigingen 

in onze kalender, we zouden niet willen dat je voor gesloten deuren staat. Hier is nog even de 

scoutssite voor jullie, www.scoutingdurendael.be. 

 

Indien je er voor een activiteit niet kan zijn, mag je ons altijd verwittigen, wij appreciëren dit enorm!!!  

Dan zijn we op de hoogte van hoeveel welpen er voor de activiteit zullen zijn en kunnen we die dan 

ook op tijd aanpassen. 

 

Wij wensen jullie en jullie familie alvast het volgende toe:  

““““Spetterende feestdagen Spetterende feestdagen Spetterende feestdagen Spetterende feestdagen     
en een sprankelend en zorgeloos 2011! en een sprankelend en zorgeloos 2011! en een sprankelend en zorgeloos 2011! en een sprankelend en zorgeloos 2011! ““““    

 

 

 

Veel plezier toegewenst de komende dagen en geniet van een welverdiende vakantie, 

Jullie leiding, 

      

 Nathalie: : 0474/86.56.11   @:nathalia02@hotmail.com 

 

  

            Chloé:              : 0496/64.84.54        @: chloevanheuverswyn@hotmail.com  

 

  

  Florian: : 0474/82.18.07  @: black_dragon1995@hotmail.com  

 

 

 2011 



 

Om de verveling tijdens de vakantie tegen te gaan houden wij nog eens een grote wedstrijd. 

Hieronder hebben wij verschillende kerstknutsels verzameld. Jullie mogen zelf een knutselwerkje 

uitkiezen of zelf eentje gaan zoeken dat jullie willen maken. Als jullie deze kerstknutsels mee brengen 

op het kerstfeestje dan krijgen jullie van jullie leiding een kleine attentie.  Opgelet, verwacht geen 

gigantisch cadeau! ;-)    Deelname is niet verplicht! 

 

1) Leuke k1) Leuke k1) Leuke k1) Leuke kerstbollenerstbollenerstbollenerstbollen    
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
    

    

    

 

 

Benodigdheden: 

ijzerdraad  

kniptang  

strijkkralen  

chenilledraad 

 

 

 

    

                        

    
                                                        
                                                            2) Leuke kerstfiguurtjes maken2) Leuke kerstfiguurtjes maken2) Leuke kerstfiguurtjes maken2) Leuke kerstfiguurtjes maken    

  

 

    - Bloem, zout en water mengen. Goed kneden tot een soepele kneedbal! Eventueel de   

       slaolie toevoegen..  

     ->  Als je deeg te nat en plakkerig is, voeg wat extra bloem toe.  

      ->  Als je deeg te droog is, voeg extra water toe.  

- Maak figuren met het deeg:  sterren, engeltjes, kransen,...  Gebruik uitsnijvormpjes. 

- Maak ergens een klein gaatje in het deeg. Zo kan je er later een touwtje doorsteken en kan je het dan 

ophangen in de kerstboom.   

- Steek het figuurtje in de oven op zo’n 100°. Laat het heel langzaam bakken. Controleer regelmatig.  

- Laat ze afkoelen in de oven zelf.  

- Nu kan je de figuurtjes nog vernissen of een extra kleurtje geven. 

Benodigdheden: 

- 3 tassen witte bloem  

- 1 tas zout  

- 1 tas water  

   (1 theelepel slaolie) 

- mengkom, ovenplaat,...  

   (transparante vernis en of waterverf) 

- Knip een stukje ijzerdraad af. Rijg hierop strijkkralen en buig er een rondje van.  

- Maak de uiteinden aan elkaar vast en buig een haakje, zodat je je kerstversiering straks in de  

  kerstboom kan hangen. 

- Buig nu met chenilledraad een driehoek om het rondje en buig nog een driehoek om het rondje, zodat  

  je  een ster krijgt. 

- Je kunt allerlei verschillende kleuren strijkkralen en chenilledraad gebruiken, zodat je straks een  

  kerstboom vol met zelfgeknutselde kerstversiering hebt. 



3) Kerststerren vouwen.3) Kerststerren vouwen.3) Kerststerren vouwen.3) Kerststerren vouwen.    
Benodigdheden:  

- Blinkend of geschenkpapier  

- lat, potlood,schaar en lijm 

 

 

 

 

 

- Knip uit je papier acht rechthoeken van 4 x 6 cm. 

- Vouwen: ♦  Vouw de rechthoek over de lengte doormidden.  

   ♦  Leg terug open en vouw de 4 hoeken tot tegen de middellijn. 

  ♦  Vouw de 2 onderste hoeken nog eens tot tegen de middellijn. 

   => doe voor de 7 andere rechthoeken het zelfde. 

- Lijm nu 2 sterpunten op elkaar (zie tekening) de tweede sterpunt overlappend tot tegen de  

   middellijn van de eerste sterpunt.  

- Lijm zo verder met de volgende sterpunten. 

- De laatste sterpunt lijm je onder de eerste en je ster is klaar. 

- Wil je je ster ophangen heb je nog naald en garen nodig. 

 

4) Kerstplaten4) Kerstplaten4) Kerstplaten4) Kerstplaten    
Allerlei  kerstkleurplaten vind je op deze websites: 

 

  http://www.schoolplaten.com/kleurplaten-kerst-c90.html  

 

http://www.speelzolder.com/kerst/index.htm  

 

http://www.1001plaatjes.be/kerstkleurplaten.html  

 

http://www.kleurplaten.info/kleurplaten/kerst 

 

Enzovoort! 

 

 



Jongverkenners!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Jongverkenners….!!!!!!!!!!!!!!! (voortdurend gebabbel door elkaar…) 

Na 5 lange minuten geroezemoes…. “Ja, eindelijk klaar om te luisteren? Ok, 

hier gaan we!” 

 

 



 

 

 



MOPJES 

* Een man kon geen internetverbinding krijgen. helpdesk: weet u 
zeker dat u het juiste wachwoord gebruikt ? man: ja, dat weet ik 
zeker. ik heb een collega van me het zien doen. helpdesk: welk 
wachwoord is het dan ? man: 5 sterretjes. 

* Jantje: mama, is het waar dat als we dood zijn dat we dan in stof 
veranderen. ja, jantje. oh, dan denk ik dat er een dode onder mijn 
bed ligt. 

* Dennis komt de kamer binnen lopen. Zijn vader zit in de stoel. 
Papa, ik moet pissen! roept hij. Nou,  zegt zijn vader, pissen is 
niet netjes, zeg maar fluiten! Okee.' zegt Dennis en hij loopt naar 
de wc. Die avond gaat Dennis bij zijn oma logeren. 's Nachts wordt 
hij ineens wakker en hij moet nodig plassen. Hij sluipt naar de 
kamer van zijn oma, doet de deur open en fluistert: 
Oma, ik moet heel nodig fluiten! Oma wrijft in haar ogen en zegt 
slaperig: Maar Dennis, het is midden in de nacht! Oma, ik moet echt 
ontzettend nodig fluiten hoor! Dennis, wat ben je toch een zeurkip, 
maar als het dan echt zo nodig moet, zodat de buren niet wakker 
worden, doe het dan maar heel zachtjes in mijn oor! 

* Piet en Ruzie spelen verstoppertje. Ruzie gaat tellen en piet 
duikt achter een politiewagen. Zegt de politieagent : Wat doe jij 
daar?! Zegt Piet : ik verstop me achter uw auto. zegt de agent: 
achter mijn auto mag je niet zitten. Piet zegt: maar dan word ik 
herkend. Zegt de agent: kan me niet schelen, ga maar naar een andere 
verstopplek. Zegt Piet: ik blijf gewoon zitten. Zegt de agent : zoek 
je ruzie! Zegt Piet: Nee, Ruzie zoekt mij. 

* Jantje: Oma, ben je van karton? Oma: Nee, hoezo, zou ik van karton 
zijn?  Jantje: Ja, mijn vader zei: oh nee hè, dadelijk komt die oude 
doos weer! 

* jantje moet slapen, maar als zijn vader hem net heeft ingestopt 
roept hij: mag ik een glaasje water ? nee, jantje, je hebt je kans 
gehad, morgen weer. na 5 minuten probeert jantje het nog een keer. 
pap, mag ik een glaasje water ? vader wordt boos en roept naar 
boven: nu stil zijn anders krijg je een draai om je oren. na een 
paar minuten roept jantje: pap, als je me toch een draai om mijn 
oren geeft, neem dan meteen even een glaasje water mee ! 

* Iemand, Niemand en Niets zaten op een bankje bij een meer. Plots 
valt Niets in het water. Omdat geen van allen kan zwemmen roept 
Niemand dat Iemand snel 112 moet bellen. Iemand pakt de telefoon en 
belt 112. 
 
"Hallo met 112" 
- "Hallo met Iemand" 
"Wat kan ik voor u doen" 
- "Ik moet van Niemand vertellen dat Niets in het water gevallen is" 
... 



 



Liefste Liefste vk's! 

Vorige week is sinterklaas geweest! er waren er toch enkele niet aanwezig daarom 
een samenvatting van zijn boodschap! 

Vk's, onze vurige puma's! jullie zijn de toekomst van durendael Jullie 

zijn een zeer aangename bende jongeren die langzaam maar zeker 

volwassen worden! Wat kan er beter? Meer aanwezig zijn op de 
zondagsactiviteiten! op stillentocht niet zeuren! Jullie leiders iets minder 
plagen(denk aan de spaghetti)! voor de enkelingen die zich aangesproken 
voelen iets minder lui zijn!(denk aan jullie kamp) 
Nieuwe vk's! Jullie laten jullie niet doen door de oudere meisjes goedzo! 
jullie zijn wel iets te licht geraakt. Relativeren is de boodschap! 
oudste verkenners: ik hoop dat jullie gemotiveerd zijn om dit jaar jullie 

leiderscursus te doen zodat jullie volgend jaar de leidersploeg 
kunnen versterken om zo de toekomst van onze vereniging te verzekeren! 
 

Uw liefste leiders zullen zich tot het komende paasweekend blijven inzetten! 
we zullen op zoek gaan naar interessante, uitdagende activiteiten om van 
jullie de bende kamerplanten echte verkenners te maken: 
 wij gaan jullie hoogtevrees(en andere angsten) proberen overwinnen 
 wij gaan jullie kookkunsten proberen te verrijken 

 ook jullie iq zal zwaar worden getoetst de komende activiteiten 
 Sporten zullen we ook doen 
 En we(jullie)moeten ook nog keer een tochtje doen(rechtdoor, 
dropping,visgratentocht... 
 
 
 
Nog één ding moet ik kwijt! VERWITTIGEN als je niet komt! 
  
Groeten op z'n scouts 
 
 
 
 
 
Egel & Buizerd 
 
 
 
 
 



Raadsels als je antwoord weet smsen! degene die eerst alle 
antwoorden smst krijgt een beloning!!! 
 
Bob is een gemeentewerker in een klein dorpje ergens in hottentottenland. Op een dag wordt 
Bob aangesproken door de burgemeester, een beetje een excentriek man. "Bob," zegt de 
burgemeester, "het stadsplein staat er nogal kaaltjes bij, ik zou graag willen dat jij er 5 rijen van 
elk 4 bomen zet. De bomen zijn vanmorgend aangekomen en ze staan in het magazijn. Oja, Bob" 
grijnst de burgemeester "als je hierin faalt ben je ontslagen!"  
Bob kijkt even vreemd naar de burgemeester die naar hem staat te grijnzen en haalt zijn 
schouders op. Dit kan toch geen probleem zijn. 
Echter waneer Bob aankomt bij het magazijn zijn daar slechts 10 bomen te vinden zijn. Bob 
begint te vloeken, ervan overtuigd dat hij zijn baan kwijt is door die stomme burgemeester zijn 
spelletje. 
Maar kan jij Bob niet helpen en samen met hem toch de burgemeester schaakmat zetten? 5 rijen 
van 4 bomen, 10 bomen ter beschikking... 
 
Lucas komt elke dag van zijn werk om 17u met de trein aan. Zijn vrouw zorgt er steeds voor, dat 
ze stipt op dat moment met de auto bij het station arriveert. Lucas stapt snel in en ze rijden 
gezellig naar huis. Op zekere dag komt Lucas om 16u30 met de trein aan, waarvan zijn vrouw 
niet op de hoogte is. Hij besluit naar huis te wandelen. Na enige tijd komt hij zijn vrouw tegen, 
die op weg is naar het station. Lucas stapt snel in en ze rijden naar huis. Nu blijkt dat ze 10 
minuten eerder thuis zijn dan gewoonlijk. Hoe lang heeft Lucas gelopen? 
 
 
U bezit een balansweegschaal en negen biljard ballen, alle ballen hebben dezelfde kleur, maar 
één biljard bal weegt zwaarder. Hoe kan je door slechts twee maal te wegen, weten welke biljard 
bal de zwaarste is ? 
 
 
 
 
 



Ook hier terug wat tips naar kamp toe 
 
Tent opzetten en afbreken 

 

 

Figuur 1: Stap voor stap opbouwen van de tent. De nummering komt overeen met de nummers in de 

beschrijving (klik op de afbeelding voor een vergroting) 

 

 

Figuur 2: Het gelijkmatig spannen van het tentzeil 

 

 

Figuur 3: Het gebruiken van een sjorbalk bij gebrek aan piketten 

 

 

Figuur 4: Het goed (links) en fout (rechts) in de grond slaan van de piketten 



 

 

Figuur 5: Het opvouwen van de tent 

Dit artikel beschrijft een aantal zaken waar je op moet letten het opzetten en afbreken van een 

(patrouille)tent. .  

[bewerken] Uitzoeken van geschikt terrein 

Voor je de patrouilletent begint op te zetten, zoek je natuurlijk eerst een plek. Een mooi vlak stuk 

is ideaal, maar helaas is een hellend terrein met bulten en pollen veeleer de regel. Het is aan te 

raden om de bulten weg te scheppen en de pollen uit te steken. Dit zal je slaapcomfort fel doen 

toenemen.  

Let ook op de vochtigheid van de grond waarop je wil kamperen. De begroeiing is een goede 

indicator: harde grassoorten b.v. duiden vaak op een zompige ondergrond. Dit lijkt misschien 

geen probleem op een warme zomerdag, maar na een flinke regenbui kan dit heel wat natte 

luchtmatrassen opleveren.  

[bewerken] Het opzetten van de tent 

Heb je eenmaal je plek gevonden, dan kan je beginnen met het opzetten van de patrouilletent. 

Volg hiervoor de tekening in figuur 1.  

1. Let op de windrichting. In Nederland en België komen wind en regen meestal vanuit 

het westen. Je oriënteert de patrouilletent dan ook best volgens de noord-zuidas.  

2. Vermijd raakpunten. Alle plekken waar binnen- en buitenzeil elkaar raken, geven 

kans op lekken. Afstandsbuisjes zorgen ervoor dat dit niet kan gebeuren. Ze schuiven 

over de bovenkant van de palen en houden zo het buitenzeil van de binnentent 

voldoende gescheiden. Let wel: dit werkt alleen bij stevig opgespannen zeilen.  

3. Knoop dicht voor je opspant. Knoop de voor- en achterzijde van de tent volledig 

dicht vooraleer je begint op te spannen. Zo vermijd je dat je de binnentent teveel 

opentrekt en de zaak niet meer afgesloten krijgt. Span de tent ook niet te weinig op. 

Anders gaat het binnenzeil in plooien hangen en kan het beginnen klapperen in de wind.  

4. Denk in lijnen. Laat alle spantouwen (zowel van binnen- als buitentent) rechtdoor 

lopen. Ook die van de hoeken. Anders krijg je vouwen en belast je de stof in een 



verkeerde richting. De piketten moeten mooi op één rij staan, parallel aan de zijkant van 

het zeil. Enkel zo kan je het geheel gelijkmatig opspannen. Er staat evenveel kracht op 

elk touw.  

5. Leg blokjes. Plaats onder elke tentpaal een blokje. Zo verhinder je dat het grondzeil 

beschadigd wordt.  

6. Flap naar binnen. Onderaan de zijwanden van de binnentent hangen flappen. Sla die 

naar binnen. Ofwel zijn er ijzeren ringen (ogen) in die flappen. Die steek je vast met een 

priem (dunne ijzeren pikket). Ofwel zijn er lussen aan de buitenkant van de zijwanden. 

Ook die steek je vast met een priem.  

7. Enkel bij storm. Stormtouwen zijn in principe niet nodig, maar bevestig ze uit 

voorzorg toch maar bij het opzetten. Enkel bij zware storm zijn ze nuttig. Maak ze vast 

aan de top van de voorste en achterste paal en span ze op. Opgespannen oefenen ze 

zijdelingse krachten uit. Een zotte wind die van alle kanten komt, krijgt zo geen vat op 

de tent.  

[bewerken] Tips bij het opzetten 

Vermijd spanlijnen die schots en scheef uitstaan, ze kunnen 'hinderlijk' zijn (hoewel je dit 

wellicht anders noemt als je ’s avonds met je frisgewassen tandjes kennismaakt met de volgende 

piket). Je kan de stormlijnen ook naar binnen spannen. Zet alle piketten op één rechte lijn. Dat 

zorgt ervoor dat het zeil gelijkmatig gespannen wordt, maar ook dat er een logische afscheiding 

tussen piketten en loopruimte is (zie figuur 2).  

Tip: als je niet genoeg piketten hebt, kan je alle spanners aan één sjorbalk vastmaken en die 

opspannen op twee (hoek-) piketten (figuur 3)  

Sla de piketten altijd zo dat de kracht haaks opgevangen wordt. De afbeelding links in 

figuur 4 toont de correcte manier, de afbeelding rechts toont een fout opgespannen piket.  

Tip: Sla op een houten piket enkel met een houten hamer en op een metalen piket met een 

metalen hamer. Gebruik geen piketten van plastic.  

Ontspan ´s avonds je spanlijnen als je ´s nachts regen of forse dauw verwacht (want 

dan krimpt het zeil). Doe dit niet als er veel wind verwacht wordt. Span ´s morgens de 

lijnen weer op, de warmte zal het zeil snel doen rekken.  

Graaf eventueel een greppel rond de tent zeker op matig hellend terrein, zo wordt het 

water naar beneden afgevoerd. Let er dan wel op dat het water op het laagste punt ook 

weer snel uit de greppel kan, anders krijg je toch nog overstroming als de greppel 

opeens vol is.  

[bewerken] Afbreken van de tent 

Het afbreken van de tent doe je in de onderstaande volgorde.  



1. Zorg ervoor dat de tent leeg is (veeg hem eventueel even uit met een stoffer)  

2. Trek alle piketten uit de grond, die van de stormtouwen als laatste.  

3. Wanneer je je er van verzekerd hebt dat alle piketten en touwen los zijn, kan 

je de tent neerleggen (weet dat als je één piket bent vergeten de tent zal 

scheuren bij het neerleggen).  

4. Leg de binnentent met de buitenkant op de grond. Vouw de flappen van de 

zijkanten naar binnen, zodat er een rechthoek ontstaat (figuur 5). Leg ook de 

touwen op het tentzeil, zodat deze mee opgevouwen kunnen worden. Vouw 

het zeil nu dubbel, zodat de nok in de vouw ligt en daarna in drieën. Wanneer 

je de tent nu in de andere richting opvouwt/oprolt zal ze juist in de zak gaan.  

5. De buitentent kan op gelijkaardige wijze opgevouwen worden.  

6. Berg de tent steeds droog op, anders zal ze verstikken of rotten. Een natte 

tent zal dus steeds ergens te drogen gelegd moeten worden! 
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